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ІРЕЗИЩЕНТАЮЕНГАВЕР 
ЗА ЄДНІСТЬ ПАРТІЇ 

В Ш ХВАЛИТЬ ФЛЕНДЕРСА З А Т Е , Щ О В И С Т У П Ѓ І В 
ПРОТИ МсќКАРТІ; Ц Е НОНСЕНС — НАЗИВАТИ 
МекКАРТІ „ПОЛОВИНОЮ ПАРТН"; З Д А Н Е ПО-
ЧНУТЬ ВІЙНИ Б Е З ПОПЕРЕДНЬОЇ З Г О Д И КОН-
ГРЕСУ; ОБОРОНА КРАЇНИ — Н А Й К Р А Щ А , ЯКА 
ТІЛЬКИ МОЖЕ БУТИ; ВІН ЗА ТИМ, Щ О Б ОКРЕМО 

ПОЛАГОДЖУВАТИ СПРАВУ ГАВАНІ І АЛЯСКИ. 
Вашингтон. — Президент 

Айзснгавер на пресовій кон-
фсренції заявив, що він по-
годжуеться з ^сенатором Е. 

f Флендерсом, який обвннува-
I чував сенатора Джозефа Р. 
І МекКарті в розбиванні Респу-

бліканськоі Партії Президент 
Анзенгавер сказав, що сен. 
Флсндерс заслужився для 
партії тим, що вказав на не-
безпеку партійного розбиття 
і на те, що особисті амбіції 
можуть зрости до такої міри, 
що загрожуватимуть здійснен-
ню програми уряду. Айзен-
і-авер вважає, що радіові й 
телевізійні станції виявили 
чесність та відповідальність 
за свою працю, коли погодн-
лися відступити Республікан-
ській Партії той самий час,на 
відповідь Адласві Стівенсоно-
ві, який дано було переможе-
кому демократичному канди-
латові на президента. На дум-
ку Айзентавера, вистачить, 
коли від республіканців від-
повідатиме віце-'президент Рі-
чард М. Ніксон. Президент 
назвав „нонсенсом" твер-
дження Стівенса про те, що 
Республіканська П а р т і я 
складається з двох половин— 
Айзснгавера і МекКарті. Він 
заявив, що не читав усієї про-
мови сенатора Флендерса, але 
те, що знає із неї про небезпе-
ку партійного розбиття — за-
сл ўѓопус на повне' признання. 
В справі призначення віце-
президента Ніксона як особи, 
що мас відповідати Стіяенсо-
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він брав участи, у тих.зборах, 
де призначувано, Ніксона на 
цю ролю. Айзснгавер підкрес-
лював. що на його думку, не-
гативні речі ніколи не при-
носять щастя людям, а тому 
він рекомендує лише такий 
поступовий підхід до госпо-
дарського і духового розвит-
ку, який приніс би добро аме-
риканцям. Відповідаючи на 
Стівенсонову критику оборон- `Алясці 
ної програми — президент окремо 
твердив, що, згідно з 
довгорічним військовим 

може бути. Айзенгавер ска-
зав, що він дбає про безпеку 
країни так серйозно, як кож-
на інша жива істота в ЗДА. 
Все робиться для оборони, 
казав президент, але про те 
не говориться демагогічно. 
Президент ще раз повторив 
давніше висловлену думку, 
Тцо не можна розбудовувати 
оборону ЗДА до якоїсь, на-
перед визначеної висоти, а 
треба дбати про оборону по-
стійно, згідно з вимогами гос-
подарського життя, навіть 
якби це мало тривати так 
довго, як життя теперішньо-
го покоління. Мусимо робити 
це так, сказав президент, щоб 
вільний світ міг нормально 
жити, бо ж „ми маємо його 
розбудувати". В справі по-
даткової політики президент 
заявив, що він найближчого 
тижня промовлятиме через 
радіо й телевізію, щоб ви-
яснитн становище своєї адмі-
ністрації. Він обіцяв це зро-
бнти „не формально", але 
так просто, як це тільки' мож-
лнво. Президент став в обо-
роні бувших американських 
вояків, які перебували в ко-
муністичному полоні І під фі-
зичннми та моральними тор-
турами комуністів склали не-
правдиві заяви. На думку пре-
зндента, мало хто зміг би ви-
тримати в цих умовах. Прези-
дент запевнив журналістів, 
що ЗДА не вмішаються у вій-
яў в Індо-Кнтаї, хібащо Кон-
Грес виповів би війну. Один 
журналіст запитав Аґсзекга-
всра, що зробили б ЗДА- ко-
лй б котрийсь амерйкад-
ськнй технік був убитий або 
взятий у полон в Індо-Китаї. 
Президент виразно підкрсс-
лнв, що без порозуміння з 
Конгресом він саме не вирі-
шував би цієї справи. Презн-
дент підтримує сенатський 
республікансь'кий' провід, я-
кнй вважає, що справу на-
дання права стейту Гаваям і 

треба вирішувати 
Демократичні сена-

Д-Р СТЕПАН ВИТВИЦЬКИЙ ОБРАНИЙ НА ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНСЬКО. НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ НА ВИГНАННІ 

У МЮНХЕНІ, В НІМЕЧЧИНІ, ВІДКРИТО ТРЕТЮ СЕСІЮ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Р А Д И ; ІВАН 
ЬАх РЯНИИ ПРОВОДИТЬ НАРАДАМИ; ПОМІТНЕ З А Щ Т Е Р Е С У В А Н Н Я СЕСІЄЮ С Е Р Е Д СВОЇХ І ЧУЖИХ 

Мюнхен, Німеччина. — 
Д-р Степан Витвнцькнй, ра 
шше голова Внконного Орга-
ну УНРадн та його представ-
ннк у ЗДА. був обраний го-
ловою Української Націона-
льної Ради в першому дні на-
рад її 3-ої сес}ї. яка почала-
ся в дні 6-го березня ц. р. в 
Мюнхені, Г тим самим, на під-
ставі 22-го параграфу Тим-
часового Закону про рсорга-
нізацію Державного Центру, 
автоматично став головою 
Держави, з титулом, права-
ми і обов'язками Президента 
Української Народної Респуб-
лікн. Д-р Степан Витвицькнй 
був єдиним кандидатом на 
цей відповідальний пост і йо-
го вибір відбувся одноголос-
но. 

Перебіг першого дця Ш-ої -
Сесії З II Радп 

Українське Інформаційне 
Бюро в Мюнхені подає такі 
інформації про перебіг пер-
шого дня 3-ої Сесії Україн-
ської Національної Ради, в 
якому д-р Степан Витвицькнй 
був обраний на. Президента 
УНР: 

Дня 6 березня ц. р. О год. 
14, в залі Кельнінґгайм, в 
Мюнхені, відбулося святочне 

‚відкриття Ш-ої Сесії Ўкраїн- також представництво СУВІ 
ської Національної Ради.'Be- на чолі з головою І. Неболою, 
лика і простора зал я була 
майже переповнена гістьмн 
— українськими і чужинця-
ми. Серед чужинців ми зау-
важили представників Аме-
рнканського Комітету Внзво-
лення від Большевнзму, пп. 
Діза з дружиною і Кейца. — 
Крім того від приятельських 
українцям народів були: д-р 
Ороіс (Азербайджан), Берді 
Мурат (Турксстан), Айтуган 
(Ідель-Урал). З українських 
гостей був ректор J ВЎ проф. 
Мірчук, директор З^АДК М 
Родиќ, голова СУЖУ д-р Ко-
новалець, полк. А. Мельник 
ген. Во'вк, голова СУВ полк. 
Татарський, проф. Ба кало, 
Пані ІІрезндентова Марія Лї-
ѓицька, повне представництвс 
Української Апостольської 
Візнтатурн на чолі з ген. Ві-
карісм о. Голинським: Цер-
ковного Управління J АЦП на 
чолі з Головою о. протоісре-
см Палладієм Дубнцьким і о 
прот. Луговенком. Від УТП 
був ректор проф. Савіцькнй, 
проф. Ваќўленќо та доц. Пе-
ленськнй, представництво ор-
ганізованого українського жі-
ноцтва, на чолі з Головою 
ОУЖ пані Павловською, як 

Палата Репрезентантів прийняла закон про 
зменшення податків від продажу 

справі у найближчий поне-
ділок через радіостанції між 
О і 10 годиною ввечорі. Якщо 
сума, звільнювана від оподат-
кування буде збільшена на 
100 доларів, то державна 
скарбниця втрачатиме річно 

Вашингтон. — Палата Ре-
презентантів більшістю 411 до 
З голосів прийняла закон, я-
ким зменшується майже на-
половину податки від прода-
жу деяких так за. „люксусо-
вих" товарів. Тепер Сенат 
розпочинає наради над зако-
ком про ці податки. Дсмокра-
тнчні конгресмени пропойува` 
лн абільшнтж ---звільнювану і-нових подати; 
від оподаткування суму на І сться. Згідно з прийнятим за 
100 доларів від особи, так що І коном, всі податки від про-

коло 2,400,000,000 долярів, і 
це збільшуватиме державний 

1 дефіцит па таку саму суму, 

лідер СЗСУ-СП п. В. Доленко, 
голова СКТСУ — д-р Прокоп-
чук та голова Сел. Спілки — 
проф. Архипенко. Ііредстав-
ником ВУАН був проф. д-р 
В. Плющ. Приїхало також чи-
мало представників українсь-
кого організованого грома-
данства зпоза Німеччини, як, 
напр., інж. Кішка з Еспанії, 
п. Левко з Бельгії, М. Кова-
льськнй з Франції та багато 
інших. Дуже численно була 
заступлена вся українська 
преса. 
'О год. 14 і 15 хв. Викону-

ючнн Обов'язки Голови УН-
Радн І. П. Багряний відкрив 
НІ Сесію Української Націо-
надьної Ради, сконстатував-
шн, що на залі з ЗО членів 
УНРади є присутніх 28. Від-
крнваючи III Сесію, п. І. Ваг-
ряннй виголосив відповідну 
промову, в якій закликав до 
єдности і праці для добра 
спільних державницьких іде-
плів. Він відчитав теж довгу 
листу болючих втрат, що їх 
зазвав український нарід, по-
хоронивши на чужині цілий 
.ряд иайчільнішнх борців за 
волю України, між ними пре-
зидента Андрія Лівицького, 
голову Національної Ради 
Бориса Іваннцького, двох го-
лІв Виконного Органу, ко-
лишнього останнього п"`ем'с-
ра уряду Української Нагод-! 
ної Республіки на рідних 
землях Ісаака Мазепи Л д ``п. 
Степана Барана й - кількох 
членів УНРадн, із них остан-
ній'— проф. Іван Дубннець, 

вставанням з місць і корот-
кою Мовчанкою. Після того 
коротку промову виголосив 
голова ' Внконного Органу, 
д-р Степан Витвицькнй, зга-
давши про умови, в яких 
прнходяться діяти урядові 
УНР на еміграції. 

Заступник Голови Ўкраїн-
ської Національної Ради інж. 
О. Бойдуник зачитав приві-
тання, що наспіли з нагоди 
Ш Сесії Укр. Нац. Ради, від 
Владик, Митрополита Ніка-
нора і Архиспископа Івана 
Бучка, Америк. Комітету Ви-
зволення від Большейіізму, 
Англо - Українського Това-
рнства, від Представництва 
Ідель Уральського народу, 
від представників Грузинсь-
кого Державного Центру — 
пп. Ґеґечкорі, Цінцінадзе, від 
Українського Конгресового 
Комітету, Комітету Українців 
Канади, ОУН (полк. Мель-
ник), ДОБРУС, УНДСвЗДА, 
Легіону ім. Симона Петлюри, 
ЦК УРДП, УВАН, Матірного 
Союзу Українок, ЎНЃА в Ні-
меччині, ЦПУЕН, Союзу 
Українських Пластунів, Сою-
зу Студентів, ген. Загродсь-
кого (ЗДА), ген. Удовнчен-
ка та ще від багатьох органі-
зацій та поодиноких осіб. 

Член Вик. Органу д-р М. 
Хробак, зачитав листу прняв-
нпх членів УНРади і нові 
члени складали на руки 
Голови Сесії п. І. Багряного 
присягу. Під час присяги всі 
присутні стояли. 

Наступною точкою праці 
першого дня Ш Сесії Ук-
раїиської Національної Ради, 

БУЛЃАНІЙ І В О Р О Ш И Л О В 
ЗНОВУ ПОГРОЖУЮТЬ 

ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ 
совєтськии МІНІСТЌР військових СПРАВ ЗА-
ПЕВНЯЄ, Щ О ‚ДМПЕРІЯЛІСТИ" ПІДГОТОВЛЯЮТЬ 

ВІЙНУ ПРОТИ „НАРОДНИХ ДЕМОКРАТІЙ" 
Москва. — „Імперія лістнч-

ні снлн з З'сдиненимн Дср-

щО помер в минулому місяці і найголовнішою, були вябо 
в ЗДА. Пам'ять всіх отнх ді- ри Голови Української На-
ячів - патріотів вшановано (Закінчення иа crop. 0) 

жавамн у проводі одверто вс-
дуть політику підготовлюван-
ня війки проти нас і народ` 
них демократій" - - сказав 
маршал Булґанін ‚совстськніі 
міністер військових справ, у 
своїй „виборчій" промові в 
Москві, що її він виголосив, 
як кандидат до Верховного 
Совсту. Ці „вибори" відбу-
дуться в найближчу неділю. 
Булґанін знову погрожував 
світові збройною силою Со-
встів, про яку казав, що вона 
вивінувана наймодерпішою 
зброєю, включно з наі.нопі-
шими літаками. Булґанін ѓо? 
ловно клав натиск на сильно 
розбудоване совстськс летун-
ство і технічні винаходи в ді-
лянці збросння. У тому са-
мому тоні промовляй в Лс-
нінграді маршал Ворошилов, 
теперішній формальний голо-
ва Верховного Совсту. Воро-
шнлов особливо хвалився, іцо 
„совєтські вчені" розгадала 
таємницю атомової енергії і 
віддали її до розпорядження 
„совстського народу" для обо. 
рони від ворогів, — але не 
згадав ні словом щю кому-
ністичних шпигів, яким сди-
но Совсти завдячують те, що 
мають атомову зброю. Воро-
шилов так само підкреслю-
вав величезний і щораз даль-

шии поступ совстськоі восн-
ноѓ техніки, всі винаходи; 
якої негайно використовусть-
ся для скріплення збройної 
сили. Ворошилов прославляв 
боєздатність всіх трьох ГОІЮВ-
них родів совстськнх зброй-
них сил, виставляючи летун-
ство на першому місці, перед 
наземними й морськими сила-
ми. Ворошилов нападав ва 
ЗДА. заявляючи, що „фак-
ги показують з очевидною 
ясністю, що З'сдянені Дер-
жавк й інші імперіялістичяі 
країни виготовляють воєнні 
пляни проти Совстсь. бльо-
ќу". Совсти, сказав вій, ,ив 
іювиині рахувати на велетен-
ські джерела матеріалів, що 
їх )юзтрачають імперіялістн, 
та дивитися на більйони, що 
їх імперіялістн видають на 
збросння, щоб нас ними за-
лякати". Але', мовляв, так 
само „не можна рахувати ва 
людяність імперіялістів", які 
виробляють зброю для масо-
вого внинщування людей. 
Після смерти Сталіна, „деякі 
міжнародні реакційні кола 
дўќали, що Москва неминуча 
спиниться у важкій ситуації, 
але вони вже переконалися, 
ню їх сподівання не здійсни-
лнся". Всі ці промови — як 
коментують закордонні ко-
респонденти, — мають закрі-
пити на Заході переконання 
про велику силу Совстів. 

його тори узалежнюють надання 
до- права стейту Гаваям від на-

, теперішня програма І дання того самого права А-
уряду найкраща, яка тільки ! лясці. 

МекКарті й Вилсон погодилися в справі 
боротьби проти комуністів в армії 

Вашингтон. — Секретар о-
Оорони Чарлз А.- Вилсон і се-
аатор Джозеф МекКарті у 
двогодииній розмові під час 
обіду в Пентагоні, де МскКар-
ті був гостем Внлсона, поро-
зумілися в справі боротьби 
проти комуністів в армії. Се-
крстар армії Стівенс не був 
при цьому присутній, бо за-
личив Пентагон раніше, за-
: І нивши , що службові справи 
не дозволять йому на розмо-
пу з МекКарті. Розмова Мек-
Карті з Вилсоном нідбувала-
ся в приязній атмосфері. Мек-
Карті заявив, Що „Віллі бр-

пещус в своїх рядах комуніс-
тів", а сенатор МекКарті піс-
ля того був сказав, що 99 або 
й більше відсотків всіх стар-
шнн і вояків армії — цс льо-
яльні громадяни ЗДА. Оби-
два ^погодилися на тому, що 
треб'а очистити армію „від 
гнилих яблук". Вилсон за-
явив, що він прийшов до Ва-
шннгтону не на те, щоб спе-
речатнся. 11 березня МекКар-
ті через стацію Мючуел 
Бродкестінг Систем відповіда-
тиме бувшому демократично-
му кандидатові на президента 
Адлейові Стівенсонові та се-
наторові Флендерсосі. Він і 

щоб ті ікггься з ком.унізмом довше і надалі домагається, 
від нього". Вилсон давніше дві станції, через які промов-
Оув заявив, що цс „нісеніт-(ляв Стівенсон, дали йому той 
ннця твердити, що армія вн- самий час на відповідь. 

В А М Е Р И Ц І 
9 Президент Айзенгавер лю-

бить смажити волові котлети 
на иіддаші Білого Дому. Він 
робить це в маленькій печі, в 
якій палить дерев'яними тріс-
ками, подібно як цс робить над 
річкою, коли смажить пструги. 
або иа - полюванні з перспели-
цями. Секретар Білого Дому 
Гаґерті заявив, що не можііа 
переконати президента, щоб він 
залишив цю свою приємність. 

# Люблять розводитися не 
тільки діти бувшого президен-
та Рузвелта, але ft його 23-р1ч-
ний внук. СИН РузвелтовоІ 
доньки Анни та П першого чо-
ловіка, що хоче розвестися з 
своєю 25-річною жінкою, діво-
чс прізвище якої Робін Ед-
вардс. Внук Рузвелта Куртіс 
РУЗВЄЛТ та його дружина не 
поїдуть до Мехіка. куди пере-
даио справу про розвід, бо за 
них діють перед мехіканськнм 
судом їхні адвокати. 

џ Мільйон амервкниських за-
дІЗШІЧНИКІВ домагпються права 

иа вільний переїзд по всіх за-
лізничних лініях ЗДА. Такс 
право мали вони перед другою 
світовою війною, під час якої. 
з огляду на транспортопі труд-
нощі. цей привілей їм нідібра-
но. Тоді безплатно могли їзди-
ти залізничники, затруднсні 
більше як 5 років. 

# Голова ііорторікаиської на -
ЩоналістичноІ партії п Ню 
Ио'рку Хуліо Гандія. за пора-
дою свого адвоката, зголосився 
до поліції, яка його розшукува-
ла після атснтату на Конгрес. 
Він заявив, що його партія не 
мас жадних зв'язків із комуні-
стамн. 

ф Відділ мсх і̀киш ькою пій-
ська знищив протиурядову бан-
ду, яка підтримувала бувшого 
кандидата на президента гс-
нерала МІГуеля Генрікеза Гуз-
маиа. Ця банда нипала була 
на одне містечко і урядове пій-
сько звело з нею чотнрогоднн-
ннй бій. в. якому згинули ОДИ-
надцять бандитів, 

вона становила б не 600, 
700 долярів. Під час загаль-
ного голосування над подат-
ковнм законом, вони зажа-
дають цю справу передати 
знову до Комісії Способів і 
Метод, де її вже раз відкнну-
ла республіканська більшість. 
Республіканські провідники' 
просили през. Айзенгавера, 
щоб він через радіо її тслеві-
зію обороняв свою податко-
ву програму, головним чи-
ном прот^ пропонованого дс-
мократами внеску про збіль-
шення суми, звільнюваної зіц'від продажу таких товарів, як 
оподаткування. Президент І алькогольні напої, тютюн і 
звернеться до народу в цій' газоліна. 

ж 

Пропонують два протикомуністичні закони 
в Тексасі 

С)стін, Тсксас. Стсйтопа проти осіб, або організацій-

Рим. 

Доллес заповідає тіснішу господарську 
1 співпрацю з країнами Південної Америки 
V Каракпс. Всиесусля. . — іяати ці спрз,ВД піл кутом по-. 
Гдаржавннй .хсіфСтвр"Дж.' 'Ф. І кращания і "ггагі^пеиия г о с 
Доллес заявив, що З'єдннсні подарськнх взасмня. -Зараз 

а дажу товарів, вищі за 10 від-1 -Z ' 
соѓків вартостн товару, мають 'J ' 
бути зменшені до 10 відсотків 
Будуть, зменшені податки від 
продажу таких товарів: фу-
тер, біжутерії, валізок і руч-
ннх торбинок, косметики, фо-
тографічних матеріалів, теат` 
ральних білетів, харчів і на-
пнтків у кабарстах, слсктрпч-
них лямп, членських білетів 
у клюбах та податки за кори-
стування депозитними схов-
камн. Але продовжено ще на 
один рік дотеперішні податки 

РІО ШЕЛЬБУ ЗАТВЕРДЖЕНО^ ЙН 
НОВОГО ПРЕМ'ЄРА ІТМІІ 

Нижча палата іта-іІталіГ з державами Північно-{СГ`ТТ ""„ ‚^^І ХТ И ІТ„Т^. И І 0 . І П І С Л Я Долл`еса промовляв Са^ 
парлям#нт^' схвн` J АтлантіЙськоѓо Пакту і за- ^ е Р ж а в и г о т о ш п ш ш е с ш в " j муель Во. аснстеят державяс-

працювати з державами Пів- г о секіютаря для економія-

Індустріяльна# Комісія пропо-
нус ухвалити два нові проти-
комуністичні закони, шоб не 
допзч:тити до комуністично! 
діяльності! `в цьому стсііті. 
але вона не погоджусться з 
губернатором Алланом Ші-
всрсом, який залвнася за 
смертною карою для комуніс-

які вважасться за підривні 
або щодо яких існус суМЯІЕ 
в їх нельояльності до ЗДА 
Обидва закони передбачають 
грошову кару в висоті до 20,-
000 долярів та кару ув'язнсн-
ня' від 2 до 20 років, або обќ-
дві кари разом. Цю індустрі-
яльну комісію покликав де 
лсиття губернатор ШІверс 

тів. Один із цих законів про-{щоб вона виготовила йому 
понус поставити комуніст::1!-'звіт про здогадні комуністи'! 
ну партію поза законом і ні впливи в деяких іюбітн;-
приналсжність до цісї партії-чах спілках у стснті Текса'-.. 
вваи{ати злочином, Go вона Call губернатор Шівсік: зая-
змагас до того, щоб насиль-І вився за карою сме{ті для 
ством змінити теперішню;тих комуністів, яких суд прн-
форму влади. Інший запоно-! сяжннх внзнас за дійсних 
проект пропонус створення членів кому'ністичної парти 
п'лтичленної комісії, яка ма- та оцінить їхню діяльність як 
ла б право вести слідство ..поважний злочин". 

