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СПВЕЙСОН НА НАРАДАХ 
з ПРЕЗИДЕНТОМ 

Вашингтон. '— Кандидат 
на демократичного президен-
та, губернатор з Ілиной Ад-
лей Е. Стівенсон, приїхав до 
Білого Дому на наради з пре-
зндентои Труманом у справі 
складенќня п є р є д в иборчої 
стратегій Разом з губернато-
ром приїхав призначений ним 
керівник передвиборчої демо-
кратичної кампанії, Вілсон В. 
Вайет з Луївіл і щойно при-
значений голова Красвого 
Демократичного К о м і т е т у 
Стівен А. Мічел з Шікаґо. Зу-
стріч, уряджена під час пе-
рекуски, становить частину 
нарад презндентового кабіне-
ту й дала нагоду старим і но-
внм провідникам Демокра-
тичної партії з'ясувати голов-
ні теми кампанії як теж вн-

гладити різні спірні справи 
між „поміркованим" і „лібе-
ральннм" крилом партії. Крім 
Стівенсона був запрошений 
кандидат на демократичного 
віцеп резидента, сен. Джан 
Спаркман; секретар стейту 
Дій Ачесон і голова об'сдна-
них генеральних штабів, ген. 
Омар Н. Брадлі. Дальше: го-
ловаЦентральної Розвідчої А-
генції, ген. Волтер' В. Смит; 
директор Взаємної Безпеки, 
Аверел Гарріман; предсідник 
Ради Забезпеки Краєвих Ре-
сурсів, Джек Горі і д-р Джан 
Р. Стілман, помічник прези-
дента й діючий голова обо-
ронної мобілізації Віцепре-
зидент Албени А. Бакрлі ви-
правдався тим, що мас напе-
ред умовлену зустріч. 

Суд відмовляє видати америкнаського 
ветерана чужинному судові 

ч Бофало, Н. ЕЃ. — Федераль-
ний суддя Джан Найт відмо-
вив видати італійському су-
дові Карла Дж. Ло Долсі, за-
підозреному В убивстві аме-
риканського майора Вільяма 
Голоѓвна ще під час другої 
світової війни. Гологая був 
комаядавтом американського 
Бюра Стратегічної Служби, 
що оперувало підпільно на 
тилах німецької армії в Італії 
в грудні 1944 р. Проти нього 

`склали заговір комуністи, які 
співділали тоді з американ-
ською армією і, як твердить 
теперішня італійська поліція, 
вбили його, притягнувши на 
свій бік американського во-
яка італійського роду, Карла 
Ло Долсі, що був сержантом 
і підлягав найброві Гологаяо-
ві, як командувачеві відділу. 

Тому, що італійський суд по-
ставив тепер в стан обвину-
вачення інших заговірників, 
італійська влада хотіла при 
цій нагоді иос т а р а т и с я 
за видання їй колишнього 
сержанта Долсі, як співвнн-
ного. Суддя Найт, відмовля-
ючи домаганню Італії, покли-
кався на договір між Злуче-
вими Державами й Італією з 
1868 p., в якому сказано, що 
влада однієї країни не ви-
дасть другій країні- людини, 
запідозреної в злочині, якщо 
злочин був сповнений в та-
кому місці, над яким країна, 
вш`еперішньому випадкові Іта-
лія, не мала влади. Підчас у-
бивства Гологана ця частина 
Італії в якій поповнено зло-
чн.н, була під окупацією алі-
янтів. 

Родина Гвасти прохає допомоги 
Вашингтон."-— Громадська 

увага порушена останніми 
днями долею 25-літнього 
Джана Гвасти амернкансько-
го громадянина, `що його за-
арештовано під 'закидом шпи-
гунства в Чехії ще в 1948 ро-
ці й, припускально`, засудже-
но на 10 років ув'язнення. 
Недавно прибув до Канади, а 
звідти до ЗДА співв'язень 
Гвасти, якому пощастило 
втікти, коли його перевезено 
з в'язниці на каторжні праці 
яри видобуванні урану. Вті-
кач оповів, що він перебував 
разом з Гвастою у в'язниці в 
Лсопольдові. недалеко Брати-
слави й що Гвйста сподівав-
ся увесь час правної допомоги 
з боку уряду ЗДА. Гваста був 

студентом в Празі й одночас-
но урядовцем консуляту ЗДА. 
коли його заарештувала ко-
муністичиа чеська влада. Про 
долю Гвасти ходили найрізно-
родніші чутки, аж минулого 
місяця чехословацький уряд 
офіційно сповістив, що Гваста 
н ще інший в'язень втікли з 
в'язниці в Лсопольдові. Тепер 
родина Гваста прибула до Ва-
шинґтону з проханням до дер-
жавного департаменту про по-
міч. Урядові особи запевнили 
родину Гвасти, що уряд ЗДА 
випробує всі шляхи для по-
леппення долі загинўлого, не 
лише нормальним диплома-
тичним шляхом, але й через 
Об'єднані Нації та через „Го-
лос Америки". 

АЙЗЕНГАВЕР ЗА ПОЗИТИВНУ 
ЗАКОРДОННУ ПОЛІТИКУ 

Денвер — Ген. Двайт Д, 
Айзенгавер, кандидат від рес-
публіканськоТ партії заявив, 
що міжнародне положення 
погіршиться поважно, якщо 
Злучені Держави не зроблять 
чогось будуючого, а не не-
гатнвного. Він твердить, що 
Америка стоїть в закордонній 
політиці перед подіями велн-
чезної ваги і що „вигляди 
перед нами не світлі". З ува-
ги на це, заявляє Айзенгавер, 
він не буде вести передвибор-
чої кампанії за вибір на пре` 
зидента з такого становища, 
наче б він був месією, тобто, 
що виключно він самий' мо-
же принести мир на світі; 
він тільки думає, що респу-
бліканці зроблять цю робо-
ту краще ніж демократи і що 
зорганізують закордонну - й 
домашню програми згідно з 
фактами. Республіканський 
кандидат заявився на пресо-
вій конференції, що під час 

виборчої кампанії „велике 
питання миру й практичної 
програми для поширення ми-

Йорд анський парлямент проголосив 

Амман, Пордан. — Парля-
мент визнав, що теперішній 
король невилічнмо хворий і 

ру" висунеться перед всіма j проголосив королем Пордант 
іншими справами. Складаю-
чи таку заяву, Айзенгавер 
потвердив становище Джана 
Фостера Доллеса, виявлене в 
п'ятницю минулого тижня, 
що він хоче зробити питання 
закордонної політики одною з 
важливіших справ персдви-
борчої кампанії. Одначе Ай-
зенгавер не потвердив стано-
вища Доллеса, наче б уже 
самий вибір Айзенгавера спн-
ннть воєнне наставлення. -
Генерал прийняв на розмові 
кореспондентів піеля конфе-
ренції з республіканськими 
представниками південних 
стейтів, які дораджували йо-
му відбувати агітаційну подо-
рож в їхніх стейтах літаком 
і виголошувати короткі про-
мови під час зупинки на літо-
вищах. 

його 17 річного сина, що сѓу 
ділює в Англії. Формула усу-
нення умово хворого короля 
звз-чить так: „Обидві палати 
парламенту змушені з велн-
ким. жалем вирішити скінчити 
з пануванням короля Талала 
і проголосити королем ного 
сина, бажаючи королеві Тала-
лові якнайшвидшого виду-
жання". Король Талал всту-
пмв на трон після вбивства 
його батька короля Абдулліі 
в липні 1951 року. Він уже то-
Ш був умово хворий і перебу-
;вав на лікуванні в Швапцарії. 
-За нього урядувала реіенцій-
на рада, до якої належав і 
брат короля, князь Иаіф. Але . 
його вигнали, бо він розпочав j добра ного синові, новому ко 
інтригувати, щоб самому сісти І ролеві Йордану. 

СССР дозволяє висилати закордон 
11 часописів 

Ню Иорк. — Совстськнй у-
ряд незначно ўхилив залізну 
заслону, дозволивши на ан-
силання закордон 11 часопи-
сів приватними особами? Це 
торкається насамперед провін-
ційних совстських часописів, 
що їх останніми роками не-
можлнво було отримувати за-
кордонои, що спричиняло по-
важні труднощі усім, хто пра-
цював над питаннями совєто-

знавства. Про дозвіл отриму-
вати совстські часописи спо-
вістило представництво моно-
польної торгівлі книжками 
„Міжнародної книги", що ним 
є в Ню Иорку книготоргівля 
„Чотири континенти", яке 
розповсюджує совстські ви-
дання. Ніяких пояснень щодо 
зміни дотеперішнього настав-
лення, представники „Чоти-
рьох континентів" не подали. 

королем ГуссеїнаІ. 
на йорданському троні. Коро-
лева Зеін живе тепер у Швай-
царії разом зі своїм сином 
Гуссеїном, що мас шкільні 
ферії. Король Гуссеїн І мати-
це 18 років в половині квіт-
ня- найближчого року і тоді 
обійме уі)ядувшіня. Королів-
ство Йордану обіймає 34.750 
квадр. миль і мас 1,250.000 
мешканців. Королівська роди-
ка з іюду Гашемітів, який во-
лодіс також в Іраці. Надіють-
си. що королева з сином вер-
неться до Йордану. 15-річного 
Гуссеїна уважав убитий ко-
jMi.ii. Абдулла своїм наслідни-
ком і брав його зі собою, коли 
виконува'в- важливі державні 
дії. Англійські державні кола 
зі спокоєм прийняли усунен-
ня короля Талала, співчува-
ючи його хворобі, та бажаючи 

Продовжується „мертва точка" 
на переговорах в Кореї 

Токіо. — Після вчорашньої` 
короткої сесії аліянтськнх і 

Українці проти підривних елементів 
на давн-тавні в Ню Йорќу 

Ню Иорк. — На вулицях 
східного „давн-тавну" цеї ме-
трополії в останньому часі по-
ширювано летючку, видану 
4-тим північним клюбом Аме-
ряканСької Партії Праці, в 
якій м. ін. написано: „Остан-
нього тижна населення иашо-
го району бачило що діється, 
коли порушується права віль-
ного слова. Промовці в ко-
ристь Американської Партії 
Праці на одному виборчому 
зібранні на 7-мій вулиці і 
евеню „А" були брутально 
побиті антисемітськими поля-
ками ченерала Андерса та ім-
портованими українськими 
фашистами. Вони знищили 
наш американський прапор і 
платформу промовців. Це не 

справи завжди йдуть впарі 
З поінформованих джерел до-
відусмося, що на зборах тої 
партії справді трапляються 
деякі випадки насильства, 
сгфовокоь`ані промовцями, які 
внзнвають своїх противників 
„фашистами" і т. п. В одному 
випадку інтервеніювала не 
тільки поліція, але й каретка 
медичного поготівля. Проте, 
вияснення цих жалюгідних 
випадків насильства подибу-
смо в урядовому „Провіднику 
підривних організацій і пуб-
лікацій", в якому на сторінці 
19-тій написане- „Амернкан-
ська Федерація Праці. Від ро-
ків комуністи докладали всіх 
зусиль захопити цілу Амери-
канську Партію Праці в стей-

ручшш міністра, зт{ордрігних' росШЬьќою і.англІйською мо-

був припадок, що почуті від І ті Ню Иорк. їм пощастило за-

Нова оборонна організація 
Середнього Сходу 

Вашингтон. — Між Ва-
шянгтоном і Лондоном при-
йшло до порозуміння в спра-
ві створення окремої військо-
вої агенції, Що буде назива-
тись МЕІДО від початкових 
буков назви в англійській 
мові Мідл Іст-Дехренс Ор-
ганізейшен — Юрганізація О-
боронн Середнього Сходу. 
Вона заступав недавно за-
плановану Команду Серед-
нього Сходу, ^яка мала пов-
стати за порозумінням з ара-
бами. Одначе тому, що араби, 
головно з Єгипту, не погоди-

лися, отже треба було скла-
сти нові пляни. МЕД О мала б 
подібне завдання на Серед-
ньрму. Сході як НАТО в ці-
лій Західній Европі.вОргані-
зація Оборони Середнього 
Сходу мала б дістати окрему 
квартиру, що виготовляла б 
пляни оборони цісї области і 
подавала їх до відома голов-
ної квартири НАТО. Цілий 
плян увійде в життя, коли а-
рабські країни, головно Єги-
пет приєднаються до співпра-
ці для оборони Середнього 
Сходу. 

ЗРІСТ Злочинносте в ню 
Й0РКУ В ПОТОЧНОМУ РОЦІ 
Ню Иорк.- — Останніми 

днями доконано в цьому міс-
ті низку загадкових убивств, 

:і кидають ярке світло на 
. обисту безпеку людини в 

ѓі метрополії світу. З уваги 
: і це. Центра'льне Звітове 
І'.юро Злочинносте при депар-
т менті поліції, оголосило ци-
.{іри. які вказують, що останні 
іібивства це не спорадичні 
пипадкн. а дальша ланка зло-
чинів, `шсло яких росте в по-
точному році "До такої міри. 
що сама поліція, в теперіш-
ньому складі, не в силі подо-
лпти своїм завданням. Цифри, 
призбирані бюроя злочнннос-
Т!І, ВИЯВЛЯЮТЬ, 'ЩО кількість 
яломів зросла з Н.%1 випад-
ків сповнених в такому само-

му часі минулого року, до 
22.005 в теперішньому році, а 
це значить приріст на 47.1 від-
сотків. Грабежі зросли на 41,5 
відсотків, а вбивства на 34.5 
відсотків. Загалом поповнено 
55.305 злочинів, крім проступ-
ків в перших шістьох місяцях 
1952 р. в порівнянні з 40,241 
випадками злочину в першо-
му півроці 1951 р. До злочи-
нів зараховано не тільки вби-
вства, вломи, грабунки й зло-
дійства, але й продаж та по-
сідання наркотиків. Давніши-
ми часами Федеральне Слідче 
Бюро сприймало цифри ню-
норкського бюра злочннности 
беззастережно, а тепер ста-
виться до цього звіту з засто-
рогою. кажі'чи,' що багато 

І злочинів не оприлюднено. 

них завваги були сильно ан 
тисемітські, бо вони є також 
ворогами демократії, а ці дві 

хопити секції Американської 
Партії Праці в Мангеттені 
Бруклині . . ." 

комуністичних представників 
в Панмунджом, яка відбула-
ся після однотижневої нерер-
ви та яќз' знову відложено, 
справа перемир'я в Кореї за-
лншнлася на тій самій „мерт-
вій точці" суперечностей від-
носно репатріації полонених, 
на якій перебуває вже від 
довшого часу. Зустрівшись 
вчора, аліянтські предстдвнн-
луѓ з повною рішучістю ствер-
дили, що вони не відступлять 
від свого принципу тільки 
добровільної репатріяції тих 
полонених, які самі собі того 

бажають, а комуністи з та-
кою самою рішучістю потійф-
днлн свос домагання приму-
совсй репатріяції усіх поло-
неннх. Обі делегації стверди-
ли, що такі їхні становища с 
кінцеві та що вони від них в 
жадному разі не відступлять, 
ііеуступчивість к о м у н істів 
після всіх аліянтськнх ком-
п ромќ: і в в цін справі закріп-
люс аліянтські здогади, що 
комуністи підготовляють об-
ставшш для свого нового до-
магання, щоб дальші перего-
вори в справі перемир'я пере-
нестн на інше форум, мож-
ливо до відповідної агенції 
Об'єднаних Націй. 

