
- , — - . - чг 

УКРАЇНСЬКМЩОАЕННИК UKRAINIAN DAILY 

Адреса 
РеддхцВ 1 ЛлмЬгістряцЯг 

-Svoboda", 81-83 Onrad St , 
lersey City З, N. J. 

Tfae+ош HEodenoo ) t S S 5 
fee . ЎНа: HEodenoo 4-1019 

TWO SECTIONS (SECTION 1) JERSEY CITY and NEW YpRK, СУБОТА, Й - г о КВІТНЯ (APRIL П ) 1953. ДЕСЯТЬ ЦЕНТІВ — TEN CENTS No. 85. VOL LXI. 

ШМЕЦЬКО-АМЕРИКАН. 
АПЕЛЬ ДО CO-

ВЄТІВ ЗА ВІЛЬНІ 
ВИБОРИ 

ІКОНГРЕШЕН СНИТ ВИСТУПИВ В ОБОРОНІ 
УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 

ІНТЕРЕСНИЙ ВИПАДОК ВТЯГНЕНИЙ ДО КОНҐРЕ-
СОВОГО РЕКОРДУ И ОПІСЛЯ ОКРЕМОГО 

ВПЯСНЕИНЯ 
Вашингтон. — В дні 26-го 

юрезня до Конгресового ре-

Вашинґтон. — Президент 
Айзенгавер і німецький кан-
цлер Конрад Аденауер звер-
нулнся до Совстів з апелем 
за дозвіл на свобідні вибори 
в під-совстській частині Ні-
меччинн та за звільнення ні-
мепькнх полоне(шх вояків і 
схоплених цивільних осіб, 
якщо Кремль „справді бажас 
миру і співдіяння всіх на-
цін". Цей визов до нового 
диктатора Малснкова помі-
щеннй у спільнім комунікаті, 

ТР1ГВЕЛГ ВІТАЄ СВОГО НАСТУПНИКА 

запевняють Західню Німеч-
чнну, що допоможуть озброї-
ти німецькі чатини в пллно-
ваній європейській армії, як 
що тільки договір про Евро-
пенську Оборонну Спільноту 
увійде в життя. Аденауер від 
себе заявляє, що західно-ні 
мецькнй уряд „готовий і охо 
чий до співпраці на підставі 
рівносте й спільних інтересів 
усіх вільних країн Заходу, 
щоб посилити оборону віль-
ного світу". Негайно після 

проголошенім після три ден- ї проголошення к о м у н і к а т у 
них конференція між німець- слідували взаємні залевяея-
кою делегацією, очолюваною ня про відмову культурних 
канцлером Аденауером і {взаємин між американською 
представниками уряду Злу-
ченнх Держав,' тобто презн-
дентом Айзенгавером і секрс-
тарем стейту Дж.' Ф. Долле-
сом. Спільний комуні кат зо-
бов'язус обидві країни до 
співпраці для зменшення на-
тугн і для розв'язки німець-
кої справи, щоб об'єднати 
обидві частини Німеччини. 
Зокрема З'сдинені Держави 

н німецькою столицями. Ці 
культурні взаємини охоплю-
ють „підтримку взаємного 
порозуміння між недавніми 
ворогами в ділянці інтелек-
туального, і наукового і сус-
пільного -життя народів оби-
двох країн". За цим послідўе 
відновлення торговельних і 
мореплавних зв'язків у неда-
лекому часі. 

Лінард Голл новий голова Республіканського 
Комітету 

жасться за доконаний факт, Вашингтон. — Колишній 
конгресмен з Ню Иорку, те-
перішній спадковий повіто-
вий суддя Лінард. В. Голл 
найменований без опозиції 
на голову Крайового Респуб-
ліканського Комітету. Його 
кандидатуру підтримало де-
сять конгресових провідни-
ків Республіканської партії, 
що зібралися для наймену-
ваняя нового голови, а його 
особа приємлива теж для 
ѓѓрезидента АЙзенгавера й ві-
цепрезядента Річарда М. Ніќ-, 
сона. Голову партійного ко-
мітету призначує иоміналь-
ннй лідер партії яким с в те-
перішнім часі президент. То-
му призначення Голла ввя-

І IT І 

хоч його ще формально одоб-
рюс цілий крайовий комітет 
з 140 членів, якого з'їзд прн-
значений був на п'ятницю 
Комітет прийняв наперед 
формальну резиґнацію доте-
перішнього голови К. Веслі 
Робе,ртса, якому стейтова ле-
гіслятура Канзасу закинула 
була неправильну поведінку 
прн продалаў шпитального 
будинку стейтові на те, щоб 
ав#обихн каміеове. '—- Голова 
красного комітету правлячої 
партії мас .великий вплив на 
призначення різнородних у-
рядовців і тому його при-
хнльностн з а б ѓ'гають різні 
чянпноати. 

Спеціальний представник президента для 
економічних справ Кореї 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер призначив Генрі 
Дж. Таску як свого спеціяль-
ного представництва для еко-
номічннх справ у Кореї. Бі-
лий Дім з'ясував це станови-
ще комунікатом, в якому 
сказано: „Генрі Дж. Таска 
слідкуватиме за засобами й 
методами посилення економі-
ки Кореї в світлі - інтересів 
безпеки Злучених Держав. 
Він буде звідоилятн Білий 
Дім про свої рекомендації че-
рез командувача. Об'єднаних 

Націй, ген. Марка Клерка". 
Таска має великий досвід у 
післявоєнних е к о н о м ічннх 
проблемах. Він займав стано-
вяще економічного помічни-
ка при спеціальнім амбаса-
дорі до Европи, Вільямові Г. 
Дрейперові. Народився в 
1912 р. в Провіденс, Р. Ай., 
мас докторат філософії і сту-
пінь бизиесового адміністра-
тора з університету Пенснл-
ванія в Филаделфії. Студію-
вав теж в економічній школі 
і Лондоні. 

Карлувата цаземна міна проти ворожої піхоти 
Довер. Н. Дж. — Науковці на кожному місці. Вона кош-

армії виявили,, що вони тує дуже мало і може бути 
удосконалили вибухову міну проду'кована великою кіль-
таку малу й недоглядиў, що кістю. Вона важить тільки 
вона може ч припинити під- чотири з половиною унції, а 
ступну атаку ворожої піхоти, така чутка, що вибухас прн 
Досі найдосконалішим вина- найменшім діткнеяні. Хто 
ходом того роду була де- вміє нею орудувати, може 
в'ятьфунтова міна з другої нести її при собі без небез-
світової війни. Нова міна, та- пеки і підкладати під воро-
кої величини яќ долоня лю- жий фронт в останній хвн-
дннн, може бути підложена лині. 

НАДІЯ НА ШВИДКИЙ МИР 
ПРИПИНИЛА ПРОДУКЦІЮ 

АМУНІЦІЇ 
Вашингтон. — Колишній фондів на виріб амуніції, а 

секретар армії Франк К. приписував п р о в о л о к у за-
Пейс потвердив. ЩО нічого І гальному наставленві проти 
не роблено для поширення віднови її продукції і потребі 
продукції амунДцЦ з вибухом довгої підготови до такої 
Корейської війн?., бо тоді па-1 продукції. Тоді, казав Пенс, 
нувало загальне переконай-1 Америка мала більше амуні-
ня що війна 'докінчиться з ції ніж її зужито за ввесь час 
кінцем грудня І950 р. Саме другої світової війки. На за-
завдяки такому переконанню пит сен. Бирда, хто був при-
серед верховних урядовців і, чнною поширювання переко-
тому, що Америка мала в то- нання, що війна в Кореї по-
му ч'асі найбільші припаси j кінчиться в грудні 1950 року, 
амуніції в цілій своїй історії,, Пейс відовів, що таке обіцю-
не роблено нічого для виро-, вав ген. Доґлес МекАртур, 
бў нової амуніції, доки кому-, тотішній верховний коман-
ністичний Китай не присту- дант збройних сил Об'єдна-
пив до війни в жовтні того них Націй у Кореї. — Таким 
року. Повний виріб амуніції способом втягнено ім'я гене-
пущево в рух щойно два ро- рала МекАртура в спір про 

корду втягнено, на пропозн 
цю конгресмена Лоренса і 

Смнта з Внсканснн, рецензію 
Ізаака Дока Левіна на кни-
жку Джеймса Бирнгема п. з.: 
..Здержування чи вязволен-
ня". Дон Левін в своїй рецен-
зії, крім загальної характери-
стики книжки, корисної й 
для книжки й для американ-
ської політики, вмістив м. ін. 
такий розділ: „Існують антн-
комуністнчні елементи, голов-
но українські екстремісти, які 
в минулих писаннях п. Бнрн-
гема багато зробили в своїх 
зусиллях підсунути Америці, 
під закраскою визволення, по-
літику боротьби за встанов-
лення незалежної України, 

ваги до Конгресового Рекор-
ду, конгресмен Смнт в дні 2. 
квітня зголосив до тогож Ре-
корду таку поправку: 

„Пане Спікер, в дні 30-го 
березня я зголосив до Рекор-
ду рецензію Ізаака Дон Jfifc 
віна на знамениту книжку 
Джеймса Бирнгема „ЗДержу-
вання чи визволення". Це 
часто трапляється, що мате' 
ріяли, які ми згоЛошуемо до 
Рекорду, не цілком відпові-
дають нашим поглядам, але 
це -завжди належало до моєї 
практики, щоб в інтересі точ-
ности не відкладати таких 
матеріялів. Пане Спікер, в 
статті, про'яку мова, рецен-
зент атакує тих, що їх він 
вважає за відповідне назива-
ти українськими сепаратис-
тами. Це, очевидно, його мо-

Білорусі чи Транскавказії. Ці ва. Вона не покривається з 
елементи переочують факт, 
що американці боротимуться 
проти комуністичного імпері-
ялізму тільки так довго, до-

моім власним поглядом щодо 
українців, які сьогодні ве-
дуть затяжну боротьбу за не-
залежкість України й Біло-

ки він не перестане бути аґ-'русі. Я цілком підтримую аќ 
ресивною загрозою для нашої тввність тієї групи і я вже 
національної безпеки та для!вніс ^резолюцію, прохаючи 
світового миру. Теперішня 
позиція п. Бирнгема, що це 
„в жадному часі не було б 
властиве для Америки нама-
гатись приписати в подроби-
цях політичний і СОЦІАЛЬНИЙ 
лад, який мас заступити со-
встську державну систему", 
буде несподіваним ударом для 
цих „кулуарів українських се-
паратистів та їх америкаясь-
кнх симпатинів". Після втяг-
иення цієї рецензії й цієї зав-

Комітет Закордоннях Справ 
Палати Репрезентантів пере-
вестн переслухання та дору-
чнтн державному департа-
ментові встановити диплома-
тичні зв'язки з Україною й 
Білоруссю . . . Пане Спікер, 
я складаю цю заяву як по-
правку будь-якого висновку, 
що я міг би погоджуватись з 
п. Левіном- відносно України 
й Білорусі. Праця тієї групи 
повинна продовжуватись". 

Дотеперішній генеральний секретар Об'єднаних Націй, — 
Тр'ав є Лі (зліва), сердечно привітав на ню йор ќсьќому аеро-
дромі Дата Гамм ер ші. їда, свого наступника на тому важлн-

вому й відповідальному пості, на якому платня виносить" 
50,000 доларів річно. 

ДАГ ГАММЕРШІЛД ПЕРЕБИРАЄ ПОСТ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О.Н. 

Об'єднані Нації, Н. И. — 
Шведський дипломат Лаг 

Передбачають майстерню для „пакування" 

Вашингтон. 
атомовоі сили 

„Ассошіей- літи до такої міри, що будуть 
тед Пресе", `покликуючи ся на 
опінію експертів, виявляє, що 
впродовж двох або трьох ро-
ків буде побудований досвід-
чальвнй реактор для витво-
рювання малої кількосте ви-
соковартісної електричної си-
ли. Під словом „реактор" 
треба розуміти місце, яке 
заступає вогнище. У реакторі 
можна буде с х о п л ю в а т и 
якусь частину атомової сили, 
яка буде діяти з великим на-
пруженняи з таким вислідом, 
як діє водна пара, що обер-
тас машини для витворю-
вання електрики. Витрата на 
перший реактор будуть вели-
кі, одначе впродовж десяти 

іти на випереди з цінами на 
витворювання сили'`` п'рн до-
помозі води або вугілля. 

В{сім підприємств почали 
вже від півтора року працю 
над побудованням реакторів 
для електрівевь і для#хеміч-
них і будівельних цілей. Ко-
місія Атомової Енергії подба-
ла за технічну допомогу і по-
стачила біля три четвертини 
фондів. Принаймні дві ком-
панії, а саме Дітройт Едісон 
і Доз Кемікал, що працюють 
в спільнім порозумінні, пові-
домилн комісію, що вони хо-
чуть побудувати і зтрнмува-
ти в русі реактор величини 
торговельного підпрнємства, 

Гаммершілд. рекомендований 
Радою Безпеки й обраний 
майже одноголосно Гене-

ральною Асамблеєю на генера-
льного секретаря Об'єднаних 
Націй на місце дотеперішньо-
го секретаря Трігве Лі, який 
зрезигвував в грудні минуло-
С0, року, буде заприсяжений 
сьогодні та негайно перебере 
свій новіін пост. Гаммершілд 
прилетів літаком з Швеції 
минулого четверга й вже на 
аеродромі зустрівся з там, що 
його тепер постійно чеката-
ме: блиском фотографічних 
св$гел`та настирливими запи-
тами кореспондентів. Новий 
секретар О. Н , виходило б, 
був на це приготований і 
'саЗДмя відповідями він не дав 
жадної причини до будь-яких 
спекуляцій 'щодо його на-
ставлення та становища в по-

років почнуть ті витрати ма- якщо дістануть технічні сили. 

Айзенгавер про релігію й комунізм 
Вашингтон. — На зібранні 

понад сотні редакторів релі-
гійних газет, зорганізованих 
в „Асошіейтсд Чорч Пресе", 
сказав президент Айзенгавер, 
що „тільки через відновлен-
ня нашої пошани для мо-
ральних цінностей^ світ змо-
же зберегтись в теперішньому 
довгому напруженні". Кому-
нізм можна перемогти тільки 
релігією — твердив призи 

Дальші його думки були 
такі: 

Якщо ми не розуміємо, що 
свобода й релігія тісно спо-
лучені і що один чинник сто-
їть у залежності від одного, 
ми не можемо зробити посту-
пу в поборюванні комунізму. 
Тому, що я самий сильно ві-
рю в це, ви можете зрозумі-
тп, чому я прихильно став-
люсл до праці, яку ви внко-
нустс. Я ціню вас не тільки 

ми частинами мала б, за ін-)і Формозу провадились роз-
формаціями преси, проходи- мови на останніх конферен-
ти не по 38 паралелі, а 90 ціях урядових чинників з ре-
мнль на північ від неї. себто портерами часописів, але 
там де півостров є найвуж- і якоїсь рішучої гадки уряду 
чий й де найлегше пильну- там не було виявлено. З сво-
вати непорушности нового го боку, республіканський 
кордону. У зв'язку з цими сенатор з Каліфорнії Вільям 
чутками, Білий Дім видав 9 Новленд. обговоривши цю 
квітня освідчення, де запе- справу з п р е з и д е н т о м і 
речўе поголоску . про Корею державним секретарем, ствер-
й інші, пов'язані з нею спра- див. що чутки про Корею і 
ви. Пресовий секретар Білого Формозу походили не з уря-

Ню Иорк. — Відкриття як Ню Иорк, це велика п е р е - ! д Д ж Г а Г е р т і . в о ф і ц і н . д о в и х д ж е р е л . 
щілини в поперечках веле- шкода в перевозовому русі. , -
тенського залізного мосту, отже інженери кинулися 
що зветься ,(Мангеттен.''Т і миттю направляти щілину. 
що побудовано сорок три ро- їх думка така, що це хвиле-
кн тому для сполуки серед- ве розхитаяня споєних попе 

дент на зібранні людей, які тому, що ви працюєте для 
представляють 119 місячних душі на підставі теологічній, 
і тижневих протестантських але й тому, що ви обстоюєте 
релігійних газет і журналів, свободу людини. 