парлямлггу 
лила програмову заяву прсм`-
сра Маріо Шельби більшістю 
300 голосів „за" на 283 „про` 
ти", і таким чином уряд Шс-
льбн д(став формальне .-‚а̀  
твердження. 26. лютого сенат 
висловив йому .вотум довір'я' 
123 голосами щюти 110. Цей 
уряд спирається на партіях 
італійського „центру", а са-
ме — християнських демокра-
гів, лібералів, правих соціл` 
лісѓів і республіканців. Про-
ти нього — крайні праві (не-
офашистн та монархісти) і 
крайні ліві (ліві соціалісти 
та комуністи). Промову Ше-
льби раз-у-раз переривали 
комуністи, обкндаючи його 
..;.плііш'.мн словами. Шсльба 
виступив дуже гост(ю проти 

явив, що „в найкоротшому ча-
сі" подасть парляментові 
пакт Енропенської Оборонної 
Спільноти для ратифікації. 
Він кепкував з комуністів, що 
вони, мовляв, пророкували 
для Італії всі нещастя від 
НАТО, а тимчасом НАТО 
святќўо вже свос 5-річне іс-
нування. Те саме, сказав Ше-
льба. буде з пактом Оборон-
ної Спільноти. Коли він за-
повів святкування в цьому ро-
ці 10-літтл внзволення Італії 
західнімн альпійськими вій-
ськами, нео-фашистн почали 
кричати, що американський 
десант в Італії був ,,інвазією". 
Наприкінці засідання вибух-
ла така гостра суперечка між 
крайнім правим і крайнім лі-

комуністів, заявляючи. що 1 пнм крилами парлямснту, що 
він відкидай всяку думку про і мусіла втручатися парлямен-
.-'.амирення з ними. Він запо-1 тарна сторояса, щоб не прий-
вів дальшу тісну співпрацю шло до бійки. 

УКРАЇНЦІ В АМЕРИКАНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ 
СИЛАХ СТАЮТЬ ГРОМАДЯНАМИ ЗДА 

Агенція ‚Асошіснтед Прес`' і ходили Ь Совстської Украї-
повідомила з Франкфурту, Ні-1 нн. Як уже раніше повідом-
мсччина. що там у дні 9-гоІлсно, теж між ‚‚цивільними" 
березня І04 вояки амсрнкан-1 українцями, які після другої 
ських збройних сил з 31 країн 
перейшли натуралізацій ні 
формальності і стали грома` 
дянами З'сдннених Держав. 
З цих вояків 28 походять з 
країн за залізною заслоною. 
Хоч в повідомленні не згада-
но цих країн, проте спеціяль-
но вирізнено Україну, кажу-

світової війни прибули до цісї 
країни, продовжується масова 
натуралізаціниа акція. У ви-
падку тих, що служать в а-
мсриьанськнх збройних сн-
лах. надуралізаційна проце-
дура настільки полегшена, 
що їм наполовину скорочено 
вимаганий час 5-літнього по-

Бравнелл домагається злагіднення закону 
про депортацію 

чи, що деякі з тих вояків по- буту в ЦІЙ країні. 

Вашингтон. — Генераль-
ний прокуратор — Гербе рт 
Бравнелл вніс проект про зла-
гідненяя закону про імігра-
цію._ Згідно з цим проектом 
чужинець, що його Уряд Імі-
грації й Натуралізації хоче 
депортувати, мас право звер-
нутися до суду, який повинен 
розглянути наказ про депор-
тацію. Досі чухянець мав та-
ке право тільки в тому разі, 
коли його заарештовано, і він 
— як громадянин ЗДА, мав 
право покликатися на „га-
беас корпус". Бравнелл звер-
нувся з відповідними пнсь-
мамг до віце-президента Ри-

чарда М. Ніксона, як провід-
ннка Сенату, і Джозефа В. 
Мартина — провідника Пала-
ти Репрезентантів, в яких за-
явив, що багато суддів і ад-
ьокатів, а також урядовців 
департаменту справедлньостн. 
погоджітоться з тим, що чу-
жинець, якого хочуть депор-
туватн, повинен мати право 
звернутися до суду з прось-
бою переглянути наказ про 
його депортацію. Досі суд .. . . . . 
міг вирішувати тільки те, чіР` дўр лдід керівництвом Р. 
правиі заходи Уряду Тміґра-
ції й Натуралізації с правн-
льні, і не міг входити в ме-
рітум самої справи. 

Перший концерт в честь Шевченка на 
території Ню Иорку 

денної Америки в господар-ѓних сппав, який запропонуй 
ській ділянці. На цю течу І вав відбути в цій справі ок-
він виголосив промову на рему господарську конферея-
Економічній комісії 10-ої цію у Вашингтоні. Ця ѓтропо-
Міжамериканської конферен-)знція була несодіванкою для 
ції, що відбувається в столи- j присутніх, але вони зрозуміли 
ці Венесуелі Каракасі. І її. як бажання персговорюва-
Доллес говорив про конеч-іти щю економічні справи у 
ність підвищення життєвого гурті господарських фахівців, 
рівня всіх людеи у вільному; Найбільше була оплескувана 
світі не тому, що це налкра-іта частина п)юмови Доллеса, 
щий засіб проти комуністич-1 в я::ііі він говорив, що З'сди-
них впливів, а тому, що це , неним Державам залежить 
природне право людини Він j на добрих не тільки політнч-
визнав, що в дотеперішні;': j них ‚але н економічних вза-
господарськнх взаєминах між)(.мннах з усіми країнами аме-
Півиічною і Південною Аме-; і`нкані-ького континенту. Зо-
рикою не все в порядку і за-ікрема Доллес запевнив деле-
явив в імені адміністрації ґіітів. Що не треба боятися 
ЗДА готовість переднскуту-' марнва депресії в ЗДА. 

Номінформ закликає до революції в Бразилії 
Комуністичне Інфорпацій-

не Бюро, в скороченні Коміќ` 
форм, що є фактично зв'яз-
ковнм органом всіх комуніс-
тнчних держав, у свому о({)і-
ційному часописі, видаваному 
в Букарешті, одверто заклн-
кав до переведення в Бразн` 
лії комуністичної революції, 

інформує в статті на цю 
тему коментатор совстськнх 
справ в „Ню Иорк Таїїмсі", 
Рвррі Шворц. Комуністична 
інѓволюція в Бразилії повнн-
на — закликає Комінфори -4 
скинути теперішній режим 

президента Варгаса й внко-
реннти впливи З'сднненнх 
Держав. Орган Комінформу 
докладно формулює піюгра-
му, що її мала б перевести 
і%омуністнчна революція в 
Празнлії. Шворц звертас ува-' 
ѓу, що це комуністичне про-і-
голошення опубліковано як-
раз напередодні 10-ої Пан-
американської конференції, 
яка ще відбувається в столн-
ці Венесуелі Каракасі, і дао. 
наявний доказ підривного ха-
рактеру комуністичних парт 
тій в країнах Південної Аме-
рики. 

Щ 

В СВІТ І 

Бруклин (Савт). — Пер-
ший цьогорічний Шевчснків-
ський концерт на території 
Великого Ню Иорку відбувся 
в Савт Бруклині, в громаді 
при церкві св. Миколая, в не-
ділю 7 березня ввечері при 
добре виповненій церковній 
залі, при 19 вул. Програму 
виповнили такі сили: міша-
ний квартет в супроводі бан-

Ле-
внцького, два виступи, пер-
ший з співами до слів Шев-
ченка, другий стрілецькі 
пісні, разом десять пісень. — 

Сопранова солістка Кобрнн-
Кокольська. при фортепіяно-
вім супроводі Лесі Вахнянин, 
відспівала низку мелодій до 
слів Шевченка. Промову вн-
голосив д-р Богдан Макаруш-
ка. Христя Макарушка від-
деклямувала уривок з „Гай-
дамаків". по-українькн, а Є-
лисавета Кудлак „До Основ'-
яненка ", по-англіЙськи. Свя-
то почалося американським, 
а закінчилося українським 
гимнами. Настрій був не тіль-
кн святочний, але й чуттсво-
ссрдешний з уваги на вміло 
виведені пункти Програми. 

О У Туреччині прийнято нре-
совия закон, який погрожує 
важкими карами в'язниці і гро-
шей за писання статѓей, „які 
можуть завдати шкоди полі-
тичному чи фінансовому прсс-
тижсиі держави", або „втруча-
чаються у приватне життя гро-
мадянина". Хоч речник уряду 
запевнив, що турецька преса й 
надалі матиме прано вільно 
критикувати уряд, проте П сво-
бода. безумовно, звужена. 301 
посол голосував „за і лише 32 
„проти" цього закону. 

Џ Між Сѓиѓтім, з одного 
боку, і Румунією та Совстсь-
ким Союзом, з другого, підпн-

Џ У І'пікміо.іііі, нл Гаваях, 
два американські Моряки пнб-
рались човном ќа нічну проѓў-
лянку по морі. їх захопила бу-
рл, і вони чотири дні провели 
серед розгойданих хвиль. Коли 
морський гелікоптер відшукай 
ЇХ і знязнпсл над човном, моря-
кн закричали: „З нами все а 
порядку!" 

Џ У Східиьому Берліні внпу-
щсно на волю .47-літнього шве-
да Альберта КшберГа, який си-
лою хотів був вдертися до сов 
встськоі амбасади, щоб запро-
понувати Молотову власни{к 
проект, як завести мир у світі. 
Його відсилали до кійьхозЄ 

сано догоиір про товарообмін, шпнталіи. і всюди признавали, 
Єгипет маг. одержати 350.000 ) що він несповна розуму, 
тон нафти і бензини нижче від ; ф У місті Брізвейн в Австра^ 
світової ринкової ціни, а наз- j ліі 400,000 мешканців вітали ищ 
вані комуністичні держав:! на ``. вулицях королеву Єлисавету Ц, 
цю ж суму мають закупиќти j В дні Н приїзду панувала нея-
сгипетського п о л о т н а . Вся і мовірна спека, як повідомляютв 
трансакція становитиме ^.650,- газети, ft ні один мужчина на 
000, мав иа собі піджака, 
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СТРАХ ПЕРЕД ЖЕНЕВСЬКОЮ 
КОНФЕРЕНЦІЄЮ 

Чим ближче до конференції в Женеві, яка мас поча-
тксь 26 квітня, тим більший песимізм, а то навіть і пере-
ляк, огортає тих, що добре визнаються на кремлівських 
підступах. Таке можна відчути з різних коментарів про 
Берлінську конференцію, від якої вийшла ініціятнва щодо 
нарад „Великих" у Женеві. Знов у ліберальних амернкан-
ських колах говорять тепер про Берлінську конференцію 
як про „увертюру до великої катастрофи". Спиняючись на 
тасмннх нарадах, які велися при кінці цісї Конференції 
і на яких обговорювано азійські проблеми, приходять ці 
кола до переконання, що тасмне порозуміння щодо тих 
проблем с „самогубством демократії". Згадусмо про це, бо 
ті, що таке пишуть, знають цілком певно дещо більше про 
хід берлінських тасмннх нарад, як знас широкий загал. 
Особливо залякані вони „уступливістю" Молотова взамінў 
за відповідні концесії Заходу. Оті концесії західніх демркра-
тій с якраз тим, що завдас так багато страху знавцям крем-
лівської стратегії. Через них вони переконані, що як Берлін 
був нещастям, то Женева готова стати трагедією для демо-
кратії та вільного світу. 

Цей страх зовсім оправданий. В Женеві буде між „Ве-
ликнми" Совстськнй Союз. Також і він впливатиме на рі-
шеяня про Корею, як „невтральний посередник". Тим са-
мнм прийде в Женеві до слова агресор, такий, що повинен 
бути потягнений Об'єднаними Націями до відповідальності! 
за війну в Кореї. 

В Женеві буде теж червоний Китай, який був визна-
ннй Об'єднаними Націями як агресор у Кореї і який с го-
ловннм спрнчинішком довголітньої війни в Індо-Китаї. Теж 
і він буде ‚‚безпартійним посередником". А раз „бандити 
з Пейпінгу", як читаємо в одному з американських журна-
лів, засядуть у Женеві до одного стола з „Великими", то 
вже ніяка сила не припинить допущення їх і до Об'сдна-
них Націй. До того в Женеві буде ще й Північна Корея 
на рівних правах з Південною Кореєю! Отже знов корей-
ськяй агресор буде трактований так ,як правна влада Кореї, 
визнана Об'єднаними Націями. Як можна в таких обста-
винах порозумітись і об'єднати цілу Корею? 

Не зьажаючи на ці сумніви, є люди, які думають, що 
Женевська конференція буде „історичною". Голоси цих лю-
дей доходять до Америки з Франції, як читаємо в „Ню 
Иорк Пост" з 9 березня ц. p.. З французьких урядових 
і півурядовнх залп І поголосок виходило б, що в Женеві 
прийде до порозуміння в справі покінчення війни на Далеко-
му Сході, себто в першу чергу в Індо-КнтаГ, в чому Фрая-
ція найбільш заінтересована. Коли б таке сталося', тоді — 
як. думають у Парижі — французькі війська вернулися б 
з Азії до Европн, і не треба б узброюватн Західню Німеч-
чнну, а навіть не треба б і Европейської Оборонної Спіль-
ноти . . . 

Отже Молотов добре знав, як поступати в Берліні, ко-
лн старався на всі способи перехилити Францію на совст-
"ький бік. Не вдалося йому це з французьким міністром 
іакордонннх справ Бідо, але це його не бентежило, бо ж 
гін говорив понад голову Бідо прямо до французьких мас. 
для яких війна в Індо-Китаї непопулярна. Та й з самим 
Бідо ще справа неясна, бо ж останнього дня берлінських 
нарад (̂ уло ще таємне засідання, на якому Молотов дав 
надію на покінчення війни в Азії й так видурив згоду на 
ще одну конференцію. Тому й не днво, що для демократій 
ця нова консреренція готова бути ще одною поразкою, на-
олідкн якої можуть бути прямо трагічні. ' 

Сумно робиться .коли читаємо такі речі. Але хоч те 
добре, що преса оільних країн може про них одверто пнса-
ти. Відрадне ягні".. ‚ѓце, не зважаючи на заспокоюючі заяви 
секретаря стейту Доллеса ‚навіть у Конгресі с багато та-
ких представникіи, які висказують відважно сумніви що-
до „успіхів" в Берліні і квестіонують доцільність конферен-
ції. яка мас відбутись у Женеві. Ці сумніви будуть пересто-
рогою для американської делегації, яка поїде до Женеви. 
Добра з тої консреренції не буде й було б багато краще, щоб 
її взагалі не було, бо через Женеву може розбитись ціла 
альянтська концепція оборони проти московсько-комуністач-
ЯОІ агресії. Це й є та „трагедія", якої побоюються ті, що 
хотіли б врятувати демократію і волю в світі. . 

У часі, коли „нові амери-
канці" одні набувають, а 
другі приготовляються до на-
буття громадянства З'єднає-' 
них Держав, уряд цісї країни 
робить від себе підготовў до 
перевірки, чи кандидати на 
нових громадян мають відпо-
відні кваліфікації. 

Ознайомленим з давніми 
законами й засадами при ви-
биранні громадянських пале-
рів відома різниця між ко-
лншньою й теперішньою 
практикою. Засаднича різнн-
ця полягає в тому, що давні-
ше уряд не тільки не робив 

го обурення, і тому вважає 
за потрібне заперечити такі 
твердження, як незгідні з 
правдою. 

Так само важливі при пс-
ревірці відповіді на питання 
про свояків, що залишилися 
в Бвропі, головно тих, що 
живуть поза залізною засло-
ною. Тут іде про можливі 
зв'язки нового американця з 
людьми під Совстами, через 
яких можна мимохіть переда-
ти якісь вісті, некорисні для 
Америки. 

Найчастіші непорозуміння 
бувають при запитанні: „Чи, 

перепон для кандидатів на:на в и п а д о к в^ни, в и підете 
громадян, але старався всіма J боротися за Америку проти 

ПОРТО РІКО 
Постріли в Конгресі у Ва-

шингтоні.— явище неймовір-
не в політичному житті Аме-
рнкн. Ці постріли, доки офі-
ційннй розгляд справа не вн-
явнть їхнього підложжя, вже 
й тепер можуть промовляти 
за те, що комусь залежить 
не так на добробуті і заспо-
коснлі льокальних амбіцій 
населення острова Порто Рі-
ко, як на порушенні поваги 
всього американського наро-
ду. Комуністична' література, 
знайдена в одної з осіб, за-
триманнх у зв'язку з атента-
там, може підтвердити лише 
здогад, що в дії порторікан-
ських націоналістів вмішусѓь 

силами обернути чужинців на1 кожної країни, включаючи й І с я и- можливо, керус ними. 
американців. Зі зміною сві-
товнх відносин змінилися та-
кож і відносини уряду ЗДА 
до своїх майбутніх громадян. 
Це диктує сама конечність. 

Кандидат на нового грома-

Росію?" Тут буває багато' ' н ш а руйнуюча світ сила 
непорозумінь ,бо один урядо-І Тяжко припускати, що на 
вець на означення „країни" кроки, які кидають тінь на 
вживає слова „контрі", а ін- весь народ, відважусться гру-
ший „нейшен". Тому аплі- па лише ідеалістів - патріо-
кант хай накраще сам не тів. Як$ б не були завзяті і 

дяннна може бути корисним 'розсуджує, що це таке, а смі- саможертвенні пЬрторіканські 
набутком для держави, я к щ о } л и в о заявить, що буде боро- революціонери, але дійсний ` країни 
він льояльний і вірная п р и - т а с я "Р0"1 кожного ворога =--—!А ' 5І 

браній батьківщині; одначе З'сдинених Держав, як це 
він може бути В тягарем для зрештою він уже заявляв при 
неї, якщо не буде відданий і виїзді з Европи до Америки. 
країні та не шануватиме n! H a n n P a K T I , 4 H i iue при таких 

ки, а один відділ брав участь 
в обороні Південної Кореї. 

Проте, лише недавно (у 
1949 році) відбулася в Пор-
то Ріко перші народні вільні 
вибори й тоді обрано губерна-

Перегляд позицій чи зміна 
тактики? 

У п'ятницю 16 лютого Т-воІ 
„Надежда" (Ліга п. Нікола-
БВСЬКОГО) влаштувало в. Ню 

тором місцевого визначного. Иорку лекцію проф. Тіма-
діяча, сеньйора Луїса Муньо- шева на тему „Єдина чн роз-
за Маріна. що й досі' зали-1 членована Росія". У назві те-
шасться на цьому пості і що Ми с неточність, бо Росія пе-
с џ числі наміченах терорис-j реСтала існувати вже дав-
тами жертв. Щ ненько, але сама доповідь на-

За час перебування в скла- очно показала, що в бороть-
ді ЗДА, наступило значне 
зближення двох народів. Ан-
глійська мова вивчається те-
пер в школах Порто Ріко 
(які є еспаномовні, як і все 
населення), урядові повідом-
лення, розпорядження й ого-
лошення видаються також у 
двох мовах. Одначе аяглій-
ська мова лишається в краї-
ні на другорядному положен-
ні, як допоміжна в урядових 
і замісцевих зносинах, не 
надщерблюючи прав мови 

прав і законів. З того вихо 
(дить, що уряд Америки мен-

складннх питаннях сказати 
одверто урядовцеві, що він не 

ше звертає тепер уваги на 'розуміє питання, а тоді уря-
знання основних відомостей ловець вияснить, про що йде, 
про федеральну конституцію,1 полегшить відповідь. 
і про стекЃові та місцеві ус-
тановн, а більше цікавиться 
характером і намірами лю-
днни, яка шукає в новій кра-
їні захисту від можливого по-
літнчного ворога та від гні-
тючнх законів своєї старої 
батьківщини ‚або шукає кра-
щого ладу й щастя на „землі 
Вашингтона". 

„Новий американець" му-
сить зрозуміти, що Америка 
не запобігає його ласки, і то-
му ставить до нього такі вн-
могк, щоб він відчув, що з 
дотеперішнього гостя стас 
частиною многолюдного суве-
рена, тобто господаря вели-
кої держави. 

Коли кандидат на громадя-
ннна, діставши покликання 
на „іспит", з'являється в від-
повідному бюрі іміграційного 
уряду, він застас тут урядов-
ця, який чекає на нього з 
паперами. Одна частина цих 
паперів — це колишнє зго-
лошеиня („аплікація") само 

Оці питання — це тільки 
зразки ,як Америка розуміє 
вірність нового громадянина. 
Звичайно урядовець ставить 

(такі питання ніби Знехотя. 
Це тому, що їх треба раз-у-
раз повторювати для кожно-
го нового кандидата, а це 
для урядовця рутина і він 
очікує майже в кожному ви-
падку короткої, ясної відпо-
віді: „так" або „ні". Іноді 
перевтомлений у р я д о в ець 
справляє враження нетерпе-

ілнвої людини і може збен-
тежити аплікаќта. На- це ра-
да така, щоб аплікаќт не 

стан на їхній батьківщині) Економічні зв'язки з ЗДА 
промовляв би радше за звер-ів с е глибшають і дають на-
нення їхньої уваги на інші І ЯВщ ннгодн населенню остро. 
діг.янки політично-господар-j в а фінансовою і технічною 
сьќого життя Порто Ріко, а 

бі самостійників з російською 
еміграцією, яка обстоює за-
саду неподільносте Росії, ро-
сійська еміграція відступає, 
переглядає позиції і шукає 
пристойніших форм для спів-
праці у протнбольшевицькій 
акції, а також шукає нових 
форм співжиття для підсовст-
ських народів після повален-
ня большевизму. Цей процес 
с наслідком нашої гідної по-
ставн ‚наслідком безкомпро-

ківщнна виготовляє на екс-
порт понад 100.000,000 фун-
тів ананасів річно. 34 цукро-
варні ,що працюють на си-

допомогою ЗДА, в Порто Рі-! рівці цукрової тростини з чи-
не невідкличне і негайне Bi-jKO вибудувано фабрики, 
дірвання цього острова від 
ЗДА. Бо кожний рік перебу-
вання островЬ в єднанні з 

УІсленннх пляитацій, розкине-
яких хоч частинно знаходить!uuv пп кма ^^оТ„; ^ли, „„„„_ 

острон‡і 
„континентом^, як там назн-
вають ЗДА, дає величезні ко-
рнсті острову. 

Для нас, що змагають до 
визволення України від по-
неволення Москвою, близькі 
всі самостійницькі рухи, але 

працю густе населення ос-
трова. ЖвттспнЙ рівень на-

них по усій країні, теж поси 
люють експорт країна, до 
якої спричинюється й широ-

ніякої аналогії між рухом і будова великих гребель і 
України і Порто Ріко — не-j електрівень дала дешеву 
мас. Поминувши історичні, електричну енергію, а роз-

цілість населення цього го-
ристого острова. 