РИДЖВЕЙ ПРИГАДУЄ 
СОВЄГСЬКУ ЗАГРОЗУ 

Париж. — Тоді, коли пуб-
лічна опінія по цей і по той 
бік океану продовжує вислов-
люватн сумніви щодо метод і 
швндкости озброєння та обо-
ронної підготовки в країнах 
Північно-Атлантійського Пак-
ту, головний командант алі-
янтськнмн збройними силами 
в Европі, ген. Метью Б. Ридж-
вей вважав за відповідне при-
гадати світові комуністичну 
загрозу та перестерегти його, 
ЩО МОЖЛИВІСТЬ СОВІЃТСЬКОГО 
нападу в жадному разі не 
зменшилася. Вист у п а ю ч н 
вперше на загальній пресовій 
конференції перед сотнею ко-
респондентів з різних евро-
пенських і американських 
країн, ген. Риджвей м. і. за-
явив: „Мені не відомий жа-
ден достовірний доказ, яким 
ми могли б виправдати за-
ключення, що потенційна за-
гроза збройного нападу, пе-
ред якою ми сьогодні стоїмо, 
в будь-якій мірі зменшилася". 
При цьому він додав: „Війсь-
Нові засоби, доступні нам для 
здійснення оборонних цілей 
НАТО (Організації Північно-
Атлантійського Пакту) про-
довжують бути серйозно не-
достаточні в деяких вітальних 

категоріях. Ми це признаємо. 
Ми всіми можливими засоба-
мн продовжуємо заходи до 
поправи цього. Ми знаємо, що 
це вимагає часу". Ген. Ридж-
вей в дальшому повідомив, що 
‚‚великий прогрес" вже зроб-
лено в трьох головних кате-
горіях аліянтської оборонної 
підготовки: в зброї і устатку-
ванні, вишхолі і військовому 
провідннцтві. Нав'язуючи до 
встановлених на конференції 
в` Лќ`боні військових цілей 
НАТО, а саме до мобілізації 
50 дивізій та створення аві-
яції з кількістю 4,000 босвих 
літаків, ген. Риджвей твердив, 
що ті цілі ще можна досягиу-
тн в передбаченому часі, от-
же до кінця цього року. Про-
чнтавши коротку приготовану 
заяву на ці основні питання, 
ген. Риджвей опісля ще впро-
довж пів години відповідав на 
конкретні запити, що їх внд-
вигали поодиникі кореспон-
денти. У відповідях він голов-
но ствердив, що мінімальний 
час військового вишколу для 
новобранців повинен бути що-
найменше 24 місяці та рішучо 
заперечив будьякі зміни в 
американській політиці від-
носно оборонної допомоги ев-
ропейським країнам. 

Ідей жениться з племінницею Черчила 
, Лондон. — Проголосили за 

справ з племінницею прей'сра 
Черчила К л а р и с с о ю Чер-
чил. Наречена мас 32 роки і 
вступила до товариського 
життя англійської аристокра-
тії ще 1938 року, коли була 
„найгарнішою бльондннкою" 
між своїми подругами. Вона 
знана в мистецьких і літера-
турннх колах, студіювала на 
уніве`рситеті в Оксфорді і 
Лондоні мистецтво і літерату-
ру. її батько, майор Джан 
Спенсер — Черчил, помец 
1947 p.. а мати ще 1946 року. 
Під час другої світової війни 
вона працювала в міністерстві 
закордонних справ і у видав-
ництві „Британський союз-

ннк . яке видавало журнал 

вами. Повне прізвище' родини 
Черчил звучить С п е н с е р 
Черчил, але прем'єр підпи-
сусться тільки Вінстон С. Чер-
чнл. 

.Мін. Іден мас 53 роки і він 
жениться вдруге; 1950 р. він 
мусів розвестися з своєю жін 
кою, з якою одружився 1923 
p., бо вона його залишила на 
кілька років перед розводом 
та жила в Ню Иорку і на Бер 
мудах. Його старшин син зги-
нув на війні 1945 p.. а молод-
ший живе в Канаді як урядо-
вець Генерального Губерна-
тора. Він вислав побажання 
свому батькові з приводу за-
ручии. 

Секретар армії ЗДА на відвідинах 
в Югославії 

Блсд. Югославія. — В Ве-
оґ`раді. столиці Югославії, очі-
кувано вчора приїзду амерн-
канського секретаря армії 
Френка С. Спейса, мол., що 
мас на меті перевірити на міс-
ці американську допомогову 
програму ю г о с л а в с ь к н м 

ність в загальному стані ю-
гославської армії є все ще 
тільки дуже загальна і по-
чатќова, не зважаючи на те, 
що Америка вже пообіцяла 
забезпечити цю армію всіми 
потрібними засобами та у-
статкуваиням. Крім того, цьо-
горічиа посуха, хоча я не 

збройним силам.- Відвідини j иатнме впливу на 
Спейса закінчаться' зўстріччіо І обо'ронну пщготовку Югосла-
та нарадами з маршалом Ті-
том і низкою вайвижчих юго-
славськнх військових та полі-
тичних керівників. В поінфор-
мованих колах стверджується, 
що американська зоріснтова-

вії, проте викличе деякі ком-
плікації в югославському го-
сподарстві і тому югославсь-
кий уряд перевірюќ можяи-
вбсті одержання збільшеної 
допомоги з Вашингтону. 

В травні цього року Укра-
їнський Народний Союз за-
купив в горах біля Кергонк-
сон велику посілість д-ра 
Форда — як це вже відомо з 
попередніх повідомлень, — 
призначуючи її для відпочин-
ково-вакаційних та інших ці-
лей широкого загалу свого 
членства та українського гро-
мадянства. Посілість, відома 
вже під назвою „Союзівка", 
мас кругло 250 акрів землі, 
дев'ять будинків із загальни-
ми можливостями примістити 
комфортово приблизно 200 
осіб, як теж всілякі удогід-
нення: басейн, тенісовий 
корт, гольфову площу, спеці-
яльні приміщення для розваг, 
джерельний став та незрів-
няне гірське повітря і всілякі 
інші відпочинково-здоровель-' 
ні можливості. Посілість впро-
довж кількох'останніх років 
не була в ужитку і тому внма-
гала основного ремонту, до 
якого й приступив УНСоюз 
негайно після перебрання її 
на власність в половині лнп-
ня. Хоча від того часу про-
йшло заледве кілька тижнів, 
проте „Союзівка" вже сього-
дні основно зміняє свій ви-
гляд. Приміщена в двох до-
мах. понад сотня малих учас-
ників новацького пластового 
табору вже втоптала не одну 
стежку і майданчик, а їхні 
дзвінкі голоси зливаються з 
безупинним стуканням иолот-
ків і сокир, гуркотом моторів 
та діловими голосами робіт-
ників, що виконують ремонтні 
роботи, які переводить відо-

ўий наш майстер й будівель-
иий підприємець п. Володн-
мир Стасюк, що вже двад-
цять років' 'зав(ду-с реально-

Ремонт „Союзівки" в повному ході 
стями У. Н. союзу. Голов-
не завдання п. Стасюна — це 
новий внутрішній і зовнішній 
вигляд, „Союзівки", що він 
і робить з подивугідною со-
лідністю і дбайливістю. Вже 
майже завершено внутрішній 
ремонт головного будинку: 
відмальовано і внтапетовано 
кімнати та коридори, відре-
монтовано світло і водопрово-
ди та все, що належить до 
внутрішнього устаткування. 
Рівночасно ведеться ремонт 
іззовні: направляється або 
перебудовується б а л ь кони, 
відремонтовусться і відновля-
ється стіни, малюється вікон-
не обрамування та двері. 

Внутрішній ремонт іншого ве-
лнкого будинку, спеціально 
призначеного на дозвілля, за-
вершують вже артисти з Об'-
сднання Українських VIHCT-
ців. Рівночасно з тим ведуться 
безупинно впорядкувальні 
праці . з терені": трактором 
викошується траву, вирубу-
сться зайві кущі і деревини. 

І поправляється дороги. За-
гальннй нагляд і адміністра-
цію ремонту веде на місці п. 
Данило Слободян, що й сам 
анќонўс кожну потрібну, ча-
сто важку, фізичну роботу. І 
так „Союзівка" з кожним 
днем ‚зміняс свій вигляд та 

перемінюється в прекрасну, 
направду репрезентативну ук-
раїнську відпочинкову оселю. 
Багато дечого вже зроблено, 
але ще більше залишається 
до виконання. Все це вимагає 
не тільки багато труду і пра-
ці. але й великих коштів. То-
му Український ` Народний 
Сою- апелює до всіх своїх 
членів, щоб вони виконали 
теж свій обов'язок та дали 
свій вклад в „Союзівќў", 
складаючи на ту ціль не тіль-
ки обов'язковий, бо ухвале-
ний конвенцією, один доляр, 
але й щедру пожертву на роз-
будову цього нового великого 
здобутку американських уќ 
раїнців, яким без сумніву є 
„Союзівка". 

Головний будинок „СОЮЗІВКИ", в якому вже завершується основний ремонт. Цей сам 
фотознімок цього буднику, із зазначенням, п о це С один з дев'ятьох придбаної Українським 

Народним Союзом посілогти, був поміщений недавно,п „Ню Порк Гералд Трнбюн". 

‚‚Правда" проти тихоокеанського пакту 
Москва. — „Правда" гостро 

атакус Тихоокеанський пакт, 
що його заключилн ЗДА, Ав-
стралія і Нова Зеляндія для 
оборони Тихого океану. 
„Правда" пише, що подібно 
як Західну Німеччину зроби-
лн мілітарною силою в Пів-
нічно Атлантійському бльоці 
в Европі, так само Японія мас 

бути могутньою агресивною 
мілітарною державою в Азії, 
щоб здійсняти американську 
агресію в Азії. Пекінське ра-
діо також виступає проти по-
розуміння союзників в справі 
оборони Пацифіку, та бачить 
в цьому порозумінні „інтен-
сивну ф агресивну діяльність 
ЗДА на Пацифіку". 

Ген. Наґіб проголошує вибори 
в лютому 1953 року 

Коїро. — Генерал Мохам-
мед Наґіб проголосив, що він 
бажає парламентаризму В 
Єгипті і вибори відбудуться в 
лютому 1953 року. Генерал 
домагається, щоб обмежити 
право володіння землею до 
000 акрів, але уряд прем'єра 
Магера не може знайти роз-
в'язки цісї проблеми, бо в 
Єгипті багато великих земле-
власннків. Генерал домагав-
ся також зменшення подат-
ків, головним чином тих, які 

найбільше дошкулюють бід-
йому населенню. Цікаве, що 
прем'єр у своїй промові до 
народу через радіо нічого не 
говорив про зменшення по-
датків, ані про обмеження 
власности землі до 600 акрів. 
Партія Вафдистів конферува-
ла з прем'єром Магером і о-
біцяла йому підтримку, коли 
він унезалежниться від иа-
тнску армії. Надіються, що 
скасування цензури буде не-
забаром відкликане. 

ІРАНСЬКИЙ СЕНАТ ПРИЗНАВ 
М0ССАДЕК0ВІДИКТАТ0Р-

СЬКІ ПРАВА 
Тегеран, Іран. Ірансь-

кий прем'єр Моссадек здобув 
вчора в сенаті повну неремо-
гу, добившись признання йо-
му всіх диктаторських повно-
властен на найближчого піч 
року для боротьби з теперіш-
ньою політичною і господар-
ською кризою в країні. Пію-
те, представники його влас-
ного Національного Фронту в 
нижчій палаті парламенту 
відкинули його домагання' 
продовжити виїмкове поло-
ження в країні і Моссадек з 
цим рішенням погодився.! 
Від кидаючи це домагання, 
нижча палата ухвалила Мос-
садекові всі інші вимагані 
ним повновласті, зібрані в т. 
зв. законопроекті повної вла-
дн. Після прийняття того за-
конопроскту сенатом він у-
війшов негайно в силу. Рів-
ночасісо стверджується дея-

ку зміну іранських настроїв 
у відношенні до Злучених 
Держав. Тут поширюється 
вістка, що Америка робить 
натиск на Британію, щоб та 
змінила та злагіднила свос 
становище в англо-ірансько-
му нафтовому спорі і це вла-
сне вплинуло на зміну на-
ст(юїв відносно Америки. За-
гальне положення в країні 
все ще дуже напружене і за-
грозливе. Проте, його до-
снть точно схарактеризував 
один з депутатів в ііарлямен-
ті, який на аргументи Мосса-
дека, що виправдував свос 
домагання д и к т а т Орських 
повновластей наявністю над-
звнчайного положення в кра-
їні, відповів запитом: „Що 
значить надзвичайне поло-
ження? Наскільки я собі 
пригадую, положення нашої 
країни завжди було надзвн-
чайне і ніколи нормальне". 
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ПЕРЕЛОМОВІ ЧАСИ 
Переломові часи і переломові події — це фрази, що їх 

часто повторюється і якими часто зловживасться. Проте, ми 
справді живемо в переломових часах і ми с свідки перело-
мовнх подій, які вндвигають цілком нові перспективи май 
бутнього і цілком новий курс історії. Після трагічних потря-
сень в першій половині нашого сторіччя, виявлених головно 
двома світовими війнами та безліччю більших і менших 
‚‚Місцевих' воєн, революцій і перемін, як теж головно під 
впливом кошмарної загрози майбутнього, поодинокі нації 
та їх провідні мужі шукають розв'язки того заплутаного 
комплексу взаємовідносин і співжиття, який або грозить 
новими катастрофами, або послаблюс оборонною підготов-
кою перед ними. 

Вже після другої світової війни було чимало таких по-
дій, що їх в більшій або меншій мірі можна б вважати пере-
ломовими. Організаціа1 Об'єднаних Націй, Плян Маршала 
та ціла ннзка інших планів і проектів мала на меті втягнути 
до побудови нового світу направду всі нації земної кулі. 
Ініціативу в цьому вели волелюбні нації Заходу, зокрема три 
західні великодержави: Злучені Держави Америки, Британія 
і Франція. Проте, Совстський Союз та опанована ним частина 
світу не тільки що не приступила до тої спільної акції, але 
навпаки, почали II всімн силами і засобами поборювати. В 
той спосіб постало ‚два світи" та виникла „холодна війна". 
Нові обставини вимагали нових заходів і ТР-ІІШ чином по-
стала Доктрина Трумана, Четвертий Пункт, Північно-Атлан-

`тійськнй Союз та наостанці Европейська Оборонна Спільнота. 
Власне ця Европейська Оборонна Спільноті може мати 

одне з найбільш переломових значень для майбутньої історії, 
не так на її практичну сьогоднішню вартість, як радше на 
ті глибокі морально-ідейні переміни, що поступово наступа-
ють в ментальності європейської людини та європейського 
політика і державного мужа. Яскравим прикладом цих пере-
мін можна вважати Плян Шумана, що становить одну із 
складових частин Европейської Оборонної Спільноти. 