Щілина в мості понад морською протокою 

спорт і його вимоги є такі 
самі, яких кожному з нас по-
трібно сьогодні: завзяття й 
терпеливості!, МІЦНИХ схоп-
лень за дійсність, обережно-
го її сміливого планування, 
ясної свідомосте небезпеки, 
але теж свідомости факту, що 
наша доля в Наших руках та 
що найбезпечнішим альпі-
ністом є той, хто ніколи не 
сумнівається щодо своїх мож-
ливостей перемогти всі труд-
нощі." При цій нагоді новий 
генеральний- `секретар вияс-
нив теж в подробицях, як 
треба вимовляти ного прізвн-
ще, заявляючи, що для тих, 
яким справляє трудність шве-
дська вимова, його назва — 
,,Гвммepшiлд,, буде` „цілком 
добра", щонайменше правиль-
но віддаватиме те, що вона 
означає — л{^лотощнт.гНа а-
еродромі Гаммершілда зустрі-
чалн не тільки кореспонденте 
й фотографі`, 'але й високі 

МОЖЛИВІСТЬ ш в и д 
КОГО ЗАМИРЕННЯ 

В КОРЕЇ 
ЧЕРВОНІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ Н А ДОБРОВІЛЬНУ 

БАЗУ Р Е П А Т Р Ш Ц Н ВСІХ ПОЛОНЕНИХ 
Мунсан, Корея. — Комунќ-

тнчні представники на пере-
говорах в Панмунджом в 
справі виміни хворих і пора-
неинх полонених запропону-
валн сьогодні відновлення пе-
рерваних минулого жовтня 
переговорів в справі пере-
.чир'я, виявляючи при цьому 
готовість погодитись на аль-
янтський принцип тільки до-
бровільної виміни всіх поло-
неннх. Комуністичні пред-
ставниќй заявили, що вони 
готові погодитися на негай-
ну репатріацію тих полоне-
них, які бажають собі пово-
роту до своїх країн, з тим, що 
ті полонені, які не бажають 
собі такого повороту, будуть 
перевезені до одної з невтра-
льних країн і там матимуть 
вільну руку та вільний вибір 
залишитись на вигнанні, або 
вертатись до своїх країн. Аль-
янтн від самого початку об-
стоюють твердо цей принцип 
тільки добровільної репатрія-
ЦІЇ, З ТОЌ) тільки зміною, що ці 
полонені, які відмовляються 
від репатріації, повинні бути 
перевезені ма один з остро-
вів біля Кореї й там. під до-
глядом невтральної комісії, 
вирішити свою долю. Комуні-
стн зі свого боку вимагали 
раніше примусової репатрія-
ції всіх полонених і на цих 
суперечностях розбились пе-
реговори. Тепер, з комуністи-
чною згодою на добровільну 

репатріяцію, усувається ос-
танню ще більшу перешко-
ду для остаточного замнрен-
вя в Кореї Тнмчасом, підпн-
сання договору про виміну 
хворих і поранених полоне-
них вчора відложено на один 
день, хоч всі точки умови вже 
устійнено. Згідно в цим дого-
вором, альянтн репатріюють 
5,100 хворих і поранених по-
лонених північних корейців і 
700 китайців, в заміну за ре-
патріяцію 600 альянтськнх 
полонених, в тому 120 амери-
канців. Згідно з умовою, ви-
міна мала б початися в дні 
21-го квітня й триватиме при-
блнзно сім днів. Договір в цій 
справі мав би бути підпнса-
ний сьогодні. В цьому дого-
ворі комуніста прийняли в 
основі всі точки альянтсько-
го пляну, з тільки деякими 
своїми застереженнями щодо 
процедури виміни. Альянтн 
дещо розчаровані кількістю 
оголошених комуністами до 
виміни альянтськнх полоне-
них, але вони не втрачають 
надії, що під час самої вимі-
нн ця кількість ще може бути 
збільшена. Альянтські пред-
ставннки висловили теж само 
думку, що відновлення пере-
говорів в справі перемир'я по-
вннно наступити щойно піс-
ля виміни хворих і ранених 
полонених, отже з кінцем 
цього місяця, або на початку 
травня. 

оди'ноких справах. Замість представники Об'єднаних На 
відповідати безпосередньо на 
запити про те, що він думає 
про війну в Кореї, про міжна-
родне напруження, про зміни 
В Кремлі та совстську^,,мирну 
офензиву", він волів`відпові-
сти символікою своєї звички... 
дертися на вершки гір. „Я 
знаю, — говорив він, — цей 

цій, включно з дотеперішнім 
генеральним секретарем Тріґ-
ве Лі, з яким вія опісля, подіб-
но, як і з головою Генераль-
ної Асамблеї Лестером Пір-
соном, відбув довші наради. 
Гаммершілд мас 48 років, яс-
не волосся й виглядає багато 
молодше,, ніж віц справді є. 

Москва заповідає покарання тих, ідо 
обвинувачували лікарів 

Москва. „Ізвсстія", орган J еќнні в. цій. справі вже була J 
уряду Совстського Союзу^за-іваарештован(. Тому, що як- ' 

цію проти лікарів та проти: 
„буржуазного сіонізму" за-
чав і вів сам Кремль, до неї, 

жно жидівських лікарів за j очевидно, долучилось багато 
„змову" з американською роз- тих, що зобов'язані підбріху-
відкою на життя політичних вата за всім, що Кремль ска-
і військових совстськнх ліде-1 же. Тепер, виходило б, всіх 
рів. „Ілвсстія" заповідають! їх будуть карати так само, як 

повіли вчора покарання всіх 
тих, що вндвнгвулн фалшнві 
обвинувачення проти.перева-

теж кару на тих, які намага 
ляся використати цей аипа-
док для поширювання „расо-
внх пересудів", себто антисе-

раніше були б покарали, ко-
ли б вони не були повторю-
валн видвнгнених Кремлем 
обвинувачень проте лікарів І 

Уряд заперечує чутки про його згоду на 
поділ Кореї 

Позавчо- йому освідченні, ствердив, що Вашингтон, 
рашні, звичайно добре поін-
формовані часописи, принес-
ли сенсаційну вістку про те, 
що уряд ЗДА погоджується 
на мир D Кореї, схвалюючи 
дотеперішній поділ цієї краї-
ни на дві частини: північну 
і південну. Границя між ци-

вістки про згадані плянн 
уряду неправдиві, рівно ж не 
відповідає дійсності чутка 
про те, шо уряд задумує 
сприяти у с а м о с т і йненню 
Формози, з тим, щоб ця нова 
республіка знайшлась під 
протекторатом О б 'с д н аних 
Націй. Щоправда про Корею 

ЗДА затіснюють зв'язки з Еспанією 
Мадрід. — Новий амбасадор І приязні відносини між обид-

ЗДА до Еспанії Джеймс С. вома країнами", але також у-
мість Ню Йорќу з теперіш- речок, отже не справжня і Дунн, склав свої вірчі гра-
нім передмістям Вруклин по- прірва в залізній відбудові моти генералісимусові Фрак 
над морську протоку Іст Рі 
вер, спонукало міську владу 
стримати значну частину по-

мосту. Тому після кількох і ко і розмовляв з ним коло 45 
годин привернено наново ( мінуѓ в присутності еспаись-
частину трамвайового руху j кого міністра закордонних 

спішних потягів підземки, і через міст, одначе тривала ! справ. — Не видали комуні-
які перевозять подорожник вінаправа мосту нічною порою 
ті околиці. Для такого міста,' йде дальше. 

кату про зміст цієї розмови, 
але амбасадор Дунн заявив. 

важас. що ці відносини — це 
„дуже важливий бастіон" в 
обороні Західної Европи. На 
пресовій конференції амери-
каяський амбасадор заявив, 
що розмова а генералісиму-
сом Франко „була дуже сер-
дечна і приязна". Політичні 

мітизму в Совєтському Союзі. І жидів. Так, чи інакше, все од-
Газета твердить, що деякі но біда. 

Париж проти зменшування зброєння після 
зміни совєтської політики 

Париж. — Французьке мі-
ністерство закордонних справ 
у півурядовій формі подало 
до відома, що нові зміни в 
совстській закордонній полі-
тнці зовсім не мали впливу 
на те. що ЗДА в дечому пе-
рсвіряють збросневу політн-
ку у відношенні до держав 
Північно Атлантійського Паг-
ту. — Ці зміни американсь-
кої політики йдуть у тому на-
прямку, щоб приготовитися 
на довший період зброєння та 
щоб у зв'язку з цим створи-' 
ти тривалу основу для обо-
рониої продукції. Ціль цієї 
французької заяви така, щоб 
ослабити думку, яка панує 
в ЗДА. що німецька армія 
конче потрібна для успішної 
оборони Европи перед совст-
ською агресією. У Франції 
багато ‚‚невтральних" політи-
ків, і багато таких, що висту-
пають``проти озброювання Ні-
меччинн. і таких, які дума-

ють, що озброювання Европи, 
що відбувається за допомо-
гою ЗДА. віддає Европу під 
американські впливи. Ооборо-
ну Европи почали організуй 
вата 1950-го року, після ви-
буху війни в Кореї, і тоді ві-
рнлн, що 1954 рік буде крн-
тичний для світу, тепер панўе 
загальна думка, що ‚лата 
кризи" пересунулася в май-
бутнс, і тому не треба спішн-
тися з озброєнням Німеччи-
ни, бо совстська небезпека не 
така то вже велика і не така 
загрозливо близька. Тому 
Европа може й без Німеччи-
ни приготовитися до оборо-
нн. Ці думки висловлюють у 
Франції одночасно з повідом-
ленням про успіхи поїздки 
німецького канцлера Аденау-
ера до Вашннґтону. І цими 
думками треба пояснювати, 
чому Франція досі не не ра-
тафікувала мирового дого-
вору. 

ють до Канади, де проводять 
літо і виводять потомство. 

ки"після вибуху війни в Ко- амуніцію й тому виринула Проте один гусак не міг від-
реї. Колишній секретар армії потреба притягнути його як летіти з своїми рідними чи 

Галас навколо канадського гусака 
Багато розмов серед гро- в нього були пошкоджені 

мадян ЗДА і Канади й бага- кінцівки крил, що затримало 
то вісток в пресі обох країн' ріст пер, без яких, як відомо 
викликала подія з гусаком, і птах не полетить. Отож гу-
що не міг на літо відлетіти сак залишився на місці свого 
на свою батьківщину — до часового перебування в око-
Канадн. Канадійські гуси,' лицях Грінвічу у стейгі Ко-
звичаино, прилітають ' зиму-.нетікат. Покаліченого гусака 
вати на південь — до ЗДА. І оточено якнайпильнішою опі-
Весною вони знову відліта- кою і він спокійно пробув би 

що новий уряд у Вашингтоні і кола думають, що амбасадор 
бажас не тільки' .‚збільшити 

заперечно, шдчс б бракувало свідка в цій справі. 

до осіннього повороту СП1В-
племенннків із Канади, як-
що б пригоду з ним не роз-
трубнла преса. Канадійський 

друзями до батьківщини, бо уряд почав домагатися дору-

чення йому неповоротця-пта-
ха, проти чого протестували 
в ЗДА. Нарешті довелося 
скоритись обоснованим дома-
ганням Канади її позавчора, 
у відомому зоологічному 
парку в Бронксі. відбулася 
передача гусака буквально в 
руки канадійського гене-
рального консула Р. Лосона, 
який потурбується про даль-
шу долю птаха, себто про 
щасливе прилучення його до 
втраченого товариства. , 

говорив про переговори ЗДА 
з Еспанією в справі літунсь-
ких і морських баз. На пнтан-
ня журналістів, чи ЗДА змі-
нят'ь свою політику в віднг`-
шенні до Еспанії після нової 
совєтської ‚‚мирової офензн-
ви", амбасадор сказав, що — 
.‚ми і далі потребуємо еспан-
ських баз", а перерва в пере-
говорах була тільки тому, що 
була зміна адміністрації у Ва-
ІЧИНГТОНІ. Ця заява амбі,са-
дора Дунна викликала гли-
бокс вдоволення в ПОЛІТНЧ-
нн.ч колах Еспанії. 

ЗДА ВВАЖАЮТЬ ФРАНЦІЮ 
ЗА СВІТОВУ ПОТУГУ 

Париж. — Американський 
амбасадор у Парижі С. Дог-
лес Діллон промовляв у Аме-
риканськоиу Ќлюбі в Пари-
жі і в своїй промові заявив, 
що ЗДА уважають вільний 
світ за одність і тому заспо-
коюють Францію, що прнзна-
ють її провідну полю в віль-
ному світі. Діллон. говорив 
про совстську тиранію і ска-
зав, що ЗДА не звертають у-
вагн на ‚‚несподівані зміни" 
в Кремлі, і, хоч і не згаду-
вав про нову „мирову офензи-
ву" Совстів, — твердив, що 
ЗДА завжди „домагалися 
мирної розв'язки світових 
проблем". Американський ам-
басадор твердив, що ЗДА прн-

знають провідну ролю Фрая-
ції в організації вільного сві-
ту, і завжди будіть радитися 
з нею, коли виникнуть важ-
ливі проблеми світової полі-
тики. Він сказав, що перша 
Франція підкреслила ролю 
Німеччини в обороні Европи, 
і висловив надію, що вона бу-
де продовжувати цю свою по-
літнку, хоч і мас деякі засте-
реження при озброюванні Ні-
меччннн, бо в цій справі мас 
гіркий досвід. Американсько-
го проводу' не мають чого бо-
ятися європейські держави, 
бо уряд президента Айзенга-
вера завжди буде узгіднюва-
ти свої дії з представниками 
інших союзних держав. 
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ҐЛЬОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 
І ВИЗВОЛЕННЯ 
Появилася ще одна критика найновішо! книжки Джейм-

са Бирнгема „Здержування чи визволення", яку написав П. 
Мавр („Ню Лідер" з б квітня), автор книжки про „Совстсь-
кнй Союз" та інших. Згадуємо за цю критику тому, бо на 
книжку Бирнгема не було, на диво, багато таких критичних 
оцінок, які б ставились до порушених ним проблем з серйоз-
ністю і розумінням, що це мова про речі, які заважуватимуть, 
хто вийде переможцем в боротьбі демократичного світу з чер-
воним тоталітаризмом. 

Про кннжку Бирнгема пише Маср при кінці довгої.ре-
цензії, що вона дуже цікава та серйозна: 

„Навіть і для таких, що ще більше не погоджуються з 
автором щодо загальних заключень, нк я, це надзвичайно 
придатна книжка, а можна твердити, що навіть прямо не-
обхідна. . . В ній піднято важливі питання, на які треба чес-
но відповісти; вона видвнгас серйозні аргументи, до яких 
треба чесно віднестись... Хто тільки думас вести серйозну 
дискусію про світові справи, повинен прочитати цю книжку 
і застановитись над нею". 

Та яка це та найважливіша проблема, з якою повинні б 
познайомитись всі ті, що займаються світовими проблемами? 
Це — на думку рецензента — та, на саму згадку якої багато 
політиків просто „вмліває". Це — „проблема визволення". 
При цьому Маср прнгадус, що то діялось в час презндент-
ської виборчої кампанії, коли республіканці критикували 
„політику здержування", з'ясовану Джорджом Кенваном, та 
коли теперішній секретар стейту Доллес заговорив про „по-
літнку визволення". 