А найголовніше — насе-
лення острова мас повну во-
лю виїжджати на заробітки 
до ЗДА і присилати високо-
вартісні й порівняльно легко 

засновки, фактичне положім 
ия цілковито відмінне. Укра-
їна кожнохвнлннно винищу-
сться окупантом, використо-
в^тоться її природні багат-
ства, її населення внселю-
сться на примусові праці для 
зростання Росії, землі Укра-

нервувався, а попросив точ-іїни заселюються росіянами й зароблені доляри своїм роди 
ніше вияснити, про що йде таким чином осягається зни-. нам, вкладаючи їх на тво-
справа. Часто в такому ви-'щення, стертя з поверхні рсння власних підприємств у 
падќу мoж^'ть прийти з до-J землі всього українського на- батьківщині. Піднесення доб-
помогою свідки, які поЬинні роду. А Порто Ріко, після робуту населення особливо 
від себе запитати кандидата, І років нужденносте й несві- j помітне в посиленому будів-

розуміс про що його'домости, саме тепер стас на(ництві мешкань. Постають ці-
лі міста і̀! містечка з домів 
однотипної н а й м о дернішої 
конструкції і, якщо цей про-
цес не припиниться, то по-
бутові умовний життя місце-

селення постійно підноситься ' ко розвинене рибальство 
зокрема великі успіхи в MCJ про широкі зв'язки з мет-
дичній ділянці. .̀ ІСертвениа роПолісю свідчить хоч би роз-

ікакгьккх лікарів ниток столичного летовнща, 
що його вибудувано коштом 
12.000,000 доларів і що спро-
можне обслуговувати понад 
500 летів денно. Не менш 
важливий рух кораблів у 
портах Порто Ріко, куди час 

праця амері 
спричинила зниження смерт 
пости серед дітей і НІДИЄСРН-
ня гігієни в усій країні. ІІо-

будова шляхів пов'язала в то'залливають"і еспанські ко-

пого нас є лення зміняться не- {тову совгос 'лівій. 

раблі, що їх тут зустрічають 
особливо тепло. 

Модернізація країни не за-
тирас ЇЇ традиційного вигля-
ду озброєного сторожа на да-
леких океанських границях 
колишньої світової потуги. 
Вже прн впливі до порту 
величної модерної столиці 
країни Сан Хуан вітає при-
їжджих старовинна срортсця 
Аль Морро, що її почато бу-
дувати 1539 року. Під охоро-
ною могутніх мурів цісї срор-
теці змогло вирости місто з 
хмаррсягамн, з розкішними 
надморськн.ми готелями, з чу 
довим білого мармуру капі-
толем, з густою мережею ав 

чи він 
запитують. І шлях оздоровлення господар-

ттт^п^ „ л и ^ т т і т ^ j e „ А., ства і освіти населення. Щодо конституції треба 6v-l 
ти приготованим і на пото"ч- Порто Ріко починає свою 
ні вісті, як напр., недавно бў-j Н0ВУ 1"срио від дата, коли 

го, кандидата; друга частина їло з головним, суддею Bdpj^. Чвйострів, п ідтас ДРУ^ої "о-
— звідомлення урядових `яом, що його мав ^псрр^ W^^. ^ях-н^ .Копюи^, 

'агентів про характер і пове-.Сенат. Це стосувалося до пи- " ^ з 1493 року. Тоді остріз пізнавально. . Т а к о ж щ ^ губернатора 
дінќу апліканта під час його тання, чи кандидат знас ім'я заселяло одно з шдіянськи.с у в е л и к н х м-ісгах східнього оточений пишними тропічни-
перебування в Америці. Це котрогось з суддів Найвищо- племен, яке досить швипко' . . . ^ . . ^ 
звідомлення дуже точне й го Судўі І ЗНИКЛО ВІД 
охоплюс дані не тільки про, Хто прнготовлясться до no-'f?"!^ 3 б , л н м и " е с п а і ,Ця м ."-
ѓого працю та відношення до кликання перед іміграційний ь.1лі' колонізувавши острів, 
його оточення ‚але й його на- уряд в справі громадянських В1ДЧУЛИ потребу в робочій си-
стявлення до Америки, уря- паперів, хай затямить собі л , и п о ч а ^ и спРоваДжувати 
довах чинників та законів.' одно: яіодо він не зможе да- ч о Р н ^ Р а б , в ' я ю B H K 0 H y B } U , f 
Тому на іспиті аплікаќт на'те точних відповідей на пн- н е т і л ь к и господарські праці 
громадянина може зустрітися! тання про американські пра-;8^16 " споруджували величні 
з запитом урядовця: „Як ви'ва, йому можуть дата ще р а з . ? Ф 0 ^ 4 1 ' я.т .борс-нилн острів 
виясните своє твердження,'а може й два. можливість в і д "ападів інших підпрнсм-

Америці. Це котрогось з суддів Н а й в и щ о . — яке доснте ^ 1 ^ % ? ^ ^ ^ 

нісового самрстійннцтва, що 
його показали еміграційні 
представнй^щіа підсовстських 
народів, і $4 

Яскраво^ Ілюстрацією про-
цесу перегляду позицій с ве-
лика еволюція в поглядах 
якраз проф. Тімашева. Рік і 
три місяціЗіЄред цим допові-
дач писав в' „Новому Русско-
му Слові"і'оцо лише „Всеро-
сійські Установчі Збори" мо-
жуть ‚‚дарокаті. право отде-
левія тем меньшннствам, тре-
боваиія которих будуѓ при-
знаньі справедливими" і що 
‚‚в случае над об пости боль-
шннство м'ожет настанвать на 
своем реше'нин (у випадку 
відмовлення`-1— А. Г.) силой". 
Тепер же -цей самий профе-
сор заявив- ,що націоналізм 
с річ природна та законна і 
намагався'лише довести ви-
годи федервлістичного ус-
трою, що 'дав би можливість 
усім підсоястськям народам 
користуватися ТИМИ НОВИМИ 
ресурсами.".і промисловими 
підприємствами, що їх роз-
будовано 'ари большевнках 
силами (і ^жертвами — А. Т.) 
всіх цих народів. Проф. Ті-
машев твердив .що Україна 
с одною з- густо населених 
територій ^ за кілька десят-
ків років 'виникне проблема 
перенаселеная, яка легко 
розв'язувалася б в системі 
федерації за ` рахунок мало-
населених', просторів російсь-
кої етнографічної території. 
Доповідач нагадав навіть про 
бритійськаи -„комонвелт", як 
один із зразків співжиття на-
родів. .?:.-

Слухала, ми і дивувалися 
— який великий стрибок від 
збройної розправи з непокір-
ними комонвелтові. І це за 
якийсь рік з гаком! Хочемо 
вірити, що це с чесна еволю-
ція, а не тама поведінка, яку 
дуже вдало, змальовано в бай. 
ці „Ворова` і'лпс". 

Пп Шварц і Ніколаевськнй, 
що забирала слово в диску-
сії, підкреслювали шкідлн-
вість виявів російського ве-
лнкодержавного шовінізм}'. У 
дискусії виступали й україн-
ці, також і автор цих рядків, 
які подала багато критичних 
завваг. Проф. Тімашев зая-
внв, що. національний сепа-
ратнзм бйзусться на емоціях 
та ірраціональних почуттях, 
і через те часто впадає в фа-
натнзм, замість здорового ра-
ціоналізмў`# Ми на це заува-робітчан-порторіканців велн-J як срортеця в 16 й перебуло-1 

,03,""',^ ? Ш ? Ї Ь Ж І Я в піршШ і^^ЂЕЕШгДЯ 7Z-
ЗаіІНЯТІ НИМ DVXJ1II- с т л ш г г о ТТпттптіѓ. ( v - т і т п і г а л - - ^ . ` ^ - . . . ". . . 

остаточне дільноі Росії' є категорією 

століття. Недавнє 
звучна його оформлення, коштом пів j чисто'ІррадіональноюГбр''ро-
внраз- мільйона доларів, надало йо-'сія як п^йяавнп тчпі^оио 

виділяються на -ѓлі жит- u v ^nnn-,^JLL,^ в . .^.„„ с ! я , я к ЯфМовно - політичне 

що в Европі краще"життя;j підучитася іаястнтуціі^ ^ а У ? , У ? 1 ^ У У ? " ^ У " 6 ! ^ 
ніж в Америці?" Або: „Чн 
не критикували ви тоді й тс-
ді американський лад і спо-
сіб життя?" Або: „Чому ви 
вважаєте, що американська 
політика не відповідає тепе-
рішнім вимогам?" Такі пн-
тання належать до крнтнч-
них питань і часом нелегко 
на них відповісти. Тому каи-
дидат на громадянина мусить 
добре пригадати собі, чи він 
критикував тільки поведінку 
якогось американського уря-
довця, чи висловлював свою 
ворожнечу до країни та її 
конституційного уряду, чн 
загалом не висловлював сво-

витися поновно п е р е д і і м І п т - І а я г л т ц ! в й ^ л я я ^ в 
ційний уряд. Коли 'ж буде( Кілька СТОЛІТЬ острів вхо-
поставлена під сумнів Його Дн в У склад еспанської імпе-
вірність Америці, то він може РІЇ- а ж Д о к и У 1 8 9 9 РОП'- в н а -
втратата нагоду стати - гро-;СЛІД0к еспансько . американ-
мадянином, а це може дуже'ської війни.він був прилу-
болюче відбитися на майбут 
носѓі його і його родина. 

чені численними дітьми, ве-
чорами, після фабричної пра-
ці. сидять на східцях домів 
нюйоркськнх чн філаделфій-
ських вулиць невеличкі, чор-
няві ‚кучеряві ‚дуже молоді 
батьки родин і грають на 

Кожнќі свідомќа ужраінеяь т" 
кожпл свідома українка уважа-
іоть своїм обов'язком сіивчв в 
рядах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм чяемством 

збільшвтя кадрќ Ідеалах 
українських прапТвпнкІв. 

ченнн до ЗДА. Майже по' своїх звучних „куатро" (гі-
двадцятьох роках після при- тарах). Відчувається їхня не-
лучення острова .його насе- відірваність від залишеної 
лення (у р. 1917) отримало, масово своєї землі ‚куди во-
постановою Конгресу, амери- ни мріють вернутись, заро-
канське громадянство. З того бивши гроші. Так, як мріяла 
часу це населення бере рів-'колись наша перша заробіт-

I поправну участь і в обов'яз- чаяська еміграція в Амери-
ках щодо своєї нової бать- ці. 
ківщннн. Так під час другої Відчувається їхня любов 
світової війни в Европі змага- до батьківщини, яка росте і 
лися три порторіканські пол- могутніє. Вже тепер їхня бать-

П. Васнленко 

ЕНК0 І ПЕРЕЯСЛАВ 
(4) 

Одночасно з поемою „Вели. 
кйП Льох" Шевченко написав 
вірш „Суботів" („Стоїть в се-
.'; Суботові"). Цей вірш є не-
`.іаче коментар до поеми „Ве-
лнкий Льох". Основна тема 
ного — Переяславський до-
говір Богдана Хмельницького 
u Москвою і порушення цього 
договору віроломною Москов-
ською державою. Богданову 
церкву в Суботові, в якій 
еті мни молнчся, „щоб мос-

кяль добром і лихом з коза-
ком ділився", Шевченко і:а-
завяс ‚.домовиною України", 
бо в ній поховано волю і са-
мостійність України. Шевчен-
і:6 в ц'-ому вірші не проклн-
иг.с Хмельницького. Шепчен-
::о розуміє, що Богдан Хмель-
авцький мав добрі наміри, 
але його ошукала Москва. 

.У.гр ду ..'. ттЛП, Богдане! 

..:--'у`л.кіі. ідо заздріли, 
То асе очухрали. 

I все таки слово докору на 
адресу Богдана Хмельницько-
го зривається з уст поета: 

Отак-то, Богдане! 
Занапастив сси вбогу 
Сироту Украйну! 

Поет згадує тяжкі наслідки 
Переяславського договору: 
окупанти заволоділи багати-
ми землями України: „баіі-
стрюки Єкатерини сараною 
сіли". I знову докір гетьмяно-

Отаке-то, Зіновііо, 
Олексіїв друже! 
Тії игс оддав приятелям, 
А {м і байдуже. 

І далі Шевченко дуже 
влучно і дотепно характери` 
:-.yc великодержавницьку ро-
сійську. шовіністичну концеп-
цію, яку тепер цілковито по-
діляють большевякн, і не 
тільки поділяють, а й шалено 

пропагують її. Ще не так 
давно, навіть у названих пра-
цях про Шевченка — Кнрн-
люка і Дмнтерка — мова йде 
про „приєднання" України. 
Але тепер під час московсь-
ко - большевнцької кампанії 
святкування 300-річчя мос-
ковської неволі на Україні 
слово ‚‚приєднання" є внки-
нуте з ужитку. Натомість 
скрізь і всюди кричать несп-
мовито про ,, возз'єднання", 
України з Росією. Семантика 
цих слів різна: коли гово-
рнться про ‚‚приєднання" ,то 
цим самим визнається, що 
Україна була в минулому, до 
часу того „приєднання" не-
залежна від Москви. Коли ж 
говориться про „возз'сднан-
ня", то цим самим підкреслю-
сться, що Україна тільки ко-
роткий час жила незалежним 
від Москви життям, що в мн-
нулому пона становила одну 
державу і тільки на деякий 
час була відірвана, а в 1654 
р. знову повернулась до сво-
го первісного стану сдности 
з Москвою. Це концепція ро-
сійських монархістів - реак-
ціонерів ,що не визнають за 
Україною ніяких прав, що 
фальшуютѓь її історію в дусі 
ідеології ‚‚Единой, неделимой 

России". От цю саму реакцій-
но - монархічну московську 
концепцію прийняли останні-
ми роками і большевикв, і 
тому вони всюди і скрізь кри-
чать про „возз'єднання". Т. 
Г. Шевченко висміяв цю ан-
тиісторнчну загарбницьку ім-
періялістнчну концепцію та-
кими словами: 

„Клжуть. бачиш, що все то тс 
Такії й було наше, 
Що вони тільки наймали 
Татарам на пашу 
Та полякам .. ." 

Цими словами Шевченко 
висміює і теперішніх больше 
вицьких фальшівників історії 
з їх брехливою концепцією 
так званого „возз'єднання". 
Теперішні московські больше-
внкн, як вогню боячись неми-
нучого визволення Україна 
від московської неволі, на всі 
лади, в найрізноманітніших 
сполученнях повторюють без 
кінця і краю улюблене СВОЄ 
словечко „навіки": „навіки 
разом", ‚‚возз'єднання украін-
ського народу з російським 
в одній державі навіки" і т. д. 
На цей раз большсвнки ва-
віть відкинули основне твер-
дження своєї філософії дія-
лсктнчного м а те р і я лізму, 

згідно з якою нема нічого 
вічного. Такий великий страх 
у них перед неминучим від-
діленням України від Росії. 
Увесь історичний процес не-
мннуче йде до того, що рано 
чи пізно, а відбудеться РОЗ-
ПОДІЛ Росії, відбудеться не-
мннучий розпад найжахлпві-
шої тюрми народів. Про цей 
неминучий розпад Росії і про 
звільнення України від мос 
ковського ярма писав і Шев-
ченко в своїй поезії „Субо-
тів". Шевченко висловив 
тверду віру, що церква-домо-
вина развалиться, що Укра-
їна . не буде „вічно" перебу-
ватн під владою Москви. 
І Шевченко висловив тверду і 
непохитну віру в те, що яр-
мо московське не вічне. Шев-
ченко, як каже Степан Смаль-
Стоцькнн, — „всяку злуку 
України з Московщиною ува-
жав найбільшою недолею, 
найбільшим нещастям Укра-
їни, джерелом її фізичного, 
д у х о в о г о , матеріяльного, 
культурного і морального 
занепаду, уважав карою Бо-
жою". Шевченко відкндав 
всяке спільне ‚,отечествог` 

ниці вже зайняті цим рухли-
вим народом, що їх 
мова й рухлива вдача внраз-
но виділяються на 'ѓлі жнт- му репрезентативний вигляд тіло, перестала існувати вже 
тя континентальних амери- осідку голови держави. І давно, а Чилійська еміграція 
капців. Вражає велика роз-1 Положення острова дуже jj досі пере'буває під гіпно-
родчість цього народу і його вигідне, й це звертає на ньо- 3 0 ю чисте ірраціональних 
мистецька обдарованість. Ото- J го увагу світових потуг. Це емоцій ,нр яких тримається 
„nui ^ п " ' " п " " - w — — І ж територія ЗДА. продовже-)Міт „неподільної Росії". На-

на на 1.000 миль в океан, стоюючи на плебісциті, ро-
Обмивають и з півночі води'сійСька еміграція так само 
Атлантійського океану, а з робить стааф на ірраціоваль. 
півдня Караїбського моря, і ні речі -^` відданість „стар-
Довжина острова 100 миль.(

ШОму братові", яку старанно 
а ширина — 35 миль. Як плекали русифікатори цар-
перстень, навколо його узбе- сьќого пешоду і яку продов-
режжя пробігають залізннчі жують защеплюватн больше-
й шосейні шляхи, пов'язу- вицькі русифікатори, 
учи численні порте, пристані І Проф. Тімашев закликає 
й причали та вможливлю- до раціоналізму. Ми вважа-
учи постійну сполуку остро-,смо, що справжній раціона-
ва з поблизькими контннен- лізм буде здійснений тоді, ко-
тами. Бо ж острів лежить Ли кожна.'нація розв'язувати-
лише за 70 миль на схід від ме питання про срорму дер-
Домініканськ'ої респу'бліки й жавно . роліточного устрою 
лише за 450 миль на північ на своїх установчих зборах, 
від Венесуелі. . . j де справе'дливо обрані пред-

Але всі ці вигоди не рівно- ставниќй народу вирішать це 
важаться величезним тяга-! складне питання, керуючись 
рем Порто Ріко — тим, що не ірраціональними почуття-
в ньому забагато населення, ми, а після докладного вив-
Ще в 1940 році населення чення ситуації і стану дер-
це обраховано на 1,869.000 жав - сусідів, які хотіли б 
осіб ,а в 1951 році воно зрос- спільно закласти федерацію, 
ло до 2.211,000. Ми згадали також про 

Як кожна невисокої цнвілі- скандальний лист одного з 
зації. перенаселена країна, росіян до посадника Ню Иор-
теренн якої вдодатку не на- ќу, у якому він докоряє п. 
даються до інтенсивного хлі- Вагнерові $я те, що п. Ваґ-
боробства, Порто Ріко мас Нер на святі Соборносте по-
багато незадоволених. Це бажав українцям успіхів в 
створює сприятливий грунт - їхніх змаганнях за 
для крайніх рухів. Невідомо., державу. - ` -' 

„церква - домовина", себто 
неволя московська, держава 
російська розвалиться і з-під 
неї 

ВСТАНЕ УКРАЇНА! 
І РОЗЙІС ТЬМУ НЕВОЛІ. 
СВІТ ПРАВДИ ЗАСВІТИТЬ 
І ПОМОЛЯТЬСЯ НА ВОЛІ 
НЕВОЛЬНИЧІ ДІТИ!. . 

Впродовж усього свого 
життя Шевченко не ЗМІНИВ 
своїх поглядів на Переяслав-
ськнй трактат і свого осуду 
акту' приєднання України до 
Московської держави. Він 
шле прокляття деря:аві. де 
„від молдаванина до фінна 
на всіх язиках все мовчить", 
де „без ножа і автодасрс лю-
дей закували та й мордують". 
Він проклинає царів-людої-
дів Петра І і Катерину II, а 
також московських воєвод, 
„Петрових собак" та неситих 
панів „байстрюків Єкатери-
ни", лютого ката Миколу І 
і всіх розпинатслів народніх, 
мГрядущих тиранів!'' Поет 
проклинає рабів, підніжків, 
грязь Москви, німих, подлих 
рабів, підніжків царських, до-
ИОІЦИКІВ і фарисеїв. Все це 

власну 
як глибоко поширені там ко-
муністнчні впливи й чи дій-
де там до таких випадків, 

П. І.. ТрЬцький, який прп 
кожній нйгоді підкреслює 

г, .- . . , - , . свою прихильність до укра-
як у Бритіиспкій Гвіят, але ІНЦІВ( у своєму дописі в Н 
постріли в Конгресі ЗДА го-ІР : Сл.- Пр0'лекцію не захсь 
пгтсттт. п і л п й п п и и ѓ й п и а ігьл_'—л_ . ^ w 

Великий поет і геніяльнай!васлідкв Переяслава, Переяс-
пророк Українського Народу{лавської угоди! 
передбачав той час, кола І (Закінчення буде) 

7 

ворять, що напруження зро 
стас, що зміни в країні сво-
єчасні. Лише ці зміни не мо-
жуть бути тільки політичного 
характеру, що розуміє й са-
ме паселення Порто Ріко, яке 
проголосувало недавно за 
дальшим перебуванням в 
складі ЗДА. ь 

Бо відірвання від ЗДА оз-
начало б припинення шнро-
кого процесу економічного 
зростання країќн, а також 
утруднило б масовий виїзд 
порторіканців на заробітки в 
ЗДА. 

І. К. 

тів навести' бодай частина 
тих аргументів, що їх подали 
українці у Своїх виступах під 
час дискуои".' 

N ь` А. Гуд-існй 

Кута ч л е н о м Українського 
Народного, С о ю з у , значить 
належати до такої ўкраїн-
еькоі організації, яка об'сд-
нала ш Лмсрнці ft Канаді 
яаясвідоміші українські сала 
а одна ІдейавА моноліт та 
поставала uqro ва службу 
нашим країнам та вашому 
иовиоленому укоОгвськочі 

вародоаі! 

^ . ' -̂  - : 
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ПЕРЕД І ЗА ЛАШТУНКАМИ ВИСТАВКИ 
(Дискусійні вияснення) 

Я не мав наміру забирати 
голосу в дис^у^ії на тему не-
давньої виставки в Ню Иор-
ку, але спонукав мене до цьо-
го п. мистець Любомир Кузь-
ма статтею п. в. ‚Дещо про 
нагороди", поміщеною в 29 
числі „Свободи'; з дня 11 лю-
того ц. р. А писати я не хотів 
з двох причин: 1) тому, 
що я належав- до оціночної 
комісії для .роздачі нагород 
й 2) що був учасником у са-
иій виставці. Отож тільки з 
конечностн змінюю свою пос-
танову, бо хочу відповісти на 
цілу низку неслушних закн-
дів, які п. Кузьма висунув у 
своїй статті. Він дорікас перш 
усього Українському Інстнту-
тові Америки, -що не подав 
своєчасно до прилюдного ві-
дома прізвищ членів жюрі, 
щоб мисѓці могли зоріснтува-
тися, чи можуть мати довір'я 
до них, далі і-^ що головою 
жюрі не був 'фаховець і що 
більшість членів буцім то не 
мала кваліфікацій у вирішу-
ванні, кому належалася б на-
города та за ` який твір. П. 
Кузьма здогадується, що Уп-
рава Об'єднання Мвстців в 
Америці мала в цьому випад-
ќу рішальнцй голос. Врешті 
й мені самому робить п. Л. 
Кузьма закид, що я — брав-
шн участь у, виставці, не по-
вннен був належати до оці-
ночної комісії..'. 