Після ратифікації Плану Шумана заінтересованими кра-
шамн: Францією, Німеччиною, Італією, Бельгією, Голяндісю 
і Люксембургом, тепер вже встановлено теж його верховну 
владі', яка минулої неділі почала в Люксембургу свою пер-
шу сесію. Плай Шумана як відомо — постановляє про 
влиття вугільної і сталевої промисловосте цих шістьох евро-
пейськнх країн та про встановлення спільного ринку для 
цих вітальних в господарстві і обороні матеріалів. Але най-
важливіше в цьому плані — це його тенденції, як господар-
ські, так і політичні. Для адміністрації пляну встановлено 
вперше понад-національну '‚‚верховну владу" з виконавчими 
повновластлми та незалежну від жадного уряду і від жадної 
організації. Теперішній голова цеї влади, француз Жан 
Бонне, відкриваючи П першу сесію, завив, що тут вперше 
зібралися французи, німці, італійці, бельгійці, голандці і 
люксембуржці, але тут вони виступають виключно, як евро-
пейці і виключно спільні європейські інтереси мають на меті. 
А поодинокі з названих країн, приступаючи і ратифікуючи 
Плян Шумана, добровільно погодились зрезигнувати з час-
тини своєї абсолютної національної суверенносте та підпо-
рядкуватись в передбачених пляном справах спільній „вер-
ховній владі" для спільних інтересів. 

Цим своїми рішенням і Його практичним здійснюванням 
не тільки безпосередньо заінтересовані європейські країни, 
але з ними й все людство зробили направду великий крок 
вперед, довершили направду переломового діла, що може 
стати початком цілком нового майбутнього — практичної 
спільноти всіх націй світу та підпорядкування інтересів по-
одвноких націй інтересам всього людства. Шлях до здій-
свення цього кінцевого ідеалу людства ще напевно дуже 
далекий і важкий. Але зроблений початок може мати вже 
рішальний вплив на дальший розвиток. Бо тут протнстав-
лясться направду добровільну спільноту вільних націй тій 
примусовій рабовласницькій тюрмі народів, яку створила 
насильством Москва під назвою Совстського Союзу. І власне 
ця ідея може бути для імперіалістичної Москви не менш 
грізна, а для загроженого Кремлем світу не менш надійна, як 
влиті в одну цілість сталь і вугілля країн Пляну Шумана. 

ДЕРЖАВНІ БОНДИ 
Публічний довг Америки, 

репрезентований різного роду 
державними бондамн (обліґа-
ціями), виносять тепер кру-
гло $263 більйони (мільярди). 
Маємо тут на думці тільки 
довг федерального уряду не 
рахуючи довгу стейтів та гро-
мад, ЯКИЙ с вдесятеро мен-
шнй. Ця сума рівняється вар-
тості річного суспільного аи-
робннцтва, тобто вартосте 
всіх дібр та послуг внпроду-
кованнх в Америці впродовж 
одного року. Сам відсоток від 
цього довгу виносить около 
$6 більйонів річно. 

Довг цей зростає постійно, 
починаючи з 1933 року. Спер-
ЮУ уряд позичав гроші, щоб 
перебороти депресію фінансу-
ванням публічних робіт, уді-
люванням субсидій, та взага-
лі ‚‚помпованням'' гроша в на-
родне господарство. Відтак 
прийшла війна, яка мусіла 
бути в великій мірі фінансова -
на боргованям грошем. Тепер 
заборгованість росте дальше 
в зв'язку з міжнароднім на-
пруженням та воєнними дія-
ми. Таким чином довг Амери-
ки зріс за останніх двадцять 
літ до астрономічної суми. 
Правда, в міжчасі зріс і су-

не господарство. Можна сміло 
припускати, що до такої ката-
строфн уряд в ніякому випад-
ку не допустить. Він мав і мас 
„добру волю" сплачувати за-
тагнені довга. 

Чи алатинча спроможність 
уряду вистачальна, щоб пн-
в`язатись з довжнвх зобов'я-
заиь? Тут відразу треба ска-
затн, що аќ довго публічний 
довг є в паперевях доларах 
(не в золоті і не в чужих ва-
лютах), так довго урядові не 
забракне гроша на сплачу-
вання довгу. 

Звідки візьме уряд гроші? 
В першу чергу з податків. В 
мирних часах, при повному 
затрудненні та при $250-300-
більйоновому річному доходо-
ві нації, уряд не буде мати 
жодних труднощів здобути 
такі прибутки з податків, які 
вистачать не тільки на по-
криття нормальних біжучих 
видатків, але теж иа сплачея-
яя-частини довгу, кожного ро-
ку. Сьогодні обтяжує народне 
господарство не так тих $6 
більйонів, які потрібні на за-
плачення відсотку від публіч-
ного довгу, ані навіть не ця 
сі'ма, яка потрібна на .спла-
чення тих бондів, реченець 

спільний дохід країни, проте яюіх кінчається в даному ро-
сума ця дуже висока. 

Чи підсилу американсько-
му народові такий великий 
довг? Че не треба побоюва-' 
тись, що держава „збанкро-
тує", стане невиллатною, і не 
зможе вив'язатися зі своїх зо-
бов'язаяь супроти громадян, 
які інвестували свої гроші в 
державних бондах? Такі мір-
ќўванна чується часто сього-
дні, коли публічний довг ще 
далі зростає. 

Фінансове довір'я до держа-
ви залежить від двох факто-
рів: від ‚‚доброї волі" та від 
платничої спроможности дер-
жави. Якже ж представляють-
ся ці справи в тому випадку? 

Відомо, що вірителі держа-
вн не можудь``змусити уряд, 
сплачувати довг судовою до-
рогою, так як це можна зро-
бити в випадку приватного 
-ювжннка. Тут децидуючою є 
.‚добра воля" уряду, який-' в 
демократичному устрою вико-
нус волю народу. Під.тим ог-
лядом американський уряд 
мас бездоганний рекорд`, я 
американській історії не було 
ані одного випадку, щоб фе-
церальний уряд не вив'язався 
зі своїх зобов'язань супроти 
вірителів. 

Та це було так в минувшн-
ні. До того давніше і публіч-
ннй довг був далеко менший. 
Чи викаже американський 
уряд таку саму добру волю і 
в будуччнні? Ясно, що ухва-
лою Конгресу можна анулю 
вати публічний довг. Та та-
ку можливість рішучо відкн-
цасться, як зовсім нереальну. 
Проти цього промовляє цілий 
ряд моментів. Зокрема важли-
внм є факт, що величезну 
спільність федеральних бон 
дів закупили банки, вжива-
ючи для цього грошей депо 
нованих в них широким зага-
лом. Уневажнення бондів ді-
ткнуло б не тільки громадян, 
які мають державні бонди, 
але теж широкі круга грома 
дянства, які зложили свої 
ощадносте в банках, які та-
кям чином стали б невиплат-
ннмн. Це означало б заломан-
ня банкової системи та фінан-
совий крах, що в свою чергу 
здеморалізувало б ціле народ-

ці, як ці великі суми, які ви-
дасться на покриття великих 
біжучих видатків, зокрема на 

збросння, в наслідок чого річ-
ннй бюджет сягає $80-90 біль-
Йонів. 

Припустім, що господарсь-
ка ситуація країни така, що 
податків не вистачає на по-
ќриття біжучих видатків та 
на сплачування довгу. Тоді 
уряд може затягнути новий 
довг, щоб сплатити давні зо-
бов'язання. Коли громадяни 
не можіть чи не бажають да-
лі довіряти урядові своїх 
ощадностей, закуповуючи но-
ві бонди, тоді він може пози-
чити гроші в банках. Така фі-
нансова операція доводить до 
цього, що банки „творять" до-
датковий гріш для цієї цілі. 
В певних умовинах (не зав-
жди) додатковий гріш, ство-
реннй в цей спосіб, доводить 
до інфляції, тобто меншого чи 
більшого о б є з в а ртіснення 
гроша. В тому випадку дер-
жава звертає вірителям номі-
нально всі гроші, але фактич-
но вони одержують менше як 
позичили державі, бо вартість 
того гроша тоді менша. 

Та і в цьому останньому ви-
падку державні бонди є біль-
ше певні, як бонди приватних 
корпорацій. В час інфляції 
кожний гріш тратить на вар-
тості. але в випадку приват-
них бондів завжди існує до-
даткова небезпека банкрот-
ства довжинќа, під час коли 
державі, як бачимо, ніколи не 
може забракнути гроша на 
сплачення довжннх зобов'я 
зань. 

Чи дійсно „без керми 
вітрил"? 

(Ще про українських бизнесменів у ЗДА) 

Стаття п. І. Кедрина в „Сво-
боді" (ч. 186 і 186) не повин-
на залишитись без ширшого 
відгомону. В ній порушена 
справа, що мас першорядну 
вагу для нашої національної 
збірнотя. Отож і я хотів би 
докинути іце декілька завваг 
для того, аби наші бизнесме-
ни дістали повніший матеріял 
для перєдумання і пороблен-
ня відповідних висновків. 

Мушу передусім зазначити, 
що в 1952 р. пощастилось ук-
раінській економічній думці в 
ЗДА чіткіше себе виявите на 
сторінках української тѓраса, 
зокрема в „Свободі", в екс-
панзивній (що так скажу) 
формі. Так і відчувається, що 
зростає кількість громадян, 
які здають собі справу з важ-
ливої ролі господарського 
сектора, знаючи, що саме він 
завершує зрілість иаціональ-
ної збірноти, де б вона не бу-
ла і в яких умовинах не хоті-
ла б себе збереѓте. Згадаємо 
хоч бќ широку дискусію, про-
ведену у „Свободі" з приводу 
організації українських еко-
номістів. У ній,виявилось що 
потреба сильнішої господар-
ської підбудови нашого націо-
нального життя є невідклад-
ною справою, про яку дума-
ють уже не тільки одиниці. 

У моїй статті „Традиція і 
розмах", написаній з приво-
ду свята Юрія у Филаделфіі 
(Гл. „Свобода" з ЗО липня), 
подав я деякі відомості про 
Союз Українських Купців і 
Промисловців (СУК і П) на 
зах.-українських землях до 
1939 р. 

Припускаю, що п. І. Кедри-
нові випала з пам'яті ця ве-
лнка українська установа 
СУК і П, дарма, що своїм роз-

махои праці, організаційним 
тереном (Галичина по Тарнів, 
Волинь і Шдляшшя по Білу 
Підляську) та розвосвим тем-
пом переросла старші і заслу-
жені Т-ва, згадані у статті: 
„Міщанське Братство" і „Зо-
ря". Слушно треба б ще зѓа-
дати У. Технічне Т-во" у ^ " g j j ` З З й Щ Г Зтоік 
Львові, що невпинно помага-
ло у творенні українського 
молодого промислу, організа-
ційно і теоретично в Укр. 
Техн. Вістях". 

Направду з гордістю треба 
згадувати ті часи економічно-
ѓо дозрівання західньо! вітќи 
українського народу. Кажемо 
про її цілість, бо без господар-
ського патріотизму по думці 
гасла „свій до свого по своє" 
всього громадянства не було 
б це дозрівання дійшлс до то-
го ступня, до якого воно дій-
шло не зважаючи иа умовн-

і . , _ 
ин, які існували для украін-
ців у межах польської держа-
вн. І тому не диво, що про 
економічну зорганізованість 
нашу на зах.-укр. землях зга-
дус м. ін. публікація амери-
канського стент департаменту 
з р. 1950. Саме оце розбудо-
ване економічне життя, оче-
вндно п о р ^ політичної твер-
дости, мусіло вказати амери-
канськнм обсерваторам, що 
український нарід не схиль-
ний бути об'єктом колоніяль-
ного визиску і сам хоче бути 
господарем, виявляючи тим 
свою зрілість до державної са-
мостійности. 

Львівський СУК і П шукав 
коріння господарської тради-
ції в купців старої Руси-Ўкра-
іни, в чу'маків, у київських 
контрактах і в святоюрських 
ярмарках у Львові, у ктито-
рів-купців, що внвіновувалн 

церкви і давали жертви на 
національні потреба, арешті в 
світлій постаті купця Махай-
ла Днмета, що перший привіз 
у Галичину „Кобзар" Шев-
ќа. Але львівський СУК і П 
дальшою своєю діяльністю 
доповнив оцю традицію і на 
нійѓ що входить у цілість ідей-
ного багажу, привезеного но-
вою еміграцією, будують далі 
ті наші купці, що на амери-
канській землі почали прояв-
лятн старо-красву підпрнсм-
чи вість. 

Я певний, що в ніякому ра-
зі не зла воля керувала п. І. 
Кедрнном, коли він не ага-
дав у своїй статті Филадел-
фінського „Союзу Украінсь-
ких Купців і Підпрнбмців" 
(СУК і П). Правда він усе ще 
в скромних початќая і щойно 
зі секції „Самопомочі" став 
самостійною організацією. 
Але він таки вже довший час 
помітний, проявляючи себе в 
різних напрямах до зоргаяізо-
ваної жертвенности своїх чле-
нів на національні цілі вклю-
чно. 

Я мав нагоду, як бувший 
редактор „Торговлі і Промнс-
лу" бути гостем на святі па-
трона купців св. Юрія в трав-
ні ц. р. у Фнладелфії та зу-
стрінутись з ентузіастами ор-
санізаційних ‚прямувань укра-
їнських бизнесменів. Я пере-
конався, що добрий початок 
зроблений, хоч покищо льо-
кально. СУЌ і П-ові вдасться 
розбудувати організаційну 
мережу філій по інших скуп-
ченнях українських бизнес-
меиів, що передбачено в ново-
му статуті і в плинах прово-
пу, якщо найдеться на місцях 
бодай кілька ентузіастів цьо-
го діла, таких, як у централі. 

Правда: п. І. Кедрнн мав на 
увазі передусім бизнесменів зі 
старої еміграції і то тих у Ню 
Иорку. Тому сумні міркуваи-
ня його мають свою основу. 
Всі ж ми читали в „Свободі" 
заяву п. Стасюка про загрозу 
ліквідації „Союзу Українсь-
кнх Бизнесменів" у Ню Иор-
ку, що хоч і проіснував дов-
шяй час, але не зумів залн-
шнтн слідів своєї праці, буду 

ВІДРОДЖЕННЯ КЕЛЬТІВ 
(Лист з Лондону) ! `'` 1 

треба погодитись з тем, що 
бнзяесмени старої іміграції, 
хоч мають великий матеріяль-
ний дорібок особистий і неве-
ликнй організаційинй, по-
збавлені традиції і не прояв-
ляють твердости в професін-
ній ортаяізЬваностн. Зате бяз-
несменя нової іміграції мають 
традицію і виявляють сильні-
ші тенденції до гуртування. І 
тому вони, саме вовн, мусять 
стати тими дріжджами, що да-
дуть змогу вирости організа-
ціі українських бизнесменів 
на терені ЗДА з ўгімн корис-
ними наслідками цього діла 
для нашої загальної справи в 
ЗДА. Це певне, що згодом 
пристануть до них і бизнесме-
нн старої іміграції, бодай у 
якійсь частині. 