Джеймс Бирнгем, подаючи у своїй книжці основну ана-
лізу „політики здержування", признає, що вона навіть на 
яісийсь час була добра, бо пропагувала конечну потребу 
збросякя ЗДА та Заходу. Зате на довшу мету ця оборонна 
стратегія позбавлена динаміки, себто такого, що могло б 
перетягнути на бік Америки та демократій маси народів, 
поневолених Кремлем^ Та ж „`Голос Америки" не міг навіть 
словом згадувати про якусь революційну акцію в Совстах, 
чн давати поневоленим Москвою народам якусь надію на 
визволення! Каже дехто, що це самозрозуміле, що Америка 
с за визволення, але говорити про нього — значить спрово-
ковувати війну. 

Які ж наслідки цеї оборонної політики? Чн Москва не 
змусила Америку та інші нації воювати? 

Люди, що змагають до волі й рішені навіть і гинути за 
неї, потребують чогось іншого, як „здержування" Совстів. 
їм треба динамічних ідей, їм треба запевнення, що Америка 
їх не оставить в боротьбі, ні не зробить з Кремлем угоди, 
залишаючи їх далі в неволі. Рецензент вважас, що це с дуже 
важлива проблема, яка видвнгас конечну потребу з'ясування 
ґльобальної стратегії, яка ясно твердила б, що немає мож-
ливости мирного співжиття між світом тоталітарного рабства 
і світом волі, та що тривкий мир можливий тільки по роз-
громі Совстів, Найкращими союзниками Америки і демо-
кратій в боротьбі з Кремлем є „нації й клясн, що є понево-
лені Совстамн" і їх треба перетягнути на наш бік та пома-
гати їм мобілізувати свої сили. Рецензент погоджується з 
критикою Бирнгема такої світової стратегії, яка організує 
тільки сили Західної Европи і на Пацифіку, а не організує 
„ворогів совстського режиму в самій Східній Европі", яка 
не бере під увагу, що самою економічною допомогою мн не 
перетягнемо народів на свій бік, коли не виставлятимемо 
одночасно „політичних ідей", які поривали б людей та нації 
й помагали б творити ‚динамічні народні рухи". 

Рецензент зараховує до тих „політичних ідей" притяг-
нення націй Східної Европи до Об'єднаної Европи, а в Азії 
програму КОЛОНІАЛЬНОЇ еманципації з аграрними та соціяль-
ними реформами. Та нам іде тут у першу чергу про його 
підкреслення ваги „політики визволення" та про втягнення 
її до ґльобальної стратегії Америки та демократій. 

міркування та основна тдго-
товка й що вони справді є 
вимогою часу та обставин. 
Це теж дає запоруку, що 
Конгрес і ̀ створена ним сту-

А. Чернецький 

СТУДЕНТСЬКИЙ КОНГРЕС 
Сьогодні починається в Ню , Студентський Конгрес і ця 

Иорку Перший Конгрес Уќ- j організація, яка- постане в 
раїнського Студентства А м е - ! й о г о BHCJ,W- н в с припадко-

Z т,, ні, що їх попередили основні 
рикн, скликаний Діловим 
Секретаріятом Конференції 
Українських Студентських 
Громад Америки та під про-
текторатом У к р а ї н с ького 
Конгресового Комітету. В 
програмі Конгресу, що від-
будеться в „Каза Італія на" 
в Колумбійському універси-
теті та який триватиме теж 
в неділю, є, крім звичайних 
формальностей та ділових 
справ, теж доповіді д-р І. Фі-
зера, проф. Мозлі і проф. 
Добрянського. 

Український Студентський 
Конгрес в Америці це справ-
ді небуденна подія, тим біль-
ше, що він мас започаткува-
тн існування нової станової 
організації — Союзу Україн-
ського Студентства Америки. 
Цим самим буде заповнена 
ще одна прогалина в нашо-
му громадському- житті та 
створений ще один важливий 
фактор в наших загально-
національнвх змаганнях, не 
кажучи вже про переломову 
подію для самих українсь-
ких студентів на цій вільній 
землі. 

Звичайно, сьогодні буде ще 
передчасно оцінювати сам 
Конгрес та його цілі. Згідно 
з дотеперішніми повідомлена 
нямн, він дещо відбігає від 
прийнятих в Америці рямок 
і розмірів студентських орга-
нізацій, які мають переважно 
виключно місцевий універси-
тетський характер і обмежу-
ються виключно до студент-
ських справ. Проте, й зав-

дентська організація потрап-
лять знайти відповідну син-
тезу найсвітліших традицій 
українського студентства та 
умов і вимог нової дійс-
ности й на тій основі повести 
свої наради та свою майбут-
ню працю. 

З такими міркуваннями й 
переконаннями вітаємо Цей 
Конгрес та бажаємо йому 
якнайкращих успіхів. 

Поставмо справу ясно 
(Надіслане з ШаайцарН) 

(Закінчення) 

ЗДА — шукав при' немниу-
чому зударі із імперією Ста-
ліна, шляхів виходу. Шукає 
його християнський світ. 
Шукає його демократія, шу-
кають поневолені народи, 
шукаємо і мн українці. Всі 
свідомі того, що або той 
шлях знайдуть і виведуть 
світ на твердий грунт, або 
прийде катастрофа -і заги-
бсль. 

У нинішніх часах, коди 
вульканічною лявіною ко-
титься визвольний суспіль` 
ний і національний рух по 
цілому світі немає місця на 

Святослав Шрамченко 
Капітан Лейтенант Фльоти 

ЛІНІЯ КЕРЗОНД 
(Уривок з дневника з часів Визвольних Змагань) 

0 квітня 1919 року ними нитками по білому бу-
ло шито, тпо р 

Керзона вже 
Дня -

одержую наказ від морсько- ло n n n o j n j f t g S J L F J g 

. . . „Східні українські та 
білоруські землі, це наші ко-
лонії, вони все були для нас 
такими і такими мусять ос-
тати і надалі" — так форму-
лювалн польське станнвище 
А. Сусковскі, Медард Довна-
рович, Иоахнм Бартошевич, 
граф Ян Жултовскі 'і другі 
ще у 1919 році у Паризькому 
Національному Комітеті Ро-
мана Дмовського. Тому їх 
ціллю було здобути якнай-
більше українських земель 
на Сході, щоб їх спо льон ізў -
вати і злити із Польщею, а 
тим самим йти ще далі на 
Схід, аж до історичних поль-
ських кордонів над Чорним 
морем (В. Кучабський — на 
якого й покликўаться п. Кед-
рнн). Прем'єр В. Вітос фор-
сував кольонізацію на укра-
їнських землях польськими 
осадниками, а його брат Ан-
джей сам осів як колоніст на 
галицькому Поділлі. 

Наслідком того не тільки 

Про Пісмонт для українців 
в Румунії чи Мадярщині ре-
ально не приходнться навіть 
і говорити. 

Така с наша дійсність. Ук-
раїнці Галичини в листопаді 
1918 року повстали проти 
панування Польщі, в обороні 
своєї землі перед польським 
загарбництвом. Чн вони тим 
прогрішились тоді проти 
„реальної політики"? А що 
мали зробити? Який мали 
вихід? Чи може добровільно 
погодитись на польське па-
нування ? 

І чи проголошення злуки 
і акт соборности із Наддніп-
рянщиною, із Українською 
Народною Республікою був 
хибним політичним кроком, 
який зробили галицькі ук-
раїнці ? 

На, такі питання треба да-
вати ясну відповідь. 

Ніякий українець не від-
дасть добровільно Польщі те-
риторію із 122,000 квадрато-
внх кілометрів та із 7 міль-
йонами українського насе-

меншнй, ніж на корінно-
польських землях серед 
польського населення. 

духово нидів галицький ук-
дання українських студентів раїнський Пісмонт, але й за-
в Америці далеко переходять непадав фізично, бо смерт- )лення. Такої „ампутащГ' ні-
завдання Ш американсь- ність була більша! а приріст1-
ких друзів з університетсь- із- ўродин серед українців 
ких лавок. 

З приїздом до "цеї країни 
маси нової іміграції, між 
списками студентів універси-) Очевидно це були наслід-
тетів поднбусться щораз ки економічної нужди укра-
більше українських імен. Що їнського населення в галиць-
більше. ці українські імена, ‚кому Пісмонті під Польщею. 
на славу нашим студентам, ( У тому „Пісмонті" під 
займають часто перші місця' Польщею могли ще веґету-
в списках найкращих сѓу- вати та з бідою доживати 
дентів, їх часто ставляється І свого віку старці українці, 
за приклад іншим. Між цими ‚Ним могла час від часу 
нашими студентами є багато Польща лякати Росію чи 
таких, що вже мають вели- .большевнків для своїх влас-
кий досвід в студентському й ‚них ці`лей. Але у тому ,;ГОс 
громадському житті. Багато монті" не хотів жити навіть 

сам історик Вас. Кучабсь-
кнй . . . 

Правда Польща своїм гео-
графічним положенням не 
мала Сибіру, Колими, Соло-
вок, Казахстану і не могла 
масово депортувати україн-
ців та творити там концта-
бори. Винна тут географія 
Польщі, а не культура чи 
польська гуманність! Проте 
таки були Домб'с, Бугшони 
і тиф у них, був Берест-Ля-
товський, була Картузька 
Береза, був льокавт україя-
ськнх службопнків і „пере-
несення" їх на польські зем-

який українець добровільно 
на українському національ-
ному організмі, за ніякі обі-
цянки — фразн, не зробить. 

Але як нам бути в бороть-
бі за здійснення актів 22 
січня? Лишається тільки од-
но: боротьба і то затяжна, 
для якої треба змобілізувати 
всі українські сили, ввесь 
український народ. 

При тій мобілізації І бо-
ротьбі одно треба тямити. Як 
не можна нинішніми полі-
тичними категоріями міряти 
минувшину, так і минувши-
ною та її ментальністю не 
можна діяти у сўчасностн, а 
тимбільше у `майбутності. 
Життя не стоїть а йде. 

До минувшини і славної 
минувшини належить і ко-
лншнін наш Пісмонт, але йо-
го ледве чи вдасться вже 
копіювати чи воскресити. 
Нинішня боротьба у світовій 
політиці йде у великих, ґльо-
бальних маштабах. Старого 
ладу не втримає ніхто і ні-
яка сила. На дійову арену 
виходять нові суспільні сили 
і виходять „неісторичні" на-

го міністра, капітана Ш ран- широ. (Лінія 
ги Михайла Івановича Бі- мас , в нас досить велику лі 
лінського (загинув геройсь- тературу. тому я приводжу 
кою смертю у П Зимовому тут лише те. що записано 
поході під Базаром, 17 листо-;про неї в дііевнику). 
пада 1921 p.). як його ст., Після ^ ^ Й Й ^ ? м Г 
адьютант. що в ночі виру- да Директори і Кабінету' мі-
шаємо в складі надзвичайно- иістрів Був з^рмовани" но-

паліятиви. а ще менше на'то поїзду до Бродів. Наш ва- вий Кабінет міністрів під го-
колоніяльие панування і то'гон морського міністра, ра- ловуванням Мартоса дуже 
у Европі. В час атомової чи (3ом з вагоном плятформою лівого напрямку. І оловнин 
водневої бомби не місце на і Д Л Я нашого авта, стояв тоді Отаман від'їхав разом з серб-
хвилеві торги і вагання.. І н а станції Рівне, де в той час ською місією до Радивилова. 

Невесела ця дійсність, але перебував Уряд У HP. Надси-
правдива і нічого не вдієш. Лаю ст. матроса М. Ф. Ти-
I ми, як нація, мусимо брати иенка до коменданта двірця 
участь в тій боротьбі і то J Рівне, щоб наші вагони при-
активно. 

Хочемо ми цього, чи не 
хочемо, боротьба не поща-
днть, а захопить нас і коли 
не будемо активні, розторо-
щить нас. В тому світовому 
змагу, як в кожній боротьбі, 
асекурації на виграну чи 
програну немає. Але страх 
перед програною — це поча-
ток програної. 

Не ми, а життя створило 
Нам умовний нашої бороть-
би. Життєве домагання волі 
для всіх уктїіщів. це є з'с-
диненої соборної української 
держави. Цього вимагає і на-
ше добро і добро цілого сві-
ту. Або буде вотл для в?іх. 
або загальна неволя, а там 
руїна І. катастроф''. 

Підвечір пішов я до міста. 
Невеличке, брудне містечко 
з великим процентом жидів-
ського населення. Страшна 

чепили до того надзвичайно- грязюка-болото. Я пожалку-
го потягу. На 24 годину це вав. що не взяв нашого авта, 
було зроблено і ми виїхали.!але хотілось пройтись. По 
Крім наших вагонів в поїзді (дорозі зробив собі знимку у 
були вагони членів Директо-1 місцевого фотографа, яка 
рії. Андрісвського і Макарен-‚навіть заховалась у мене до-

також кількох мініс- сі. а потім зайшов до одного 
з ресторанів. Засидівся там 

'в товаристві' старшин ЎЃА і 
до дору-

' " " " - 1 : . ^ Г . ! И О ` 
Тут на годину 16 була вн-
значсна важна нарада з 
п р є д с т авникамн Антанти. 
Прибули Місії: американська 

ќа, а 
трів. 

10 квітня 1919 року ран 
ком ми приїхали до Бродів. Р " н и х 2 ? S L M 

чень наших міністрів аж до 
години 23. Після години 23 
скерувався на двірець. Це 
вже було після поліцінної ѓо-

Гсе'рбс'ькаТ'пїзніше'англінсь-ІД""н '` 50ВСІИ т е м н о - З і м н о ю 

ќа. французька і італійська, п'""0 .Д в о х Урядовців, один 
а щГпізніше прибув Голов- з Міністерства закордонних 
т ій Отаман Війська і Фльо- І"ірав. а другий з Мшістер-
ти УНР. С. В. Петлюра. По- с т в а "'ляхів, 
чесна сотня на двірці. добре j цивільному і 
одягнена і в доброму вигля- Ьн ^ мною разом. Від міста 

до двірцн було досить дале-
ко. В темряві доводилось об-
ходнтн великі калюжі. Коли 

Вони 
тому 

були в 
бажали 

І воля і неволя є влш іч- д і в в е с ь ч а с м у с і л а салюту-
подальні. загальш. (п я т и а о р к е с т р а г р а л а з у -

ЦІ міркування не є ні пѓо- ГТрічні марші та пімни ЧУ-
тиросійські. ні протииолг.о..а. ж и х держав, що робило по- Р а п т о м н а Ік`:" я к о , с к вулиф 
Вогш ЛЮДСЬІІІ, а тому й уќ- „ітне враження на представ-!коло великої калюжі, вири-
Ра'нські. ЇІИКІВ ч у ж н х держав. Ця ор-(" ітруля 

Останніми часами серед кестра УГА мусіла за остан- і 
українців дещо шуму варо- j ню ніч вивчити всі потрібні 
били виступи деяких поля- гимни, в тому числі і аме-
ків як Стан. Твардзік-а (К. риканський. Прибув член 
Грабина): „Розважаня поль- Директорії Швець і Коман-
скс" (1947) та п. Иос. Лобо- дир УГА Генштабу Генерал-
довського у паризькій „Куль- Полковник Михайло Омелья-
тур-і", за їх проукраїнські нович-Павленко зі штабом, а 
симпатії. також . представники 

Не забуваймо, що їхні за- ЗОЎ HP. Почесна сотня про-
яви за самостійністю Ўкраї-' маршерувала добрим кроком 
ни, за польсько-українськйм перед Головним Отаманом і{ 
порозумінням, це їх особисті всіма прибулими, 
заяви і то плятонічні. Всі і На самій нараді почули 
польські партії від еидеків ми пропозицію припинення 
через Піл судчиків аж до лю- (польсько-української війни 
довців І соціялістів стоять по новій . демаркаційно-гра-
далі на становищі анексії ^ничній лініЃ, якогось тоді 
Польщею західних українсь- лорда Керзона. Але ця нара-
ких земель, а й п. Твардзіц да не дала відповідних на-
— К. Грабвк у своїй книжці слідків. Поляки з ОГЛЯДІ' на 
наприкінці заявився теж за Місії Антанти ніби погоджу-
затрнмання при Польщі вались, і то не виразно, на 
„всходніх рубсжи Ржечипо- лінію Керзона на півночі. 