Кожна установа, як і кож-
на людина, що встановлює 
грошеві премії за виставлені 
праці, чи за написання літе-
ратурного твору, мас повне 
право покликувати оціночну 
комісію по своїй власній волі 
й не с зобов'язана заздале-
гідь подавати до прилюдного 
відома складу свого жюрі. 
Зрештою — в даному внпад-
ку діяли дві зовсім окремі 
оціночні комісії: одна для 
вибору праць на виставку від 
Об'єднання Мистців, а друга 
для признання нагород від 
Українського Інституту. Ні-
хто з мистців не питається, 
хто є призначений до жюрі 
для вибору експонатів на ви-
ставку, це справа довір'я до 
Управи Об'єднання Мистців. 
Коли ідеться про спеціяльну 
оціночну комісію для при-
знання нагород, то звичайно 
не подасться до прилюдного 
відома прізвищ її членів уже 
хоч би тому, щоб кандидати 
до нагород не намагалися 
переконувати їх приватно 
про вищість власних творів. 
Може не буду неднскретннй, 
коли скажу, що самі члени 
жюрі не знали, хто належить 
до нього й хто мас бути го-
ловою, та щойно з приходом 
на залю виявився ного пов-
ний склад. Закид п. Кузьми, 
що на сімох членів тільки 
три були кваліфіковані, ос-

НОВИН ТВІР УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ 

тільки неслушний, ЩО МІЖ 
нами був ще один редактор, 
який зі справжнім запалом 
малював за своєї молодости, 
а й тепер не покидає пензля. 
Головою комісії для прнзнан-
ня нагород був — щоправда, 
— не мистець, але на ділі вн-
явив себе непересічним знав-
цем мистецтва. Зрештою у' 
склад комісії входили (згідно 
з рішенням Управи Україн-
ського Інституту) з уряду 
два відпоручники обох на-
ших наукових установ: НТШ 
і У ВАН (проф. В. Сочинський 
і я). Заввага п. Кузьми, що 
до комісії треба було запро-
снти артистів М Дмитерка, 
Е. Козака, В. Кивелюка та А. 
Архипенка є — коли йдеться 
про перших трьох, — остіль-
ки безпредметова, що Дмн-
терко живе в Канаді й імо-
вірно не дістав би дозволу на 
приїзд до ЗДА, також можна 
поважно сумніватися, чи п. 
Козак схотів би приїхати спе. 
шильно на це засідання з 
Дітройту, а п. Кнвелюк із 
Филаделфії. Чому такого за-
прошення не дістав проф. 
Архнпенко, мені невідомо, це 
одне'певно, що всі члени 
жюрі дуже радо привітали б 
його між собою. 

Чому я погодився увійти 
до жюрі, приймаючи водночас 
участь у виставці? Вже голо-
ва Об'єднання Мистців проф. 
Литвиненко висловив поба-
жання, щоб по можності всі 
члени Об'єднання надіслали 
на цю виставку свої праці. 
Сама виставка була прнна-
гідно зв'язана з ювілеєм обох 
наших наукових установ, а 
що я брав участь теж у нау-
ковому з'їзді, приємно мені 
було бодай одною власною 
карти`ною ламаніср'естуватн 
свою приналежність до укра' 
ївського мистецького світу. І 

О.і. Зозуля 

БАНДУРА Й БАНДУРИСТИ 
Бандура або кобза — укра-

їнськнй народний музичний 
інструмент. Так записано в 
різних словниках. Очевидно, 
причиною такого визначення 
с те, що! бандура винайдена 
самим народом, що народ 
найбільше любить саме її 
мелозеукн, що кобза нагадує 
нам героїчну нашу сиву дав-
ннну. 

Але вин нќас'питання: чо-
му ж тоді бандура не є масо-
внм інструментом в нашому 
народі? Чому в Україні ми 
маємо не більше як дві сотні 
бандур? На це питання ми 
завжди маємо готову аідпо-
відь, що бандура є в такій 
самій московській неволі, як 
і український народ. Те, що 
Москва паралізує розвиток 
кобзарського мистецтва, нема 
жадного сумніву. Але, крім 
цього, є ще ряд причин, які 
криються в нас самих. Про ці 
саме причини і хочемо пода-
тн свої думки. 

За розвиток кобзарського 
мистецтва увесь час точиться 
боротьба. І ця боротьба вже 
мас свої наслідки. Досить 

ту, що з Петлюрою . . 
на як чесоне, знаєте: 

А по-

. „Гей, та й помандрував 
(з матері Вкраїни 

Козак молоденький..." 

Як почала вона, як почала, 
так мене аж у піт, знаєте, 
кинуло. Знаєте, товариш сек-
ретар, про Палія, Ґонту, За-
лізняка, Дорошенка. Одне 
слово, про всю Січ зразу . . . " 

11 висновок начальник мілі-
ції зробив такий: „По-моєму, 
так всі ці кобзи треба одібра-
ти, товариш секретар. Петлю-
рівщина її антисемітизм один 
8 НИМИ . . . " 

Концерти кобзарів відвіду-
вав я десятки разів, більших 
і менших капель, але висту-
пи двох маленьких аматор-
ських капель лишились в мо-
ЇЙ пам'яті назавжди. У 1936 
році в Київському оперовому 
театрі відбувалась Всеукра-
їнська олімпіяда самодіяль-
ного мистецтва. Були заступ-
лені всі жанри. Серед кіль-
кох тисяч учасників було, 
здасться, п'ять сільських ка-
пель бандуристів. Серед різ-
нородних виконавців виділи-

Ніде не відбився так вплив навоприбулих мистців, як у на-
шому церковному мистецтві. Хоч перед тим уже було кілька 
місцевих мистців, так нові принесли з собою нові ідеї і тіс-
ніше пов'язали' своє мистецтво з вимогами традиції. У цій 
ділянці працює тепер цілий ряд мистців. Згадати б тільки 
М. Осінчука, П. Холодного, С. Ѓординського, О Лнтвнненка, 
П. Андрусева'і М. Бутовича. На поданому тут знімку пред-
ставлений новий іконостас у ново-візантійському стилі, ви-
конаняй спільно мнстцями С. Ѓординським і С. Литвннен-
ком, — для це'ркви св. Михайла в Гезлтоні, Па., відомому 
осередку вугільної промисловости. Простий, майже модер-
ний у своїх' Тюрмах, цей іконостас водночас дотримується 
тих вимог, що вироблені традицією в нашому церковному 

мистецтві. 

ли вони так, що кожний гля 
дач бачив той садок, ту білу 
хату, спів соловів, плўѓата 
рів, стару матір і дочку, що 
вечеряти подає. А коли до-
дати, що в той час уже не 
було ні садків, ні плугатарів, 
то ця пісня примусила бага-
тьох слухачів виймати з ки-
шень носові хустки. Другу 
пісню „би піду я лугом", спі-
валн сольо під акомпанія-
мент капелі два бандуристи. 
І коли м'який ліричний тенор 
затягнув: 

. . . Нічим затопити, 
Нема чого зварити, 
Діти плачуть — х л і б а , 
Нема чим накормити... 

У театрі почулись ридай-
ня . . . На цьому було зроб-
лено вимушену перерву. 

Городнщенська капеля (до 
речі, єдина капеля, в складі 
якої було 5 жінок) виступи-
ла наступного дня. Репертуар 
її, на думку жюрі, був теж 
слабенький, але своєрідне ви-
конання дало свої результа-
ти. Коли в залі пролетів ор-
ганізований степовий голос: 
„Та орав мужик край дороги, 
та воли в нього круторогі...", 
з особливим наголосом „кру-
торогі", це був ніби протест 
усієї України проти колхоз-
ної панщини. За те друга 
пісня „Черевички", яку со-
льо відспівала одна з банду-
ристок — викликала у залі 
великий сміх. Точніше, ви-
кликало сміх одне, підкресле-
не нами слово: „Черевички з 
підківками, тай натерпілась я 

веѓсьќў дійсність. Борис- з вами". Бо саме в ті Часи 
нільська капеля відспівала купити черевики було майже 
дві пісні: „Садок вишневий неможливо. За ці чотири 
біля хати", і „Ой, піду я лу- звичайнісінькі пісні реперту-

- - - ром" Особливих голосів v ви-1 арний комітет мав велику не-життя. Бо за дозволом Мос- гои - исоолнвих голосів у ви j F . .-, .s 
ќви, кобза мас право на ж и т - ! к о н а в ш в не було, але співа- ш 
тя у вигляді музейного екс-
понату, або як ілюстрація 

Шевченко: автопортрет 

Т. Шевченко 

згадати, що при Київській,^и л н с ь . ДВ1 маленькі капелі: 
консерваторії є кобзарський Бориспільська з 9-ти осіб і 
відділ, при Всеукраїнському Городнщенська з 12-ти осіб 
радіокомітеті існує Державна 
капеля бандуристів, І що чле-
нами Київської філармонії є 
окремі бандуристи. Крім то-
го, існує щось із п'ять ка-
пель обласного значення та 
декілька капель `аматорських. 

У тяжких обставинах капе-
ля пробиває собі шлях до 

Репертуар обох капель 
складався з народних пісень, 
усім відомих. Пісні були ста-
рі і разом з тим нові, сього-
днішні, що відбивали підсо-

МЕНІ ОДНАКОВО 
Мені однаково, чи буду 

Я жить в Україні, чи ні. 
Чи хто згадає, чи забуде 
Мене в снігу на чужині — 
Однаковісінько мені. 
В неволі виріс між чужими, 
І, неоплаканий своїми, 
В неводі, плачучи, умру, 
І все з собою заберу — 
Малого сліду не покину 
На нашій славній Україні, 
На нашій — не своїй землі. 
І не пом'яне батько з сином, 
Не $каже синові: Молись! 
Молися, сину: за Україну 
Його замучили колись. — 
Мені однаково, чи буде 
Той син молитись, чн ні... 
Та не однаково мені, 
Як Україну злії люди 
Присплять, лукаві, і в огні 
її окраденою, збудять... 
Ох, не однаково мені. 

(В казаметі 1847). 

^!^?SSiJ^^^^S^JZiS^t .. HaPW письменників у Ню Йорќу 
^Іі^тТГ ^опіп ffiSwS переслідується: Бо чим же}, з ініціятнви Правління Літ. Інечність внутрішньо-секцій-

'" пояснити той факт, що кобза Мистецького Ќлюбу відбула- ної праці літераторів. Піддає! 

Богдан Лспкнй 

ТАРАСОВІ НЕ ТРЕБА ПО МЕНІ 
„Тарасові не треба по мені, 
Ані поля, худоби, ні хати" -— 
Так сказав він в останній хвилині, 
Коли чув, що прийдсться вмирати. 

І не треба було йому поля, 
Від Карпат поза Дон його нива. 
Пощо хати, родини? Щоб воля, 
Україна, щоб була щаслива 1 

ців 
Члени оціночної комісії для 

признання нагород станули 
перед нелегким завданням. 
Рівень останньої виставки 
був^назагал доволі високий, 
виступили на ній репрезен-
танти всіх головних напрям-
ків у мистецтві, починаючи 
від реалізму, а кінчаючи на 
відламах експресіонізму. Але 
— на жаль, — між малярсь-
кимн працями не знайшовся 
цим разом ніодин твір, який 
приковував би увагу кожного 
глядача, який відзначався б 
справжньою атракційною си-
лою. Чомусь наші мистці-ма-
лярі забули й про великий 
ювілей Львова та про стільки 
тем, які в'яжуться з цим юві-
лесм. На стінах заль розвіше-
но ледве три картини, що від. 
творювали нашу Україну: це 
Андріївський собор у Києві 
Л. Морозової, фрагмент архі-
тектурн Михайлівського ма-
настиря О. Повстенка та св. 
Юр у Львові пензля С. Гор-
динського. Самозрозуміло, що 
й ці картини — хоч як неве-

(Продовження на crop. 4) 

існує в Україні віками, а мос 
ковська балалайка, якої ук-
раїнське село до большевиків 
не знало, тепер стала масо-
вим інструментом на селі. У 
кожній крамниці на селі 
можна побачити в продажу 
балалайку, бо її, крім москов. 
ської і ленінградської фаб-
рик, виробляють ще й київ-
ська, одеська й чернігівська 
музичні фабрики. Зате жад-
на фабрика не виробляє бан-
дур, і ніде не видно їх в про-
дажу. хоч на цей )нструмент 
є попит. 

Переслідування кобзи мац-
стерно відбив Гр. Епік у по-
вісті „Зустріч", Нач. міліції 
арештував учительку Крнво-
ручко за те. що грала на 
бандурі і співала українських 
пісень. Про це він розповідає 
секретареві партійного комі-
тету: 

„— Вікно, значить, по не-
досмотру відчинене просто во 
всю, а вона на все село: 
„Гей-гай мати, гей-гай ма-
ти . . . " Я, конечно . . . сіп 

письменниќці і літературо-
знавців, що' поставила собі 
за завдання фактично відно-
вити діяльність Спілки Пись-
менників, яка впродовж двох-
трьох років існувала лише 
номінально. В нараді, якою 
проводив д-р Микола Шлем-
кевич, взяло участь 15 осіб, 
на 35 запрошених. Порушено 
на ній цілий ряд організа-
ційинх справ, а крім того об-
говорено питання організації 
Українського Літературного 
Видавництва, яке мало б вко-
ротці постати за допомогою 
Східньо-Европейського Фон-
ду, на зразок В-ва імени Че-
хова. Цю справу реферував 
Василь Чапленко. 

Довша дискусія внв'яза-
лась коло проекту д-ра М. 
Шлемкевича, який заявився 
за об'єднанням Секції Пнсь-
менників при ЛМКлюбі з 
Секцією Журналістів в одну 
Спілку робітників пера на 
зразок Т-ва письменників і 
журналістів ім. Івана Франка 

ся тут 13 лютого нарада І думку запровадити в Ќлюбі 

та й думаю: ну, про яку вона у Львові. Крім того д-р М. 
матір б у д е . . . може, не проІШлемкевич підкреслив ко` 

„літературні суботи", на 
яких, навіть при малому чис-
лі учасників, були б обгово-
рювані найновіші книжкові 
появи, театральні вистави та 
інші літературно-мистецькі 
явища. 

В дискусії забирали слово. 
В. Чапленко, Б. Подоляк, І. 
Керннцький, П. Голубенко, 
Яр. Заремба та інші, а від 
Правління дав коротку ін-
формацію про біжучі справи 
Ќлюбу Сергій Литвиненко. . 
Найбільшим успіхом наради 
треба вважати факт, що на 
ній, врешті. Спілка дістала 
„голову і ноги". Вибрано 
Управу (Бюро) Секції Пись-
мснників, до якого ввійшли: 
Василь Чапленко — голова, 
Борис Подоляк — заступник, 
їв. Керннцький — секретар, 
та Михайло Островерха і Пе-
тро Голубенко — члени. 

Новій Управі, крім іншнх 
завдань, припоручено увійти 
в контакт із Секцією Журна-
лістів і з'ясувати справу евен-
туального об'єднання обох 
Секцій. (к1) 

„Тарасові не треба нічого" — 
Мовив батько на смертному ложу. 
Розумів, що син одідичив много, 
Так багато — святу іскру Божу! 

Остап Торшшськни 

У ШЕВЧЕНКОВЕ СВЯТО 
У запаху смерек, під темновзорнй килим, 
присівшись крадькома, заслуханий в пісні, 
що сяли, мов вогні, і пахли, наче зелень, 
уперше довелось зустрітися мені 

з вогнем його очей, з ясним блаженним зором, 
який горів з-під брів, з-під довгих, темних брів; 
і видався мені їакнй тоді суворий, 
Що вдруге глянути на нього я не смів. 

Коли — не зрадившись, що я його боюся — 
„Мені тринадцятий" несміло я читав. 
усмішку слав мені з-під крученого вуса, х 
усмішкою мене ласкавою вітав. 

І вже тоді ні раз не глянув я по людях, 
що мовчки слухали — у чорному усі, 
дивившись крадькома на золоте погруддя, 
леліяв я любов, мов усміх, у душі. 

І знову по літах — у день Його святковий 
я бачу зір Його у мороку віків, 
я бачу зір Його, мов неба тихни говір, 
і блискавиці гнів, і серця ніжний спів. 

Петро Голубенко 

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ У СВІТЛІ СОВЄТСЬКОЇ 
НРИТИКИ 

Велику послугу у популя-
рнзації наших кращих пись-
менників на Україні зробила 
совстська критика. І не тіль-
кн в популяризації, а й у ви-
світленні ідійного змісту їх 
творів. ЮриІ Яиовський нале-
жав до тих наших письман-
ників, які корясталнся особ-
лнвою увагою,, і пильністю 
СОВЄТСЬКОЇ критики. Кожного 
разу, як тільки підносилась 
нова хвиля . м о - с к о в с ь к ого 
„мракобссія" у боротьбі з ук-
раїнським націоналізмом в ( 
літературі, Яновського стави-
лн в першу чергу обвинува-
ченнх і критикованих. Так 
було на початку 30-х років 
під час розгрому українсько-
го культурного надбання 20-
років, коли Яновського обви-
нувачуваліґ за `такі його тво-
ри як „Майстер корабля", 
„Чотири шаблі" і збірка вір-
шів „Прекрасна Ут". Так бу-
ло і по другій` світовій війні, 
коли знову на' Україні вияв-
лено „бацилі хвильовизму" у 
творах колишніх ‚.ваплітян" 

— Петра Панча, Івана Сен-
ченка, Юрія Яновського та 
інших. Особливо гостро кри-
тнковано роман Юрія Янов-
ського „Жива вода", у якому 
за визначенням совстської 
критики найбільше „дають 
себе знати рецедиви ...поро-
дження буржуазно - хвнльо-
вистського ваплітянства". Та-
ким чином, совстська крити-
ка визначила Юрія Яновсь-
кого, як одного з най вид ат-
ніших письменників радян-
ської України, які у своїх 
творах відбивали настрої но-
вої пореволюційної України і 
пропагували ідеї українсько-
го націоналізму. Його ім'я в' 
цьому, відношенні поставлене 
поруч з ім'ям Миколи Хвн-
льового. 

Змальовуючи могутній про-
цес українського культурного 
ренесансу 20-х років і його 
прояви в українській літера-
турі ‚один з критиків писав: 
„Спущено на воду „серебро-
крилі кораблі", затужило мо-
ре за відважними мореплав-

цямн - конкістадорами, за во-
льовнми людьми. Спочатку 
Хвильові - Карамазови ряту-
вали себе од безхарактернос-
ти, безвольносте коло ніг фа-
шистки Аглаї, потім вони сі-
дали на „фантастичний бриг" 
і пливли під націоналісти ч-
ним войовничим прапором до 
чужих земель, щоб здобути 
собі там хворобу-ностальгію, 
тугу за батьківщиною, якої 
бракувало їм досі (див. „Май-
стер корабля" Яновського), а 
то вони йшли в старі запо-
розькі церкви і там перед ли-
цем „чубатих лицарів" підно-
снли клятву „не допускати 
жалосте до серця" („Чотири 
шаблі" — Яновського). 

Читаючи таку критику, ма-
совий український читач, без-
перечно, віддавав усі свої 
симпатії письменникові і його 
героям, а не партійній крити-
ці. яка бачила зло і небезпе-
ку для себе в національному 
піднесенні України. Партія 
згодом зрозуміла, що така 
критика дає цілком проти-
лежні наслідки, бо вона по-
пуляризувала в такий спосіб 
заборонені твори і доводила 
їх ідейний зміст до свідомости 
найширшнх кіл читачів під-
совстської України. 

Багато творів української 
літератури 20-х років лиши-
лися б для нас зовсім невідо-
мими, якби вони не стали 
об'єктом такої критики. Лн-
ше з критичних статѓей ми 
можемо тепер довідатись про 
такі твори, як друга частина 
роману „Вальдшнепи" Хви-
льового, „Робітні сили" Ів-
ченка, „Людолови" 3. Тулуб. 
і багато іншнх творів, забо-
ронених і знищених. 

Твори Яновського були над-
звнчайно вдячним матеріялом 
для викриття українського 
націоналізму в українській 
літературі як для тих, хто хо-
тів справді ідейко розгроми-
ти його і здобути цим собі 
довір'я і популярність, а цим 
самим і можливість дальшої 
праці, — так і для тих. хто 
вдавався до критики для за-
маскованої української про-
паґандн. Від творів Яновсько-
го, справді, віє на нас свіжим 
весняним „вітром з України' . 
„героїкою української рево-
люції", патосом національного 
культурного будівництва, ба-
дьорістю і героїчним оптнміз-
мом молодої української на-
ЦІЇ, перед якою велике май-
бутнс. Все це втілене в мис-
тецькі образи - символи, ча-

сом виступає навіть в радян-
ській формі, але ідейний 
зміст — національно-україн-
ський і по суті протнмосков-
ський і протнбольшевицький. 

На доказ цих думок не бу-
ду сам цитувати творів Юрія 
Яновського, за мене зробить 
це один із підсовстських кри-
тиків. Ось як розшифровує 
він символіку творів Юрія 
Яновського: 

„Символіка Яновського мас 
в и р а з н о націоналістичний 
зміст. Особливо в „Майстрі 
корабля". Проблема роману 
— формування нової генера-
ції вольової і діяльної інтелі-
ґенції української нації. Сим-
волістичним є в цьому творі 
навіть сюжет. Група україн-
ської інтелігенції, в тому чис-
лі й матрос, беруться творити 
кінофільм, тематика якого є: 
море, корабель, наші матро-
си і туга за батьківщиною. 
Друзі збираються, щоб обго-
ворнти, який треба будувати 
корабель для кінокартини. 
Слово забірас Сев, як режи-
сер картини і дає такий на-
черк - схему кіносценарій: 

„Морська школа, з вікон 
синіє морс. Юнаки виходять 
кораблем в плавання. Вони 
вчаться захищати вільність, 

свій прапор — націю трудя-
щих". 

„Корабель цей мас виразно 
символістичне значення. На 
думку матроса, який пережив 
гостру тугу за батьківщиною, 
це мас бути не чужий, а 
свій, себто „національний". 
На цьому кораблі мас навча-
тися молоде вірне юнацтво 
мореплавства, а інші — як 
повертатися до рідного краю, 
де у кожного є батьки й ма-
тері. що плачуть і тужать за 
синами, стоячи біля похилих 
хат. Це мас бути корабель, 
який міг би прийняте на себе 
радість людей, які стрем-
лять до батьківщини"... Во-
ни. ті поворотці „відчувають, 
що немає їм прощення і не 
буде, доки не зароблять його 
честю. І невже, переживши 
сто смертей, не очистили во-
ни своїх очей, що не можуть 
ними глянути в очі нових 
юнаків нової землі? Та гос-
подарі лагідні. Вони ходять 
біля врятованих, як біля лю-
деи. людей вони приводять 
до пам'яті, людей викачують 
до життя, людей захищають 
від холодного подуву морсь-
кого вітру... Тисячі доль різ-
них людей спустяться на ко-
рабель. І тоді зійде сонце. 

Воно розкриє рівну лінію об-
рію і ляже на хвилі і вста-
нуть на тім місці рожеві ту-
мани морського ранку". 