На фронт розбудови нашої 
економіки в ЗДА мусять вн-
йтн: СУК і П з усіми майбут-
ніни філіями, Т-во Укр. Еко-
номістів і Т-во Укр. Іяжене-
рів, а підтримати їхню роботу 
повинен увесь загал нашого 
громадянства. Кожне з тих 
товариств мас свої специфічні 
завдання, але в них чимало 
спільного. 

Нема сумніву, що й ўкраїн-
ська преса не відкаже своєї 
підтримки і в розбудові еко-
номічного нашого життя спов-
ннть ту почесну ролю, яку 

(Закінчення на crop. 3-тій) 

Богдан Кравців 

СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
Й УКРАЇНСЬКА СПРАВА 

(Доповідь на П'ятому Конгресі Американських Українців) 

(3) 
Української справи ці зав-

дання не вичерпують. Те, що 
ми звикли називати українсь-
кою проблемою мас сьогодні 
свої не тільки політичні, але 
й мілітарно-стратегічні аспек-
кн міжнародного засягу й ва-
ги. 

Україна, українська земля 
вже своїм геополітнчннм по-
ложенням відіграє важливу а 
то й вирішну ролю у (рорму-
ванні плянів боротьби з росій-
ським імперіялізмом, що за-
грожус сьогодні усьому сві-
тові. й у плянуванні конеч-
ної перемоги над ним. У вн-
падку збройного зудару з Со-
встським Союзом Україна бу-
де першою територією не 
тільки мілітарного, але й по-
літячного бою. Не тільки від 
мілітарних перемог, не тільки 
навіть від військової окупації 
цілої української території. 
Кавказу й дальших совстсь-
кях областей залежить вирі-

шення майбутнього змагу з 
Москвою. Це вирішення за-
лежне передусім від того, як 
західний світ під проводом 
Злучених Держав Америки 
ссрормулюс і здійснюватиме 
справу політичного визволен-
ня України й інших поневоле-
них Москвою країн і прнтяг-
нсння їх населення до участи 
в боротьбі з московським ім-
псріялізмом. Пригадаємо, що 
в останній світовій війні Ні-
меччина програла не під Мос-
квою, ні під Сталін градом. 
Вона програла ще в 1941 ро-
ці, вступаючи иа Україну з 
чисто загарбницькими цілями 
й експлуататорськими мето-
дами політики, не даючи дер-
жавної волі українському й 
іншим народам і штовхаючи 
їх дуже часто в советську 
партизанщину. Цілі армії, що 
піддавалися німцям в перших 
місяцях війни в сподіванні то-
го, що їх вжиють до боротьби І 

із зненавидженим совєтським 
режимом, змарновано. Замість 
дати їм зброю і кинути їх під 
національними гаслами і пра-
порамн в бій, їх внголоджено 
по таборах полонених. Думка, 
що Німеччина програла ос-
танню війну на Україні з по-
літнчного погляду — не на-
ша. її висловив у своїх спога-
дах Вннстон Черчил. Цієї 
думки західний світ яе усвідо-
мив ще і не думає скориста-
те з досвіду другої світової 
війни, а навпаки повторює в 
своїй підготовній акції до бо-
ротьбн з Москвою всі ті по-
милкн, що довели до програ-
ноі і Німеччину. 

Українська територія важ-
лнва стратегічно ще з одного 
погляду. Зліквідувати теяден-
ціі російського імперіялізму в 
напрямі на Іран, Індію і дер-
жавн Близького та Середньо-
го Сходу можна тільки, відір-
вавши від совстської імперії 
— Ўкраївў з Кубанню і Кав-
каз. Без того всі, хочбн і як 
наполегливі змагання вдер-
жати для західного світу Гре-
цію, Туреччину з Дарданеля-
ми, й. їраи — будуть досить 
даремні. Волю й безпеку Цар-
городу, Тегерану, а то й Су-
езу ноже заґарантуватн тіль-

кн державна незалежність 
України, Козакії, кавказьких 
народів. 

І вкінці третє: навіть у ви-
падку неспроможносте зла-
матн оконечно силу Москви з 
її велетенським північно- азій-
ським запіллям, військова 
окупація України і потому її 
державна незалежність дасть 
можливість створити з неї й 
із сумежних країн справжнє 
забороло чи пак передмуря 
Сиропи, на що претендують 
сьогодні без достатніх підстав 
поляки. 

Подані тут аспекти ўкраїн-
ської справи з'ясовані дуже 
коротко и побіжно. Але вони 
вимагають велетенської праці 
українських учених, публі-
цистів, політиків, щоб з'ясу-
вати, обґрунтувати й довести 
ці аспекти переконливо не 
тількп для нас українців, але 
передусім д'ля постороняього 
політичного світу. 

Першу і головну ролю мо-
же й повинна відіграти в цьо-
му з'ясуванні місця й ролі 
України в майбутньому світо-
вому змагу українська імігра-
ція у Злучених Державах 
Америки, заслуги якої для 
української справи висловив 
так гарно Апостольський Де-

леґат кнр Амвлето Чіконіяні 
під час посвячення українсь-
кої католицької семінарії у 
Вашінґтові, кажучи про ба-
жаиня н покликання україн-
ських імігрантів у Злучених 
Державах .‚встановити далекі 
кордони рідного краю для се-
бе і для своїх дітей". Перед 
цією іміграцією, посиленою 
сьогодні новим припливом сві-
жих і свідомих сил, няні зав-
далня встановляти не тільки 
далекі кордони рідного краю 
В українських серцях, але — 
встановивши їх також в полі-
ТИЧНІЙ свідомості провідних 
кіл держави, громадянами 
якої вони є або хочуть бути, 
допомогти встановити укра-
їпську державність на рідній 
землі Цнм буде сплачений 
довг ваш для далекого рід-
ного краю, що дав вам віру в 
Бога І любов волі й добра. 

Українська еміграція чи й 
іміграція до вирішної ролі в 
будуванні державного життя 
на рідній зеќлі не поклика-
на. Але вона зобов'язана до-
поиогти всіма силами й засо-
бами визвольній боротьбі Ук-
раїни, що її починали й ввесь 
тягар несли колись і формації 
Січового Стрілецтва й Віль-
ного Козацтва, і Армія УНР 

під проводом Гол. Отамана 
Симона Петлюри, і Українсь-
ка Галицька Армія під про-
водом генералів Мнрона Тар-
навського й Омеляновнча-
Павленка, і що її продовжу-
вала під проводом ген. Ро-
мана Шухевича-Чупринки і 
продовжує сьогодні Ўкраїн-
ська Повстанська Армія. 

Збройна боротьба України 
за визволення — це перший 
і єдиний її мандат на держав-
ву суверенність, це передусім 
те, що актуалізує українську 
справу в сьогоднішній міжва-
родній ситуації. 

Кінець 

Острів Британія, заселений 
від Прадавніх часів кельтськн-
мн племенами, був покорений 
в своїй південній частині рнм-
лянами в 1 столітті по'Хриеті. 
Пізніше на цю країну робили 
свої наїзди народи ґермансь-
кого кореня (англн, сакси, 
нормани, данці)`- Протягом 
століть кельте втратили свою 
незалежність і в більшій час-
інні прш`іняли також мову ан-
глійську. Однак, серед кельтів 
лишився спомин про свою ок-
ремішність. Ірландія це пока-
аала своєю невпинною бо-
ротьбою за автономію в 19 
столітті і за незалежність у 
столітті 20. Серед інших про-
йінцій, заселених кельтами, 
відбувається процес націо-
нально-культурного і полі-
тнчного відродження. Най-
більш помітний цей р ^ у 
Шотландії на півночі і в Уел-
сі, на півдні. В Шотландії є 
автономістичні невеликі гру-
пи. Між іншим, таким автово-
містом с 82 літній Джон Ф. 
Стюарт, голова Шотландської 
Ліѓн за Ввропейську Свободу. 
Вів фанатично ненавидить 
усе англійське і ці свої почу-
вання висловлює також у пе-
редмовах до деяких книжок, 
виданих цією Лігою для про-
паґандн української справи... 

Наробила пѓуму у світі при-
года, коли шотляндські авто-
номісти вякралн Сі'онськнй 
камінь, на якім відбуНасться 
за традицією коронація мо-
нархів Британії. Цей камінь 
взято із Шотляндії, бо тепе-
рішня британська династія по 
жіночій лінії походить із цієї 
країни. Викрадення Сконсько-
го каменя було протестом 
шотляндськях автономістів 
проти, адуки з Англією. 

Хоч в Шотландії є автояо-
містичні стремліняя, але мов-
не відродження старої кальт-
ської мови незначне. Шот-
дяндці, високо культурна на-
ція, мають великі впливи в 
цілій британській державній 
машині. Особливо в тєлеріш-
ній напруженій міжнародній 
ситуації шотландський автр-
номізм чи рух до повного вщ-
окремлення цієї країни від 
Англії не мас поширення в 
Шотландії. МІЖ південними 
кельтами в Уельсі, поширнло-
са мовне аідроджіувна. Карне- , 

таючись давньою традицівю 
вільности Британської держа-
ви. уельсці заводять свою мо-
ву по школах, від нижчих до 
університетів,'' в' урядах, ма-
ють свою пресу, літературу. 

Англійські, иависи в різних 
околицях замінено уельськн-
ми і под. 

Кельтські Ьароди мають 
свої тОварИстви для нідро-
дження призабутих мов і 
влаштовують, ' конгресн, - в 
яких беруть участь ірланці 1 
навіть бретбнДі із Франції. 
Цього року та'кий Кельтський 
Конгрес відбувся на острові 
Мен. В ньому взяли участь 
кельте з КоРнвалії. З інфор-
мацій, поданих' на кон`гресі, 
корнаалійці ПЃочали відро-
дження своєї мови, яка згас-
ла ще в 18'столітті. Перші 
спроби оживити корнвалійсь-
ку мову почато ще р. 1900. 
Успіхи відродження норнва-
лійськоі мови' не є великі: за 
протягом півстоліття знай-
шлося тільки'50 осіб, що мо-
ж^ть говорити цією мовою. 
Три родини вчаться говорити 
по корнваліЯськя. Один гумо-
рист обрахувяв,^що коли від-
родження Цієї мови буде ЙТИ 
далі таким повільним темпом, 
то вся Корнвалїя буде розмов-
лятн цією старовинною мовою 
аж у 347 тисячелітті нашої 
е р и . . . І 

Кельтські національні рухи 
перший відкрив.для України 
Михайло Драгоманів. В 20 
столітті відродженню цих на-
родів дав місце в своїх студіях 
Ольґерд Іполіт Бочковський, 
передчасно ґіомерлий украін-
ськин соціолог (Прага, 9 ли-
стопада 1940 p.). Можемо ска-
затн, що відродження націй 
це витвір нової демократичної 
доби. Не можна з певністю 
твердити, який', елемент рі-
шальяий у відродженні тої чи 
іншої нації: Політичний, істо-
ричняЙ чи мрвчо-культурннй. 
Ці елементи діють часто змі-
шано. Однадс .наслідок той, 
що народи тим чи іншим спо-
собом приходять до свого: бу-
тн господарями, в своїй хаті. 
Англійці розуміють законо-
мірність процесу національно-
го відродження; і не перешко-
джають йому. ‚Росіяни роб-
лять навпаки. 

ПІДГОТОВКА ДО КОНВЕНЦІЇ ЛІГИ МОЛОДІ 
Вже від деякого часу окре-

МИЙ Конвєнційний Комітет в 
Клівленді, Огайо, веде інтен-
сивну підготовку до конвенції 
Ліѓн Української Молоді Пів-
нічноі Америки. Конвенція 
відбудеться традиційним по-
рядком під кінець тижня, в 
якому припадає День Праці, 
отже від 29-го серпня до 1-го 
вересня включно, в првмі-
щеннлх готелю Картер. Це 
вже буде 15-та з черги кон-
венція цеі найбільшої органі-
заціі народженої в Америці 
молодої української генерації. 

Ліга, зорганізована в 1933-
тому році.під час світової ви-
стави в Шікаґо, в якій укра-
їнці взяли репрезентативну 
участь, може сьогодні направ-
ду похвалитись великою про-
робленою роботою, головно 
організаційною, культурною 
та й загально громадською. 
Були часи, коли Лігв иаправ-
ду могла послужити пряќла-
дом багатьом „старим" орга-
т'заціям. Зокрема треба зга-
дати II імпозантні культурні 
виступи, замітку жертвєяність 
на народні та гуманітарні ці-
лі, активну підтримку Укра-
Інського Конгресового Комі-
тету та Злученого Украінсь-
кого Американського Допомо-
гового Комітету, як і бага-
тьох місцевих організацій і 
починань. Представники Лі-
ги беруть активну участь в 
працях об'єднаних та цей-
тральних Комітетів в поодн-
нокнх громадах. Ліга плекає 
найкращі українські традиції, 
що їх в.більшості знає тільки-
з оповідань та передач своїх 
батьків, а товариськими, спор-
товями, культурними та по-
цібними імпрезами зв'яіус ба-
гатотнсячну молоду амерн-
кансько-українську генера-
цію в одну творчу спільноту, 
яка дає свій замітний вклад 
теж в обстоювання украін-
ськоі визвольної справи у 
вільному світі. їй вдасться це 
тим більше, що в її рядах є 
чимало направду видатних 
американців українського ро-
цу, які займають всілякі від-
повідальні пости в амернкан-
сьќому культурному, науко-
зому чи господарському світі, 
або які відіграли визначну 
ролю в оборонних зусиллях 
Америки під час війни на від-

повІдальних постах чи то вм-
сокнх старшин американсь-
ких збройних` скл, чи інших 
оборонних установ. 

Цьогоріяна 15-та конвенція 
— як це твердить теперішній 
голова Ліѓн іѓ. Василь Полев-
чак з Елизабет, Н. Дж., — 
ставить собі низку важливих 
проблем, між ними й налад-
нання всебічної співпраці з 
іншими організаціями молоді, 
зокрема новоприбулої. ПІД 
час конвенції будуть вйголо-
шені відповідні доповіді ТА 
відбудуться деба'ти, в Яких не 
останнє місце займуть власн'е 
ці проблеми. "В' рямках кои-
венції, крім звичайного беи-
кету з виступами визначних 
америкаяськйх'представннків, 
відбудеться - ЧеЎк імпозантна 
культурна імп'реза з дуже 
різноманітною` і артистичною 
програмою. ".'' 

Після недавн'ього П'ятого 
Конгресу Американських Ук-
раїнців, конвеяція Ліги Мо-
лоді в Клівленді буде одною 
з найважливіших наших гро-
мадськях імперз в цьому ро-
ці. Було б дуже побажане, 
щоб в цій конвенції взяли ма-
сову участь не тільки тепе-
рішні члени Лі†й, але й пред-
ставинкн кількох централь-
них та численних місцевнх 
організацій і товариств ново-
прнбулої украшської молоді. 
Це допоможе пгвндше і успіш-
ніше знайти снільну мову між 
цнмн народженими по цей і 
по той бік океану дітьми од-
ного славного ` українського 
народу, тепер' пбвноправними 
членами або кандидатами на 
членів великої американської 
нації. 