.Хто іде? Стій, лягай!" 
- почулась' команда. 

Від несподіванки, та й з 
переляку, обидва урядовці 

І хлюпнули в калюжу, поряд-
!но обхляпавшн і мене. Я го-
Ілосно відповів, що треба в 
і першу чергу подивитись, хто 

Уряду і д е - а ГІОТ'м давати накази 

сполітен зі старими архп- (Буг), на півдні випихали 
польськими і відвічними му- цю лінію далеко на схід — 
рами Львова, Вильна, Кре-
м'янця, Волині і т. д. 

Недавно той сам україно-
філ К.` Грабиќ у амернкансь-
кій польській'пресі загрозив 
українцям п о р о з у м інням 

десь ніби під Тернопіль. Чор-

роди, а між ними В українці. Польщі із Росією, отже но-

ких земель, отже польський 
„Лсбенсравм". 

Але й того досить, щоб 
Подув нового вітру життя вим Андрусовом і новою Рн- мати уяву про дійсні напрям-

з них зазнали важких обста-
внн окупації рідної землі, 
втратили частнву свого мо-
лодого жнття за ґратами 
окупантських тюрем чн дро-
тамя окупантських концент-
раційних таборів. Є й такі, 
що чн то в рядах регуляр-
ного українського війська 
або в українських повстан-
ських загонах активно зі 
зброєю в руках боролися за 
волю своєї Батьківщини, як 
теж і такі, що в американ-
ських уніформах служили 
або служать Дядькові Сенові 
та зброєю на далеких побос-
внщах боролись за перемогу 
його високих ідеалів волі й 
демократії. 

При цьому інтересне яви-
ще. Тоді, коли найбільше 
нових українських організа-
цій в Америці постало з іні- ju.n.^. — протестували ми- --——-' —wy—̀—-—і ? ^ " " Т ' н а TJIU 'Дві і т. д., які ои-1 А втім не заоуваимо, що 
ціятиви новоприбулих вже в віть їх власні товариші із Вурма, Філіппіни). Тільки стоювалн, що Польща му-'для ірляндців, чехів та для 
перших роках, а то й міся- львівської П.П.С., а посол А. Польща, зокостеніла у своїй с и т ь бути національно одно- жидів їх Пісмонтом була за-
цях їхнього приїзду, студент- Гавснер ще у 1918 році про- нинувшині, стоїть безрадна ціла „народова", у якій тіль- морська, головно американ-
ська організація' постає що- пцвідував „переселення" а і неспроможна знайти нову к и поляки мають мати полі- ська їхня еміграція. Отже їх 
йно тепер, як від масової но- радше виселення українців Дорогу свого розвитку і бут- тнчні права, що польська Пісмонт не був на національ-
вої Іміграції пройшло вже із Галичини на Схід, на Уќ- т я - експансія аж ио Чорне море ній їхній території, але в 
п'ять років. Це тільки свід- раїну, отже випереджував Нова потуга і претендент с на те, щоб мати поживу і серцях і душах їх нарѓіду та 
читн і переконує, що цей навіть Сталіна. 'на провід у світовій політиці сирівці для корінно польсь- його еміграції. 

відчуває класична країна по- гою. ні польської політики у від-
лі при насаджуванні ўкраїн- літики і дипломатії ,— Ан-1 Не наводимо тут заяв поль- н о ш е н ш до українців, зроби-
ських земель польським еле- глія. Тараном б'є це нове СЬких кра'йно правих партій, т н f" пог`носм для польсько-
ментом. ' ужиття у міт імперії Франції. HKj За часів Гітлера гурту- го імперіялізму. 

Де ж тут база для ўкраїн- Дрижить перед тим й імперія вались коло таких польських І Отже де ж місце на укра-
ського Пісмонтў під Поль- Сталіна. Азія й Африка про- видань як „Шансц", „Нова їнськнй Пісмонт? І де ж міс-
щею, коли проти декларацій будились із летаргу (Індія, Польска", „Валька", „Факти це на компроміси і на які? 
П.П.С. - - протестували на- Китай, Індонезія, Марокко, н а т л с {деі" $ т . ДІІ Які об-1 А втім не забуваймо, 

Філіппіни). 

^ Андрій Яковлів 

І 
І 
І 
! 
- (Уривки і моїх 

НА ДИПЛОМАТИЧНІЙ 
СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

‚Споминів" за 1918-1919 pp.) 
----- -"- —- т а 

(4) 
Поснідавши та трохи від-

почившп, пішов я до свого 
сусіда, А. К. Ржепецького, 
який був міністром фінансів 
в гетьманському уряді і з 
яким я був знайомий ще з 
часу закінчення універснте-
ту. Він був членом російської 
партії К.Д., але не був воро-
жий до України, навіть в 
розмовах зі мною визнавав 
необхідність відокремлення 
України від Росії; все таки 
був цілком чужий до україн-
ського і'-щіонального руху. 
Тому я дуже здивувався, ко-
ли довідався, що Ржепець-
кнй прийняв посаду міністра 
фінансів, як-не-як, а все ж 
таки в „українській" гетьман-
ськін державі. Ржепецький 
мене радо зустрів, запросив 
на обід, під час якого подав 

мана та його уряд тощо. А 
я в свою чергу поінформував 
його про Відень та про свою 
посольську діяльність, не за-
бувши поскаржитись на Н. 
Васнленка, та про моє прик-
ре становище звільненого 
посла. На кінці розмови 
Ржепецький з а п р о понував 
мені обов'язково бути яв 
другий день на урочистому 
відкритті Академії Мистецтв, 
де він мене представить геть-
манові. 

На другий день прийшов 
я на Академію. Було багато 
народу, знайомих і незнайо-
мнх українців, та німців. Ко-
лн увійшов гетьман Скоро-
падськнй, вдягнений в коза-
чу чемерку кубанського ко-
зачого війська з російським 
орденом св. Георгія, всі вста-

Яеяі багато цікавих ін^юрма- 'ли. Він сів в передньому ря 
цін про переворот, про геть--ді, до нього підійшов Рже-

біля Миколаївського т и : до Берліну на місце Сев- ська та передачі їх в управ 
рюка мас прийти барон ління гетьманського уряду, 

пецькяй і почав йому щось їмў палаці мільйонера Тере- тепер вже маються канднда- окупації австрійського вій-1 бачите, Андрію Івановичу. 
як мало часу пройшло з дня 
вашого від'їзду до Відня, а 
як багато змін сталося. Тс-
пер я вже не Голова Ц.Р., а 
в'язень пана гетьмана та со-
вітннків-німців. Еге ж!" По-
чав мене розпитувати про Ві-
день, а коли я сказав, що 
їздив до Берліну та привіз 
копію таємного договору. 
Грушевськнй зрадів, просив 
мене дати йому копію дого-
вору та дуже цікавився ін-
формаціямп. які я дістав під 
Севрюка. Довгенько я про-
сидів у Грушевського_ Хоч і 

говорити. Потім почалася 
офіційна частина урочистос-
ти з промовами. В перерві 
Ржепецький підійшов до ме-
не, підвів мене до гетьмана 
й сказав йому по російськії: 
„Позвольте представить Вам 
українського посла в Ав-
стріи, моего пріятеля й со-
трудника, А. И. Яковлева". 
Гетьман привітав мене по-
українськи, запитав, коли я 
приїхав та чи довго буду в 
Києві. Я відповів, ЩО ДОВІ-
давшись, що мене відклнка-
но з посольського МІСЦЯ, я 
приїхав за інструкціями від-
носво передачі посольства 
наступникові та взагалі, щоб 
нав'язати контакт з міністер-
ством закордонних справ, що 
перервався з дня мого від'їз-
ду до Відня. На це гетьман 
нічого не відповів і я, попро-
щавшись, відійшов. Тоді ж я 
перебалакав з присутнім там, 
новим міністром закордонних 
справ, Д. Дорошенком, та 
умовився з ним, що наступ-
ного дня відвідаю його в мі-
ністерстві та поінформую 
про деякі справи, що вяма-
гають спішного вирішення. 

На другий день був я в мі-
ністерстві закордонних справ, 
що містилося тоді у велико-

щенка 
скверу. Зайшов до канцеля-
рії побачитись з директором 
її, L Мірним. Він поінформу-
вав мене, що міністерство за-
кордонних справ в гетьман-
ському уряді цілком україн-
ське Й урядує в українській 
мові, що крім нього в мініс-
терстві служать ще кілька 
членів партії С.Ф., а також 
К. Лоський, що Д. Дорошен-
ко тепер живе в будинку мі-
ністерства. Я попросив його 
повідомити Дорошенка, що я 
вже в міністерстві. Мірний 
вийшов до кімнат міністра й, 
повернувшись, закликав ме-
не до кабінету міністра. До-
рошенко зустрів мене мило, 
по товарнськн, й ми почали 
розмовляти. На мій запит, 
яке моє становище після 
звільнення мене Н. Василея-
ком, він пояснив, що Васи-
ленко трохи поспішив, але, 
що, розуміється, з причин 
зміни державного режиму 
треба було змінити диплома-
тнчних представників, особ-
лнво в головних державах: 
Німеччині та Австро-Угор-

Штейнгель, німець з похо-
дження, волинський помі-
щнк, до Відня на моє місце 
буде призначений В. Липин-
ський, відомий історик, ідео-
лог гетьманської партії. Але 
доки призначення буде 
оформлено, Дорошенко про-
сив, щоб я повернувся до 
Відня та продовжував - внко-

згідно з мировим договором. 
При цьому я запропонував, 
що, коли текст нот буде 
схвалений Радою міністрів, 
тоді один примірник нот До-
рошенко передасть в Києві 
австро - угорському п о слові, 
гр. Форгачу, а я, вернувшись 
до Відня, передам ноти мі-
ністрові закордонних справ, 

нувати обов'язки посла до гр. Буріянові. Дорошенко по-
прнїзду Лийннського. Я зѓо-(годився, взяв ноти й обіцяв 
днвся, але під умовою, що ‚спішно предложитн їх на 
можу почекати не більше мі-'ухвалу Ради міністрів і геть-
сяця, бо моє становище 
звільненого посла у Відні 
незвичайно тяжке й некорис-
не для української держави, 
що справа ратифікації тасм-
ного договору та інші важ-
лнві справи вимагають рішу-
чих кроків перед австро-
угорськнм урядом. При цьо-
му я передав Дорошенкові 
копію таємного договору, 
якого в міністерстві не було, 
та два проекти днпломатнч-
ннх нот: одна торкалась та-
смного договору та містила 
вимогу прискорення його ра-

щині. й вислати туди людей ‚тнфікації; друга містила вв-
іншнх `політнчних поглядів, могу звільнення українських 
При Василенкрві наступнії- земель Холмщння, Підляш-
ків ще не було знайдено, але шя й частини Волині з-під 

мана. Я дуже просив не ба 
ритися з нотами, щоб я міг 
швидше вернутися ДО ВІДНЯ: 

Відбувши візиту В МІНІС-
терстві закордонних справ, 
пішов я відвідати проф. М. 
Грушевського. Він мешкав в 
малому флігелі своєї садиби; 
великий його дім стояв в 
руїнах після бомбардування 
й пожежі. Офіційно М. Гру-
шевський був під домашнім 
арештом і відвідувати його 
було заборонено. Але я зў 

лягати чн не лягати. Вони 
підійшли до. мене і освітили 
мене електричними ліхтари-
камн. Тоді підстаршина і 
двох стрільців клацнули каб-
луками, віддаючи мені поша-
ну і вибачились. Я вказав на 
двох урядовців, що саме мок-
рі.і брудні вставали на- иосц 
з калюжі J-.сказав' патрулі 
хто вони. Підстаршнна вн-
бачивсь і перед НИМИ і по-
ясннв мені, що частенько по-
лякн стріляли в нічні укра-
їнські патрулі і тому вовн 
мають такий наказ, будучи 
готові й самі стріляти відра-

Ми пішли далі. Добре, що 
було темно, бо мокрі і бруд-
ні урядовці мусіли мати жа-
люгідннй вигляд, а я про-
кляв лпо-морськн" тую лінію 
Керзона. через яку і я був 
)хляпаний. 

Вночі около год. З ми від'-
іхали в напрямку на Терно-
піль. З нами вагони різних 
Місій, членів Директорії Аи-
дрісвського і ІІІвеця. Держ. І 
Секретаря Корчннського. 2 
вагони міністра фінансів 
Кривецького. міністра Тнмо-
фісва і Фсіцснка-Чопівського, 
старшин УГА і д-ра Цегель-
ського. 

11 квітня 1919 р. Красне. 
Стоїмо з самого ранку. Ро-
бнлн знимку всіх, що при-
іхалн разом з Місіями Ан-
гантн. Потім звантажили на-
інс авто і інші. Американсь-
ка Місія разом з іншими, 
морський міиістер з Швецем 
і Дром Цегсльським від'їха-
лн автамн на (Ьронт, після 
чого остаіші мали приїхати 
до Станиславова. Я ж одер-
жав наказ скеііуватись туди 
разом з канцелярією Морсь-
кого міністра. В Коломиї то-
ді перебувало ціле'Морське 
міністерство і там провадн-
лось с{юрмування морського 
полку з підетаршин і матро-
сів-українців б. Австро-Угор-
ської фльоти. 

На другий' день був я на 
тяжко було йому сидіти під п ^ с в о ю ^ о і ^ ^ Г 
домашнім арештом, але він І ність у ВіпнТ ІІ „ L 
не такий був чо-ювік тоЃ, W „ѓі Л та Д0ВІДпвся 
втратити від^ цього д^хов^пЬ ч , , Щ- '^Лооя В К и с в і 

N під час моєї відсутносте. Між рівновагу- та ясність думки. !п 
До всіх подій, що сталися, партія С Ф Т Г ЩО ХОН 

вій поставився, як великвй гати^л поставилася не-
Д ^ Г І д о г е т ьмана Скоро-
Т н н м п о Д С Ь К О Г О ' Д О Й О Г О УРЯДУ ла 

J З НИМ ; ЛО н я п п л . . . . .^ r v 
ховних очах те, що 
особисто сталося 
займало місця. Він мав твегь 
де переконання, що гетьман-
ський режим довго не втрн-
масться ` 

ним;до напряму політики однак 
менше визнала з а корисНе. Дщоб 

члени партії приймали поса-
ли в міністерствах, крім по-
сад міністрів, та щоб своєю wjrviw оа и и р и ПсПи. љ.с л ay мається н знов повепнетіся і п т „ л 1 Щ 0 0 с в осю 

стрів в міністерстві одного з вільна й незалежна УНР L T г ' 0 псРемагали напрям 
б. секретарів Ц.Р.. близько- Прощаючись зі мною ГшУ т ? ^ Ш щ е а н я Державних ус-
го до Грушевського. і він ме- шевський заборонив мені т` !-гІН0В Т а У-країнізз-валн їх. 
це провів Побачивши мене,! мусь говорити, що я ‚ w ' Рп !Z " о р а д п л " "єні вернутя-
Михайло Сергісвич обпяв ме- відвідав, щоб я цим собі Z S ЛВЯ та ппоДовжуватя 
не й привітав словами: „От і пошкодив". " посольську службу д о приїз-

'ДУ нового посла. 
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Д-р Степан Карая 