„Такий є той корабель — 
символ нової України. Які ж 
є майстрі того корабля? Це 
тип людей, який поєднує в 
собі „суворі риси завойовни-
ка", серце мандрівника і твор-
ця, тип людини з сильним ін-
с тин ќтом боротьби, яка має 
відвагу, коли треба, плисти 
проти течії. Який же ідеал 
цих героїв нової України? 
Цим ідеалом є саме вона — 
відроджена і оновлена моло-
да нація — що стоїть І ва-
бить до себе, як наречена — 
Україна. 

„Наречена, що для неї я 
жив ціле життя, .їй прнсвя-
тав сталеву шпагу' і за неї 
підставляв під мечі важкий 
щит. Сімдесяте років стою я 
на землі, пройшли перед і-
мною подоління чужих і рід-
них людей, і всім я з гордіс-
тю дивився в вічі, боронячи 
життя й честь моєї нарече` 
ної... Для неї я був сміливий 
і упертий, заради неї я хотів 
бути в першій лаві бойців за 
її розквітання. Для неї я по-
любив море, поставив на гер-
бі якір, залізний важкий я-

кір, що його приймають усі 
моря світу і колишеться над 
ним могутній корабель. Куль-
тура нації звуть її". 

До цього уривку з твору 
Юрія Яновського критик ро-
бить таку примітку: „Автор 
пробўо відмолодити, модерні-
зувати добре відоме гасло 
„культури нації", лереймено-
вус „неньку" на „наречену". 
Далі вказується, що Яяовсь-
кий виивлж: ідею „вічної Ук-
ра†ни", яка живе в поколій-
нях і мас в кожному цоколін-
ні в різних умовах і обста-
винах одне стихійне від Бо-
га дане прагнення до висот 
національного духа, яке жн-" 
ве, як туга за голубою дал-
лю. Молодший оповідач — 
мудрий письменник — гово-
рить свосму братові пілотові: 
„Коли ти сидиш біля стерна, 
ти відчуваєш теж саме, що 
батько твій на кораблі, що й 
дід твій на коні. Жага за про-
сторінню. Нація в свосму іс-
торнчному поході проходить 
три щаблі: степ — море — 
повітря. Кінь — корабель — 
літак". 

Розшифрувавши таким спо-
собом символіку твору Янов-
ськот і вказавши, що будів-

(Закінчеиші на стор. 4-тій). 
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У СПРАВІ СВЯТКУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

В минулому 1953 р. припа-І— і досі несприятливих для 
дали сорокові роковини емер- j видавничого діла. 
ти Лесі Українки. Хоча було 
з цього приводу в осередках 
пашої еміграції в ЗДА кілька 
імпрез, назагал годі сказати, 
що ці роковини відсвяткова-
но. Не було святкувань на-
віть у кількох передових осе-
редках. як Ню Порк, Шікаго. 
Дітройт. Не було також жур-
нальиих і чясопноннх статтів, 
що знайомили б із творчістю 

Це видання наукове. При 
кінці кожного тону вміщені 
пояснення і примітки редак-
торів. а також обшнрні варі-
янти і зміни в тексті творів 
— вислід невтомної праці 
письменниці над своїми руко, 
лисами. Важне, що кожний 
том і кожну драму чи драма-
тичну поему попереджує кри-
тична студія, що помагас чи-

очевпдно передрукують у 
проектованому 13 томі ню-
йоркського видання. Треба 
сподіватися, що він не заба-
рнтьсл вийти. Там також слід 
би вмістити досі недрукоиані 
її листи, що є на терені ЗДА. 

Роман Придаткевич у Дітройті 
Концерт композитора — 

скрнпака Романа Придатне-
внча відбувся 7 лютого 1954 
в залі Народного Дому і 
Дітройті. Організацією кой 

Врешті повинен у цьому томі .церту займався місцевий від-
найтися життєпис письменне- ДІЛ Українського Конгресово-
щ. Брак життспису, це бў- го Комітету, 
ла б недостача нюйоркського 3 іменем Романа Придатне 
видання, бо тут на емі грації 'в и ч а ГІСЯо в'яжеться довгий 
не масмо джерел для повного к і л ь к а д есятилітній період 
життспису письменниці. Прав-1 культурної праці американсь-
да, чимало фактів із життя ко-української громади. Він 
письменниці находимо в тих о д и н 3 тісї п'ятки — Гайво-
крнтичних статтах, що вмі- ронськнй, Кощиць, Печеніга-
щені в цьому виданні. Одначе' углицькяй, Придаткевич — 
їх приходиться виловлювати, я к а с в о с ю творчістю і музич-
та и не дають вони суцільно- но-організаційною діяльніс-
го образу. Особливо мало т ю втримувала цю працю на 
життєписних даних маємо певному рівні і зв'язувала її 
для другої половини П жит. з життям „старого" краю 
тя. від 1895 р. А цедоба най-j В а р т о вернут'ися поглядом 
більшого оозквіту В таланту. й а Д 8 а песяткя ^ в назад і 

Тепер, коли вже масмо побачити там не одне таке, 
збірніїќ творів Лесі Українки, що з великою користю бу-
треба влаштовувати доповіді ло б придатне й тепер. Маю 
й концерти в її честь, щоб на увазі діяльність товарне -
спопуляризуватн серед нашої тва „Приятелів Української 

Фуга), частини Сюїти І ряд 
менших творів, інспірованих 
українською народною піс-
нею. Це частіша того дікно-
го. гармонічно багатого і зна. 
.іеннтого технікою внпоса-

ЖЄНОРО вкладу, що його на-
лій музиці дав Придаткевич. 
} інших українських компо-
зиторів ми почули трн заміт-
чі твори нашої скрипкової лі-
тературн: „Прелюд" Гайво-
юнського, „Варіяції" Мнколн 

Коляди і „Танок'' Федора 
Якяменка. Програму випов-
няв нечасто виконував Кон-
церт Антона Двожака. Такі 

і ром для концертанта була 
піяністка Ганна Придатне-
вич. дочка композитора. Було 
жаль, що їй доводилося гра-
ти на такому глухому інстру-
мен?Ь^. 

При %агоді цього концерту 
хочу зробити кілька завва-
жень. Стиль так званих „вќаг 
демій" (якщо це можна назва-
ти стилем), з їх мішаниною 
музики, промов, оголошень 
та іншого, не варто переноси-
ти на терен концертів. Хай 
на концерті промовляв до 
слу'хачів музика. Це одне. 
Друге: виступи наших чіль-
ННХ мястців повинні все та-
ки зустрічатися з більшим 

складена програма дала кон-1 зацікавленням І з більшою 
цетантові можлнвість виявити 'увагою збоку вашої грома-

дн. І врешті питання до бать-
ків: чи наші діточки мусять 
саме під час концертів прохо-

не тільки свою високу.техніч-
ну справність, але й свій мис-
тецький смак та свою зрів-
новажеиість і міру в доборі' джуватнся й бігати вздовж і 
і н т є р п р етаційннх засобів, поперек залі ? 
Добрим і чутливим парѓне-і Василь Зиггвіщькяй 

ПЕРЕД І ЗА ЛАШТУНКАМИ ВИСТАВКИ 
(Продовження зі crop 3-тої) 

ликі розмірами, — були до- творчість, виявлену у можлн-

С Т О Ш Я „МУЗЕЮ" 
(Репортаж) 

Я зарікався, що не буду вже (принаймні до Великодня) 
писати про ювілеї, але трапилась на долиці Міста така епо-
хальяа подія, що треба ЇЇ відзначити: 

Сторіччя „Музею" на 7-ій вулиці. 
Точніше кажучи — це не музей, тількн корчма, а назву 

музею придумав для неї, в ХВИЛИНІ натхнення,, наш мистець, 
Михайло Мороз. І з такою назвою перейде вона, мабуть, до 
історії українського „давнтавну". ' , , 

Найстарший в Ню Норку шийок Мек Сорлі, цс остан-
ній, як здасться, айрнськпн бастіон, що знаходиться в самс-
му серці давнтавнської України: проти нього стоїть наша 
церква, ліворуч книгарня „Сурма", над ним канцелярія ЗУ-
АДК-у, праворуч — парафіяльні будинки, офіс д-ра Осін-
ч у к а . . . Не диво, що взятий в такі клямру „музей" поволі 
українізується. Починає і його залипати „свіжа кров". Ста-
рі костомери відходять один по одному на побачення з св. 
Патриком, а затабачеві недобитки притихають по кутках, 
коли до „музею" впроваджує свою спортовўі гвардію дирек-
тор К-вич. 4 

Українська мова панўе тут нарівні з ірляидським діялек-
том, ну, а наших співаків, між якими вирізняються деякі 
солісти ‚Думки", хіба ніхто не „збетус!" Сталий відвідувач 
„музею", п. Микола Приплись, мав зарезервоване почесне 
місце в день Ювілею. Зрештою тут працюють два „офіці-
ядістн"-українці. Один з них, п. Микола Струк, повни еміґ-
рант, поінформував нас, що за трн роки праці в „музею", 
він не був свідком ніодної пвяцької авантюри. 

— Хто хоче авантюруватнся, або мас з` кимось порахуй-
ки, той виходить на вулицю. А як не вийде; то його, вине-

й життєписом славної пись-)Тачеві якслід зрозуміти й оці-
менниці ширші кола наших нити дані твори. Писали їх 
громадян. І наші найкращі літературо' 

Чому ці роковини Лесі Уќ- знавці і критики. 
раїнкн проминули так не-' Коли дивитися з чисто 
святково? Адже йде тут про практичного становища, мож. 
письменницю найвищої міри, на б сумніватися, чи було в 
що разом із Франком займає і наших умовќќах доцільне та-
в нашій літературі друге міс-Іке наукове видання. Чи не 
це по Шевченкові. Годі ду-'краще було б видати самі 
мати, щоб причиною була за-1 твори без авторчнних попра-
велика кількість імпрез у на- вок і варіянтів. Тоді кількість 
ших більших осередках, бо ті І томів була б менша, видання ( еміграції її творчість. її поезії Музики", якого душею був 
імпрези, здебільшого, полі- дешевше і доступніше Одна- дуже пригожі для декляма- саме Придаткевич. У ряді йо-
тичні. Літературних маємо че коли дивитися на цю ції, вони після Шевченкових го членів були ваші музики, рогі для нас, то все ж таки во найкращих експонатах 'на 
дуже мало, тому й ця мала б. справу з боку вимог нашої найсильніші в нашому пись- мнстці (включно з Олександ- було їх мало! А р'ешта? Тво- цій виставці, а по крайній І о у т ь , " В е G o o d - o r be Gone", перестерігає кожного напис ко-
свою публіку. Мала кількість, культури, бачимо ясно, що менстві. З-поміж її драматич- ром Архипенком) і культур- ри з найзагальнішою темати-'мірі відзначити працю декого л о ВХ0ДУ 
наших культурних працівнн- j треба нам на еміграції такого них картин і поем не важко но громадські діячі. Але бў- кою. добре мальовані, але без з молодих, ще не заслужених' "'"" 
ків у менших скупченнях та- наукового видання творів вибрати для інсценізації те, Лн там теж видатні амери- справжнього українського аќ- артистів, щоб їх таким чином 
кож не с вирішальна, бо й письменниці. Воно вможлив- що відповідне силам і засо- камські музики, такі як Пао- центу. Мене особисто вражав 
вимоги там скромніші. Три- л юс л і т е р а т урно-критичні, бам даних середовищ. (льо Галліко. д-р Вальтер ще й той сумний факт, що 
чотири особи, що енергійно студії над п творами, воно та- J Це вже завдання наших Дармош та інші. Старанням багато авторів підписалися 
зайнялися б імпрезою, ма- кож дає змогу вдумливому j Літер.-Мистецьких Клюбів та „Приятелів" виконувалися під своїми картинами латин-
ли б змогу п виконати. (читачеві краще їх розуміти інших культурно-освітиіх то- інструментальні, особливо ќа- к о ю . . . А прецінь амернкан-

Прнчнна мовчанки в роко- та вглянути в овторчину! вариств — подбати, щоб тво- мерні твори українських ком- ЦІ майже не приходять на на 
вини Лесі. Українки, на мою творчу лабораторію. Воно ви.' 
думку, та, що її творчість до- являє, як поважно й терпе-
сі замало знана, навіть серед ливо працювала вона над по-
людей з високою освітою, глибленням і стилістичним 
Найвндатиіші її твори — дра- оформленням своїх творів. 
ми і драматичні поеми — по- ̀  Перший том містить лірику 
явилися переважно щолиш у Лесі Українки" з молодших 
останніх вісьмох роках перед років її творчостн і обширну 
першою світовою війною, вступну статтю П. Одарченка 
майже всі в журналі ..Літера- про- її творчість. У другому 
турно-Науковнй Вістннк", і є її поезії з пізніших років, 
не були тоді перевидані в ті, про які влучно зазна-
кннжковій формі. Пора на її чнв Франко, що від Шевчен-
творн прийшла аж по війні й ќа не було в нас таких силь-
революції, у 1920-тнх pp., і то них ліричних творів. Є в цьо-
лише у Наддніпрянщині. Тоді му томі також докладна сту-
не лиш перевидано там її дія Якубського про форму 
твори, але й написано було лірики Лесі Українки. Хоч 
чимало студій і статтів про її мало поем написала авторка, 
творчість. У 1927 р. вийшло але вистачило їх на цілий тре-
там повне на тон час видання тій том. Є в ньому й обширна 
її творів за редакцією літера- праця Одарченка про вплив 
турознавця Якубського. Од- Драгоманова на Лесю Укра-
наче скоро потім почалася їнку. В четвертому томі на-
нагінка на наших письменни- друковано переклади з чу-
ків і на літературу — і 
перешкодило 
творів, 

ри Лесі Українки були в познторів (від Федора Яки- ші виставки, а тим менше ку-
кожній бібліотеці та в кожній менка і Ганворонського до пують картини наших мнст-
культурній хаті. Нюйоркське Борвінського і Лятошннсько- ців! Дуже було б побажане, 
повне видання творів нашої го), твори, яких навіть у щоб це дивне явище не пов-
письменниці повинно дійти Львові не часто можна було торювалося в майбутньому! 
до найширшого кола читачів, почути. І Дуже приємним контрастом 
зокрема тих, що мають внсо-1 Ширина і дбайвнлість за до малярських праць був від-
ку й середню освіту. Особли- українську музику були діл різьби. Майже всі вистав-
по треба поручити ці твори прикметні й для програми лені твори доказували не 
нашій пластовій, сумівській дітройтського концерту Прн- тільки технічну зрілість на-
та загалом середнє, і високо- даткевича. ЇЇ основою були ших скульпторів, але, що 
шкільній молоді. Зміст цих — як цього ми й чекали — найважніше, широкий комцо-
творів повинен перейти „в твори самого композитора, знційннй розмах, зв'яз'аний 
кров і кість" нашого моло- концертанта. Це були: Друга майже виключно з українсь-
дого покоління. Соната (Прелюд,, Хорал і кою тематикою. Наші різьба-

- - - есзаеи"" —ви і ham вввќаа рі вийшли у цій виставці 
справжніми переможцями. 

Тому нічого дивного, що 
рішитися, кому слід признати 
нагороду за „найкращу" кар-
тнву було незвичайно важко. 

БАНДУРА Й БАНДУРИСТИ 
(Закінчення зі crop. 3) 

Це було під окупацією, ровину, кожний кобзар п кл 
Але серед нас на еміграції с старість передавав своє мис- ДИС1^УС,Я НЗД вибором маляр-
капеля бандуристів ім. Шев- тецтво свому хлопчнкові-по- с м ш х праць, а відтак три-
ченка, розвиток якої ие зава- води реві. І мабуть тому ќоб- к Р а т ^ голосування тривало 
жас жадний режим. Очевид- за дожила до наших днів. 1 м а ^ ж в півтори години.. Само 

це жих поетів, переважно Гайне, но. завданням капелі, в цих Шкода, що капеля досі ду- голосування було тайне, звд-
пощиренню її Тому ft вступна стаття Ос- умовах, с не тільки епівати І же.-мало зробила я спрйхї ^ н о к ? більвдістю голосів, 

Івальда Буркгардта (Юрія'грати, доки вистачить сади і перспективи розвнтну кобзар-`, Ч л е и и ^ ^ ПРВ Й Я^Л Й й о с т а " 
В Західній Україні загалом Клена) займається її пере- голосу, а домагатися розвнт-j сьќого мистецтва. Чи не Ьо- новУ- щ о С нагороду признати 

не було повного видання. По- ќладами з того поета. Драми Ку кобзарського мистецтва в ра вже зламати традиції доби '№СТДЯМ за цілу дотогочасну 
ширені були лиш ті драми, й драматичні картини займа- перспективі. j Запорізької Січі та ввести до ' 
що видала в 1920-тнх роках ють шість томів. Про славну j Десять років капеля дає капелі (крім молодих хлоп- пелі пробувати дати гляда-
Універсальна Бібліотека в „Лісову пісню" написав студію концерти з невимушеним ре-Іців) кілька молодих жінок, чим хоч маленьку картину з 
Берліні. Під час другої сві- етнограф і літературний кри- пертуаром. Наш народ лю-' що освіжили б капелю і фор- опереткового жанру? 
тової війни видано дещо про тик Віктор Петров. В окремо- бить капелю і підтримує її 
неї і з її творів у Львові та му томі зібрані белетристичні j своїм масовим відвідуванням 
в Кракові. На еміграції в Ні- твори — оповідання й повісті, концертів. Капеля мала біль-

ші і менші успіхи. Чимало 
писалось похвальних звітів, 
але ніколи не говорилося про 
перспективи капелі. „ 

заохотити до посиленої праці 
над собою. Отже прийнятий 
нами спосіб голосування був, 
до деякої міри, квестісю прн-
падку, І якщо неодин із мисѓ-
ців буй його внслідом розча-
рованнй, то нехай прийме до 
відома, що й частина членів 
жюрі не була цим вдоволена. 
В майбутньому самі мнстці 

меччнні вийшли з її творів Також у цьому жанрі виявн-
усього дві збірочки поезій, лася Леся Українка зрілим 
одна з них на цнкльостнлі. мистцем, хоч замолоду лірн-
Тут, у ЗДА, не видано нічого, на, а пізніше драм`а, найкра-
крім англійського перекладу ще відповідали її талантові 

мою і змістом. Та, зрештою, І 
це не є новиною, бо на рід-
цвх землях уже існують, 
крім чоловічих, мішані і жі-
ночі капелі. 

В наших умовах с велика 
потреба деякі пісні інсцені-

Роботу капелі варто пере-, зўвати, а інші зв'язувати сю-
Персіфела Кенді. Тому й сла- та світовідчуванню. Врешті в'будувати відповідно до вимог (жешою НИТКОЮ. А для цього 
бо ознайомлене наше грома- 12 томі є її публіцистичні 
дяііство з творчістю Лесі Уќ- статті й літературно-критичні 
раїнкн. j студії й нариси. В них, зокре-

Є й друга причина — труд- ма в таких, як „Утопія в бе-

сучасности. Бо коли в Ўкраї-1 треба мати тісні зв'язки з по^ 
ні можна було сидіти в рядо-! етами, письменниками, комі` 
чок і співати першу-ліпшу; познторами, які, на щастя, у 
пісню і цим задоволнтн слу-, нас є і охоче підуть на спів-

ність читати її твори. Драми j летристиці", або „Европейсь- хача, то американського слу- j працю. Треба конче домогти 
Лесі Українки, а то й лірика,' ќа соціяльна драма кінця 19 
це поважна, хоч і дуже ці-, століття" — виявляється ве-
кава лектура, що вимагає ба-1 личезна систематична літера-
гато уваги й немалої освіти. І турна освіта славної пись-

I так майже непомітно про- менннці. 
'минули в нас великі роковн-І Не всі знані тепер твори 
ни. Єдине важне діло, що Лесі Українки ВВІЙШЛИ В це 
зроблено минулого року для 12-томове видання. Є нові по-
вшанування пам'яті письмен- езії, що їх немає в виданні з 
ниці — це перевидання 12- 1927 р. Сестра письменниці, 
тонового збірника її творів із г Ольга Косач-Кривинюк, що 
1927 р. Шана й дяка видав- жила в Німеччині, вивезла з 
цям. поќ. Тищенкові та п. Бі-' собою її архів. Низку цінних 
лоусові, що відважилися на поезій із того архіву видру-
такий великий почин серед ковано вперше в Німеччині у 
наших еміграційних умовин згаданих двох збірках. їх 

хача. що звик чути спів і ра-'ся, щоб і отару пісню зробн-
зом бачити дію, рухи, змінні ти новою, 
декорації (це видно на теле- На прохання одного з ке-
візії). замороженими форма-: рівників капелі, автор цих 
ми 20-их років, яких дотри- рядків написав літературний 
мується капеля, не привабити монтаж „Запорізька Січ" (до 
і шляху до телевізії це про-‚речі, чомусь в програмках 
мостити. 

Якщо капеля і далі буде 
в такому складі, і коццерту-
ватиме в таких формах — ус-
піху не чекати. На цьому міс. 
ці виникає запитання; Що 
буде з капелею через 5-1.0 ро-
ків? Чи подумала вона за 
свою зміну? Ні. Адже у ста-

g—я—дзвира 

концерту не згадано автора). 
Слухачі цього монтажу, а та-
кож критика, цілком схвали-
лн такий поступ капелі. Бо, 
крім зміни форм, такий мон-
таж поглиблює і поширює 
зміст.- А чи не можна спій 
переплітати прозовими моно-
логамн? Чи не пора вже ка-

Хай мені дарують капелл-
ии за відвертість, але я не 
маќ) наміру нікого образити. 
Пишу ці рядки лише тому, 
одо люблю це мистецтво. 

Що ж бракує капелі в пер-
вду чергу? На нашу думку — 
керівника, і такого, яким був 
Лесь Курбас у театрі „Бере-
зіль", щоб менше грав і елі-
вав, а більше керував та ду-
мав про перебудову капелі, 
про перспективи бандури, 
яка мусить в майбутньому 
стати масовим інструментом 
нашого народу, і завоювати 
право, поруч з арфою, в сим-
фонічній оркестрі. 

Капеля бандуристів імені 
Шевченка вже вступила в 
31-шу річницю свого існуван-
ня. Вона вже мас свою істо-
рію, яку мусить продовжува-
ти на рахунок нових сил, по-
тих коицертовнх форм і но-

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ У СВІТЛІ СОВЄТСЬНОЇ 
КРИТИКИ 

(Закінчення зі стор. 3) 

ництво корабля — це образ иика, зрозуміло, автор ви-
н а ц і онального будівництва, ставляє згуртовану „націо-
критик писав. І няльну інтелігенцію", що ша-

„Будівництво, ведене під 
ідейним керівництвом автора-
оповідача закінчене. Корабля 
спущено на воду. На кораблі 
здіймають ліхтар, що один 
кріз „шарудливу мантію но-
чі" випромінює рівний поѓ-
нпк"... Оцей корабель ‚.мас 
перевозити на батьківщину 
знудьгованих ностальгованнх 
її синів, і на якому мають 
навчитись мореплавної спра-
ви відважні юнаки, що му-
сять за автором ш у к а т и 
яскравих просторі'в і горнзон-
тів"... 

„Так розшифровується ідей-
на концепція ‚‚Майстра ко-
рабля". Масмо тут націона-
лістнчне сприймання й трак-

нус, мовляв, історичні тради-
ції й бореться за „націоиаль-
ну культуру". 