-к 
Українськнй Народний Со-
юз, який нараховує тепер 
уже понад 60..тясяч членів, 
є такою передовою народ, 
ною установою амернкан-
ських і клнадійськнх укра-
інців, в списку членства 
якої не повинно забракяу-
тн теж і Вашого іменќ. Бо 
належати до У. П. Союзу, 
значить належати до цього 
свідомого та ідейного зага-
лу, який творить і веде на-
пвд громадське життя. І 
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трагедія аеьог$ українсько-
Т`онароду на його рідних зем-
лях, якого заваав він у часі 
другої світової Війни, пожва-
вила організовану працю 
старшої іміграції й заставила 
П діятн спільники силами в 
користь нашого народу. ц е __ 
природне явище. 'Старша імі-
грація відчула все горе й не-
щастя нашого народу, зрозу-
міла потребу об'єднання і ви-
ступнла суцільним фронтом у 
його обороні, а та", що була 
охоплена „пожаром?', вѓіка-
ючи, чомусь кусалд (а то й 
збивала) себе взаємно, в цьо-
му вогні не тільки на рідних 
землях, але навіт‡ і' тоді, ко-
ли прибігла вже 'на чужі зем-
лі. -, м 

Познаки шкідливої акції 
було видно з кЦ'ькрх чисел 
гозетн, яку почали видавати 
„нові", а зовсім 'виразно на 
третьому Конгресі, Комітету 
Українців Канади^ Що відбув-
ся зимою 1950 }року в місті 
Вінніпегу. Тут декому не за-
бракло ‚‚відваги"' ` зробити 
спробу замішання 'зараз же 
таки після відкриття цього 
Конгресу. Це, що тоді пробу-
вади та хотіли зробити деякі 
делегати, яким удалось по-
зискатн мандати від деяких 
організацій і так'приїхати на 
той Конгрес, про$ўвали вже 
давніше зробити bejta наших 
Конгресах, а по вічах — ко-
муністи. 

Багато часу й нервів треба 
було витратити, щоб переко-
нати тих делегатів, ' д о вони 
не с на скитальщнн}, але зна-
ходяться вже в `культурній 
Канаді на такойу^ конгресі, 
де треба вживати' розуму, а 
Не дикого інстннк†у в часі 
звітів і нарад. 

'Це був лише початок, бо 
після Конгресу ще довгий час` 
писала ця новозЬрганізована 
преса про „недомагання" Кон-
гресу Комітету Українців Ка-
вади та його політики я 
справах визвольних'` змагань 
українського нарб`ігу. Від цьо-
го писання нераз ставало со-
ромно старшій іміґрації та їх 
уже тут родженим -$тям, бо 
ангори цього писання не тіль-

-іта^крптикували старачу паІ-: 

грацію, але мали також „від-
вагу" давати свої, „поради" і 
канадійському урядові, як йо-
му „уліпшитн" його держав-
ну систему. „ л 

Ці писання, приватні роз-
мовн, публічні промови ново-
прибулих до тих, .що довгими 

.роками будували в прикрих 
економічних часах, )вважали-
ся ударом, на який ніхто з 
старих не заслужив,. 

Чому це все так'сталося? 
' На це питання . шукають 
відповіді ще й до ‚сьогодні ук-
раїиці Канади й ЗДАмернкн. 
І На нього різно,, кожний по 
еВойоиу, самі собі аідповіда-
ють, вважаючи це в першу 
чергу лихом, яке.с результат 
другої світової війни, коли то 
ft- хаосі, теророві. Д безправ-
стві сталося якось хак, що мо-
лоді й непідготовані до прово-
ду одиниці перебрали на рід-
яих землях — бодай частин-
но — політичний провід у свої 
руки. Цей стан погіршився у 
таборах, коли молоді керівни-
ки українського політичного 
життя на скитальпдавД почали 
підготовляти себе .там теж 
і до перебраний кџрця в свої 
руки над політнчнн}и і куль-
турням та економічним жнт-
тям після приїзду за, океан. 

У наших головах, а ще 
більше в головах нащнх дітей,-
іцо тут породились та покін-
чилв школи, ніяк^не, може по-
міститнся, щоб на чоло наро-

ДУ ставити молоду, недосвід-
чену людину, щоб закордон-
не представництво було перс-
дане такій же самій молодій 
людині; щоб політичну орга-
аізацію очолював молодий 
юнак; щоб молодий студент 
ставав начальним редактором 
газети і т. п. 

Не треба розуміти цього 
так, щоб тих молодих людей 
зовсім відсувати. О, ні, вони 
можуть бути і повинні бути 
допомагачами тепер, а коли 
вони такими стануть, то це бу-
Де ознакою, що вони будуть 
теж і добрими провідниками 
вашого життя на цих контн-
венѓах у майбутньому, аќ не-
стане для них час. 

Всі ми старші, включно з 
новою іміграцією можемо до-1 

0. ІВАН БРИКОВИЧ 
У ЯВР1Ш РОКОВИНИ СМЕРГН 11 СЕРПНЯ 1962 

Окружного дорогою наспіла селі біля Балти ціла люд-
— з чималим спізненням кість вийшла назустріч на-
вістка, що недалеко від Ста-;тій армИ, приймаючи незви-
ннславова помер перед роком чанно гостинно — як рідних, 

ПРОЛЕТАР У ФРАКУ 

Іван Врнкбвяч, парох своїх галицьких братів. Та 
Кривеньке, копнчинецького випадки смерти наслідком 
повіту, відомий у цьому ж по-
віті громадський діяч. 

Із рядів нашого галицьно-
го духовенства вийшло бага-
то заслужених і внсокоідей-
ннх громадин: письменників, 
композиторів, педагогів, а 
перш усього щирих працівни-
ків над закріпленням яаціо-

тнфу, траплялися вже - чнм-
раз частіше. Після постою 
наступив дальший марш на 
схід. Але встоятися вже не 
було сили; ще декілька важ-
кнх тижнів і довелося верта-
тнсь відомою дорогою, через 
те само село недалеко Балти. 
І тим разом населення вий-

налвної свідомости серед уќ-, шло їм назустріч, але було 
раїнського селянства. їх іме-Ійого вже куди менше... 
на перейшли вже до історії І Зустрічав їх знова, як по-
вашого новітнього відроджен-1 передннм разом начальник 
ня. Саме одним із таких ви-j громади та сказав: „Ми прп-
тревалих громадянських дія- йняли вас щирим серцем, але 
чів був о. Іван Бриковнч, я- ви заплатили нам тяжко за 
кий всі свої сили присвятив J Це — принесли вам пошесть, 
на службу Богові й Україні.' багато моїх односельчан від 
Походив Покійний з терно-! неї померло. Та хоч би й дру-

коряти нашій тут родженій пільсьної родини, був рідним ѓа частина нашого села мала 
молоді, що вона в своїй біль-
шості не знає добре мови своїх 
батьків, що багато з неї не мо-
же поправно нею володіти, 
але зате всі ми не маємо мо-
ральяого права говорити, що 
ця наша тут роджена молодь 
душевно відірвалась від своїх 
батьків, від свойого народу! 
Вона була і є зі своїм наро-
дом. Краща П частина буде з 
ним навіть і тоді, коли й не 
зможе поправно говорити йо-
го мовою. На ці ваші твер-
дження ми маємо дуже бага-
то доказів уже тепер, а ще 
більше будемо їх мати в на-
шрму майбутньому. 

Отже, докоряти їм, що во-
ин не Можуть бути добрими 
українцями лише тому, що не 
Вміють поправно говорити мо-
вою своїх батьків, шкідливо. 
Вони можуть зробити добру 
роботу для свойого народу 
англійською мовою! Мя не 
можемо відпихати їх від себе 
і тієї праці, яку спільними си-
ламп всі ми разом повинні тут 
виконувати. 

Пам'ятаймо, що в Канаді й 
ЗДАмернкн в минулому не 
належало до легкого завдан-
ня поправно вивчити нашим 
тут родженим дітям українсь-
ку мову. Не буде воно легким 
завданням і в майбутньому, 
хоч тепер уже маємо багато 
досконалих сил для тієї пра-
ц і Ця проблема залишиться 
і 'я майбутньому важкою і 
трудною до виконання. Над 
Men треба подумати не тільки 
батькам, але також і всім нам 
та нашим найвищим науко-
внм установам. Збірним розу-
мом і наполегливою працею 
зможемо її успішно ввправн-
ти в скорому майбутньому. 

Кому цим робиться шкоду? 
Ми свідки, як кілька та-

сяч спосібннх людей відсепа-
рувалнся від поверх мільйона 
його кровних братів і сестер, 
в яких є поважний фінансо-
вяй капітал І бажання піднес-
ти ввесь ваш загал до висо-
кого економічного рівня. Бу-
ло і є бажання розбудувати 
корпоративні підприємства й 
фабрики; с бажання розбуду-
внти до найвищої висоти не 
лише культурні, але також і 
наші допомогові, фінансові ін-
ституції, з яких ми самі й на-
ші діти могли б користати. 
Було і є бажання не тільки 
вдержати але й розбудувати 
наші найвищі наукові інсти-
туції, якими могли б покорис-
туватись не лише ми, але й 
інші народи. 

Це можемо здійснити, бо 
маємо тепер не тільки капітал, 
але також і свої сили. Можемо 
не лише розбудувати це все, 
але також і закріпити. З ве-
лнкнм досвідом у цій справі 
приїхали поважні люди з но-
вою іміграцією на ці контй-
ненти. Молодих та енергійних 
людей застали вони тут у 

братом проф. Іляріояа, заслу-! вимерти, ми не завагаємося 
женого педагога й директора' вас знову прийняти щиро, бо 
фабрики „Калина" в Терно-' знаємо всі, за що ви воюєте й 
полі. Вже перед першою - за кого гниєте, — за Укра 
світовою віяною о. Брнко-, іну!" 
вич належав до близьких' Картина ие записана істо-
співробітннків о. Северина' рісю, а життям! Само ж жят-
Матковського, одного з най 
більш активних громадян не 
терені КопнчинеччнннЙЧорт-
ківщини. Після нашої полі-
тичиої катастрофи в 1919 р. 
о. Брниович перейшов з укра-
їнською армією на Велику 
Україну й там перебув цілу 

тя Пасувало більше таких 
епізодів, коли о. Бракоаич 
відвідуючи одної днини у лі 
карні хворих на тиф, неспо-
дівано побачив між ними сво-
го рідного брата. Часи побуту 
на Великій Україні були для 
о. Бриковича таким глибо-

кампанію аж до трагічного ким переживанням, що він 
відвороту, цей воєнний похід; прохав своїх рідних, щоби у 
належав до найкращих спо- і фелоні, в якому правив ко-
гадів з його жаття. Нераз у лись Службу Божу на наших 
крузі найближчої родини він східніх землях, зложено його 

УВАГА! ДЩЮН, 6., І ОКОЛИЦЯ! 

ЗАХОДОМ ЗЛУЧЕНИХ В І Д Д І Л Ю УКР. НАР. 
СОЮЗА 

відбудеться : 

ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 17. СЕРПНЯ 

(SUNDAY. AUGUST 17, 1952) 

FALCON LAKE 
South Majn ‚Street Extention, Akron, Ohio. 

Музика: Johnny Vadnal. — Багато несподіванок. 
Смачні укр. страви тв добрі налнткн. 

Запрошуємо нсіх Громадян Акрону ft околиці 
прийти повеселитись. 

г К о м і т е т . 

розказував окремі епізоди 
часів цеї кампанії, вислов-
люючнся завжди з великим 
признанням про' культуру й 
лицарськість людей нашого 
великого зриву. 

Для ілюстрації наведу тут 
одну зі замітнішнх подій, яку 
о. Брикович пережив. Рік 
1919. Галицька Армія пере-
ходила широкими шляхами 
через зазбручанське Поділ-
ля, нищена ворогом і тифом. 
Знаходила бодай ту радість. 
що місцеве українське насе-
лсння зустрічало її незви-
чаі'шо прихильно. В одному 

колись у могилу... 
Сам дуже добрий проповід-

ник, нагадував залюбки сво-
їи парохіянам у церкві всі 
нажливіші моменти нашої не-
давньої історії: дату листопа-
дового зриву, акт, злўіш зе-
мель. переходу через Збруч, 
трагічного повороту після 
нездійснених мрій і завжди 
заохочував до молитви за 
.тих, що вже відійшли. За свої 
патріотичні проповіді прий-
шлося йому підчас польської 
окупації навіть дошкульно 
терпіти, коли то арештовано 
ного й покарано тюрмою в 
Чортќові. 

Можна вірити, що останню 
волю о. їв. Бриковича спов-
НЯЛИ ‚йаГО. J0^6j4MH4i. ft по-
хоронвли його в тому фело-
ні, в якому він колись там, 
на зазбручанському Поділлі 
так гаряче молився за Укра-
їиу! 

М. Леичук. 

Чи дійсно „без керми 
і вітрил"? 

(Закінчення зі crop 2-ої) 
сповнила старокрасва преса. 
Коли йде про львівське „Ді-
ло", то воно не тільки друку-
вало щотижня „Економічний 
Огляд", про що згадав п. І. 
Кедрин, але теж поміщувало 
дуже часто, бувало й щодня, 
статті з економічного темати-
кою, розписувало конкурси 
на статті з господарськими 
проектами, даючи тим по-

бнзнесі. Значить, маємо все до 
розпорядимостя. І В самих по-
чатках вже здавалося, що це 
станеться. Що всі ці люди ра-
аом зрозуміють себе та знай-
дуть найкращий вихід із на-
шого економічного застою. 
Здавалось, що ці людн зрозу-
міють, що політику буде мож-
на вести дуже легко лише і 
дише тоді, коли наш нарід 
могтиме кожного часу під-
держувати її не десятками ти-
слч, а сотнями мільйонів до-
лярів. 

Такі були думки й сподіван-
ия, але сталося інакше. Ста-
лося мабуть так воно тому, 
що всяке зроблене зло с зав-
сіди дуже голосне, а добро все 
тихим. Так воно бувас не ли-
ше в нас, але також і в інших 
народів. Треба одначе ствер-
дити, що іде до ліпшого між 
старшою і новою іміграцією 
та молоддю тут родженою і 
новоприбулою. Роз у м і с м о 
вже, що мусимо разом жити 
та працювати для себе самих 
і визвольних змагань нашого 
народу. Одначе буде краще, 
як прийдемо до переконання, 
що кожний повинен знати 
своє місце. Політичну керму, 
як усі народи це роблять, пс-
редаймо з певним довір'ям у 
руки у нашим досвідченим у 
цьому ділі старшим сеніорам, 
а для їхньої допомоги підшу-
каймо їм уже тут родженим 
добрих і щирих знавців. Ке-
рівивцтво над усім нашим 
культурним життям передай-
мо нашим науковцям і куль-
турням працівникам, бо коли 
цього не зробимо, то будемо 
культивувати партійну куль-
туру, з якої хісна не буде. На-
шнх інженерів, кооператорів, 
організаторів і всіх інших фа-
хових знавців економічного її 
торговельного розвою та жит-
тя — звернім до розбудови 
нашого життя й піднесення 
його до найвищого рівня. Са-
мі знову поставмо собі за зав-
дання допомогти їм морально 
й фінансово дійти до цеї цілі. 
Нашим ворогам потрібне на-
ше'роз'єднання, а нам потріб-
не об'єднання. 