СТОЛІТНІЙ УКРАЇНЕЦЬ-СУДДЯ 
А. ДОЛЬНИЦЬКИЙ 

(2) 
Антін Дольнжімкнй по за-

КІІІЧСІШІ ОСЬМНКЛВСОПОЇ г і м -
клзії поступна. ^ початком 
70-ти pp. минулоЉ сторіччя 
на юридичний с$а к у л ь т ет 
львівського уні$ег‡їнтету. Мо-
пою навчання у ^львівському 
університеті була^оді німець-
ка моїм; але на .юридичному 
факультеті ісйуфли ще з 
GO-ти pp. дві каѓ%дри з укра-
Тнською мовою' навчання, од-
на для' австрійського цпвіль-
ного права і друга для авст-
рінського карного права і 
карної процедурі? Були це 
часи віднови українського 
національного життя `т його 
організації після' великого 
занепаду по першому нашо-
му національному могутньо-
му зриві в Галичині в ері 
Головної Руської' Ради у 
Львові з років 1848 і 1849. 
Австрійський закон про товя-
риства з 1867 р. дав можлн-
вість для легальної оргаліза-
ції і діяльности різнородних 
товариств. У Львові основу-
сться 1868 р. товариство „Про-
світа", що відоѓрало велику 
ролю в організації народної 
освіти і стало матірю і для 
інших українських товариств. 
В р. 1873 повстало у Львові 
товариство ім. Шевченка, що 
1893 р. перетворилося в нау-
кове і стало ‚тоді осередком 
для розвою української нау-
ки в Австрійській, і Російсь-
кін Україні. Зі ‚згаданого за-
кону про товариства скорнс-
талн, одні з перших, і уќра-
їнські студенти високих шкіл 
в Австрії. Вже 1868 р. пов-
стало у Відні перше статуто-

чпливом Михайла Драгома-
лова, що у тому часі відвідав 
Львів, еволюціону'ють в на-
лрямі українства і перехо-
дять в український націо-
нальний табор. Це спричини-
ло гострий конфлікт членів 
оедакції „Друга" з москво-
фільською більшістю „Ака-
деміческого Кружка" і зі 
- т.а р ui ою москвофільською 
громадою у Львові „Друг" 
втрачає фінансову підтрим-
ку від москвофілів і в 1877 
р. перестає виходити. , 

Цю ширшу згадку про жит-
тя студентських товариств у 
Львові 70-ти pp. подаємо то-
му, що воно звязане у дея-
кій мірі з першим літератур-
ним виступом Івана Франка. 
Ще як учень вищих кляс 
гімназії в Дрогобичі напи-
can Франко повість — Пері! 
і Довбщуки, — яка появила-
ся друком иа сторінках , Дру-
га". Повість була написана 
иа основі місцевої бойківсь-
кої говірки, яку вживають в 
Нагусвичах, родинному селі 
Франка, тодішньою літера-
турною 'мовою. Редактором 
„Друга" був А. Дольннць-
ігаі! і він справив мову руко-
пису, прнноровлюючя її до 
мови, що її вживав '„Друг", 
lie був перший письменниць-
кий виступ молодого Фран-
ка. який з мовних редакцій -
них поправок Дольницького 
не був, очевидно, вдоволений. 
Франко 1876 `р. поступив на 
філософічний ф а к у л ь т е т 
львівського університету — 
відділ кЛяснчної філології, 
приготовляючись на гімна-
зійного учителя грецької і 

СТАНОВИЩЕ ЛІДЕРА СЗСУ ДО 
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

ІНТЕРВ'Ю З ЛІДЕРОМ СОЮЗУ ЗЕМЕЛЬ СОБОРНОЇ 
УКРАЇНИ II. ВОЛОДИМИРОМ ДОЛЕНКОМ 

Користаючи з побуту ліде-
ра Союзу Земель Соборної 
України (Селянської Партії) 
п. В. А. Доленка в Америці 
та його відвідин в примі-
щеннях УНСоюзу й Редакції 
„Свободи", йому поставлено 
кілька конкретних запитів в 
актуальних справах і иа них 
одержано такі його відповіді: 

Запит. — Скажіть, будь ляс-
ка, яка мета Вашого приїзду 
до Америки та як Ви думаєте 
його використати? 

Відповідь. — Мій приїзд до 
Америки пов'язаний з потре-
бою нав'язати безпосередній 
контакт з членами ЦК і Ради 
Союзу Земель, які під час 
еміграції переїхали до Амс-
рики; ознайомитись з проб-
лемами українського селян-
ства та інших груп українсь-
кої еміграції в нових умовах 
їхнього перебування, щоб на 
Третьому З'їзді Союзу Зе-
мель Соборної України — Се-

ПРОТОКОЛ 
з нарад Головного Екзекутивного Комітету У. II. Сою-
зў, ‚які відбулися дня 20-го березня 1953, в головній 

канцелярії У. Н. Союзу, ч. 81-83 Гренд От., 
Джерзі Снѓі, Н. Дж. 

На зборах були приявні члени Екзекутиви, а саме: 
головний предсідник Д. Гадичин, заступник головного 
предсідннка О. Лисогір, головний секретар Г. Герман, 
і головний касієр Р. Слободян. 

Збори відкрив в год. 12:30 пополудні головний 
предсідник та подав до відома ці справи, які були пола-
годжені від останніх зборів Екзекутивного Комітету, а 

нальній Раді свос партійне, опісля предложив справи, що їх треба вирішити на цих 
гетто, одмовляючн цілому ря -
ду національних партій і су 

раіш, перенесла на неї свої 
найсвятіші почуття ft найви-
щі національно-державні пра-
гнення. Мов знущаючись над 
національними почуттями і 
прагненнями, група партії на-
магасться створити в Націо 

спільству в можливості праці 
в єдиному ' національному 
е м і ѓ р аційному Парламенті, 
заводячи вже тепер диктату-
ру групи партій і цим штуч-
но поставляючи кадри для 
утворення чужинцями в май-
бутньому імпортованих ќвазі-
українських полѓЃичних пар-
тій. Без сумніву цьому не-
гайно треба покласти кі-
нець. 

3. — Що на Вашу думку 
треба зробити, щоб ситуацію 
ПОЛІПШИТИ ? 

В. — Поставити приматом 
над усіма іншими проблема-

зборах. Ці справи були такі 
КУПНО ВОНЛІВ. — ЗАКУПЛЕНО ОТСІ БОНДН: 

New England Telephone 6 Telegraph Co., 25 Year De-
hehtures, Н'і'', за $40,688.40 

Central Vermont Public Service Соф., 1st MtRe, З%# ,за 5fl,7.r)0.00 
The Ohio Power Co., 1st Mtge Bonds. 3 V І, за 50.Я37.50 
Tennessee (ins transmission Co., Ist'MtgC Pipe Line Bonds, 

ВІДГУКИ дня 

СПІЗНЕНЕ ПОБАЖАННЯ 
Святкові побажання в 

гасописах — віќ`йна ріг. 
Напише хтось (я також!) 
кілька слів, заплатить па-
ру долярів — і мас так 
званий ‚‚святий спокій". 
Не треба святкових кар-
тоќ, ковсрт, знаѓків, а п е-
редовсім власкоруѓного 
„бажас" і підпису. Правда, 
тратить на тому маляр, 
книгарня, традиція і пош-
та. але це така капля в 
морі, що брати й' в рахубу 
нема потреби. Адже, якби 
всі Вп. Голови родин і Ш. 

нитих", ги я- був би $го-
диве я. А так — просто за 
серце взяв мене. 1 я не від-
мовив: 

— Яолм не велике, то 
поміщу. 

—Ні, зовсім мале. В 
найбільш скондензованШ 
формі... , 

І витягнув записаний 
аркуш паперу. 

Після того швидко по-
прощався і вийшов. 

Я прогитав і був би мо-
жс авторові навіть радив 
дещо поширити, але автор 

одинці хотіли помістити в і забрався, і тому міщу згіД' 
гасописах святкові поба-ию з оригіналом: 
жання. то на Різдво і паї ,JSn. П. Королеві Слиса-

I's'K за 75,071.251 Великдень появлялись би і вегі II., Всім Вп. П. П. Ко-
Indianapolis Power в Light Co.. 1st Mtge Ronds. .Ч`и'ѓ, за 25,577.501 КІЛЬКафунТОвІ додатки. j рОЛЯМ І Президентам З'ПЄ` 
Central Maine Power Co., 1st 6c General Mt;;e Bond. Series А так — дас тільки рсд залізної заслони. Всім 

S 4.1)64.40 

ве українське студ'ентське то-; л а т н н с ь к о ї м о в н . Українська 
вариство „СІЧ , що проїсиў- т е ч і я львівського сту-
вало до закінчення другої д с н с т в а п о м і т н о к р і п ш а л а . в 
світової війни - отже і! літ 1 8 7 ? п р и й ш л и н а львЬзсь-
і з ного рядів вийшло чима- к и й ^ і в е р с и т е т Ќость Ле-
ло передових українських ді- в и ц ь к и й , А н д р і й Чайковсь-
ячів. Незабаром^ J870 p.. ос- Щ а Ш 8 Е в г е н 0 л е с . 
новусться і у Львові перше н и ц ь к и й ( у с і три правники, 
українське статутове студент- щ о о п і с л я в і д о г р а л я „‚знач-
ське товариство „Академічна н у р о л ю в націоНальному 
Бесіда , до якого увійшли ^ ^ Г а л и ч н н и # д . р К . Ле-
і москвофільські, студенти. в и ц ь к ш 1 І д.р є . олесниць-
Москвофшьська група цеза- КИЙ, я к п р о в і Дні політичні ді-
баром відкололася, заснував- я%й , е к о н о м і с т и . організа-
ши свос окре^товариство великого формату і як 
„Академіческіи Кр'ужок . На- й галнцького сойму і .^одопецька ^^украшсь^ ^ 
група студентів.-зробила-тоді 
спробу оснувати' cnL-іьне то-
вариство на базі! чисто допо-
могового товариства „Друже-
ський Лихвар", якого статут 
зареєстровано 1871 р. Москво-
філи з українцями не пішли 
иа компроміс і ̀ поширили ді-
яльність свого ' ТіАкадемічес-

. кого Кружка" і на допомого-
ву акцію. По невдачній спро-
бі з москвофіламп „Акаде-
мічна Бесіда" 1871 р. лікві-
дусться і вливається в „Лнх-
варя". „Академіческій Кру-

австрійського паряяменту-, д-р' 
А. Чайковський як пнсьмен-
ник 1 автор історичних опові-
дань для українського юнац-
тва. Згадані студенти вклю-
чилися незабаром чинно в 
український зорганізований 
національний рух. Включив-
ся у нього і старший, дещо 
під них Антін Дольницький. 

(Продовження буде). 

Украіпгькмй Нороднкй Союз 
НІ.ШІ̀ нараховує waep уже ІИУ 
їїл і 05 тисяч членів, с такою 
ііі-рс-дшч)іо народною угтаікі 

, пою аиернкпнськяпс І кападій-
жок починає в̂  lg74 p. вида- J СЬКИх украінпів, в опаску члев-
вати двотижневик ‚‚Л р у г". гтвп я'кої не повинно забраќну 
етимологічним! ' ѓ Я л и ц ь ким тя теж І Нашого Імені Бо кале-
я з н ч і с м Члени редакції "и"" д о У ' И ' С о к ) з у з и а ч , п 1 я з н ч і с м. члени редакції н а л о ж я т І І д о „„,„, гвідомого те 
„Друга , до якої належав ілЄЯиого загайѓў, який творіт 
Антін Д О Л Ь Н И Ц Ь К И Й , під і веде наше громадське ЖИТТЯ 

- -
ОГ.'СДІІЛІШЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСНИКІВ 

і ДКРКВНИКІВ 
повідомляє а глибокому і̀ мутку укр. ЛІСНИКІВ ПО всьому еві-
ті, що НОШ звичайний члеп І перший почееннй член 

ІНЖ. ЛІС. 

БОРИС ШАНИЦЬКИИ, 
д-р h. С, проф.'лісництва, гпівосновник, кількаразовий де-
кан і ректор Укриїнгької Господарської Академії в Подо-
брадах І УТТІ в РегеиеЛурзі, основоположник незалежної 
укр. лісової п'аўќй, автор багатьох паўкових творів, автор 
першого укр.̂ гнЧ^̂ вого закону в Українській Народній Рег-
иубліці, директор Лісового Департаменту в Уряді У.Н.Р.. 
керівник лісництва Гиіярка під Кисвом перед першою сві-
т.тою війною, дійсний член НТШ І УВАН. голова Укроїн-
ської НаціоналКІЮЇ Ради, 

упокоївся в`іїозі по довгій НЄДІ'ЗІ дня 4 киї тип 185S p., 
в 7в-тому році життя в Детройті, стейт Мішіґан, ЗДА і там-
л.і- буде поховаиий, . . . 

Нехай вічца остпиг-п^я нам'ять про Нього між укра-
IIК І.І.И`Ш ЛІСиИЦаМИ. Л^Ж^ТЇІТТ 

ВИДІЛ ОПУЛІД. 
Ню Иорк, 9 квітня, 19ГіЗ. 

ДО ВСК, ХТО ХОЧЕ ШЗНАТИ СВІТ! 
Наше видавництво І Книгарня перебрали на себе гене-

рлльне заступетш) на Цілі Сполучені Штати Америки та Кя-
наду на додання Українського Місячника — -МИ І СВІТ . 

МИ І СВЃІЃТ (We and The World) виходить в Парижі і 
іроб'ився найпопулярнішим журналом у читачів в цілому 
СВІ '' м ц і СВИ`" — ^раїиський місячник-магазии подас 
найрТзнороднішиЙ мате.ріял з усіх ділянок життя й знання, 
як укпаїиського так і всесвітнього. 

' МИ і СВІТ" друвусться на люксусовому папері з оа-
гатьма ілюстргціямн`та кольоровою окляднпкою 

Вже вийшло в світ 9-те число „МИ І СВІТ" і мас та-

і"сяй'вГсві'гќи серед темряви (новеля). 2. Історія Михайла 
ПідгірноѓїТІ Весна^іде по Укриїиі. 4 Папа й конду'ктори 
це знали ‚Характернстшсл Папи Пія ХП,. 5. Не доробилися 
‚фейлетоні. 6 .Три варИСЯ з життя З ^ - ^ Є Р Є М О Л над 
печатями і сторожами і про римські базиліки). 8. Так жи-
путь совстські дипломати. 9. З Бельгії до Патагонії (подо-
г^жні враженняі 10. Висота людей більшає. 11. Нове в 
К щ н н і ^2 Найпнщий будинок у світі. 13 3 науки й тех-
ніки 14 ЯЌ проводимо тиждень п Америці. 15. Геральди-
к і ї б Г І р о весняну модо і косметику. 17. Звідусіль і про все̂  

„МИ і СВІТ" найдешевший український журнал, бо 
ожно"число коштўе тільки ЗО центів. 

ХОЧЕТЕ при читанні відпочити й довідатись про най-
пікавіше в світі, передплатіть на пробу у кас перші три 
SPTSB? числа (9-11.. або купіть кожне число окремо чи у 
S u f S ві любій книгарні. (Передплата у нас або в книгарні 
когхгтус на три числа і дол. з пересилкою.. Книгарні й коль-
S в США й Канаді мають зі замовленнями зверта-
Жїиклкічио ДО вашого видавництва. Замовлення й гроші 
QEOROE T V ^ c S J K O . 164 Е. 127th St., New York 35, N. V. 

лянськоі Партії, який Мас в ми національно державні їй 
найближчому часі відбутись тереси в такій мірі, як це 
в Америці, — визначити лі- прийнято в усіх демократич-
нію в питаннях внутрішньої І них західних країнах, а всі j 
і зовнішньої української на- j інші проблеми розставити в 
ціонально-державної . політи- І належному порядкові відпо-
ки на еміграції 

3. — В чому Ви вбачаєте 
основну мету Вашої органі-
зації? 