їдепна концепція твору 
„Майстер корабля" Юрія Я-
новського пов'язана з інши-
мн його творами і на це вка-
зувала критика на радян-
ській Україні. пояснюючи 
цей факт націоналістичним 

І с в і т о г л ядом письменника. 
! „Збірка віршів „Прекрасна 
І Ут". що вийшла 1928 року. 
. відбиває „той самий ос нон-

тій ідейно - стилевий ком-
I плеќс", відзначає цитований 
. нами критик. 

„У вірші „На майдані". 
1 приміром, Яновський, віддав-
{ ши шану старому світові, ста-

кінцл деструктуватн минув. 
шину. Уже тут відчуваємо,! 
як гумористичне забарвлення І 
розповіді зникає, поступаю-
чпсь місцем патетичній ро-
манткчній орнаментиці. На 
весіллі під спів кобзаря Ша-
хай починає відчувати „на? 
стоящу" волю і клянеться 
дідові, що честь і хоробрість 
ще ие загинула: „Любов і не-
иааисть, дружба й самопо-

Tj-BaHHn радянського няціо- рій Україні з сотнями й ку-
нально - культурного будів- реиямн. вітає новий день, 

Україні зможе дати, за авто- Маяком стоїть УСРР — ( 
ром, лише якір, який угруз- ш^ія м п , Д в ь ж е н а з а Д ! 

не в її землю. Якір — це той І і Я к б а ч І Ш О і _ зауважує 
прилад, що дає кораблеві к р и т и к _ п о е т д н в н т ь с я ^ 
змогу стійко триматись, коли майбутнс радянської України 
йому загрожує небезпека, "Я-j к р І З Ь майбутнього на-
к Ф - це надія. Так його під-1 „ц ( а я в KJlll(mh в ц е иіА. 
носять самі корабельника в б у т н с м а ю т ь п п р и в е с т и к 0 . 
„Майстрі корабля : „На якір р а б л 1 . . щ о ^ порягь с в і д о и , 
дивляться з надісю тоді,‚коли І о т в р в с І В с в о в І н а ц і ї м а й с т , 
море топить кораблі ... У вір- р н . . 3 рук цих „майстрів" 
ші ‚Десять" оспівано соборну ( 3 наших рук") очевидно А 
і краќшу від Дону до Сяну ^ м а й б у т н в П 0 К 0 Л І Н Н Я п е р ^ 
з центром Січчю —Дніпрель- б р а т я о ц е й найД0рожчий дші жертва жќе підносяться в за-
станом, будівництво якого ми --^—.- в „ — 
повинні закінчити для май-
бутніх поколінь: 

Не забуде нас тоді опук — 
Пролетаріатѓу гордќа сяй: 
Мільйоном пролетарських сил 
Візьме націю Із ваших рук. 

Показавши далі картину 
нової України, що десятиліт-
нім існуванням глибоко за-
копала в 
клейнодн, поет каже: 
Бачу неоспівані моря. 
Бачу кораблі у далекі: 
Димарями, щоглами УРЯД 
Наближаються крізь сонця яімб. 

Шинок Мек Сорлі належить до таких особливостей до-
лішнього Ню Иорку, як Бавери, Гріннч Внлидж, чи кнтай-
ське місто. Славний він тим, що: 

1. Понад сто років стоїть на тому самому місці, майже в 
незміненому вигляді від дня його заложення, (в 1864 p.). 

2. В цьому шинку не дістанете ні вина, ні горілки, тіль-
кн пиво (і закуску). 

3. Його порога не сміє переступити жінка І 
Музей — це єдине слово, що тиснеться вам на уста, ко-

лн входите в цю стару, задимлену коршму, перепоєну квас-
ним запахом пива, сирої цибулі та свіжого трачиння, яким 
посилана долівка. Трачиння заступає курцям попельннчки 

повинні подбати, щоб н а ' т а і и ш і гігієнічні вигадки, що їх тут не респектується. Сто-
кожяій виставці, знайшлося Ьи ТУТ шинквас („бара") , що мас 133 рокйі Стелю а ж тоді 
бодай два-трв твори, які ста- зреперували. як відломився кусень перегнилого плястру і 
новнлн б атракцію внставової трохи не вбив одного з „регулярних". Звання „регулярного" 
імпрези- Очевидно, з приз-1 Дістає такий гість, що ходить до „музею" безпереривно ЗО р. 

Щ е донедавна „музей" гордився тим, що 'мас двох сво-
їх сімдесятилітняків, т. зн. „костомерів", що пересиділи в 
ньому 70 років свого життя. Чотири місяці тому один з них, 
старий Д ж а н Рейлі, помер і під час ювілейних святкувань 
його крісло стояло порожнє на знак жалоби. Другий могі-
каннн, Френк Гессіян, 80 літ від роду, втішається добрим 
здоров'ям і ніколи не мннас нагоди переполоскати горло од-
ною, другою, чи десятою бомбою пива. На ювілею виступав 
у парадному, зеленому циліндрі. 

Стіни двох „музейних" кімнат дослівно обліплені па-
м'ятками, не так може історичного, як курйозного хяракте-
ру. Висить тут, наприклад, оригінальний гончий лист за 
вб`ивником. президента Лянколна з визначенням 100,000 дол. 
нагороди кожному, хто допоможе його відшукати. Стоїть 
мильниця, з якої голився Фіцепоезидент Гемлін. висить ти-
тульиа сторінка „Таймеў" з 1816 року, оправлений в рямці 
квиток вступу на відкриття Бруклииського -мосту в 1882 ро-

хнст нашого І иі. перша самоходова ліцензія'з 1013-го року; стоїть крісло, 
'н'а я'ќб`Му сидів тут Петро Ќўпер Г б ю с т ' а Ц а ^ а СалЧвена. . . 

Розвішені різних розмірів шаблі, самопали, ‚індіанська зброя 
та строї, полннялі портрети президентів, боксерів, фільмових 
та циркових зірок, розуміється з автографами, жмутки банк-
нотів, що давно вийшли з курсу, монети, люльки, маски, куб-
ки, медальйони — та й всяка всячина, якої не перелічиш. 
Висить колекція старосвітських годинників,' з яких деякі на-
віть ходять. Чим старша пам'ятка, тим рясніше закосичена 
павутинням — святою патиною відгомонілих літ, якої не віль-
но торкати. 

В „музею" панує від ста років непорушний закон: вступ 
жінкам рішуче заборонений! Д л я нікого не робиться вийнят-
ків, навіть власниця, пані Дорога Кірван, не сміла в день 
ювілею переступнти Рубікону, а коли весела братія випива-
ла всередині многолітствіс, то пані Дорогі подали „з ласки" 
бокал пива через поріг, на вулицю. 

ЇЇ чоловік, Перрі Кірван, сказав одному репортерові: 
— Моя дружина може заглядати сюди тільки знадвору, 

через вікно. А тому, що наші вікна вже давн'о немиті, то ба-
гато вона тут не побачить. 

Мр. Кірван, айрнш чистої кровн, одіднчив музей від 
свого тестя. Д а н а О'Коннеля, спенсіонова`нвго „кала", що 
ходив до шинку 35 років і так його полюбив, що? відкупив від 
Била МекСорлі, а той знову був сином легендарного Д ж а -
на МекСорлі, основоположника „музею". 

Про старого Д ж а н а МекСорлі, що відійшов до Вальга-
ді 1913-го року, складені пісні та поезії, переважно поета-
ми з Баверів. 

Ювілейні святкування відбувалися з і великим шиком 
17. лютого ц. р. і були перенесені з „музею" на.7-му вулицю, 
бо регулярна гвардія і принагідні гості не Поміщалися все-
рсднні. „Музей" був прибраний в американські.та ірландські 
національні кольори, а співам, тоастам і ' віватуванням не 
було кінця. З'явилися репортери нюйоркськнх щоденників, 
що присвятили ювілеє`ві обшнрні статті з фбтосвітлннамн. 

' Була спеціяльна програма на телевізії.' ' ` 
Мимоволі приходять на думку поквапні, нераз, твер-

цження декого з нової еміграції, що Америка t— це країна 
беа минулого, американці ж — це нарід, що не мас та не 
зберігав т р а д и ц і й . . . Та чи нарід без традицій святкував бн 
з таким пієтизмом сторіччя одної, старої корнмн на долині 
м і с т а ? . . . . І к е р . 

нанням нагороди за різьбу 
була куди легша справа. 
Один із наших членів слуш-
н о завважив, що майже кож-
ному зі скульпторів, які бра-
д н участь у цій виставці, на-
лежалася б нагорода. 

Нарікання п. Кузьми, що 
нагорода з а акварелю була 
помилково призвана В. В. 
Крнчевському, с таж ве зов-
сім с л у ш н а Вибір був пра-
внльннй: ѓваш о л я ш е відмі-
ною акварелі, а кольорхт 
картини В. В. Крнчевського 
(зокрема' сильно відчуте небо 
А дальший плян пейзажу) 
вилаяв 
мнстця. 

Якщо в майбутньому знай-
деться ще людина із шнро-
кнм жестом п. Джуса , та зно-
ву уфундус нагороди за мис-
тецькі твори, було б д у ж е по-
бажане, щоб встановити не 
Ло одній премії з кожної ді-
ляики, а розділити пропор-
ційно дану суму на трн наго-
роди (першу, другу й третю). 
Тоді й жюрі мас куди легше 
завдання й буде менше нарі-
каиь на „несправедливий по-
діл". При чому активну 
участь у признанні одної пре. 
мії могли б прийняти й самі 
відвідувачі виставки. 

А л е все ж таки я вірю, що 
критичні завваги мнстця 
Кузьми випливають лише з 
якогось непорозуміння, бо 
справжній мистець бере 
участь у виставці направду 
радо, без огляду, чи там да-
ють якісь грошові нагороди, 
чи ні. 

П. Кузьму можу впевнити, 
що якщо ця подія мала б 
бути, згідно з його словами, 
„невдалою імпрезою", то вин-
ні тому ве члени жюрі, а 

внх пісень. І, нарешті, хоті-j більше самі мнстці. А може 
лося б в новому концертово-1 найбільше ті, що, як п. Кузь-
му сезоні, поруч з бандурне-; ма пише, підо впливом фаль-
тами, побачити молодих бан- шнвнх ` амбіцій баламутять 
дуристок. І публіку. 

„НІ І І НІШІ! II ІІІІМІІІІ 

ку, що Яновський взявся до І під Термолілами, що загинув 

майстрів скарб — націю". І буття. Революції ми не про-
. „Роман „Чотири шаблі" — ' вянмо. Яка воля віє над зем-

проблематнкою свосю щільно л е ю " ' 
зв'язаний із „Майстром ко-! Н е и ж е Шахай в іншому 
рабля", продовжуючи Його місці патетично проголошує: 
основні лінії та розгортаючи „Надія охоплює нас. цілі 
ті, що в „Майстрі корабля1' мільйони людства здригають-
лише намічалися. У „Майст- ея, повертається на кін істо-
рі корабля" тільки почато на-- рїї придушена, але жива иа-

w w__ тякамн — заперечення укра- пДя, вже грізно й тривожно 
землю гетьманські ї н с ь к о ї історичної псевдогеро-' вітвіоть її сурми" Ми СТО-

їчної минувшини й етногра- їмо перед дверима історії, ми 
фізму, зокрема у висловлю-. загодимо дб будинку цієї к..., 
ванні інтелігента-пнсьменни- як рівні, ми заходимо, як На-
ка, молодого Генрі. В „Чоти- полеон і його маршали, як 
рьох шаблях" цю роботу про-.високий кривий хан Тімур, 
"л"""-л Але помилились що розмахував мечем на цілу Присяги не кажемо тепер: довжено. 

инцтва. За будівника й керів-.нову Україну. Оновлення цін'десять літ будўем Владу Рад.'би ми, якби пристали на дум-1 Азію й Ввропу, як Леонід 

із своїми трьома сотнями, за-
хншаючя стежку до Спар-
таї'. 

Далі чуємо такі речі: „і` 
ненавиджу нашу націю зі 
те, що вона не вміє до крах 
думати й до краю діяти 
Хмельницький під Зборовом 
злякався брати до полону 
польського круля!._ Я хочу 
тут поставити своє життя і 
життя всіх наших партизанів, 
ми будемо битися до забою, 
оздоровимо голови і звайде-
ме енергію — боротися до 
краю, до перемоги, за гід-
ність, яку розбудила в нас 
велика революція". (І. Тка-
чеико —„Творча путь Яиов-
сьќого". Критика, 1931 року, 
ч. 3) . Такий образ Юрія 
ЯНОВСЬКОРО і його літератур-
ної творчостн в освітленні со-
встської критики. Таким він 
спопуляризований цією кри-
тикею серед найкращих кіл 
читачів`ў 20-х і на початку 
30-х років. І тому Юрієві Я-
новсьиому належить одне з 
найпочесиішнх місць в історії 
української літератури. 

AoUa Bjofk and Gregory Peck in a scene from 2біІі Century-Fox. 
new Cinema Scope film "NIGHT PEOPLE" sMuiirie on Friday. 

March 12, at the Roxy, 7th Ave. and 50th Street. 



ПЕРЕД КІНЦЕМ РОКУ 
Масмо тут на увазі кінець 

ділового року Українського 
Народного Фонду. Він замн-
каеться ўЖе' через пару тиж-
нів — 31 березня. 

Правда, в останньому міся-
ці констатусио жвавіший при. 
плив Націо'нального Датку, 
але все ж' до будь-якого іде-
алу ще Дуж'е далеко. 

Ще надзвичайно багато 
людей сВого обов'язку щодо 
Народнбго` Фонду не внкона-
лн. ' -

Свідомо` виминаємо всякі 
нарікання та моралізування 
з цього приводу. Загал нашо-
го громадянства стоїть уже 
на такому інтелектуальному 
та політичному рівні, що жад. 
них „повчань" не потребу-
ють. Усі знасмо, що кожна 
поважна праця потребує ма-
теріяльшгх і засобів. Усі ро-
зумісмо,' що' всякі інтервенції 
у Вашингтоні, в Об'єднаних 
Націях, всякі подорожі, по-
бачення, меморіялн вимага-
ють певних- видатків, — хоч 
би й найскромніших. 

Усі розуміємо, що жадна 
книжка, брошура, навіть ле-

тючка не з'явиться сама со-
бою, бо треба заплатити за 
друк, за папір, за пошту і т. д. 

І, нарешті ,усі чудово зна-
смо, що коли заплатимо На-
ціоиальннй Даток, то праця 
для української справи піде 
ширше, глибше, швидше і, 
навпаки, коли цього не зро-
бимо, то справі пошкодимо. 

Отже — все це ясно ‚все це 
відомо! 

Тому треба, очевидно, пе-
ресилнти, перемогти всі' „ба-
р'сри", що стоять на пере-
шкоді до вплачення Націо-
нального Датку. 

Таких бар'єрів с багато, 
але, між ними один, десь пев. 
не, -— найголовніший. 

Це — і недоцінювання — 
власної ролі, ролі одиниці в 
загальнонаціональному зма-
ганні. Нам здасться, що без 
нас обійдеться. Тим часом, 
власне, роля наша ‚роля оди-
ниці є в даному разі — рі-
шальною. 

Не думаймо про всіх. Ду-
маймо лише про себе 

І виконаймо лише свій 
обов'язок! .. В. П. 

З' ЖИ'ТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ ;?я 

Филаделфія, Па. 
Посвячення храму св. Покрови. 

На сторінках цього часопису 
вже згадувалося про велику 
втрату УПЦеркви св. Покрови 
в Фнладелфії, коли то невняс-
нсннй досі пожар знищив не-
давно перед тим куплений бу-
дннок церкви. 

Від того часу (лютий 1062) 
до недавна були тяжкі часи 
„скнтаиня на свитанні". Всяка 
діяльність, а в першу чергу Бо-

"І І с 
аиа глибоко запали в пай'ять 
прнявннх вірних. . . 

Після Богослужбн ВСІХ за`-
прошено на святковий обід в 
парафіяльній залі, владика 
МйтрополиТ, духовенство, Оред-
стивникн установ та. організа-
Цій і понад Z00 гостей засіли 
після молитви до приготовано-
ѓо Сестрнцтвом обіду. Програ-
ма складалася з мистецько! 
гостини та привітальних п'ро-
мов. 

Мелодійним' співом, мистець-
киМ виконанням та щирими ' бў українській справі при най 

прем'єра Уряду УНР д-р К. 
Паньківський, що вичерпно і 
яскраво схарактеризував пос-
тать Покійного: п'ятьдесять літ 
на службі українській справі, 
на найбільш відповідальних 
становищах і з них 28 літ на 
пості найвищого репрсзснтан-
та Державного Центру УНР 
на чужині. 

За тим слідував окремий зио-
рушливай момент: відчнтання 
д-ром М. Галієм Заповіту По-
кійного Президента, що був 
внслуханий стоячи. 

Далі слідували окремі про-
мовці. Характерну рису Покій-
ного безпсрернвиу служ-

гослужби, були утруднені, . бо , привітаннями устами п. В. Пя- тяжчих умовах підкреслили в; 

„СВОБОДА" НА БОЙКІНщИНІ 
60 РОКІВ ТОМУ 

Шістдесять річний ювілей У. 
Н. Союзу пригадав мені, як зў-
стрічали орган УНС, „Свобо-
ду", в мойому родинному гір-
ському селі Сенечолі на Ьойкіп-
щнні, більш як пів сотні років 
тому. 

Не знаю, чи оказові числи 
„Свободи" внсилаио всім свя-
щеннкам на підсліпі адрес із 
„тематизму", чи хтось з рс-
дакторі в „Свободи" знав мого 
батька особисто, але прийшла 
нона несподі'вано і поява ново-
го часопису'в нашій пошті бу-
ла небуденною подією. Пошта 
u тому, розкиненому по верхах 
Бескиду селі, віддаленому від 
найближчого' поштового уряду 
35, а від повітового міста До-
лнин 50 . км., було одиноким 
зв'язком р культурним світом. 
Вона приходила двічі в тнж-
день і тоді десятник повідом-
ляв того, ще мав бути оіслан-
цем по пошту. Післанець клан 
у бесаги (‚нарлечннк з домороб-
ного льняного полотна), або в 
шкіряний „бордюг", харчів 
(„мерендю")мщоО вистачило на 
два дні дороги, відбирав у гро-
мадського писаря шкіряну пош-
тову торбу і вирушав в дорогу 
до Велдіжа' Дорога вела гїрсь-
кнми хребпамн, густими смере-
ковими л,ісами, долинами гірсь-
ких річок - - Мізунки, Ільнищі 
і Свічі. Прекрасні околиці, ма-
льовннчі панорами, хрустально 
чисте, насичене запахом жнвн-
ці пооітря. —ѓ ОДНА, розкіш така 
дорога дллЧ(іеькюс прогулькбв-
ців в літню'пору. Але не в осін-
ні дощі І. вітри, не в зимові мо-
рози і заметелі, ` не в поледнці 
і розтопи ранньої весни - коли 
треба було' іти з обов'язку 35 
км. одної і стільки ж наступної 
днини. Тому післанець вертався 
втомлений -— як там говорнло-
ся, „здорожений". 

Заходив наперед на прнход-
ство, щоб віддати пошту і щоб 
відпочити, з'істн білого хліба з 
овечим сиром, напитись чаю чи 
молока. І щоб порозмовляти 
про новини- з дороги, бож був 
він героом дня. 

Тому часто збиралися на прн-
ходстві і вичікували післанцп 
сусіди і сільська старшина — 
писар, дяк. провізор а то і сам 
„князь" (так називали, по пра-
старому звичаю, в деяких се-

лах на Бойківщигіі війта). Всі 
вони, за виїмком дяка та писа-
ря, були неписьменні, бо за їх 
молодости школи в селі ще не 
було, але з природи бистрі і ці-
каві на новини. 

Кожного разу приходило з 
пошти .Діло", на яке всі в ро-
д и т нетерпеливо чекали. Ча-
сом приходили ЛИСТИ від бра-
тіи, що вчилися у Львові, чи 
від когось з дальшої рідні; уря-
дові письма, а раз у місяць 
„Епархіяльні Вісті", літсратур-
ннл журнал „Зоря", гуморнс-
тнчно „Зеркало", і ‚Дзвінок" 
для нас - дітей. 

Було u хаті повно сусідів і 
тоді, як прийшла небачена ще 
- - „Свобода". І то прийшла аж 
з-за моря, з далекої Америки. 

Філателія не була ще тоді в 
моді, тому ніхто не звертав ува-
ги на поштову марку, а пред-
метом подиву, була таки сама, 
скромна об'ємом газетка, що 
відбула таку далеку дорогу, 
про яку нікому з тих, що П 
оглядали, і мріяти не прнхо-
дилося. 

Закн батько прочитував у 
кімнаті нові числа ‚Діла", дяк 
засів з людьми у кухні за дов-' 
гим смерековим столом і пока-і 
зўвав кожному „Свободу" та 
вичитував американські новн-
ни. 

Зацікавлення було велике і 
падало більше запитів про А 
мериќў, як могла дати відлові 
дen - газета, що прийшла звід-
там. З нашого села і околиць 
ще не виїздив ніхто до Амерн-
ки — ще була робота в зрубах, 
ще випасали в полонинах воли 
та вівці. Але зацікавлення „но-
ннм світом" було не мале і буй-
на фантазія додавала все щось 
нового до правдивих вісток, 
що знідтам доходили. (Вже те-
пер в Канаді довідалася я, що 
якраз в ті роки приїхали пер-
ші (мігранти до цеї країни з су-
сідньоі Перегінщннн). 

Оживлена балачка людей за-
цікавнли і мене з братом „Сво-
бодою" і ми хотіли знайти 
щось інтересного для себе. 

Теперішніх малих читачів 
„Свободи" цікавить „Тарзан", 
а нашу увагу притягнули тоді 
оголошення. 

В „Ділі'' ніяких оголошень не 
Суло, а тимбільше ілюстрова-

церква містилася в одній з 
заль прихильної місцевої ру-
мунської православної громади. 
(Це власне тут відбулася істо-
рнчна хіротоиізація нашими 1с-
рархамн Владикою Мнтрополн-
том Іоаном та Архиспископом 
Мстиславом румунського пра-
вославиого єпископа Валері-
я на). 