Любімо себе, як брат брата _ 
й сестра сестру! Тоді й змо-І;і ' ВД"И -
жемо допомогти самі собі, а!:; ОЛЕКСАНДЕР ПАНЕПКО ц 
також і нашому страдально- !; Це підручник для серед- і; 
му народові на його рідних , J ніх шкіл і для само-
землях. 

ПРАВНА ОПІКА ЗУАДНОМІТЕТУ 
В А Ж Н І : Д Л Я T U X , Щ О М А Ю Т Ь К Л О П О Т И 

З ДОКУМЕНТАМИ! 
Одним із найважливіших 

завдань, які виконав і внко-
нус Злучений Український 
Американський Допомоговий 
Комітет — це правна оборона 
українських скитальців. Цю 
прявну опіку перевів і пере-
воднть ЗУАДК у кожній кра-
Іні, де жили чн живуть укра-
їнсьні виселенці. 

Для прикладу можна зга-
дати бодай найголовніші ін-
тервенціі ЗУАДКомітету в 
обороні скитальців: 

I так у 1945 році на інтер-
венцію ЗУАДКомітету пере-
ведено провірку надужить у 
сингальських таборах в Евро-
пі і припинено примусову ре-
патріяцію українців „на ро-
діну" до Совстського Союзу. 
`В цей спосіб ЗУАДК вряту-
вав тисячі українських біжея-
ців від совстського наснль-
ства. 

В 1946 році у виоліді інтер-
венції ЗУАДКомітету визнано 
українську я а ц і о н альність 
для означення украшськях 
скитальців. 

В 1947 році допущено ЗЎАД 
Комітет до офіційної праці се-
ред українських скятпльців у 

гально приїхав до ЗДА в рам-
ках законі Ді Ні, будучи ві-
мецькнм горожаяниом, і прн-
сначилн його на депортацію. 
Пан С. мав адвокатів, проте 
таки програв справу. Сира-
вою зайнявся ЗУАДКомІтет, 
зажадав нового переслуханий 
і при допомозі амернкансько-
го конгресмена зі Стейту Ню 
Джерзі Р. В. Ќенна домігся, 
що п. С. привернено право на 
побут у ЗДА і всі права, які 
йому забезпечує америкаясь-
ка конституція. 

Відомо Управі ЗУАДКомі-
тету, що серед новоприбулих 
с особи, які зі страху перед 
вивозом до Совстського Сою-
зу, змінили були чи то прізви-
іца, чи місця народження в 
документах і з такими доку-
ментами зміненими прибули 
до ЗДА. Деякі з них мають з 
цієї причини клопоти, а з де-
якнх різні ракетири витягну-
ли на полагодження цй 
справи великі суми. 

Управа ЗУАДКомітету звер-
тасться до всіх українців, які 
мають якісь клопоти у прав-
них справах, звернутись перш 
за все до своєї організації, до 

Андреіі І'ромнко (зліва), новий совстськнй амбасадор в Лон 
домі, достосувався до „капіталістичних" звичаїв та одягнув' ^ ц т в о українІІІв"при"ДІ Г 
фрак і іщліидер. вибираючись, щоб представити свої креден- j Ko^cU j п р я Державному Де- S S ^ S S S I ^ M 
цішіі листи в Букінґгемському палаці. За ним — маршал 

днн.юматнчного корпусу Гай Сейлсбері Джовнс. 

Німеччині й Австрії та й при- 3УАДК. ЗУАДКомІтет уже 
" " Р Љ ж у $№^Нр% віддавна робить заходи, щоб 

поставн-
лись толерантно до тих осіб. 

З'їзд делегатів Братства 
кол. дивізійників 

Ми с свідками безперечного з'їзд відбувся в днях 2 і З 
підйому, коли йдеться про серпня в Клівленді, при учас-
справу т. Зв. ‚‚дивізійної" про 
блеми, а зокрема її колиш-
нього вояцтва на терені ЗДА. 
Свідчать про це щораз часті-
ші і щораз об'єктивніші статті 
в американській пресі. До ре-
чі„ треба признати, що укра-
їнська преса тут об'сктив-
ніше поставилась до справи 
Дивізії ніж часом навіть ук-
раїнська європейська преса. 
Чн причиною цього є від-
даль, яка дозволяє на шнр-

и делегатів станиць и запро-
шевих гостей. На з і зд надіс-
лали привітання численні ук-
раїнеькі установи' при чому 
треба особливо відмітити не-
звичанво прихильне і ділове 
привітання від Українського 
Конгресового Комітету, ген. 
Павла Шандрўќа, кол. капе-
ляна Дивізії о. канцлера М. 
Левенця з Парижу, Об'сднан-
ня бувших вояків Українців 
і̀ . Америці і т. д. Особисто 

його екзекутивний директор 
д-р В. Ґалан. якого не бракує 
ніколи на дивізійних висту-
пах, починаючи ще з Ріміні. 

штовх до неодного доброго і І ЎНА", що діє на терені ЗДА 

ший горизонт, чн може біль-1 гривітав З'їзд від ЗУАДК 
ший спокій нервів, годі ска-
зати — але факт, що про 
Дивізію в українській пресі 
ЗДА (очевидно, коли не бра-
ти до уваги комунізуючої бі-
були,) не писалося взагалі -— 
або писалося об'єктивно. Те-
пер цей стан покращав ще 
більше і наближаємося вже 
мабуть до хвилини, коли і 
розум і серце українського 
громадянства матиме змогу 
вповні трафно оцінити чин 
вояків дивізії. Що серце оці-
нило влучно — доказом цьо-
гс є величаві маніфестації — 
академії українського грома-
дянства в ЗДА і Канаді. Сот-
ні людей на Академіях Бро-
діп в Торонто, ФнладелфІ!. 
Шікаґо, Бофало, понад тн-
сяча в Ню Порќу — все це 
свідчить, що вояки Дивізії 
згуртовані в ‚‚Братстві" ус-
пішно виконують своє зав-
дання після війни — а саме 
хочуть зберегти чистою па-
м'ять поляглнх товаришів та 
прийти з допомогою інвалі-
дам та хворим. 

„Братство кол. вояків 1 УД 

і партамеяп в справах пересе-
лення. 

На цьому офіційному ста-
новищі ЗУАДКомІтет завжди 
і всюди боронив інтересів ук-
раїнських скитальців, допо-
магав їм у правному оформ-
.-і єн ні, як теж при одержанні 
горожанських прав — так ін-
тервенціямн в з а г а л ь н и х 
справах відносно всіх ураїнсь-
ких скитальців, чи окремої 
групи, як і в поодиноких осо-
бистих справах. 

Всіх цих заходів ЗУАДКо-
мітету в обороні правного ста-
новнща українських втікачів 
не счнслити. 

Вже в останньому часі Зу-
АДКомітет перевів успішну 
інтервенцію в Еспанії в справі 
приїзду до ЗДА молодого 
українця, якого через його" у-
часть у колишній Дивізії 
‚.Галичина" зарахував кон-

які були змушені зробнтн 
якісь виправки у своїх доку-
ментах і не зробили цього для 
затаєння чогось злого або з 
нечесним заміром, лише зі 
страху перед комуністичним 
тоталізмом. 

Тому закликається всі о-
соби, які мають якісь нелсио-
сті в питаннях п р а в н о г о 
оформлення, звернутись ія 
своєю справою передовсім 
до ЗУАДК. Кожний, хто має 
якісь клопоти у свойому по-
буті у ЗДА, нехай звертасть-
ся у своїй справі з довір'ям 
до ЗУАДК на адресу: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN 
RELIEF COMMITTEE 

f. O. BOX 1661. PH1LA. 8. 9k. 
Управа ЗУАДКомітету ро` 

бить заходи перед амерякаи-
ськими властями для виправ-
лення усіх законних фор-суль до ворогів ЗДА І позба 

вив права яа переселення до І нальностей 
Особисто. вітали теж з'їзді Цій країни. Вияснення ЗЎАД) д , , , , 
представиики від ^ ^ е в и х і ^ " ^ ^ . ^ 1 ^ ^ 1 ^f?5^146?^'1 "вЛвм 

письма в справах праќної о-
борони лише в ресстроваянх 
листах. 

корисного діла, або бодай до 
розвитку нашої економічної 
думки. 

Про гро'мадську ролю, що 
їх можуть і повинні грати ук-
раїнські бизнесменн, і про ам-
біцію „бути чимсь у громаді", 
написав п. І. Кедрин досить 
вичерпно і все, що написав, 
дуже влучне. Залишається 
тільки побажати, щоб його 
думки взяли собі до серця на-
ші бизнесменн в ЗДА і доба-
чували не тільки гроші і че-
ки в шуфлядах своїх контор, 
але теж інші вартості, ідейні 
вартості. 

Насправді, то „керма і віт-
рила" є, тільки треба, щоб у 
різних місцевостях, зокрема 
в такому центрі, як Ню йорќ, 
підхопили їх міцні pjioi, хоч 
би кількох одиниць. Коли це 
станеться, то за кілька років 
напевно ціла справа вигляда-
тиме краще. 

В. Несторовнч 

Ставайте членами Украін-
ського Народного Союзу, а 
пгасамнм і співвласниками! 
13-ти вгільйонового майна 

організації! 

ГРАМАТИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

освіти. 
— Ціна $2.00 — 

Замовляйте у : 
"SVOBODA" 

Р. О. Box 346 
Jersey City З, N. J. 

вже майже два роки почало 
свою діяльність в Шікаґо. 
Опісля постали дальші ста-
ниці, в Филаделфії, Клівлен-
ді і т. д. Безсумнівно, праця 
цих станиць а зокрема нан-
старшої з них в Шікаґо, відо-
грала немалу ролю в освідом-
люванні українського грома-
дянства щодо „проблеми дн-
візії". Також найбільше ма-
буть причинилися кол. ДИВІ' 
зійннки з ЗДА до успішної 
видавничої діяльності! „Брят-
ства" (кннжка „Броди", мі-
сячннк „Д и в і з і й н і Вісті". 
‚.Календар Українського Во-
яка, і т. д.). Неодин доляр 
вислано теж як допомогу хво-
рнм і інвалідам, кол. товарн-

установ як клітини ООЧСУ, 
філії Конгресового Комітету, 
ОБВУА і т. д. 

З'їзд тривав два дні, прохо-
див в дійсно діловій атмосфе-
рі при чому делегати, яким 
проводила президія в складі 
ред. Олег Лисяк, сотн. Ми-
хайло Ліщннський і д-р Іван 
Коропецькнй вирішили ряд 
важливих організаційних та 
ДОЙОМОГОВНХ справ. Обрано 
Красву Управу з Головою 
м-р Орестом Гордйським. 
заступником ред. Олегом Ли-
сяком. секретарем інж. Ярос-
лавом Терлецьким, та скарб-
ииком інж. Іваном Скріою на 
чолі. 

Після першого дня нарад 
відбулася в залі місцевої' 
СУМА товариська зустріч з 
громадянством в незвичайно 
приємній товариській атмо-
сфері. 

Другий день нарад був 
присвячений статутовим змі-
нам та резолюціям, які з'їзд 
схвалив одноголосно. В резо-
люціях З'їзд привітав цент-
ральні українські церковні та 
політнчно-громадські інсти-
тунДТ`та подано ряд цілей, до 
яких змагати будуть кол. во-
яки дивізії та засоби для 'їх 
досягнення. В резолюціях 
підкреслюється повну солі-
дарність з діями ЎПА на Рід-
них Землях та стверджується 
готовість кол. вояків дивізії 
боротись активно за Україн-
ську Державність. Треба від-
мітити теж вислання телсгра-
мн привітання до їх Ексце-
лснції Єпископа І. Бучка S 
пнсловамн синівської поша-

ми, вплинули на вмівў думки 
іміґрацінннх властей відносно 
цього іміґраита і вій уже о-
тримав візу від консули на 
в'їзд до ЗДА. 

Новому іміґрантові у ЗДА 
п. С. закинули, що вія неле-

звдержания повної 
просимо . висила-ж 

Злучений Український 
Американський 

Допомоговий Комітет. 

І УВАГА! 
ІУКРАШСЬКА КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ % 
^ ім. Т, Ш Е В Ч Е Н К А % 
`2 ПІД МИСТЕІ№КИМ ПРОВОДОМ В. НОЖИКА =С 
% прнймас .ііімоиленіііі ті слідуючі плитіиин (рскордя): Щ 
(̂  1. Альбом Ч. 1. — в плит, награні під проводом Г. 
xg Кнтастого в 1950 р 

Кн таѓто ѓо 
г 2. Альбом Ч. 2. — в нлит, награні під проводом В, 
5 Ножика в 1951 р 
^ S. Альбом Ч. S. — 4 плити, колядки й щедрівки, на-
^ грані під проводом В. Ножика 
^z .'Інмонл(чінп на ден лати на адресу: 

УКРАЇНСЬКА КАПЕЛЯ ВАНДУРІІСТІВ 
Р. О. BOX 119 — HAMTRAMCK 12, MfCH. 

58.00 ђ 

$9.00 Џ 

$6.00 g 

D і 

шам зброї. Однак проблеми, нн, як до найкращого прия-
?.окрема доомогового і орга-1 теля і випробованого опікуна 
нізаційного характеру нарос- к о л - вояків Дивізії. -
таля і тому зовсім зрозуміло j k. П. 

потреба що зайшла потрсОа відбути 
Красвин З'їзд делегатів ста-
і.-иць з теренў ЗДА. Такни 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
У. Н. СОЮЗУ! 

У В А Г А ! У В А Г А ! 
В И Й Ш Л А З ДРУ'КУ НОВА К Н И Ж К А 

Проф II. КОВАЛІВ 

НАГОЛОС 
В У К Р А Ї Н С Ь К І Й Л І Т Е Р А Т У Р Н І Й М О В І 

Кннжка призначена для шкіл, студентів, педагогів, 
письменників, поетіп, промонціп, проповідників, священно-
ї`лужитслів, дикторів, (спікерів), декламаторів, акторів, 
співаків і всіх, хто витаѓ, чи в розмові вживає рідної мови 
й бажас говорити по-літерлтурному. 

ЩНА: $0.75 
Наклад книжки обмежений, тому поспішайте пнслати 

замовлення разом з нолежитістю на адресу: 
"SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! УКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛІ! 
Використайте час для навчання Ваших дітей 

української мови і письма на основі 
НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО БУКВАРЯ-ЧИТАНКИ 

МОВО Р І Д Н А 
Опрацьованого І. Konnnbinw' 

І рекомендованого д-ром К. Кисілевсмшм. 
„ВУКВАР-ЧИТАНКА" на своїх 192 сторінках мас: І) По-
сібник для учнів англо-мовних шкіл, за яким діти, що 
знають основи англійського письма, легко можуть засвоїти 
украінспку абетку; 2) Буквар; 3) Читанку. В текстах біля 

200 рисунків 1 Ілюстрацій! 
ПОДРІВНА ЩНА $2.00. 