В. — Основною метою Со-

відно їх природної ієрархії. 
Найперше національио-дер-

жавні інтереси вимагають, 
щоб Н. Рада розв'язала пи-
тання про методи, які потріб-

юзу Земель Селянської но вжити для ліквідації , 
Партії я вважаю організацію ШТУЧНОГО роз'сднания еміѓра-`год. 4:00 пополудні, 
селянства, як певної суспіль- ції на дві частини, що не 
ної групи, виявлення його стільки обумовлене нашим fc- ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
інтересів, як уже тепер на торичннм минулим, як накп- " 

"Г". З%%, за 
Hydro-Electric Power Commission of Ontnrio, ^W't, за 

ВІДКЛИКАНІ БОИЛН. 
Олержано за відкликам! боидн: 

Rochester Telephone Coloration 
І Township of Weehawken, N. J. School Bomts 
Township о fW'ehawkeii. N. J. Joint Outlet Sewer Bonds 
Rochester Telephone Corporation 1.016.10 
State of Louisiana, Veterans Bonus Bond 5.IO0.00J 
State of Louisiana, Veterans Bonus Bond 5.І00.00І 

і State of Louisiana, Veterans Bonus Bond 5.100.00) 
State of Louisiana, Veterans Bonus Bond 10.200.00' 
Worcester Gas Light Co.. 1st Mtge Sinking I'und Debentures 1,012.50 
Michigan Consolidated Gas Co 2,101.00 

65,650.00' дехто. І то всі побажання П. II. Генералам Світових 
50,000.00,такі подібні до себе (,Рід-^Восн (Совети і сателіти 

ні, Приятелям і Знайо- виклюгені!), Всг. Христи-

моггкджі. 
Уділено моргедж иа реальність Наѓїла і Цсцілії Вощуќ. 

Дітрой. Міш $8.500.00 
По дискусії над справами „Союзівкн" вичерпано 

; програму нарад, а головний предсідник закрив збори в 

Г. Герман, гол. секр. УНСоюзу 

мим"...), що люди гитають 
тільки підписи. 

Все ж таки трапляються 
15.000.00'її оригінальні побажання, 
і.ооо.оо. на жаль еони не есе попа-
і i n . : н і 

дають у гасопис. 
Люди спізняються. 
Потім ходять зажурені 

й безпомігні. На особисті 
побажання запізно, а без 
нігого — прикро. Можна 
навіть образити декого. 

В Велику Суботу зай-
шов до мене один такий 
пізніш Іван. 

Знаю його. Людина ду-
же несмілива, любить три-
мапіся в тіні і нсзвигайно 

еміграції, так і в майбутньо-
му на Батьківщині, та захист 
їх інтересів від малого до ве-

нене неправильною внутріш 
ньою політичною лінією. 

Потрібно визнання всіма 
ликого, Треба дивуватись, що партіями єдиного Державно-
народ, що складався ще до- ѓо Центру, і це може бути 
иедавна з абсолютної б'іль- j зроблене з великою корис-
шости селянства, де хлібо- j тю для визволення нації і 
робство складає основу наці- п р є т є н дуючих иа державу 
опального прибутну і де па-1 формацій. У нас с тепер три 
нувала і панує надзвичайна і історично обумовлених фор-
любов до землі, — не мав м.ч державности, що їх віль-
дотепер селянської політич-1 но виявляє український на-
ної організації, що виходи-ірод на еміграції: 
ла б в своїй діяльності не з) а) Українська Народна 
якоїсь доктрини, а з реачь- Республіка не тільки факт, 
них, простих, життьових ін- але й традиція своєю тягліс-
тересів селянства. 

3. — Як Ви дивитесь на 
сучасну внутрішньо-політич-
яу Ситуацію' укртїнсьісої евті-
граціі? 

В. — Ви звичайно, розумі-
ете це запитання 'під кутом 
зору завдань української на-
ції — звільнення української 
землі з-під окупації, народу 
від поневолення і відбудови 
Української Національної Су-
веренної Держави? 

Від довшого часу я вва-
жаю нашу внутрішню полі-
тичну ситуацію абсолютно 
незадозільною. Причин цьо-
му декілька: 1) Вже близько 
семи років ми перебуваємо 
на еміграції, а ще й .досі не 
спромоглись, не зважаючи на 
численну кількість українсь-
кої еміграції взагалі, а серед 
неї численних інтелектуаль-
них сил. — вироб`ити єдиний 
національно державний план 
визвольної боротьби, який 
мусів би бути не лише відо-
мнм їй, а ввійти в плоть і 
кров еміграції та стати прак-
тичннм календарним пляном 
для неї. 2) Ми живемо на 
еміградії немов -би дві нації і 
не тільки не прагнемо цю 
ц и с г а р м о нію ліквідувати, 
ввести життя в сдине загал її-
но-національие русло, а до-
волі часто, свідомо чи несві-
домо її поширюємо. 3) На 
еміграції ми маємо близько 
п'яти еміграційних „держав", 
замість того, щоб мати сди-

тю та законністю 
б) }снують в принципі на 

останніх11 моральну підтримку Н 
P H 6 ^ ЇІІЛ^ЯТИ ZJ1 ^ідШ^^^г^іЯТ^2^1 Можебвиласкџво 

еьклі Держави, її противники сфбрісулювати основні` зав- fgPJJГ^епжа їяими і^ямі^омістилн моє побажання виявили б державну муд-
рість, коли б визнали за нею 
право пропаганди своєї Ідеї в 
межах нашого республікан-
ського життя уже сьогодні не 
еміграції, право, обумовлене 
в майбутньому можливою во-
лею народу, виявленою в Де-
монратнчннп спосіб. Зі свого 
боку гетьманці, як конссрва-
тивна партія, не менше вия-
внла б мудрости, а їм же як-
найбільше пасує бути послі-
довниками закону і порядку 
та далекосяглими політика-
мо. Вступивши в Н. Раду, во-
ни нічого не втратили б, на-
томість набули б багато уже 
сьогодні, а особливо для мая-
бутнього і спричинилися б 
до інтелектуального посилен-
ня Н. Ради і заведення в ній 
порядку і законності!. 

в) Коли УГВР ні відбиває 
автономістичних т є н д є нцій 
Західної Укранїи, то її дія-

іюгляментарна пленарна ді-) Україні ідея національно-дер-
яльність останньої. {жавного відродження була 

До цього необхідно сіслн- широко розповсюдженою в 
кати пленарне засідання Н. народних масах і ототожню-
Ради. визначити місце пере-j далась з республіканським 
бўрання Державного Цент-ІРУхом, відомим у народі під 
ру.̀  прийняти за основу до- І назвою „Петлюрівщина", ча-
цільність перебі-вааня 'його} сами Центральної. Ради і Ук-
на території, де найбільше 't раїнської Народної Респуб- j 
скупчена еміграція з най- j ліки. — то треба 'визнати, що 
більшою кількістю інтелекту-' Н. Рада своїми національно- j 
альннх сил і з найменшою Державними їдеямті глибоко' 
вразливістю держави щодо живе в народних масах на 
тиску ворожої українським Батьківщині сьогодні. Тож 
націоиально-державним праг- УКК, продовжуючи й поси-
иевням сили. j лаючи матеріальну допомогу . e j 

3. - Виходячи з останніх!' моральну підтримку Н. Pa-j ^ - ^рецитував: 
Ваших думок, як би ^гія й, сприяв би пов язанносгі j f ? њЛЇ?ї Шм" 

скромна. 
— Вибагтс, каже мені 

стрпиіенно прикро... 
— Чого†! 
— Що рабую вам доро-

гий гас... 
— Нігого. Прошу. Чим 

можу служити? 
— Баѓйте..., я хотів дати 

великоднє побажання, але 
мені сказали, що вже за-
пізно. 

— Огсвидно. Треба було 
в понеділок... 

— Так може б ви..., але 
направ ду, коли вам щось 
не тсс... то ні... 

— Відважно! В гім ріг? 
Мій знайомий набрав по-

даяня української еміграції!нальио " Державними ідеями 
иа внутрішньо - політичному І ^ Р 0 ^ н а Р , д н н х з е м л я х в 

напрямку підтримання п на відтинку ? 
В. — Коли який нарід тер-

пить ту або іншу невдачу, 
він застановля`ється нпд цим 
і шухас її причин. Так, на-
приклад, відомий у Першу 
Світову Війну німецький лей-
тенант Фон Сект — началь-
ник штабу генерала Макен-
зена, як пише сучасний ви-
датннй англійський військо-
вин теоретик Лідделль-Гарт 
у своїй праці „Стратегія од-
иої диктатури", — зупинився 
на тому, що причиною пораз-
ки Німеччини була недостат-
ність її матеріального потен-
ціялу, і що лише модериіза-
ція німецької армії змогла б 
зрівноважити невигідний для 
Німеччини стан. . 

Українська еміграція так-
само має невигідний стан су-
проти окупанта її Батьків-

чам належало б негайно ввій- щини. Тільки повна модерні-
ти до Н. Ради без будьяких зація організованости нашої 
обўмовлень, ліквідуючи всякі 
претенсії на державну фор-
мацію, а в Н. Раді її діячі 
мали б зайняти позиції від-
повідно своїм інтелектуаль-
ннм можливостям. Коли б 
мова йшла про невіру в пер-
спективу соборносте, або пе-
реважав би місцевий патріо-
тизм чи нездоровий, інспіро-

ний загально визнаний еміґ-1 вашій месіянізм, а держав-
оаційний Державний Центр. І ний гл^д не підказував би 
і) Наш Державний Центр відмовлення від зазначеного, 
ціс все ще як партія, а партії І треба знайти ісрархічність 
ціють як „держави". Ось уже j національно - д е р ж а в н и х 
впродовж двох років не склн- форм співжиття і співпраці 
кається пленарне засідання одної области з усіма інши-
Національної Ради. В иаслі- J ми областями країни, 
док того вона декомплетусть- Щож торкається різних ре-

еміґрації могла б поліпшити 
цей стан. Коли прийняти 
близьку до дійсности кіль-
кість еміграції за 600,000, — 
то треба поставити собі за 
завдання, щоб вона дорівню-
вала своєю моральною, полі-
тичною н організаційною 
якістю принаймні 16.000,000. 

3. — Як ви дивитесь на 
співпрацю УКК з Н. Радою? 

В. — Кожну політичну 
справу, на мою думку, треба 
розглядати з погляду основ-
ної мети з̀  відповідних кои-
кретних умовах. Національна 
Рада для широкого українсь-
ќого загалу на еміграції ві-

шляху боротьби за визволен-
ня краю. Разом з тим Н. Ра-
да через пожвавлення свосї 
праці мусить стати діяльним 
акумулятором національно-
державних сил української 
еміграції. 

3. — Як Ви дивитесь на 
справу українсько - російсь-
ких взаємовідносин ? 

В. — Після питання саио-
організації еміграції і нації в 
ц і л о м у , після завоювання 
прнхильности до. українських 
справ з боку світової опінії, 
— я зважаю цю проблему 
основним і важливим завдан-
ням української внутрішньої 
і зовнішньої політики. 

Росіяни мусять визнати, 
що ідея створення єдиної на-
ції на теренах бувшої єдиної 
неподільної Росії зазнала 
нон по і поразки, катастрофи. 
Коли ходить про росіян і ук-
раїнців, то ми сьогодні маємо 
яскраво виявлені, дві окремі 
нації. 

3. — Як Ви дивитесь на 
так звану федералістичну 
акцію на еміграції? 

В. — Ви знаєте, що Укра-
їна впродовж усього 19 і по-
чатку 20 віків була колис-
кою федералістичних ідей в 
Східній Европі. Згадаймо Ки-
рило - Методіївське Братство, 
або такого великого теорети-
ка і поборника федералізму, 
як М. Драгомаиів, яким мн 
маємо право перед усім сві-
том пишатись. На жаль, ці 
ідеї були й є чужими для на-

е своїх знаменитих ‚.Відгу-
ках дня"!? Спустив боязко 
осі і запер віддих. 

Хто зна. якби не був 
сказав ‚ласкаво" і ‚ліамс-

янському Духівництву (мо-
сковський патріярхат ви-
клюгений). Всьому Укра-
їнському Народові — жи-
вому, мертвому, народжс--
ному і ще не народжено-
му (комуністи виклюгені) 

Веселих і Щасливих 
Свят 

бажас 
А риѓтид Затигка 

б. здорове як горіх немов-
ля, б. знаменито збудова-
ний підросток-, б. неперс-
сігний угснь гімназії в 
Жовкві, б. шеф штабу екс-
курси на мавнт „Сивуля" 
в Карпатах, б. шеф штабу 
таємного водного табору 
на хвилях Дністра, б. га-
рягии прихильник Виз-
вольної, Підпільної і Пов-
стангої Боротьби, б. прс-
тсндснт на вище станови-
ще в міністерстві закор-
-JOHHUX справ У. Н. P., 3. 
О. У. Н. P.. Викопного Ор-
гану У. Н. Р. та У. Г. В. 
P., б. голова Позатаборо-
вої Ради в Фіксенд%аксен, 
Німеггина. б. кількакрат-' 
ний блискугий перемо-
жець морської недуги і 
Атлянтику на горішнім 
ліжку напіввоснного ко-
рабля „Генерал Баллу", і 
т. д.. І Т. д. 

Згідно з прирєгенням 
мщу це маленьке і скрощ? 
не побажання мого знайо-
мого. Рівногасно прошу 
в його імені всіх вигисле-

! них вище осіб не гніватися 
за спізнення! 

Ѓа. і акті он Чіпка, 

4 

ся, підривається непотрібно' цедивів виведення геяези j олітичну ролю, як ідея, що 
авторитет популярної в еміґ- j державности від партійного! протистоїть чужій окупацій-
раційнпх масах Високої У-, керівництва і підпорядкував- j ній владі на Батьківщині, 
станови, Установи, яка. треба' ня останньому всіх атрибу- і Коли погодитись з тверджен-
думати, користується не мен- тів державности, то усунен-1 ням відомого соціолога Стро-
шою популярністю й серед ня цих рецидивів не складе; ніна, що народ дуже поволі 
українського народу на Бать- труднощів після ліквідації в' відкладає в свої звичаї певні 
ківщині, бо еміграційна маса, Н. `Раді партійних гетто, ко-1 явища, а ще повільніше їх 
що донедавна була органічно ли в Н. Раду ввійдуть усі втрачає, коли взяти до ува-
пов'язяна з народом на Уќ- партії та буде відновлена ги, що ще до 1943 року на 

ших сусідів. їм більше влас-дограє вепичезну морально- ^ іде- п а н у в а н н я н а д „. 

'^^VJ^'C'G^OOOOOOOOOOO^OO 

УВАГА! НЮ ЙОРЌ! в ю д а п 0 ^Гг к "! т ш , Івм р 

в залі Washington Irving High School, E. 16th St., A Irving Place, New York, N.Y. 
КОНЦЕРТ ПІСЕНЬ І АРШ 

творіп найбьіьшого українського національного композитора 
МИКОЛИ ЛИСЕНКА 

виконає 
оперовий співак, баритон 

українських і чужих сцен 
при фортепіяні: ЛЕСЯ ВЛХНЯНШІ. 

Вступ ла програмкою: 1.60 дол., 1 1' дол. для молоді. 
Програмки можна набути в Арці, Говерлі, Еко, Сурма. 

Т Е О Д О Р Т Е Р Е Н 

шим народом та поневолея-
ня його. Умови, в яких ви-
никла федералістична діяль-
ність на еміграції, повна бай-
дужність до федеративних 
ідей в самому російському 
суспільстві, в минулому й те-
пер нічого доброго не віщу-
ють. 