Старанням настоятеля, Пара -
фіяльноі Ради, жертвеинях па-
рафіян та за допомогою брат-
ськоі організації „Народна По-
міч", громада недавно купила 
церкву з багатьма просторими 
приміщеннями та житловий 
будинок (все при 2225 Н. Ме-
шер Ст.). м, 

Торжественне п о с в я ч є пня 
храму відбулося в грудні м. р. 
Чнн посвячення довершив Ми-
трополнт Іоан в сослуженні на-
стоятеля протопресвітера О. 
Потульницького, проѓ. М. Запа-
рннюка, о. Р. Качмарського та 
диякона Кушніра. Виповнена 
вщерть гарно прикрашена цер-
ква, прекрасний спів хору під 
орудою п. О. Дідуха та саме у-
снідомлігння цього великого 
моменту в житті громади вит-
ворювали молитовний піднесе-
ний настрій. Повчальне слово 
та привітання Митрополита Іо-

УВАГА! ТРЕНТОН, Н. ДЖ.! УВАГА! j 
ВІДДІД КАРПАТСЬКОГО СОЮЗУ В ТРЕНТОШ і 

—: влаштовує : і 
І 

-

в неділю, 14-го березня 1954 р. 
о год. 6-ій пополудні 

Е СЛОВАЦЬКІЙ ЗАЛІ ПРИ 2nd STREET 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
В 15-тй РІЧЧЯ ПРОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНО- і 

СТИ КАРПАТСЬКО! УКРАЇНИ 
Святочну промову виголосить був. предсідннк 

1-го Сойму Карпатської України проф. Штефаи. 
В програмі: сольоспів, сольо-скрипка, ішрафіяльпнй хор 

укр. кат.' церкви, деклямації. 
Проситься все Українське Громадянство м. Трентону й 

Околиці взяти масову участь п цьому Святі. 
, ,. Відділ Карпатського Союзу в ТрентомІ. 

-і - -— ш і"""̂ ь jir_^ тґ^^і.'^` Љ`.„"ь. ^_^ .^; . чь '"' "` ш` ^ ^ ^ 

ФІЛІЯ ХКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІ-
ТЕТУ ft ОБ'ЄДНАНІ ОРГАНІЗАЦП 
В ФИЛАДЕЛФП повідомляють, що 

ЦДІРЧЕННІВСЬНА АКАДЕМІЯ 
^ ж ^ - : відбудеться : 

В НЕДІЛЮ, 14. БЕРЕЗНЯ 1954 р. о год. 7:30 вѓчора 
в залГД`ррожаяського Ќлюбу, 847 Н. Фреклін вул. 

З^яфиіусмо все Громадянство Фнладелфіі масово вша-
нувати^ггвАі'ять Т. Шевченка. 

YBAJfA! ЧИТАЧІ' 
З заіїв$їйм віддихом будете читатп надзвичайно 

ь+++ї. цікаву повість 
T^t: Р. ГАҐҐАРДА: 
ІДОЧКА МОНТЕЗУМИ 

з часів завоювання Мехіка еспаицями. І будете подивляти 
геройс^.ку 'боротьбу азтеків в обороні свосі незалежностн 
й держаяЯостн. Повість основана на історичних подіях, 
але написана легко, в пригодницькому стилю 

, ; ІфО сторін. — Ціна І. І II. част. $3.00. 
- . - f Замовляти: 

KYIW,. 838 N. 7th Street, Philadelphia 23, Pa. 

них та віршованих. А ту в „Сво-
боді'' видрукувані напроти се-
бе якісь дві кусі, чорні постаті, 
а під ними .,віршик"; 

‚Добрий вечір, куме мій! 
Добрий вечір, свате! 
А куди так спішите? 
До Талпаша, брате! 
Що за Талпаш, звідки він? 
Тож крали наш милий. 
У нього всі русини 
Підкріпляють сили. 
Що за брнндзя й масло там 
Обходиться фанно, 
Услугує, як панам, 
Тано надзвичайно!" 
Батько пояснив нам, що ш 

таке оголошення і чому їх в А-
мериці друкують, та що ті чор 
ні фігурки такі чудні тому 
щоб прнтяглн увагу читача. 

Не мала корнети з того укра-
інсько-амернканська крамниця 
що я, ще ледве уміючи читати, 
вивчила його анонс на пам'ять, 
що ще 1 нині його пригадала. 
Але того Талпаша ми, діти, Ще 
не раз згадували. Як наша по-
лонинська брнндзя була коли 
особливо смашиа, ми пригово-
рювали собі: „така, як від тал-
оаша"., 

Батько перечнтував „Свобо-
ду" від ‚лошкн до дошки" — 
не ради новин, бо вони були 
„крайові", відбувши раз подо-
рож до Америки (не летунсь-
кою поштою), а потім другий 
раз через океан знову до і"али-
чинн, були вже таки добре не 
нові і давно знані. 

А читав П, щоб оцінити, як' і 
що „вони" там пишуть. „Вони" 
— ті відважні 1 ідейні одаинці, 
що взялися за діло (в щасливу 
хвилю) і рідним словом почали 
гуртувати і об'єднувати тих са-
мітннх, що іх „недоля й горе 
може гнали за море в чужину". 
Радів мій покійний батько по-
явою „Свободи", як кожним 
проявом національної свідомос-
тн і зорганізованостн. 

В далекому відлюдному селі 
новин було мало, тому вістка 
про газету з Америки була те-
мою розмов в найближчу неді-
лю, коло церкви. А по „Хвалі 
Божій'' (так звали Богослужен-
ня) знову повна хата людей: 
ґаздів, жінок, молоді. Усі хоті-
ли наочно побачити „Свободу", 
переконатися, чи правда то, 
„що прийшла газета аж з Га-
мернкн". Хотіли також довіда-
тнся, чи нема яких цікавих віс-
ток з країни, де нема хлопів і 
де всі одягаються по „панськн". 
Леґіні негодували, що не мо-
жуть туди їхати — нема гро-
шей на дорогу 1 не пустили б 
їх, бо треба ставати до бранки. 

м 
т 

Давні роки, — не ті часи, не 
одна люта хуртовина звіялася 
над верхами Бескиду. Не, знаю, 
чи живе Ще хто з тих, що так 
цікавилися „Свободою", — не 
вміючи П прочитати. А мені то-
ді здавалося б було неймовір-
ною казкою — якби хто сказав,' 
що більш як за пів сотні років 
житиму в Канаді І в гамірному 
мільйоновому місті Монѓреалі І 
очікуватиму з пошти ‚.Свобо-І 
ду" малощо так нетерпеливо, 
як в відлюдному, гірському селі І 
виглядав з пошти „Діло'' мій 
покійний Батько. 

Олени Ор. 

пюка зворушив усіх відомий J своїх промовах, 
чоловічий хор „Легай ВаЛей" j Г е и _ 0 загродський а 
під вмілим керівництвом п. О і т а к о ж представники чужинців 
Дідуха. З захопленням вяслу- j президент Білоруської Наці-
халн приявнГ артистичну де- о и а л ь п о і Р а д и ІІОК. М. Абрам-
клямацію п. Кемпе Гош. Ар- ч и к т а п р е д с Т а в н и к Армянсь-
тист-тенор п. Іван Гош відспі- к о г о К о м І т е т у н . Ассатріян. 
вав ряд пісень, збираючи за- д А М а р Г 0 Л І Н спеціяльно 
служені рясні оплески за гар- СПІІИИВСЯ н а постаті Покійного 
не виконання. Сопрано пані Ін-
на Черняхівська (активна сест-
рнця та член церковного хору) 
виконала пісні з тонким від-

Президента як захисника прав 
національних меншин на Укра-
іні, а зокрема і головно — люд-

. ностн жидівської. Він згадав 
чуттям змісту та музичної бар- п р о р с , и , обставим дуже мало ^JZ"J? 
ви. Солістам акомпані:овала ... . „ ' : ,І„11ІТ. ‚ ,к п я і н„. KOMV г г ю . моссрерою. 
- " `1 відомі навіть ^рашському гро зібрана чисельна 

мадянству, а особливо молоді. ' 
Отже перше знайомство 

ду УНР В. Прокович. інспек-
тор Армії УНР полк. В. Кед-
ровськнй, інженер і громадсь-
кий діяч О. Залекський та ін. 
Цс все наддніпрянці. Але та-
кож серед галицьких діячів і 
політиків я мав нагоду пізнати 
таких визначних людей, з ши-
рокими й гуманними погляда-
ми ‚як був. посол УНР в Лон-
доні д-р Я. Олесннцький, д-р Т. 
ОкуневськиЙ, відомий політич-
ний діяч В. Охримович та ін... 
І коли тут і там підносилися 
обвинувачення проти украінсь-
кого народу, то українці мають 
повне право ці обвинувачення 
відкинути... 

Мистецька частина Академії 
складалась з виступів відомо-
го українського піяніста Вадн-
ма Кіпи, що полонив слухачів 
високим виконанням творів Ко-
сенќа і Шопена, що відповіда-
лн повазі хвилі, а також ви-
ступу відомого хору „Думка", 
під керівництвом диригента О. 
Мнкитюка. Хор виконав народ-
ні пісні — „Та забіліли сніги" 
і „Журавлі". 

ЦІ пісні, у такому мистецько-
му виконанні, зробили глибоке 
враження, як і ціла Академія 
свосю повагою, настросм і ат-

З Театру 

30-річчя великої ролі 
(Напередодпі іпойоркгькпї вистави „Пошились у дурні 

п Америці".) 

Н. котовнч. 
Кінцеве слово виголосив на-

стоятсль протопресвітер О. По- прелегента з поќ. Президентом 
тульййцькіій. В коротких сло 
ва змалював він зразкову 
поставу парафіян при купівлі 
та ремонті церкви. При упоряд-
куванні церкви та цілого бу-
динку працювали вечорами, 
після щоденної тяжкої фізнч-

сгалося в 1008 році, коли ад-
вокат Марґолін мав виступати 
у військовому суді в Кнсві, як 
оборонець молодого Ще тоді у-
краіиського діяча Андрія Лі-
внцького, якого було віддано 
під військовий суд за те. що 

авднторія 
із різних прошарків украінсь-
кого громадянства та діячів 
державних, військових, пред-
стапннків науки, преси та гро-
мадського життя, поволі розхо-
дилась, повна глибоких вра-
жейь... В. II. 

ної праці, окремі парафіяни та він створив і очолив спсціяль-
цілі родини. Приклади велико-' ний комітет в ЛуОнях. на Пол-
го віддання та еитузіязму ви- тавщнні. який мав своїм зав-
казаля працьовиті сестри . т а ` данням запобігти жидівському 
брати і їм в першу чергу та. ft погромові в цьому місті. Було 
усім жертводавцям і працівпи-, не 

ПЕРШЕ ЗАСЇДЛНПЯ 1ІО-
ВОЇ УПРАВИ УКРАГНСЬ-

КОГО ЛІТЕРАТУРНО. 
МИСТЕЦЬКОГО ЌЛЮБУ 
27 лютого цього року від-

иоо році, коли органи ро- булося перше засідання нової 
сійськоі поліції штучно улаш- v n p a n H українського Літера-
ІоНувалн жидівські погроми по - ' . J iv ж 
містах України, ніби як реак- турно-МистецькоГо Ќлюбу, 
цію „народу" на тодішній ре- На цьому засіданні розподі-
волюціпний рух. що охопив ці- лено обов'язки поміж члена-
лу Росію, а зокрема Україну. ! м „ к л ю б у , а також розгляне-
МаРгоАлш: = S ^ S ^ b a ко цілу низку справ з роботи 
Лшицькго не була одинока й клюбу. При розподілі обо-
випадкова. Разом з ним в тій в'язків зроблено деякі зміни 
же справі, як член того ж Ко- в с К л а д і управи н контроль-
мітету. засів І другий видатний н о ї к о м , с і ї Т а , о г л н а 
український діяч Сергій Ше- ,KJ, 
мет. Цс був початок мого зна- потребу посилення роооти 
йомства з українцями, з укра- господарсько-фінансового від-
іисьќ"имн діячами, а далі, по-1 д ілу п . т . ШіТПіловича пере-

RO п ! з м а п ЦІЛИЙ ряд' ведено з членів контрольної 
найвндатнішнх українців, що ,. 
очолювали українську справу І комісії в члени управи з 
одночасно були щирими прня- наданням Лому обов'язків 
гелями народу жидівського та! скарбника, а на ного місце 
ібороннями його від насильств кооптовано інж. П. Кобринсь-

і погром в. Це були такі поста- 0 . 
т,, як Президент Української І кого. З цією ж метою - з 
Центральної Ради проф. М. j метою пѓосилення фінансового 

- _ , „ ^ .акл „ х . — : Грушовський. Голова Директо- апарату клюбу запрошено та-
Дия 12 л,отого IBM P.. Чахо- р П , ПИсьме„нш: В. Винничен-1 К О ж бухгальтера П. Чубато-

to. Головний Отаман Симон 
Петлюра, академик і публіцист 
2. Сфремов, прем'ср-міністер за 
часів Директорії УНР В. Чехів-
:ький. Це були великі люди! 
Але цс далеко не всі. З бігом 
іасу я пізнав цілу низку інших 
українських діячів, людей ви 

кам дякував о. настоятель. 
В історії св. Покровської гро-

мади це велике досягнення, 
яке в обличчі недавньої вели-
кої втрати та невідрадних у-
мовин набирає ще більшого 
значення, лишиться назавжди 
^имволом незломності і й росту. 
Під опікою Всевишнього та По-
сровом Пресвятої Богородиці, 
`ромада молитвою, працею та 
іюбов'го зустрічає життсві труд-
'оіці й невпинно прямўе до-ян-
-оких цілей нашої Церкви й 
Чароду. 

Володимир Дмнтріюі:. 

Трентон, Н. Дж. 
Відзначення SO-пх рокошііг 

смертн Ольги Баеараб-

чамн Організації Оборони Чо 
гирьох Свобід України, 18-го 
відділу в Трентоні. вшановамо 
пам'ять Ольги Васараб, яку за-
хатовано в польській тюрмі, по-
мйнальішм Богослуженням 5-
павахндою, яку відправив о.'Т 
Атаманюк в українській като-
лицькій церкві. ' уц 
„Після' панахиди запрош^}^ 
Українську Громаду до церков-' 
ної домівки, д е відбулися Свя-
точні Сходини на які склалися 
Три ПІС:і1 ХОру ПІД Д Н р . ' ї Ѓ ' ї : 
Бігуна, вступно слово та JIH-
черпний і добре опрацьований 
реферат пані А. Бойцун, кз'льт.-
освітиьої референтќи О О Ч С У в 
Трентоні. 

Святочні Сходини почав хор 
могутнім „Не пора", опісля .ко,-
ротке та речеве вступне слово 
голови відділу п. 3. Федоро-
вича. 

Реферат пані А. Бойцун пред-
ставнв особу Ольги Васараб в 
Історичному аспекті Визволь-
них Змагань України. 

Після реферату хор під дир: 
П. І. Бігуна відспівав „Ми по 
таборах і тюрмах", та на ЗАКІН-
чення „Ще.не вмерла Україна". 

Слід згадати, що пам'ять 
Ольги Васараб живе в серцях 
українців, бо доказом цього бу-
ла присутність зверх ста осіб. і 7 г,. -X. 

Ню Йори, Н. Я. 
Жалобќа Академія я приводу 

емерти ІІрезндентп УІІН 
Андрія Лівишьвого. 

У неділю, 28 лютого 1954 
українське громадянство м. 
Ню Порќу, з почуттям велико-
го смутку, віддало поклін сніт-
лій пам'яті державного му:ка. 
Президента Української Народ-
ноі Республіки, Андрія Лівиць-
кого. 

Першим виголосив „Слово 
про Президента" б. заступник 

го. Обов'язки членів управи 
визначено так: голова — С. 
Лнтвинемко, замісник голови 
— Б. Подоляк і Р. Купчин-
ськнл, секретарі,. — В. Чап-
ленко й І. Шумилович-Шу-

Переглядаючи недавно давні 
річники „Зорі" (того знаменн-
того „Журналу для родин" — 
соборного літературного журна-
лу кінця XIX століття), я по-
пав на замітку про нову п'г.су. 
де автор прихильно нотус по-
яву „нового фарсу М. Кропив-
иицького: ‚‚Пошились у дурні". 
Автор замітки: Іван Франки. 

Із трійки драматургів золо-
тої доби побутового театру: М. 
Старнцький. І. Тобілсвич І М. 
Кропнвницький Кропипнпць-
кий третій із черги. Та, бувши 
великим актором у першу чср-
гу, він інстинктовно зумів пе-
редатн своїм п'г.сам тасмний 
„нерв сцени", велику тасмнн-
цю, якої не вміють збагнути 
часто й великі письменники. 
„Пошились у дурні" - фено-
мен під тим оглядом. Побіч 
грайливого українського гумо-
ру. яскравих т.чпажів украінсь-
ких хуторів, комедія мас той 
чарівний „нерв сцени", ритм 
образів, сцен І ситуацій, що 
роблять п'сеў чистим „стовід-
сотковнм" театром. Кожне сло-
во несе в собі ритм сцен, акції, 
театральної гри. Ця комедія 
мас в соб{ всі елементи Гольдо-
нісвського, чи Мольсрівського 
театру, а впарі з тим чар укра-
їнського слова І гумору. 

Майже ЗО років пізніше на-
стала нова доба театру, доба 
„Березоля". У монографії По-
снпа Гірняка (виданій В-вом 
„Рух" за часів українізації) 
видно фотографію актора у гри-
мі циркового сміхуна, що си-
днть на колесі. Підпис: роля 
Кукси: Модерний театр, у бо-
ротьбі з побутовим, вибрав... 
„Пошились у дурні". Комедія 
була ставлена в пляні цирку, 
текст змінено зовсім. Та ритм, І 
образи 1 той дивний „нерп сце-1 
тѓ' увійшов у наш модерний і 
театр Вистава йшла в 1924 ро-
ці, у Ќнепі, у театрі „Березіль" 
(у режисері! Лопятннського). 

Сьогодні після ЗО років „По-
шилнеь" появляються знову. 
Цим разом у новій адаптації, 
у перер'бці пера Івана Ксрниць-
чого. І. Керппцький не під нині 
працюѓ на полі драматургії 
(його п'сси: ..Король стрільців", 
„Сіль землі" ,й ін. А вже тут. 
в Америці, ми бачили його „На 

тецького ярмарку наприкінці і 
квітня або на початку травня 
цього року, питання про ре- j 
монт домівки клюбу, про за-
арендування відпочинкової 
оселі, про збирання членсь-
них вкладок і інше. 

ріках вавилонських"). Користу-
ючись досвідом драматурга й 
своїм хистом сатирика, І. Кер-
иицькнй пішов у своїй праці 
далеко поза попередні адапта-
ціі, дані вже на еміграції: Вог-
дана Нижанківського (Відень) 
І I. Алексевича, якими корис-
гувався Посип Гірняк у виста-
вах з тих періодів, Це були 
тільки короткі вставки на ак-
гуальні теми, дочеплені до яе-
іміненого тексту комедії. 

I. Керницькнй дав майже но-
ві дві дії, першу і третю. Акцію 
переиесенео у Америку, у нашу 
дійсність. Містер Кукса і містер 
Дранко перетворилися у пред-
ставннків старої нашої іміґра-
ціі, а Антін І Василь у ‚.гріно-
рів", яким усе ще в голові по-
л.тнка й дівчата. Цікава роля 
Писаря - ніби „репортера", 
„іншуренсмена". „брокера" і по-
дружнього посередника. Він і 
конферансіс: I. Керницькнй за -
лншив другу дію незміненою, 
з усім чаром її побутовщини, 
зробив з 2-гої дії виставу т. 
зв. „театр у театрі". Іронічно' 
сатиричний гумор Ксрннцького 
иолучився органічно з степовим 
широким усміхом Кропивниць' 
кого і в результаті наш театр 
цДстав нову, оригінальну адап-
тацію. 

Вистава „Пошились у дурні 
п Америці" мала велнкнй успіх 
минулого місяця в Торонто. У 
цю неділю відбудеться вистава 
в Ню Порќу, в залі Фешин Ін-
ституту, у виконанні Тсатраль-
ної Групи, під рсжисерісю п. 
Олімпії Добровольськоі. Ролю 
Кукси виконуватиме Йосип 
Гірняк. 

Кожен актор мас одну ролю, 
що с ролего його життя, що в 
ній пін найбільший, неперевер-
шений. неповторний. Такою 
ролею Йосипа Гірняка (помн-
иаючн харківський період „Ве-
резоля") о' як нам здасться 

роля Кукси. У ній Гірняк 
неповторний. Той, хто мав иа-
году бачити французький те-
атп Ж. Л. Варро. і міг порів-
нуватн найкращих характер-
них акторів Мольсрівської ко-
медіі з ролею Кукси у блиску-
чому виконанні Гірняка, міг у-
спідомитн собі, яко! високої ев-
ропейської кляси актора мас 
наш театр на еміграції. 

Сподіємося, що в цю неділю, 
сотки любителів театру запов-
нять залю Фешин Інституту, що 
би пережити хвилини такі рідкі 
серед буднів еміграції: хвнли-
ни захоплення мистецтвом рід-
ного театру і почування гордос-
ти, що ми масмо серед нас та-
кого великого актора. 

Іл. Чолгоп. 

окої Інтелігенції І моралі, що Івановќа, фінансова референ-j 
.завжди стояли на сторожі прааітурв. -—- М. ЯрЄМОВИЧ та ї . 
свого народу, але й також и І ^ П а л и в о д а бухгальтер - 7 j f f i 

О. Д Я - І 
динюќ та Т. Шумйлович. му-

сторожі людяностн у ВІДНОШЄН-І., - Г ' „ - „ 
ні д о інших, а між ними й до Чубатий, скарбник 
жидівського народу. Це були 
— учені, письменники, мініст-
ри. Між нимн відомий судовий 
діяч, голова Чернігівського Су-
ру Ілля Шраг, професор І 
міністер закордонних справ О. 
Шульгнн, професор і прем'ср-
міністер А. Яковлів, правник І 
парляментарист М. Корчнн-
ський, професор і міністер за,-
кордонннх спраа К. Мацісвич. 
професор 1 бувш. прем'єр уря-

.інчнин референт — О. Прнн-
ма, літературна референтура 
— В. Чагіленко ft М. Понеді-
лок. Склад контрольної комі-
сії: Ф. Дудко, П. Татарннів 
Гї. Кобрннський. З поточних 
справ управа розглянула: 
питання про влаштуванні: 
черг ового літературно-мпс-

П О Д Я К А 
Дією дорогою складаю найщнрішу подяку ор-

ганізаціялі і всім особам, які `причянйляея до влаш-
туваніія моєї малярської виставки у Горожансько-
му Ќлюбі в Филаделфії. 

Мирослав Радиш 

Увага! — Українці Йониерсу та Околиці! І 
Для відзначення славетної сторінки історії Українського j 
Народу. Пого визвольних змагань І державницького чину 
— в Ц річпиіџо — Проголошення Самостійної Карпатської 

України. t 
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ 

Осередок ім. 30-те Червня — Ионкерс 
влаштовує — - -

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
— яка відбудеться — 

В НЕДІЛЮ, 14-го БЕРЕЗНЯ 1954 Р. 
о гол. 4-ій пополудні 

в залі церкви св. Николая, 79 Ash St., Yonkers, N. Y. 
В програмі: 

Г`іі-iiiii. святочна промова: д-р В. Комарннеькнй. деклямапії. 
В II. частині Акадсміі буде висвітлений документальний 

фільм п. н 

„ТРАГЕДІЯ КАРПАТСЬНОЇ УКРАЇНИ" 
Дохід призначений на фонд будови української ніколи 

в місті Поќкере 
До участи на Академію внічлнво всіх запрошує 

Управѓ. Осередку СУМА. 