Замовлення враз з належитістю слати до: 
"SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
ЮВІЛЕЙНОГО АЛЬМАНАХУ 

„СВОБОДИ" 
У зв'изќу з 60-літтям „Свободи", яке припадає на 15 

вересня 1953-го року, в Редакції „Свободи" вже пригото-
влясться до друку великий Ювілейний Альманах „Сво-
боди" на 1953-тій рік. Альманах матиме багатий, ілюстро-
ваний зміст та появиться збільшеним тиражем вже з кін-
цем цього року. Тому, що власне зі „Свободою" найтіс-
ніше зв'язаний багатобічний розвиток політичного, куль-
турного, організаційного та господарського життя амери-
камських українців впродовж повних 60 років. Редакція 
Альманаху рішили віддати більше місця на оголошення 
численних наших громадських організацій і установ, як 
теж тих багатьох наших бизнесменів, яким „Свобода" 
впродовж свосго віку ие раз ставала в пригоді. Но зва-
жаючн на великий тираж видання. та збільшені коште 
друку, ціна оголошень залишається та сама, що й в попе-
редніх роках: ціла сторінка — $50: пів сторінки — $ЗО; 
чверть сторінки — $20; одна восьма сторінки — $12.50. 
Оголошення в Ювілейному Альманасі „Свободи" матиме 
не тільки велику практичну вартість для оголошених, алі 
В загально-громадське значення. Всі оголошення до Аль-
манаху висилати на адресу „Свободи" із допискою „Аль-
манах". Оголошення приймається найпізніше до кінця 
серпня ц. р. 
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Г З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ і з листів до РЕДАКЦІЇ 

Г Дітройт, Міш. 
„Самопоміч" оживає ! 

Нова Управа дітройтської 
„Самопомочі" застала Това-
риство в невідрадному стані. 
Змінити цеп стан, оживити 
Товариство — завдання но-
вої Управи! 

Справа нелегка, бо велика 
кількість членів відсунулася 
від праці, взагалі стала неак-
тивна. 

Управа скреслила 88-х 
членів, які залягали з вклад-
камн роками, отже були не-
потрібним балястом Това-
риства, 

Пожвавлено допомогу для 
наших залишенців в Европі 
І хворих, немічних, сиріт, ста-
рих віком). У липні з ібрано 
174 доляри і 65 центів на ту 
ціль. Тепер проходить черго-
ва збірка (на У С Х С ) . 

Великим успіхом вже увін-
чалося спонзорування ‚.Само-
помочі" для створення креди-
тівхи ‚.Самопоміч" у Дітроіі-
ті. Д о ‚‚Самопомочі" долучи-
лися щ е : Т-во Українських 
Інженерів, Українське Лікар-
ське Т-во J Об'єднання б. Во-
яків Українців в Америці, 
відділ у Дітройті. Вступні 

ПРАЦЯ 
ОПЕРЕПТОРИ 

До мпшин плястнчних виробів 
(ПЛЯСТИКИІ. 

Досвід необов'язковий. 
Автоматичні підвишкн платні 

та „бонуси". 
Змінні години праці. 

Приймання в годинах 9—4. 
Автобуси 31 і 32. 

CELLUPLASTIC CORPORATION 
50 Avenue L, Newark, N. J. 

РОЗШУКИ 
КАТЌРИНА ВЕРНЌИ я с. Од-
pexonu (болоня), пов. Сяніќ. — 
ПОНІЎЌЎС, стрнйка Стефанп 
Bfpmii. Хто б знав про нього, 
або він сам. прошу подати відо-
мість на адресу: 

NICK. MALHIWSKYJ 
29 N. 3rd St., — HUDSON, N. У. 

ПОШУКУЮ друзів я табору 
Цуффенгявзен, а зокрема Іваіш 
Лукавого, який мешкао десь в 
Ню. Иорку. а також Миколу Ко-
валнка. Відповідати прошу на 
адресу: 

SAWKIW OLEKSA 
Aui der Schanz No. 22, Zimmer 50 
Ingolstadt a;Donau. W. Germany 

ф ВИЗНБООВІ НАГОДИ m 

НА ПРОДАЖ 
Ресторан в Ню Норку, 

нижче чотирнадцятої пул.. Вест. 
У центрі найрухливішоі торго-
иельиоі дільниці міста. Тижнево 
торѓўс $2.500 і більше. У нсді-
лю замкнено. Умова вннайму 
на 10 років. Ціна 25.000. Готів-

кою треба $15,000. 
Це копальня золота! 

Ресторан в Бруклнні. 
Тижнево торгуѓ. $850. Дешевий 
рент. Ціна $9.000. — Готівки 

треба $5,000. 

Ґросеряя в Ню Норку. 
Тижнево $1,600--1.800. 4 кінна-
ти для мешкання. Рент $70. 
Цінп $8,5000. Гот. треба $7,(ХХ). 

Гросерня в Ню Норку, 
торгує тижнево $1,250. 

Продажна ціна — $6,500. 

Гросерня в Вудгевеп, Л. Aft. 
Тижневий торг — $1,300. — 
6 кімнат для мешкання. Рент -— 
міс. $160. Умова вннайму на 

10 років. 
За лодр}бнішнмн Інформаціяия 

теліуіюнуйте: AT 9-6650 
Win. PASTUCK 

Monessen, Pa 

праці доведено так далеко, 
що вже 16-го ц. м. відбудуть 
ся основуючі збори цієї кре-
дитівки. Є вже чартер на ве-
дення її дія.іі.ности і с зв'я-
зок з Федеральним Кредите-
вим Союзом, до якого наша 
креднтівка буде належати 
Дітройт буде четвертим міс-
том. де — по Ню Иорку, Фи-
ладелфі ї і Шікаго — зачне 
свою діяльність українська 
креднтівка. 

На ще одну. ` незвичайно 
важливу ділянку звернула 
свою увагу .‚Самопоміч": на 
ділянку українського вихо-
вання і шкільництва. У Діт-
ройті та ділянка с д у ж е за-
недбана! Тільки мале число 
нашої дітвори відвідўѓ. Укра-
їнську Доповняльню Ш к о л у 
‚ ‚ С а м о п о м о ч і " ! Решта не 
вчиться ніде ні української 
мови, ні української історії, 
ні взагалі нічого з українсь-
кої культури! 

„Самопоміч" скликає у не-
ділю, 17-го ц. м., год. 5-та по-
полудні, до великої залі Ук-
раїнсько-Ам. Осередка при 
Карпентер. ч. 2965 шкільну 
нараду всіх українців, заці-
кавлених справою українсь-
кого виховання і шкільниц-
тва. Не можна приглядатися 
безчинно, як наша дітвора 
в'- іародовлюсться! 

26-го м. м. відбулися схо-
дини членів ..Самопомочі". 
Д е л е г а т на 5-тий Конгрес 
УКК здав звідомлення з кон-
гресу. Чергові сходини чле-
нів відбудуться 30-го серпня. 

Перша доповідь — вже о-
сіннього сезону — відбудеться 
31-го серпня. Тема: „Здобут-
тя Ќнова 31-го серпня 1919 
року". В той спосіб відсвят-
кус ‚‚Самопоміч" цьогорічне 
‚.Свято перемоги". 

Сейнт Джосеф, Мо. 
На пращо ЎЌКомітету. 

У ж е третим наворотом при-
булн до нас гості з Дітройтў, 
п. І. Кульчицький з дружи-
ною і завжди при тій нагоді 
була якась збірка на народ 

Д о Редактора „Свободи": 

У зв'язку з листом інж. 
Петра Красноноса, поміщеним 
у Вашому щоденнику з дня 
16. 7. 1952 р. ми. як ті. які 
в часі с к л а д а н н я привіту 
п. Миколою Лебедем від 
УГВР були в тому куті залі, 
в якій був і пан Красноніс і 
другі, що пописувалися внгу-
ками. залвллг.мо сл іддуюче: 

1. Пан інж. Петро Красно-
ніс не тільки, що не „старав-
ся запобігти цій демонстра-
ції", як він пише в свойому 
листі, але був одним із пер-
ших, які ЇЇ почали. 

2. Окрім п. інж. Петра 
Красноноса, вигуками попи-
сувалнся ще' три інші панове, 
з яких нам відоме тільки од-
не прізвище. Тому теж ува-
жаг.мо, що ствердження п. 
Петра Красноноса, що „сотки 
делегатів повстали з місць і з 
вигуками масово почали о-
лускати залю", ображус по-
над 700 присутніх делегатів, 
які ані не вигукували, ані не 
вставали з місць (вийшло бі-
ля 15—20 ос іб) . 

3. Пан Микола Лебедь с 
офіційним п р е д с т авннком 
У Г В Р на еміграції і в тако-
му імені він виступав на 
конгресі УКК А. Поведінка 
виявлена деякими присутян-
ми с не тільки образою пана 
М. Лебедя, але в першу чергу 
інституцій, в імені яких він 
виступав: У Г В Р й УМА. 

Остасмось з пошаною 

І. Я. Хамуляк, Ярослав Клим. 

Вибух на літаконосці „Боксер" спричинив смерть 8 членів залоги. Вибух наступив на ра-
кетовім літаку. При цьому знищено щ е 12 інших літаків. Властивої причини нещастя досі 

Не рол слід ж єн о. 

АМЕРИКА ЗБЛИЗЬКА 
Д Ж А Н Н І Р Е П 

Хроніка українського 
життя 

Посвячення Суміні-ького 
прапору в таборі 

ІІІлялганм - Фе.іьдмохінґ 

Неділя, 6 липня. Чудовий 
ранок. В таборі ІПлязгайм 
вже зранку помітний рух. Ко-
ло домівки СУМ'ў збираються 
сумівці. Тут сьогодні велике 
свято, посвячення сумівського 
прапора. Згодом кольона су-

ну ціль. Тепер відправлено! МІІШ-ІВ вирушає в напрямі що-
панахид%- по бл. п. Михайлі. і г л и - Де- П,Д 3 B-V K H Державного 
братові п. І. Кульчицького, а гимну, підноситься вгору на-
по панахиді б у л а перекуска т о н а л ь н и й прапор. 

Звідсіля колона відмаршус 
на Б о г о с л ужения . Після 
Служби Божої священики Ук-
раїнської Католицької і Пра-
вославної Церков ідуть із про-
цесіями на плсщу. Сумівці 

ь церковній галі, в часі якої 
п-ні Ю. Кульчицька пригада-
ла, що маємо Народний 
Фонд, на який з л о ж и л и по 
$ 2 : І. Кульчицький і Д . Коле-
ґа, а по $ 1 : С. Юркевич. Ева 
Сенько, Мазуркевич, Рак, 
Дачишин, Сенко, Ю. Мізин, 
Ковалевич, о. Блажейовсь-
кий, Щавінська і Ю. Куль-
чицька. Від себе посилаю ще 
свій Національний Даток за 
1952 р. в сумі $10. Отже ра-
г.ом висилаю до ЎЌКомітету 
$25. ` 

Степан Юркевич. 

Ч а с о п и с „ С В О Б О Д А " п о -
в и н е н з н а х о д и т и с ь 

в к о ж н і й 
у к р а ї н с ь к і й х а т і . 

становляться в чотирокотни-
ку, і по короткііі відправі ук-
раїнськнй католицький парох 
о. Р. Левицький доковўе акт 
посвячення сумівського пра-
пора та виголошус палку про-
повїдь. Парох У А П Ц о` Гра-
новський править молебень 
і також посвячує прапор. Ко-
ротка і патріотична проповідь 
о. Грановського зворушує 

І Соли ми вперше побачили 
його, кілька місяців тому, він 
усміхаючись сказав: запам'я-
тайте моє прізвище „Джанні 
Рей", ви мене ще не знаєте, 

1 за кілька місяців Амери-
ка г о в о рила про нього. 
„Лайф" та інші ж у р н а л и по-
містилн (ротограсрії та опнсу-
вали техніку його виступів на 
сцені, подивляли цього селян-
ського сина з Ореґону, що, не 
маючи великого таланту ані 
співацьких здібностей, став за 
короткий час сенсацією те-
атрів і нічних клюбів. 

Д ж а н н і Рей це приклад, що 
можна осягнути у вільній кра-
їні, маючи сильну волю і ба-
жання вибитися. Це приклад, 
що значить віра у влас'ні сили. 
З нікому невідомого (рорте-
піянового ѓрайка, цей 25 літ-
ній юнак, співак, що напів-
глухий на оба вуха, зумів за 
короткий час вибитися на 
американську славу, що сьо-
годні заробляє 7.000 долярів 
на тиждень і застановляється, 
чи прийняти йому оферту кі-
нового виробництва, що о ф е 

Д ж а н н і Рей, новинка, але 
не випадкова. Його шлях, це 
ш л я х Сірса і Робука. Файр-
отонів, ус іх власників великих 
супер-маркетів: показати пу-
бліці щось нового, знати чого 
хочеться, мати сильну волю, 
а тоді успіх запевнений. 

Публіка шаліє, побачивши 
Д ж а н н і Рея на сцені. Його 
виступи в Шікаго, Вашингто-
ні, Филаделфії і врешті в клю-

бі Капакабана і театрі Пара-
мавнт в Ню-Иорку, це найви-
щйй ўспіх, якого тільки актор, 
мнстець чи співак можуть собі 
бажати. Молодь, головно дів-
чата, обожають його, штурму -
ють його за автографами, хо-
чуть з ним говорити. У Фнла 
делфії , нпр., його мусіли пере-
одя гнути в полі цінний одно-
стрій, бо товпа його прихнль-
ників була така велика, щ о 
побоювалися, що він не зможе 
ті робитися через неї. 

М. В. Дольннцький 

О Д Н О З МОЇХ В Р А Ж Е Н Ь 
(Міннеалоліс, Мінн.) 

Уранова лихоманка охоплює Австралію 
Мелбурн, Австрал ія .—Най- нагороду в 56 тисяч долярів 

відшукачеві радіоактив н и х 
покладів. З досі знаних в Ав-
стралії родовищ урану, най-
більші знаходяться й можуть 
ще знаходитись в Радіўм Гнл 
в південній частині країни та 
в Рам Д х у н ґ л в північній 
частині Австралії. Дотеперіш-
ні відомості Й імовірні припу-
щення дають всі підстави спо-
діватися, що Австралія стане 

більшим успіхом користасть-
ся тепер у Австралії брошура, 
вндона урядом країни під за-
головком: „Як знайти у р а н ? " 
Найрізніші верстви населен-
ня країни цікавляться цією 
проблемою, а особливо пиль-
но вивчають поради, як від-
шукатн уран особи, що не 
працюють постійно та шкіль-
на молодь, що мас досить 
вільного часу цід час вакацій. 
Завдання усіх цих добровіль-
ннх пошуківачів, — винайти 

Прибувши з Кентокн до 
Міннеалоліс, переїздили ми 
попри гуртожиток Міннесот-
ського Університету і несподі-
вано побачили Привітливу 
крамницю, напне якої вказу-
вав, що там с щось україн-
ське. Зўѓганили автомобіль і 
висіли та побачили у вікні 
крамниці багато гарних річей, 
українську вишивку та кера-
міку. 