Місце всіх українських па-
тріотів в лавах єдиного ук-
раїнського національно - дер-
жавного визвольного 'руху, 
очолюваного Н а ц іональною 
Радою. Там, а не де-інде всі 
українські партії повинні ве-
стн боротьбу проти будь-яко-
го збочення, шкідливого жит-
тьовнм інтересам нашого на-
роду. а під ними я розумію 
повне об'єднання всіх укра-
їнських етнографічних зе-
мель в Єдину Соборну Наці-
ональну Державу, захист ет-
нічного буття нації і органі-

зації національного ладу, о- вої сиіуації й марнуємо час. 
пертого на волю більшості! В 1917-20-тих роках наші 
народу, виявлену в демокра- молоді кадри не змогли спо-
тнчнн.і спосіб. І лучити того, що було в ідеї 

3. - Як Ви оцінюєте між- з практикою життя, а тому ft 
народну ситуацію з погляду знецінили такі най липі фак-
укрнїнськнх національно дер-, тори, як віками надбану на-
жавних прагнень? І родом національну терито-

В. — Впродовж кількох рію, легковажили етнічну ці-
зіків український національ- лість нації, економію кропи і 
но-державні прагнення не ма- свободу ЖИТИ н діяти на сво-
іи міживродноі кон'юнктури.' Н̀І землі без чужого втручан-

Це часто змушувало україн-
:ькпх політичних 1 держав-
ннх мужів шукати підтрим-
і.и на міжнародній арені і 
(ОВОДІ часто там. де її най-
іенше можна було сподіва-

тися, ба навіть знаходити 
‚‚поміч", що фактично була 
новим поневоленням, „поміч", 
про яку хіба що можна було 
сказати за народним прислі-
п'ям: ‚.Хоч гірше, та інше". 

Сьогодні міжнародна кон'-
юнктура значно сприятливі-
ша, і тому було б великою 
шкодою, коли б вона не бу-
ла нами належно оцінена і 
належно використана. 

3. — В якій мірі, на Вашу 
думку, українська емігра-
ція використовує свос стано-
вище і міжнароднќо кон'юнк-
туру? 

В. — Я вважаю, що в су-
часний момент ми не викорн-
стовусмо на-іежно сприятли-

ня, — так тепер помічається 
недоцінення практичної днна-
мі'ш і переоцінка формаль-
них моментів, які хоч і прп-
ховують за собою великі 
принципові вартості, а пѓро 
те захнсг їх не поставлекий 
так, щоб він. будучи зачне-
том минулого, історично ва-
жливого, не позбавляв би 
еміграцію, а відтак і цілу на-
цію. можливосте досягати 
нових надбань. 

Подахмо до відома, що 
оголошення величшня 1 Ін-
ча через 1 колонку шшо-
сить $1.40. Проситься на-
лежитість (відповідно ло 
величини огол.) пересила-
ги разом з текстом. 

Адм. мСвободн". 

У В А Г А ! У В А Г А ! 
Спортові Організації міста Ню Норку а Клизабет 

—: уряджумть :— 
В ДНІ 14. ЧЕРВНЯ 

(в разі непогоди 21. червня 1953) 

Велике Спортове Свято-Пікнік 
В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ. 

Дальші подробиці СЇ `вятн будуть подані до відома в наступ-
них оголошеннях. 1 

УКРАШГЬКІІП ЛІТКРАТУРНО-МНСТЕЦЬКІІП ЌЛЮБ 
В НЮ ПОРЌУ 
повідомляс. що 

В НЕДІЛЮ, 3. ТРАВНЯ 1953 Р. 
о ѓо і. 7-ій и.-чор.і в аа.̂ 1 

FASHION rNSTITUTE, 225-29 W. 23rd Street 
: відбудеться :— 

ТРЕТІЙ ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКИЙ 

Я Р М А Р О К 
В програмі: п'еѓки, солиќ піни, фортепіяи, митниця тяорін 

І т.д. — Подробиці пізніше. 
iTWVVV%rVVV%^AArVSrVS^r4rtftrtrfVVV^WWWVVWVUVVWVWVVVVArVV,W, 

?:.:.І.: :;. 



СВОБОДА, СУБОТА, 11-го КВІТНЯ 1953. `^ґЉ. 

В Р О З Ш У К И Ф 
Пошукую 

СТЕФАНА ЖУКА, 
який виїхав з Німеччині{ — Pe-J 
гемсбург до Ню Иорку. а далі І ... 
— до Каліфорнії. Хто знав би Шевченкові поминки в Tpeu-'^P1; . 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Трентон, Н. Дж. Виконання це було допов-
нене прегарною грою на бан-

про його теперішну адресу. 
прошу подати на адресу: 

MANDRYCKVJ NICK 
124 Remington Street 

Rochester, N. Y. 

Крім цього, в програмі бу-
і ли три деклямаціі: п-н Лесі 

Заходами Громадського Ко- І Понятишин — „Заросли шля-

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС 
В 1953 році приходить 80-

літнін ювілей Наукового То-
варнства ім. Шевченка — 
найстаршої української на-
уковоі інституції. З цього 
прнзоду Наукове Товариство 

мітету при Філії УКК в Трен- j хи терням", п. Михайла Шея' ім Шевченка в Ню Иорку 

Пошукую Гштькіп: 
ПЕТРА І ККЛІІНУ Б А І Т А Ш 
І сестру МАРІЮ Б А І Т А Ш . 

IVAN BARTASH 
R. D. 4 

MORRISTOWN, PA. 

" Ў Н А " ' П Р О Д А Ж # 

Н А ПРОДАЖ крамниця зі спо-
ЖМВЧИМИ ТОВМ(КіМИ (Гросерня І 
делікатесен). Поплатив мідпри-
емство для нового іміґранта. 
Повні інформаці! у „Нашому 
Базарі" під ч.: 
77 East 7th Stret, New York, N. Y. 

" # БИЗНЕСОШ НАГОДИ 9 

ПРОДАЄТЬСЯ ГРОСЕРНЯ 
по дуже приступній ціні. 

Є 3 вигідні кімнати. 
426 EAST 73rd STREET 

HEW YORK 21, N. Y. 
Z. KODNOVICH 

П'яти - кімнатне мешкання 
З повним комфортовим уря-
джснням в Бронксі. продаю з 
важливих причин. Ціна доступ-
ва. Заінтересованих прошу те` 
лефонуватн SPrinR 7-4564 

тоні влаштовано дня 21 бе- j ціва — „Мені одна?(ово" і п. 
рс:пія 1953 р. в Сокол-Голл! Ю. Мрочка — ..Субото", ви-
г.рочнсту академію в честь - голошені з повним зрозумін-
Тараса Шевченка. У зиконан-1 нлм. Гурток 'мандоліністів 
ні програми взяли участь ви- { (брати Сеникн, Скрнпчук 
ключно місцеві сили, 
розпочалося могутнім .‚Запо-

Свято Шевців) гарно виконав „В'я-

# КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ # 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
місячник літератури, науки 

я культури 

„ П О Р О Г И " ! і 
Передплата в США я Каниді 

на 1953 р. (з тими числамў, що 
вже вийшли) — 3 дол.. в'д трчв-
ня до кінця року — 2 дол. Хто 
доплатить 2 дол. на рік або 1 
дол. на пів року, одержуватиме 
журнал повітряною поштою. 
Адреса: W. Tschaplenko, UVAN, 
11Ц W. 26th St., New York, N.Y., 
U.S.A. 

ЗБОРИ ВІДДІЛЊ ЎНІ 
КЛІВЛЕНД. О. Місячні 

збори Запорозької Січі відділ 
251 в Клівленді відбуваќѓться 
що місяця другої неділі в паро-
хіяльній залі по великій Вого-
службі. — М. Задойинй. секр. 

могутнім 
! вітом" Стеценка, виконаним 
місцевим хором під управою 

j диригента п. Івана Бігуна. 
Той самий хор виконав у 
дальших точках програми 
Роздольського „Сонце захо-
днть" та „Три шляхи". Всі 
точки виконано бездоганно, в 
чому безперечно велика за-
слуга диригента п. І. Бігуна. 

Святочний реферат на тему 
„Для чого у нас так пошн-
реиии культ Шевченка" ви-
голоснв мґр. Роман Ганін-
чак. 

І Кульмінаційною точ к о ю 
програми були пісні „Чорні 
очі" і ..Думи мої. думи мої" 
у виконанні концертової со-
лістки п-і Віри Цебенко, що 
відспівала їх прн акомпанія-
менті на бандурі у внконан-
ні проф. Цебенка. Пані Це-
бенко розиоряджус прекрас-
ним колоратуровим сопраном 
та майстерною технікою, так, 
що виконання нею повищих 

І пісень було правдивою насо-
лодою' для публіки. 

EVergreen 3-4450 

YOUR BINS NOW 
Spring Prices 
!N E F F E C T 
MAPLE 

Coal $ Coke Co 
Bntracite FUEL OIL bituminouh 

OIL BURNERS 
SALES ft SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
фвдмсо Кудлам. 

8 
) О С Г З О С ^ О ( 

Ініціятивіімй Гурток для стпорення 
ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАТИВИ, 

при Т-вІ Українських Інженерів в Америці 
запрошус, всіх зацікавлених придбати власний дім або 

помешкання, на 
ШИРШІ сходини, 

що відбудуться 
18. КВІТНЯ 1953 Р. в Домівці Т-ва прн І St. Mark s Place 

(Eas;. 8ih. Street). New. York .City. 
Q^pt vex y p c ^ ^ o c z ^ o c i z s q g ^ r ^ c i ^ K Z Z ^ O ' 
Іиііаидияіиіиййи^ 
І УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ! УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ! 

ВІДДІЛ Ч. 1. ЗУАДКОМГГЕТУ 
В ФИЛАДЕЛФП 

: влаштовує : 

ПЕРШУ ВЕСНЯНУ 
З А Б А В У 

У СУБОТУ, 18- НВІТНЯ 1953 
В ЗАЛІ ЌЛЮБУ ГОРОЖАН 

ирк 847 Н. ФРЕНКЛИН ВУЛ. 

Ввесь 

Добірний бўерет — Вступ $1.00. 
Музика Українського Театру. 

дохід призначений на харитативні цілі 

ВУЙКІВ і КОПЕЦЬ 
З Н А Н А УКРАЇНСЬКА КУШНІРСЬКА ФІРМА 

виконує на замовлснн елегантні футра. 
Найновіші фасони і досконалий гатунок шкурок 

— це запорука задоволення нашої клі(.нтолі. 
ПРОСИМО ЗАПТИ І ПЕРЕКОНАТИСЬ! 

Переробляємо всякого роду футра, — жакети, 
нагортки й подібне. 

Адреса фірми: 
VVUJKIW а КОРІЕС, INC. 

111-115 East 7th Street, New York 9, N. Y. 
(Між 1-ою й „А" Евнями). ,s 

Телефон: SPring '7-8710 
Крамниця відчинена кожног`о дня нід ѓод В ранку 

до 7:30 вечора. - ь у ч.-іьсь л.. ѓод. Я вечора 

ч%иЯі%ІЖиЛ 

УКРАІНСЬНА ФУТРЯНА 
РОБІТНЯ В НЮ ИОРКУ 

Roman KUSSOFF 
І 41 W. 57th STREET (5th Поог), (між 5 A 6th Ave.) 

NEW YORK CITY 

І Коли задумуєте справити нове футро, перемоде- Ц) 
^ люватн, направити, або дати до схову, так порадь- % 
ч теся в цій справі з досвідченим сќірником Романом k 
С1 Кузевом. Він напевно подбає, щоб ваше футро, ^ 
$ джакет чи ковнір були зроблені по найновішим Ь 
І фасонам, солідно та з найкращих матеріялів. 
ф ІЦші приступні. 

Інформації на телефон: PLaza 9-4238. 

занку українських пісень.. 
Імпреза пройшла з повним 
успіхом при виповненій пуб-
ліхою залі. Успіх цей треба 
завдячити у великій мірі п. 
Б. Хабурському. який зай-
мавсл мистецьким оформлен-
ням цього свята. 

Присутній гість 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 

авдл до просвіта, а просвіта — 
це сила! 

П Р А Ц Я 

Д І В Ч А Т А 
від 18 до 30 років. Легке паку-
вання, 40 год., 5 дній тижнево— 
нема праці в суботи. Голоситись 

- 36 COOPER SQUARE 
NEW YORK CITY 
(біля Wanamakcr) 

МАШИНІСТИ 
ОПЕРАТОРИ МАШИН 
Л Е Г К А СКЛАДАЛЬНА 

(монтаж) П Р А Ц Я 
Добра платня, оплачувані 

відпустки й свята 
ЗВЕРТАТИСЬ ДО: 

COMFORT SPRING CORP. 
Baltimore 31, Maryland 

ПРАЦЯ Д Л Я ЖІНОК 
арнбнрапня бюр в бюровому бу-
динку. Вечірня, Постійнії праця. 
Звертатись до: 
АСЕ OFFICE CLEANING CO. 

307 — 5th Avenue 
близько 31st St., кімнати 1412 

New York, N. Y. . 

Г 
ПРЕКРАСНИЙ 

МУРОВАНИЙ ДІМ, 
З спальні, 2 лазннчки, 
о дивне . огрівання, га-
раж, підвал, валика ді-
лянка землі тощо. Д у ж е 

дешево. 
НЕ 7-9241 

організує Український Науко-
аий Конг'рес, що мас відбути -
ся в Ню Иорку в грудні цьо-
ю 1953 року. # 

Завданням Конгресу буде 
маніфестація українських на-
уковнх сил у вільному світі, 
підсумок наукових досягнень 
українських науковців, коя-
центрація науково! основи 
для дальшої боротьби `за 
Вільну Україну — Українсь-
ку Соборну Самостійну Дер-
жаву. 

Український Н а у к о в и й 
Конгрес буде складатися з 
пленарних зібрань і засідань 
поодиноких секцій: історич-
ної, економічної, правничої, 
філологічної, природничо-лі-
карської, математично - тех-
нічної. 

Загальне спрямовання тем 
мусить бути актуальне, від-
повідно до потреб і вимог су-
часного життя в ділянках 
культури, господарства і по-
літики. 

В галузі історичних наук 
чи тих тем, які мають зв'я-
зок з історією України, на-
мічаючи такі головніші тема-
тнчні групи, які мають осо-
блнве значення лід сучасну 
добу: 

1. Старокняжа доба.ІХ-ХІУ 
століть, як основа українсь-
кої культу'ри і державностн. 

2. Козацька доба XIV -
XVIII століть та взасмовід-
носннн з сусідами народами 
і державами, зокрема Моско-
вісю (особлігао доби Хмель-
ницьќого і Мазепи). 

3. Доба Української Народ-
ної Республіки. 

З поодиноких проблем, най-
більш побажані теми про при-
родну, господарську, мовну і 
культурну самостійність Ук-

відямп дійсні і звичайні чле-
нн НТШ та запрошені інші 
науковці. Всі доповідачі заз- Карачі, Пакістан. — Пре 
далегідь зголошують свої те- м'ер Пакістанў Хвая Назімуд-
ин (до 31 жовтня 1953 р.) ^ІДІн заявив на пресовій кон-
коротким змістом і зазначен- ференції, що 75,000,000 насе-
ням оригінальннх тез допові- лення ' цієї країни терпить 
ді. ‡ страшний голод, і перед ката-

Під час Конгресу, що три-j строфою зміг би врятувати 
ватние кілька днів, наміча-

Прем'єр Пакістанў про голод у своїй країні 
Пакістан тільки довіз 1,500,-

НАРАДИ В ГОСПОДАРСЬ-
КІІХ СПРАВАХ 

(Н. И.) Із УККА повідо-

ються інші імпрези, як кон-
церт. мистецька виставка, 
фільм, бенкет. 

Подробиці Українсь к о г о ! мляють, що Комісія для справ 
Наукового Конгресу будуть господарських, робітничих і 
оголошені згодом. (соціальних: (І. Паливода — 

Комісія УНК — НТШ 
Голова: проф.; д-р В. Сі-

`чинський; Члени: - проф. 
д-р О. Андрушків, проф. 
д-р К. Кнсілевськиіі, проф. 
д-р В. Лев, д-р Л. Мишуга. 
Секретар: д-р Ю. 

кий 

плскс, досягнення і вннахо 
дн українських вчених в га-
лузі природознавства і тех-
нікн. 

Всі доповіді мусять бути 
оригінальні, з новими матері-
ялами і відкриттями або но-
внми поглядами. Розмір до-
повідей не може перевнщува-
ти 15-20 хвилин (повільного 
читання). 