Зайшовши до крамниці до-
відались ми, що властитель-
кою с п-ні Марія Процай, а 
теж і про те, як з любови до 
свого рідного мистецтва, спер-
шу в приватному домі, дій-
шлося згодом д о першої якос-
ти крамниці, яку можна з грр-
дістю зарекоменду'вати кож-
ному американцеві. Мене взя-
ла за серце сама вже назва 
„Юкрейніен Ґ і ф т Шап", бо 
як багато творчосте д у х а на-
шого народу пропадало досі 
під назвою „рошіен". Біль-
ші^ть предметів у крамниці це 
робота самої п-ні Процай та 
її трьох доньок. Вони вже здо-
були не одне признання на 
багатьох виставках. В крам-
ниці я теж бачила колекцію 
творів, малюнків та різьбн, ( 

і J 

наших давннх і новоприбулих 
мистців. 

Можу тільки побажати п-ні 
Процай, добре відомій з її гро-
мадської праці, щоб ця крам-
ниця знайшлася якнайскор-
ше в самому „серці,, міста. 
Цей український склеп та йо-
го мила властителька були 
для мене і port) мужа одним 
з найкращих спогадів з міста 
Міннеалоліс, 

Ліда Придаткевнч 

Листування Редакції 
І. М., Брук лин, Н. П. — Ми 

тільки проголошуємо ту час-
тину збірки, яка вислана на 
такі установи як УКК чи 
'ЗЎАДЌ. Тому проголошуємо 
з похорону тільки $26, бо $10 
вислано на іншу ціль. 

Б У Р Е В І Й У СТЕПТІ 
Н Ю Д Ж Е Р З І 

Н ю Иорк. — Над південною 
частиною стейту Н ю Д ж е р з і 
у минулу неділю пролетів ко-
роткий, але небезпечний бу-
ревій, що спричинив цій око-
лиці значні шкоди. Буревій 
розпочався біля 11 години у-
день на обширі Бурлінгтон бі-
ля qbopry Дікс й помчав у 
північно-східньому напрямку, 
руйнуючи легкі будівлі, ви 
рнваючи дерева та розкидаю 

одним з найбільших проду-1 чи рухомі п'редмети. Буревій 
центів атомних матеріалів. 

нові поклади урану, що д у ж е 
рус йому за один фільм 100. можливо з огляду на багаті 
000 дол 

Д ж а н н і Рей, властиво не 
співак, заявляє критика. Він. 
щось нового, він кльоші. Спі-
ваючи своїм слабким голосом 
сентиментальні п і с ні, він 
вкладає в них всю свою д у ш у , 
ціле серце. Він плаче співа-
ючи, руками, рве волося з го-
ловн. Напів-глухий, сам аком-
паніюс при фортепіяні, зри-
ваючись інколи на рівні ноги, 
щоб звернутися до публіка і 
показати їм, як переживає це, 
про що співає: „Плач", „Ма-
ленька хмарин.ча, що плака-
ла", „Я проводжу мою дівчин-
ку домів". 

І запаси цього первня, щ о досі 
вже знані. Уранову гарячку 
посилює ще обіцянка уряду 
виплатити високу грошеву 

серця сумівців із Шляйзгай-
му. Мюнхену і Нюрнбергу. 'як 
також гостей з Центрального 
і Крайового Комітету СУМ'ў, 
різних громадських установ 
та організнцій та чисельного 
громадянства. 

САЛЬОН КРАСИ 

‚‚МАРШКА1' 
Щоденні години: 

від 9. рано до 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
( B e t 1st A 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
GRramercy 5-7244 

ВЕЛИКА ВИПРОДАНІ! 
Знана кушнірська фірма 

ВУЙКІВ І КОПЕЦЬ 
на місяці — серпень І вересень 

влаштовують 

ВИПРОДАЖ УСЯКОГО РОДУ 
Ф У Т Е Р 

Небувала нагода набута футро по найдешевшій ЦІНІ І 
Пінними ілйті! й пере'конатися, що наш тоішр найкраііінй. 
а піни найдешевші. — Переробляємо всякого роду футра. 

жакети, ќаѓортќи ft тим подібне. — Адреса фірми: 
W U J К 1 W А К О Р І Е С, INC. 

111-115 EAST 7th STREET — NEW YORK 9, N. Y. 
(Між 1-ою й „А" Квнямм) 

Телефон: SPring 7-8710 

0Џ m g ^ a g g f i j 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ „СВОБОДИ" 

Якщо Ви хочете мати щонеділі цікаві оповідання ft Інші 
літературні твори наших письменників, репродукції творін 
наших мистців, наукові статті наших учених, критичні 
оцінки нових видань, відомості про нові винаходи в царині 
техніки, розваговий матеріял тощо, передплачуйте наш 
тижневик. ЩО виходить регулярно від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через 
наш тижневик! Не забувай, що це твоя національна по-
виниість! 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА $3.75 На рік у Канаді $4.2Я 
На під року у ЗДА __$2.00 На пів року у Канаді __$2 25 

Передплату надсилати на адресу: 
„SVOBODA", Р. О. BOX .U6, JERSEY CITY З, N. J., U. S. A. 

ПЛАСТИНКИ „СТИНСОН" 
П л н т н „ С т и н с о н " п р о д а ю т ь с я у всі 
ч а с т и н и с в і т у . М и м і и л ю наи і ї іль -
ш и й в и б і р н а й к р а щ и х у к р а ї н с ь к и х 
п л и т в А м е р и ц і . 

В и м а г а й т е в В а ш о г о п р о д а в ц я 
, Л J . г р а м о ф о н н и х п л и т п о в н и й б е з п л а т -

I В С 0 І u 5 н и й к а т а л о г у к р а ї н с ь к и х і р о с і й -
с ь к и х п л и т ф і р м и „ С Т И Н С О Н " . Я к щ о в н ь о г о н е 
з н а й д е т ь с н н а ш о г о к а т а л о г у , т о п и ш і т ь д о н а с б е з -
п о с е р е д н ь о п а а д р е с у : 

UNION SQUARE MUSIC SHOP, Inc. 
27 Union Square West, N.Y.C 3 , cor. E. 16th Street, Dept. U. S. 

im 

^ 

Перевози місцеві ДалекобіжнІ 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В. Е. БОГАЧЕВСЬКИИ 

335 Е. 6th STREET, NEW YORK З, N. Y. — Tel. OR. 3-2484 

ДОБИ ВІСТІ ПРО 
АСТМУ 

Чи АСТМА це добрі вісті? 
Ні! Одначе сповіщають, що лік, 
знаний як ПЕННИЛ—PENNYL, 
дас швидку, чудову злагоду 
для терплячих від астми. Віст-
кн кажуть, що астматичні ата-
ки свисту в грудях, кашлю. 
вдушливости й важкого відди-
ху можна застановити зажи-
ванням оціс.ї помітної меднци-
ни. Багато осіб, що П лажива-
ють, були давніше безпомічні в 
часі вдушлнвих нападів, а те-
пер радісно проголошукугь, що 
вони зазнають полекші після 
зажиття кількох доз. 

Якщо ви теж мучитеся від на-
падів, астми, астматичного каш-
ліо і вдушливости, зажнйте як-
стій ПЕННИЛУ. Можете діста-
тн його по спеціяльній ціні, ко-
ли вишлете оцей вирізок до 
O R E G O N DRUG PRODUCTS, 
Dept . 4 34, Peekskill, New York. 
Звідти вишлють вам дві три-
долярові пляшки лише за $5.00. 
а це знижка $1.00 на правильній 
ціні. Не треба посилати грошей, 
а заплатіть просто листоношові 
при доставі. Одначе зробіть це 
негайно, бо припас обмежений 
для спеціяльноі ціни. 

Ім'я 

Адреса 

Місто 

Л Ю Д И ЗНОВУ БАЧИТИ-
МУТЬ ЛІТАЮЧІ Т А Р І Л К И 

Директор Ганден Планета-
рія заявляє, що в перших 
днях цього тижня знову бага-
то людей буді'ть надсилати 
вісті про те, що вони „бачили" 
літаючі тарілки. А л е це не бу-
дуть жадні штучні лети, тіль-
кн це будуть падати метеори. 
Вони зачнуть падати в суботу. 
9 серпня, а найбільше їх па- і; j 
датиме в вівторок 12 серпня, , 
від півночі до світанку. Таке 
заявив директор згаданої ін-І'І 

І пройшов вузькою — біля од-
нісї милі — смугою й по-
вздовж сорока п'яти миль 
Обраховано, що швидкість 
вітру сягала восьмидесяти 
двох миль на годину. 

с '̀̀ '̀  
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N K O ' S 'І I V A N FRA-1 
"М О S Е S" 

With a biographical sketch of 
IVAN FRANKO 

by STEFEN SHUMEYKO 
Translation: 

by WALDIMIR SEMENYNA 
Price 50 cents. 

"SVOBODA" BOOKSTORE 
83 Orand Street 

Стейт 

І ШЕВЧЕНКО 
Р і ч н и к I . 

— в и д а н н я — 
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ 

А К А Д Е М І Ї Н А У К 
В С Н І А 

Ц і н а 5 0 ц е н т і в . 

Н а б у в а т и в к н и г а р н і 

" S V O B O D A " 
8 1 - 8 3 Grand Street , 
Jersey City 3, N. J. 

A - " — — — ‚‚.і _ j 

f 
„ У К Р А Ї Н С Ь К А К О О П Е Р А Т И В А М 
:i ul.niniil ІЛ.И.ИІ11 ні уділами в Ньіо Порќу 

повідомляс про смерть иктнвного членп Люперативи й Ін. 
установ та ласлужсного громадянина тутешньої громади 

СЕМЕНА` УГОРЧАКА 
tun ішгтупила 31. ліпиш 1952 р. — Вічна Поиу Пам'ять! 

В Ж Е в и й ш о в З Д Р У К У І П Р О Д А Є Т Ь С Я 

„ЛІТЕРАТУРНО - НАУКОВИЙ 
ЗБІРНИК" 

я к и й в и д а є В і л ь н а У к р а ї н с ь к а А к а д е м і я Н а у к в 
З Д А з м е т о ю д а т и г р о м а д я н с т в у о б р а з т е п е р і ш -
н ь о г о с т а н у л і т е р а т у р и , н а у к и й м и с т е ц т в а п о з а 

м е ж а м и У к р а ї н и . 
Ц і н а $ 2 . 0 0 . 

Замовлення просимо надсилати на адресу: 

" S V O B O D A " , P . О . B o x 3 4 6 . Jersey City З , N . J. 

Найкращі та у різних смаках 

ШМОНАДИ І ВОДИ СОДОВІ 
поручас українська фабрика 

М . К . М . B E V E R A G E S C o . 
Жадайте у всіх українських крамницях 1 на всіх Імпрезах 't 
тільки лімонад І вод содових одинокої української фабриќк , , 

А.. К. М. B E V E R A G E S Co. 
З М З Newtown Ave- — Astoria, U I. C , N. Y„ 

Tel.: RAvensweed 8-8299 
П І І І І І И І І М І І 1 І І І І І Н І І М І М І І І Н Н М М И И І 

Ф Професійні оголошешш 9 

Dr. M e d . R. T Y L B O R 
59 Є. 3rd St. (воло 2nd Ave.)NYC 

TeL GRaraercy 5-3993 
Внутрішні .яедугн Flouroecony. 
X-Ray, Elec{Ve^ardiograph, Ana-
lysis. Переводимо аналізу кровв 

для супружнх дозволів. 
Офісові години: щодня 1-S І 5-й 
pun. В поділ! від 10-2 попол. 

ДР. М. МАПЗЕЛЬ 
лікар зі старого краю, говорить 
по українськи,' багато років ус-
пішио лікує гострі й застарілі 
недуги мужчин 1 жінок — 
недуги нирок і сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. ЛІ-
чення застрикамн пеніцілінн та 
інших лікарств. Аволіза кровн, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
ќрови для сунружих дозволів. 
107 Е. 17th SU NEW YORK CITY 

коло 4-ої Евенѓо і Union Sq. 
Години: Щодня 10—1, 4—7; 

в суботу 10—1. в неділю зачин. 
ЕГЗАМІНАЦІЯ $З,— 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом. 

Недуги міхура, шкіри, кровв 
й недомагання тазових 

органів. 
Нервовість, 'Ослаблення за-

лоз, Катаральний стан, 
Структура^ Улькус (боляк). 
ОГЛЯДИНИ И ВАДАННЯ 

кровн $злю. 
У будні: x ^ f c ft 4—9 ГОДИНИ. 
1 2 8 E A S T ^ 8 6 t h S T R E E T 

Над зу)нфсою підземка 
Лекс№стов Евеню. 

m Центральне положення, до-
гідняй доступ звідусіль, 

є Окремі Ждальні для жінок. 

UKRAINIAN 
FUNERAL DIRECTORS 

AIR C0NRITI0NED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
ESaex 5-5555 

і 
і З.БЕРЕ30ВСКІ 

УКР. ПОГРЕБНИК 

УПРАВИТЕЛЬ 

j BERRY FUNERAL HOME, 
Inc. 

525 East 6th Street, 
New Yorjc 9. N. Y. 

Phone ALgonquin 4-5746 
; Дві НОВІ В модернім BOHOBl-

ЯЛЬНІМ СТИЛЮ """ТИЦІ. 

Першоридва обслуга в yetx 
! похоронах без різннці маст-

кового стану. 
Ш А Н Б Р О Щ А К , н о т а р . 

LATER, M'LUNGACONOtCI-D Т..ЄМ ТО Tfu 
WHERE MERALA AWAITED Т И Е М . "HEAR TH 
PAHN-AW.UK. TAKZAN." SHE 
ANNOUNCEO. "YOUR FRIENDS 
ANO CAPT. WEST'S 
NIECE ЛІАУ ЄО. 
YCXI WILL REMAIN. ' ' 

Т А Р З А Н , ч. 2892. Смертель ний передпоказ. 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. ПОГРЕВННК 

Заряднѓўо погребами 
по ціні тав низькій $ j Ѓ А 

Овсяугвчюснв І 

'NO.''WEST 
CRIED.'WE 
WILL NOT 

ALLOW 
TAR2AN TO 

SACRinCE HIMSELP FOR US!-

"THEN YOU WILL AIL 
REMAIN - A N D DiE. ' " 

Пізніше М'Люнґа запрова-
днв їх до авдіснційної залі. 
де Мераля їх очікувала. „Ви-
слухай рішення Пан-Аглюкн, 

Тарзане", вона проголосила. 
„Твої приятелІІ і племінниця 
кап. Веста можуть відійти. Ти 
залишаєшся!". 

„Ні!", закричав Вест. „Ми 
не дозволимо Тарзанові жерт-
вуватися з а нас!". „Так ви всі 
залишитеся і згинете!". 

„Чи ви бажаєте бачити, як 
ви згинете, капітане Весте? 
Так ходіть зі мною ви всі!", 
ком. 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker 

- _ „ ' A Embalmer 
4 3 7 E A S T 5 th S T R E E T 

N e w York City 
Dignified funerals as low m 

„ , . Я 5 0 . 
Tel.: ORamercy 7-7801 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕЕНПК 

Занимаетіся похоронакн 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера-
тура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 
PETER JAREMA 
129 EAST 7ft STREET, 

NEW YOfcK, N. Y. 
T e L : ORchard i-2599 