Беруть участь у з'їзді допо-

С. Спрннськнй — Т. Сендзік) 
скликала представників заін-
тересованнх українських ор-
ганізацій та установ на спс-
ціяльні наради в повищих пн-
таннях. Запрошені теж аідо-

Фединсь-1 мі економісти, що їх адреси 
були знані комісії. 

Наради відбудуться в субо-
1953 р. в Ню 

ѓо Народного Союзу, а тим J Йорќу, в домівці Літератур-
раїни, Чорноморський ком- Ставайте членами Українсько- j ту, 11 квітня 

досягнення ' 

ДОБРУ, 
ПОСТІЙНУ 

ПРАЦЮ 
прн кухні, їдальні, пральні 
й при прибиранні знайде 
подружжя без малих дітей, 
або самітні чоловік і жінкаі 
у віці 21 — 65 років хаіттл. 

і Добра платня, гарне примі-
щсння в вигідній дільниці, 
смачне харчування, звичай-' 
на медична обслуга. Зверта-
тнся листовно до: 

VALLEY FORGE 
MILITARY ACADEMY 
Wayne, Pennsylvania 

Дописати Mrs. William Raine. 

МОЖНА НАБУТИ НАСТУПНІ КНИЖКИ НАШОГО 
ВИДАННЯ: 

Проф. ВІЛВЦЬКИИ — Історія Української Літературќ тоќ 1 ст. 320 і 3.00 
Нпііпояшший ііняігіннн про нашу Оавмю літермтуру. Багато тек-
стіч ко.іяОак. пісень. Оџм і потрібними поясненнями визначного 
ученого. 

Проф. ВІТВИЦЬКІШ — Городаацтво от. 240 1.50 
Необхідна книжка с ім кожного, хто хоче тепер або в май-

, бутньому працювати а сільському господарстві або лайняти-
ся дуже поплатнил біля великих міст городництвом. . 

Г. ГОЛОСКЕВІІЧ— Прааопнсввй с л о в а м ст.450 4.50 
.Vn.-a.ihHo визнаний найкращий правописний словник, що допоможе 
правильно написати кожне сумнівне слово нашої мови. 

ГРІШЧЕНКО В. Леся — діѓѓяча а ілюстраціями 0.25 
ІГОРЬ, Архівпнскоп — Заков Кожне — Старќі Заповіт . 0J0 

Коротка історія Старого ваповіту. Багате малюнків. Добре 
навчання для молоді й діями. 

КОЦЮШШСЬІШП М. — фата Моргана, ст. 112 . . . . 0 . 5 0 
Тип аабутях предків ст. М . . . . 0J0 

„ Іптермедцо : . 0.20 
Три цікаві твори великого письменника, що описують життя jy-
цульщини та яеликоі України. Найкраще джерело для піанання 
нашого народу та вивчення гарної літературно% мови. 

А. ЛОТОЦЬКІШ — КякяМ Слава . . . . . 1 . 0 0 
Ўсторичні оповідання, що знайомлять дітей, юмацвмо і дорослих 
.і минувшинўќі нашої прао`аіябяіаиіини. Багато малюнків. ` 

МА.ІИП ПРАНОСЛАВНКИ МаіИТОВНЦК . . .- . 0.Ї0 
Читко видрукований у вигідному форматі короткий молитовник 
опрацьований .ш найкращими текстами молитов. 

МИХАПЛОНСЬКНП проѓ. — ВібліЯяяй Согословськнк саовар, ст. 450 3.50 
Точний ІІОК'П.ІНІІК усіх текстів (`я. Письмо, що став в пригоді 
кожному, хто чи таї. та досліджуt христіянсьхі боговдохнсгенні 

! к н и . - и . І , . " -
ОРЕЛ А. — Прввопасвяя словпяк для шкільпоі колоді, ст.240 1.00 

Короткий кишенковий правописний словник, дужо придатний 
для щоденного вмѓивання. 

їжак Миротворець, ‚via дітей, а ілюстраціямќ 0.50 
ОРЕСТ M. Душа і доля, поеаіі - 0.50 

Книжка поѓлії знаного майстра слова, що продовжуй на чужині 
за`бутки киілськоі ѓруни „неокласиків". яку знищили Сольшевики. 

ПЛУЖННК Е. — Рівноваги — посмертие вядяппя . . . . 0.50 
Л'пік-тіічнг) личана посмертна збірка творів найталовитніиюіО 
українського сучасного поета, зшмученого в большевицкій в'яг-
М І І Ц І . ' 

ПСАЛТИР украінськові мовою 1.00 
Яайпостіічнішо книга Святого Письма — улюблене читання 
для релігійних. -- приносить полегшу засмученим. 

ПЧІЛКА ОЛЕНА — Полтавські вишипкя в кольорах — 10 карт. 1.50 
ШК.`ІННКА І. — Вукпнр читалка - а твердій оправі . 1.40 
ШЕВЧЕНКО — Кобаар — а ілюстраціямв, в твердій полоти, оправі 

ст. 448 2.Я5 
.. портрет Репппа репрод. я фарбах 0.25 

ІКОНІЃ п кольорах: Мити ВовМ, Спвсвтель. Сі%. Миколќи, Воскре-
сіиня, Г.іиіовпц(-іііііі, Ир'ч-іінтіі Тройця, Вхід Господепь до Ivpyca-
лиму, Рілдію Хріістоп.- . 1 прнмірпшк 0.25 

імі.-ашико.іьорояі обрали. Гарна прикраса кожної християнської 
хати. Образ на стіні ліінл.іяс прив'язання родини до ceoti віри 
і Wo ..ппчоі.і ‚‚Старого Краю", 

ANTON BILOUS 
P. О. BOX 201, NEW YORK 2, N. Y. 

самим і співвласниками чо-1 но - Мистецького Ќлюбу, під 
тнрнадцяти-мьтьйонового Co- 149 Друга Евеяю. ' Початок 

юзового майна! о 3:00 год. по пол. 

Ћ BRAUHAUS 
баварське кабаре. 

249 Е. 86 а LE 4-9840 
ЗАБАВИ. ТАНЦІ. СМАЧНІ 

ШНИЦЛ1 
Відкряпго усі сім дкіа ѓваша 

СНІДАННЯ в ОВІД а ВЕЧЕРЯ 

THE DOMINO 
Z10E.M а TR 9-5630 

„Найбіяипкй ииЛооЛ. вічажй 
кліоС. Твицюв. площнмкм". 

JOHN BARNCY І ЙОГО ОРК, 
At. CASTELIANOS Л RUMBAS 
ВЛАШТУВАННЯ БЕНКЕТІВ 

THE LORELEI 
2 ЇДАЛЬНЯ " ДАНС1НҐ 
І 233 Е. 86. - SA 2-9926 
А Відкрятвй щовечора для 
ч овідт і вхчхр. 
`̂  постійно ТАНЦІ. 
' ta^J.MVjr #ЛЎЯЃ#У^Лш%вМ ' 

Ь RHEENLAND І 
0 228 Е. 86. . RE 4-9366 І СНІДАШ1Я а ОБІДИ а ВЕЧЕРІ. 
У Забави й хамці у супроводі 
^ ROSAUND GRANT 
^ FRITZ KLUTSCH 
$ ERNIE STEMM І Іхяа Орвесгрв 

т І І mm і ч̂оѓяжг-ĝ y ГУЛЃ ЛУЯІ %ІШМІЛІС4'ХМГЛУ0ЇЛ".Ї4^АГМГЛІІ 

CAFEGEIGER 
206 Е. 86. а RE 44428 

ЛАНЧ а ПОПОЛУД ЧАИ 
ОВІД а ВЕЧЕРЯ J 

ІЦОДКННО КОНЦЕРТ. МУЗИКА ^ 
Від 4 до 41 по над. я ВІД 8 до І уночі V 

ДОСКОНАЛІ ТІСТЕЧКА Л 
ПРОДАЄМО П ДОДОМУ я 

А 
КУПУЙТЕ УДІЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

В НЮ ЙОРЌУ 
Уділи можна набути в таких Товариствах: 

УКР. Н А Р О Д Н Ш І ДІМ, 208 Іст 6 вул. — Вівт. 7-9; Нед. 11-1. 
‚ Л Ш С Т Е Р " , 119 Квеню А — Сер. 7-Ю; Суб. 22-6. 
САМОПОМІЧ, 77 Іст 7 вул. — Щоденно 4-8; Нед. 11-2. 
ПРОВИДІННЯ. 221 Іст 6 вул. — Вівт. 5-7; Четв. 6-7; Суб. 12-2. 
ЛІТ.-МИСТ. ЌЛЮБ, 149 Друга Евеню — П'ятниця 7:30-9:00. 

=^І 

Чі: 

ЗАПРОШУЄМО 
ЗАВІТАТИ 

ДО 
YOBK.VILLE 

SWITZERLAND 
225 Е. 86. . SA 2-9561 

Відкрито увесь тиждень ВІД 
год. 7 вечора для 
ІЖІ І Т А Н Ц І В 

НАЙКРАЩА 
НІМЕЦЬКА 

КУХНЯ 
і Р О З В А Г И 

и м 

Увага! Батьки і Матері "Ню Йорќу! Увага! 
Зацікавлених ш існуванні на терені 8-ої вулиці 

в Ню Иорку 

‚ДИТЯЧОГО САДНА" 
просимо зголоситися до '`п. НІНИ ДШГГРЕНКО в 
якн^йскоршому часі на адресу 4 St. Mark's Place, 
New York 3 , N. Y. (E. ,8th Str.) від 6-ої до 8-ої го-
днни ввечері, щоденно. Існування „САДКА" зале-
жить від своєчасного зголошення та кількості! зго-
лошеннх. 

S T I ^ O J V 
r e c o r d s 

117. 

118. 

а) Он, летіла горлиця 
б) І шумить, і гуде 

Хор „Трембіта" 
Великодня Гаілка 
Гопак колом 

Українська Орксстра 
128. Плотію усяув 

Лмгел вопіяше 
Спів з органами 

129. Гоп Марку, покинь 
сварку 

Ти мій короваю 
Спів з оркестрою 

130. Українсько-руськнй 
тустеп 
Скрип, сольо зі співом 

Думка 
Трембіта укр. оркест. 

ОСТАННІ ВИПУСКИ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ПЛАТІВОК 

„UTIHCOH" 
будуть приємним від Вас 

ПОДАРУНКОМ 
для Ваших приятелів і рідних. 

131 Чумак, число П 
Метелиця^ 

Українська орксстра 
132. Катерина Херсонка 

Журавель весільний 
Українська оркестри 

133. Чотирнадцятий рочок 
смутний, частина І 

Чотирнадцятий рочок 
смутний настав, ч. II 
Спів з оркестрою 

134. Гуцулка 
Чабан 

Українська орксстра 
135. Весільне славлення, ч. І 

Весільне славлення, ч. II 
Спів з оркестрою 

Не ламастьсл (прн нормальнім вживанні) 
Постачання по всіх країнах. 

Домагайтесь повного КАТАЛОГА українських і росій-
ськнх плит СТІНСОНА в найближчій крамниці, або пишіть 
за ними до: 

27 
UNION SQUARE MUSIC, Inc. 

UNION SQUARE WEST, NEW YORK 3, N. Y. 

TAP3AII, ч. 3045. Приборќа ний. 

Обдурений вартівник звіль-
ннвшися із шнурів, наложе-
них на нього Тарзаном, швид-
ко скочив із підвищення. 

„Нехай Аллах прокляне^ 
того, хто мене вдарив!", ким-
рила людина. „Бея Гассан 

мусить знати про шпигуна 
між начн.г". 

Вартівник швидко подав 
свій звіт. Тоді Гассан про-

гарчав „свиня"! „Засяўв яа 
стійці! Тобі приснилася ця 
примхлива казка!" Немає мі-
якоі людини між вами!" 

000 тонн збіжжя. Він відповів 
на запит Журналістів, що' 
просив ЗДА яро допомогу, 
але не сказав, який вислід 
цього прохання. Населення 
живе вже в ctaHi „дикого ве-
ґетування". Іїакістан дістав 
9,500 тонн збіжжя з Амери-
ки і 18,750 тонн з Канади. 

УКРАЇНСЬКАЯ ХОР „СУР-
МА" НА ТЕЛЕВІЗП 

В Ш ІЌ А ЃО 
Шікаґо, Ілл. — Телегра-

фічио повідомляють, що в 
найближчий .понеділок, 13-го 
квітня, від години 10 до 10.30 
рано виступить на телевізій-
вій програмі Б. Карні, канал 
WBKB ч. 7, український хор 
„Сурма' '„ Програма відбуде-
ться старанням місцевого Со-
юзу Українок, з панями А. 
Федуняк, і Катериною Гуль-
чій на чолі. Араяжери імпре-
зн були б вдячні за приязні 
коментарі, скеровані на адре-
су телевізійної етанції або 
Ліги Амернканців Українсь-
кого Походження при 2247 W 
Rice St., Chicago 22. 111. 

Џ Ю В Е Л І Р 9 
CHARLES A CHARLES 
191 Ave. В, Comer 12th S t 

New York 9, N. У. 
Telephone: CA: 8-1889 

Годннняхар 1 іонілер від 1906 p. 
Агенція на гарні швейцарські 
та амернітисьвТ годнддикя та 
біжутерію. Вс$о .працю БНКОПУ-
сться у власній робітні Одня 
рік гарантії 

ЯКЩО ВИ СТРАЖДАЄТЕ 
НА РЕВМАТИЗМ І НЕ-
В Р А Л Ь П Ч Ш В О Л І , ТО 
ПОПИЛЬНУЙТЕ Ц Е ПРО-

ЧИТАТИ. 
Кожний суглоб і мускул мо-

же бути жертвою ревматичних 
і невральґічннх болів, що калі-
чать тіло. Лише той, хто страж-
дас, знає жахливе лихо 1 муки, 
що їх Ви переносите, якщо біль 
осяде у Ваші ноги, коліна, пле-
чі, шию, пальці, спину. Отож с 
потішальна новина для Вас у 
висловах тих,., тцо вже внпро-
бували новий складник ANTKO, 
який допомагав в̀ згаданих бо-
лях. % ̂ -̀

Багато з тих, що думали, що 
вони ніколи в ̀  жатті вже не 
зможуть знову. сміятись, тепер 
щасливі повідомити Вас, що їх-
яі терпіння зламані лише кіль-
кома давками' Отож не страж-
дайте непотрібно, якщо може-
то мати полегшу.' 

На підставі ‚‚цього відтинку 
отрнмусте два трндоллрові ($З) 
пудолка чудодіінцх-AN-TRO та.-_ 
блсток лише од $5.00 (з додат-
ком C.O.D. поштових оплат). 
Перешліть отже- до K1NGSLY 
COn Dept. 13, Box 415, PeekskiU, 
N. V. Ваше замовлення буде 
виконане зворотною поштою. 
Ім'я ., 
Адреса 
Місто ! Стейт ш 

ІВАН НОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

JAHHMAOTjbGH ПОХОРО-
НАМИ В СТЕИП 

N E W J E R S E Y 
ЦІяв apaorymd для всіх 

'Юслуга чесна 1 иііиі і і іи 
У вяпвдху смуѓху в родвші 

і ащ в деаь ЯвШ 
І а мочі; 

129 GRAND STREET, 
cor. Warren Street, 

JERSEY CITY 2 . N. L 
Tel. HEndereon 4-5131 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І Ќ 

;$арядасув оогребаапі 
UO ЦІНІ Ш аЬВяаХІЙ $ 1 С А 

Обслуга чесав І 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker 

Д Embaimer 
OignlBed fonerala as low м 

$150. 
Telephone: GRamercy 7-76в1. 
437 EAST 5th STREET 

New York City 

ПЕТРО ЯРЕМА 
ЗТКР. ПСГРЕБНИК 

ООаорокааа 
в BRONX, BROOKLVN, NEW 

YORK І о к о л н ц я л 
Контра.тьоядна теюпткв-
гура. Модерна ятіілиіи 

до ужитку даром 

P E T E R J A R E M A 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. ' 
TeL: ORchard 4-25ад 