У Д О В П ЗИМОВІ ВЕЧОРИ, 
коли дощ або сніговія затря-
муќѓть Вас у хяті, не потребу-
сте нудитися та зітхати за 
чарівними днями весни, бо 
прегарну українську природу 

Вн знайдете в великому 
романі 

ВАСИЛЯ БАРКИ 

РАЙ" М 
Цей роман захопить Вашу у-
яву своєю фабулою та лю-
бовнимн пригодами трьох пар 

героїв. 
Щва тілмш JS. 

Книжку можете купити а 
кппгарнях або в Адміністра-
ці! „Свободи", присилаюча в 
ласті $З. 

„8 V О В О D А" 
P.O. Box 348, Jersey City З, N.J. 

І І І І ' Ш Г і . и ч ' И ч ч ш ч ч ч т ^ ^ г г ч т - к - и ч ч ч ^ ч ^ ч ^ г ч г ч ^ ^ ч ч і Г Т Г 
ПІД ІПЮТЕКТОРАТОМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

ОГ.'ЄДНАНОГО КОМІТЕТУ АМКРИКАНСЬКО-УКРАШСІ.КИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ міста НЮ ПОРЌУ 

Хор ‚ДУМКА" в Ню Йорќу 
влаштовує 

В НЕДІЛЮ, 4-го НВІТНЯ Ц.Р. 
о год. 3:30 пополудні 

в залі FASHION INSTITUTE, 225 West 24th Street, New York City 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ 
з якого ввесь дохід призначений для Наукового Товариства ім. Шевченка, 

як дарунок з нагоди 80-літнього ювілею його існу'вання. 
У ПРОГРАМІ КОНЦЕРТУ: 

Святочна промова проф. Р. Смалк-Огоцьиого, голови Няуконого Товариства ім. Т. Шев-
ченка в Америці; та в мистецькій частині програми виступи: Театральної Групи м. Ню 
Порќу з участю артистів О. Добровольськоі і режисера П. Гіршіќ.і виконають містерію Т. 
Шевченка „Великий льох" і поему „Відьма". В музичній частині програми виступ ба рито-
на О. Стяцуря та Української Симфонічної Ор :естри. иішаіюгг хору 1 хору „Думка" під у-
правою диригента О. Микитюка та при форт"Пінновому супроводі Л. Влхііяшпг. Сценічне 

оформлення В. Лисинка. 
Білети вступу монсна одержати в передпродажі в кріямннцях: „Арка", „Кко" й ,Хур-

ма" та в дні концерту при itacl. — Всі місія нумеровані. 
Концерт пічнеться ТОЧНО О ГОД. 3:S0 ПОПОЛ. 

Під час точок програми не буде дозвотено входити на залю. Тому управа хор 
„Думка" просить П Т Громадянство подбаѓй про білети заздалегідь, ти заповняти аа-
лю від і-од. 8-ої, щоб уможливити точний початок о год. 3:30. Управа хору просить 
теж П.Т. Родичів, що приходять на концерт з малолітніми дітьми, держати їх під час 
концерту ПІД СВОСЮ ОПІКОЮ. 

^ХХХХХХХХХХХХІХХХХІХТХТТТТГХТТТТТ j j g g g В И 

Порозуміння Українських Політичних 
Груп в ЗДА 

В НЕДІЛЮ, 14-го БЕРЕЗНЯ 1954 Р. 
О 2-ій ГОД. ПОПОЛУДНІ 

T O W N H A L L 
123 WEST 43rd STREET, NEW YORK 

: відбудеться 

МІЖНАР0ДНЯ 
МАНІФЕСТАЦІЯ 

Поневолених Народів Сходу Европи 
Членів Паризького Бльоку 

На Маніфестації виступлять з промовами аме-
3 риканські політики. 

Українське Громадянство запрошуємо до уча-
стн у цій важливій Маніфестації. 

ГХТТТТХТТТТГТХТТXТХХХХХJхххтхххтхтхтххттхтттл 

Заложене ще на рідних Землях, а тепер відновлене 
в ЗДА видавництво „Червона Калина започатку-

вало свою діяльність ювілейним збірником 
з нагоди 700-ліття 

столичного Города Короля Данила 

Н А Ш ЛЬВІВ 
З М І С Т : 

Микола ІІІлемкевяч — Передмова: Ярослпа Пімтгрнмк: 
„Княжни город Льпів"; Володимир Дорошенко: „Київ і 
Львів"; Миколи Андрусяк: „У 700-ліття Львова": Ярочлав 
ГудннцькнГі: „Наава Львів та П походження"; Лев ЛеикнЙ: 
..Під патиною віків"; Михайло Гя.іІбей: „Міщанство Льво-
ва"; Володимир (`Ічингький: „Архітектура І мистецтво Ль'ио-
ва"; Лука Луців: „Літературний Львів"; Ваѓќль Питлиць-
i.nfl: „Український музичний Львів"; Лев Ясімчук: „Україн-
ське шкільництво Львова"; Володимир Білолор: .Літи Льво-
ва"; Лука Мишу ѓа: „В поході до волі"; Івая Кедрян: „4tt 
справді Піємонт?"; Василь Мудрий: „Львів осередком бо-
ротьбн за український університет": Ярослав Граягпич: 
,.28. червня 1914 у Львові1'; Никяфор Прнпк: ‚Львів у восн-
яих ооках 19Ш-1918"; Ѓоман Купчинський: „Село в мі'сь-
кн.ч боях"; Микола Пачовгькнй: „Вивішеннл прапору"; Во-
лоднмир Ка.тнна: „З листопадових боїв иа ПІдзамчІ"; Іммн 
Ќостюк:„Моя Мати"; Грнгор Лужницький:„Місто св. ІО(м"; 
Івая КериицькиА: „Сіль Землі"; Ѓоман І'яковськяй: ‚Львів 
— центра ля української кооперації"; Василь Лев: „Льшв-
ська богема між двох війн"; Ярослав РудинпдеиД: „Льмів-
ський говір"; Володимир Січииський: „Чужинці про Львів"; 
Володямнр Тремѓ)Іцькяй: ‚Львів І філателія"; Лев Лепкий: 
„ІТеремнська мнтра-корона"; „В обороні споконвічних nit-ta" 
— меморіял до Американського Уряду. 

Чудово видана книжка, великого формату, на 
гарному папері, багато ілюстрацій, дво-кольорова 
обкладинка — 216 сторін друку. 
Ціна: бропї 5Я.0О, g твердій полотняній оправі $5.00. 

Џ ПІгТАЙТЕ ПО ВСІХ ЌІШГАРНЯХ. 4 
Замовляти: 

"SVOBODA", Р. О. Встх Юв, }ertey ЄПу З, N; J. 
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9 П Р А Ц Я 
# HELP WANTED MALE 

ВОСНУВАЧІ 
— ІІ — 

ПОРТЕРИ 
Г о л ОСІЃЃЙСЬ 

ROOM 21(1 

15-25 WHITE HALL ST. 

В будні 3 до 5 І'.ЛІ. 

' Н А У К А 9 
HELP WANTED—FEMALE 

ДОСВІДЧЕНІ 
ДО МОДЕЛІВ СУКОНОК 

і укладання. 
SPADEA FASHIONS INC. 
120 West 31st Street, N.Y.C. 

ЖІНКА 
до загальної помочі у фабриці 
Досвіду не вимагаќться, с`тали 

праця, добра платня. 
Berez food I'roduet.s Corp. 

.17-1 Jtmius St. Bklyn. 1)1 2-1357 
ІКГ New Lots to funius St. 

BMT Canaraic Line to Livonia Ave 

INCOME TAX 

It еиравал: 
I INCOME TAX 

REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE 

Зайдіть до: 
UARTKIW A MART1NEC 

Agency 

І 30!) E. 14th Street 

New York 3, N. Y. 

ВІСТІ З TOPOHTA 
700-ЛІТТЯ К О Р О Н А Ц І Ї 
ДАНИЛА 1 ЗАСНУВАННЯ 

ЛЬВОВА 
Т о р о н т о ПРИСТУПИЛО ДО ПІДГО-

708Н імпозантної імпрези Я иа-
годи 700-ЛІТТЯ коронації короля 
Данила, як ріинож 700-ліття 
заснування ннм міста Дьвова. 
Для влаштування цих святку-
шінь. буй набраний на широкій 
громадській базі підготовчий 
Ювілейний Комітет, до якого 
увШшлн: голова Комітету: д-р 
Степан Росоха І Праѓсѓко Кар-
патськн.ч Січовиків), члени: о. 
ред Петро Хомин іукраїнська 
католицька церков), о, прот. 
Пеѓро Самець (українська пра-
вославва церков), М. Бернѓа, 
УНО і Українське Націє-
ішльне Оо'сднаішяі. Іван Гу`ме-
нюк (СУС Союз Украінсь-
КИХ Самостійників і.̀  проф,- Со-
лоиинкл ЛЕВУ (Ліга Внзво-
ленпя України), д-р .'І. Крох-
малюк іКУК ФДК і Ка-
иадійськоіЧ) Легіонўі. 

Святкування в ідбўуться під 
патронатом Комітету Українціќ 
Канади 28 березня у залі ‚.Мос-
іч-й Г.іл". На головного промопт 
ця запрошено проф. Шлсмке-
нича з Ню Порќу У концерто-
г.ій чаї тині' візьмуть участь ви-
зиачиі українські мистецькі си-
ли х: Торонто, Рішено запроси-
тн як гостей усіх українських 
церковних і світських доетой-
виків, представників міст;і То-
роята, федерального уряду і 
парламенту, як тез; провінцій-
ного уряду і парлямситу. 

АНІ ІЃНДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
::і:м.п:... 

НОВІ книжки 

Дні л'яди української землі 
не віддамо нікому віќоли! 
Під цим гаслом святкують всі 
українці у вільному світі IS 
річницю проголошення самеє? 
ТІЙИОСТН ІСарі'.чтсі.коі України. 
ПІД ним гаслом святкують nut 
соборпііцьиу Подію також уЌѓ 
раїнц . . її під ! грона-
том Комітету Ўкра†нців Каид-
дн. Під цим гаслом святкують 

. іеі.: GR. 7-1556 1 І цю Історичну подію також у-
`" # NOTARY PUBLIC т ! країнќі м. Торонто. 
тЎіш. Ѓі. 1 i.Vfii:-__j - ' Спяткувапнл ;: Торонті г.ідбу-
-"'—" — - - ` __... дуться її березня, і: неділю В 

гоц S-мій вечора в АндиторП 
! УНО. `літ Калсдж вулиця п'ід 
j паттюіттом Відділу КУК. а 
- технічно перевело їх Братство 
! Карпатських Січовиків 

Екзскутива ВІДДІЛУ КУК у 
неначе нош. чудиш шина Ѓа- Торонті отсим шип..' зиіуінкас 
кож для вашім близьких в Ќв- всіч українців м Торонто і о-

колккі, прибути масово на ці 

Ф _ НА ІІРОДЛЛь 

ЧОЛОВІЧЕ УБРАННЯ 
ІЦ1 пракТИЧнин даруиии 

кожну нагоді'. Мали п 

1 I I . І ч 

ропі ВІД JilO.OO. 
c O U i S b A N U t K s 

1511 hirst Ave., New lrork City 
iJ.li.i; Ьо-til ВУЯ.) 

НАПРАВШІ 

ВСІ ЧАС'ТИ до наііранн печей, 
вуглевнх. Газових, нафтових, 
огрівачш парою й гарячою во-
дою. як також усякі нові печі 

можете дістати п 
STOVE MFRS CORP. 

18І-186 Mulberry Street. 
Newark I, N. J. 

іткуванн.ч. щоб свосю при-
еутніетиі азманіфестуиати по-
.'UO УКРЯЇИСЬКОГО НЛрОДу Дії 

""' "' " ' І' ГІЙНРГО життя І 
' І""' 1"" з.і'іі)монструваттн та 
заві "re. rvj пін ,ци пі за.іічаня 
наших сусідів на українські 
землі, я в першій черзі на УК-
і.аіні -к%- ( ріг. -v Лсклю Кар-
патську Україну' 

I'.KItl 'ЌЎЛІВ'І ВІДДІЛ)' і {ЎЌ 
v Торонті, 

БУДІВНИЧІ 

УКРАЇНСЬКА ВЗ ДГВЄЛЬИА j 
КОМПАНІЯ 

Будўемо виключно для ўкраїв-
ціл ПО Цілій Америці. Масте бу-
дівельну проблему?'кличте вас. 

Школи, Нерќва, Нар. Доми 
та інші проекти, і`оловнна інж. 
В . С`імапцем. І імииіми n.vu ьи 
c a m . 
UKRAINIAN CONM Кис I lor. Cw. 
99 hlniwooo Ave.. irvuuuou. N. J. 

Володимир Барагура. Меч і 
слана. Історичні оповідання 
для дітей і молоді. .‚Євшан-
зілля" і „На варті". Торон-
то, 1951, стор. 72, обкладнн-
ка мистця Мирона Лсвнць-
кого. Ілюстрації мистця 
Петра Андрусева. 

Володимир Барагура в ці" 
книжечці показав, що він 
уміс легко писати оповідання 
для молоді, яка напевно сма-
куватиме в них, коли діста-
не їх до своїх рук. 

В книжці „Меч і книга" 
надруковано 14 оповідань у 
трьох групах. Перша група 
називається „На полі слави", 
і в ні.і маќмо два оповідання 
З тих' часів, коли хоробрий 
український князь Святослав 
воював з- печенігами, одно з 
половецького життя, одно з 
часів короля Данила і четвер-
те нагадўе читачеві славні ко-
зацькі часи. Три оповідання 
творінѓь другу групу під наз-
пою „Пергамент і книга". Тут 
дав автор оповідання про Нес-
тора - Літописця, Кисво-Мо-
гплянську Академію та Щю 
острозькнх первопечатників. 
Найбільше оповідань в третій 
групі, бо аж шість. Ця група 
називається „Перші кроки на 
верхів'я", і в ній Барагура 
оповідао про Тараса Шевчсн-
іса, Івана Франка та Лесю Ук-
раїнку. 

Таких оповідань досі май-
же не було в нашій літерату-
рі, Були вже оповідання з на-
шрї політичної історії, а тут 
автор формою оповідання ін-
формуі; молодого читача і про 
культурні справи і про життя 
молодих наших читачів віл 
наукових, навіть популярно 
написаних розвідок на куль-
турні чн літературні теми. І 
оці Барагурнні твори прнга-
дуватимуть молодим нашим 
читачам славне минуле Укра-
їнн. її культурні осяги та 
життя її великих письменнп-
ків. 

В книжці 18 гарних вели-
кнх ілюстрацій Петра Андру-
сева, а прикрашена вона ко-
льоровою обкладинкою Мнро-
ва Левнцького. „Меч і книга" 
В. Барагури — це одне з кра-
щнх видань для нашої дітво-

Д-F СІ. ШШШШШ0 
ПРЕЗИДЕНТОМ У. Н. Р. 
(Закінчення зі стор. 1.) 

ціональної Ради, що на ос-
нові параграфу 22 Тимчасо-
вого Закону про Реорганіза-
цію Державного Центру ав-
томатично стас Головою Дер-

ШідЗ нові законопроекти пере-
дати до відповідної Комісії, 
відпала. 

Голова III Сесії п. І. П. Ба-
гряний закриває перше засі-

жави з титулом, правами н ; і а Н Ш , щ Сесії Української 
обов'язками Президента Уќ- Національної Ради і запові-
раїнської Народньої Pecnj'6- дас наступне засідання на 

с.іід%к)чий день, тобто в не-
ділю. 7 березня 1954 р. 

Перед початком III . Сесії 
Української Національної Ра-

лікн. 
Виставляється єдина канди-

датура — д-ра С. Витвиць-
кого. 

Відкритим г о л о суванням, 
одноголосно, вибирається Р о ? ^ и відбулися Служби Божі в 
ловою УкраїнськоїНаціональ-Ь'0^ Церквах: в украшськін 
ної Ради дотеперішній голова П-'^-католицькій церкві о 
Вик. Органу УНРади - д-р1 1 , , Т 1 " ^ДИНІ ранкўу, а в у-
Степан Внтвнцькнй. Всі при- краІнськіЙ православній цер-
явні члени Української Наці- кві о 11 годині. 
ональної Ради і чисельні ѓос- та іюоажав успішної і плідної 

ві відслужив тиху Службу 
Божу Генеральний Вікарій 

ті спонтанно встають з своїх 
місць і вітають д-ра Вит-
вицького довготривалими оп-
л сенами. 

На підставі висліду голосу-
ванЬя Голови Ш Сесії І. Баг-
ряний проголошує Головою 
Держави, Президентом Укра-
їнської Народної Республіки, 
д-ра Степана Витвицького, та 
заприсяжус його. Всі вста-

на Німеччину о. Голинський 
та обажав успішної і плідної 
ир;щі III Сесії Української 
Національної Ради, якій бу-
ло виголошено многоліття. 

В українській православній 
церкві відправив Службу Бо-
жу з молебнем Благочинний 
о. Паладій Дубнцький та ви-

ють і д-р Внтвнцькнй `повто- голосив Вічну Пам'ять По-
рюс текст присяги. j кінному Президентові Андрію 

Президент Української На- і Ліпицькому і многоліття Ук-
родної Ресцубліки виголошує раїнськіі! Національній Раді, 
відповідну промову. І побажавши успішної праці 

Наступна точка, з огляду'III Сесії Української Націо-
на те, що поступив внесок,' пальної Ради. 

КОЛЯДА НА СУСПІЛЬНУ СЛУЖБУ ЗУАДК 

скоріше й краще свої гумані-
тарні і переселснчі завдання. 

Нригад)'смо, що всі пожертви 
па ЗУАДК можна відтягнути 
від федерального доходового 
податку, і посвідка ЗУАДК с 
ифіщйноіо посвідкою для по-
даткових урядів. 

Всі пожертви та членські 
вкладки ЗУАДК слати на ад-
рссу: 

Листа ч. 3. 
На поклик Злученого Ўкраїн-

ськоі-о Американського Допомог 
гового Комітету та Українського 
Конгресовоіч) Комітету слідуючі 
організації та громадяни зложи-
лн Коляду на допомогові та пс-
рсселснчі цілі ЗУАДК-у (від $5 
вгору і -

1 .Н.С. Відділ ч. 102, В-во св. 
Петра й Павла $25.00. 

Д-р Ііогд. Гарбовсьюій $15.С0. 
По S10.00 зложили: Укр. Ро-

бітничий Союз. відд. ч. 13, „Хри-
стіянська Любов"; д-р Г. Лознн-
ськн. Филнп Бойко. Ірина Гавўр, 
Ник, Горбоаий, Софія Ткати-
шак, М. Зснчук, У.Н.С., відд. ч. 
481, Т-во їм. І. Франка; Ростн-
слав Шутер (Окрім $10.00 зло-
жни ай` $127.00 — спсціяльного 
призначення І, Ф. Марќ, И. Сс-
нюк, А. Кнрилюк, Я. Михайло-
внч.Іќ ВснГрнн. 

По S7.00 зложили: М. Тнхо-
июк. 

По $5.00 зложили: Ст. Телен-
цьо. Семен і Володимир Днгда-
ло, М. Боіюзснко, С. М. Слю-
сар. Н. Шушсрека, І. Дух, М. 
Таиський, д-р В. Вілсцькнй, іиж. 
Т. Семаковськнй. Т. Джеря, А. 
Коколус, І. Щебльовський, А. 
Семчу"к. Вч. о. П. Білон, Ф. Ки-
нік. І'. Коровайчук, С. Лоблр. 
Б. Козак', Р. Косовнч, В. Музи-
ка, Я. Дубас, д-р В. Касараба, 
Л. Внтннцька. Е. Круц, Ст. О-
садчнй. Марія Кулнняк. Кпл. 
М. Цоцура, Юстнна Мазепа, І. 
Терлецький, О. Мушкевнч, С. 
Васильків, Анна Гончаренко, 
Вол. Васнксвич, В. Третяк, І. 
Чумак, М. Масляна, І. Щупа-
Ківський, М, Зайцев, Ст. Стнд-
BBK, А. Гетснко, Я. Бігун, Лю-
бомнра Грегорст, Микола Воз-
нлк. 

На збіркові листи зібрали: 
У.К.К., відділ v Вілкс-Бері, 

Па. Листа ч. 7628 $91.45. (З ішх 
по .S.ri.00 зложили: М. Коблои-
ськнй. Я. Мскеліта. С. Лавриќ, 
С. Ходновський; список всіх 
жертводавців подамо у звіті за 
січеньќ 

Збірка у Ламбсртвил. Н. Дж., 
$27.00 І З`бирали: І. Ьлляшенко, 

REAL ESTATE 

25 AVENUE близько 86 STREET 
НоШ доми — 2-родиіші з цегли. 
-і' , кімнати, кожний мас голі-
відську кухню; вистелений кн-
л и мами; Гараж, близько стан-
щї, шкіл й інш. 
West End Train — 25th Street 

Station. 
Оглядати в кожний день. 

ESPLANODE 2-8793 
EAST DURHAM. 34-кімн. дім. y-
мсбльований, Soda - Fountain і 
Tearoom, також великий склеп, 
уряджений на бучерню, при-
блязно 4 акри, басейн, 2 шопи, 
в центрі місцевості. Route 145,' 
140 миль від N.Y.C. Ціна на 
скорий продаж $37.500. М-І Rm. 
830, 11 W. 42 St. New York City 
Tclepohne: PP. 7-6334. 

Продаж зі стратою — $10,500 
1-род. дім. Jackson Heights 

6 кімнат - - Гараж — прнсмна 
іільннцн. 

Гарний вибір на Queens — оці-
исио на кожиу кишеню. 

1 Ѓїї Г(іТП ' 
FRANKUN — IL. 8-5303 
72-30 Roosevelt Avenue 

Jackson Heichts, L. I. 

Листа ч. 'і. Кдді, H. И.; Союз Українок А-
Нн поклик Злученого Ўкраїн- мсрикн. відд. 6 у Рачестер. Н. 

сьќого Американського Допомо- Г;. і переслала Софія Онуфрнк); 
гового Комітету та Українсько- Микола Осонеький з Шікаго; 
го Конгресового Комітету елі- Кася і Гриць Паўк з Шікаго; 
дуючі організації та громадяни Теодор Ґуль з Стсйтен Айлепд, 
зложили Коляду на доаомогові Н ІІ ; Нікнфор Сліпченко з 
та переселснчі цілі ЗУАДК-у МангеЙм, Па.; Пстоо Самойлів 
(під дол. 5 вгору): 'з Ню Порќу; д-р Б. А. Фнлип- А. Купчаќ, В. Бойчук. Н. Ілля-

Від українських бізнесменіќ чиќ з Толідо, О.; Яків і Марія шепкоі. З них по $5 00 зложи-
та професіоналістів у Филадсл- Репокіз з Дітройту; Софія Тќа- лн: В. Бойчук, І. Ілляшенко. В. 
фії: По $25: д-р Еміль Гарасим. Ічук з Кліпленду; Н. ГоіиЗопнй Купчаќ. В. Галичий. Список всіх 
По $15: Кравецька робітня п.п. 'а Ню Порќу. j жертводавців подамо у звіт: за 
Викрикам і Чопко. По $10:1 По S3: Ян Щсбловський з і січень 1954 р, 
„Фортуна" І. Гаврилів і С-ка; (ШікаСо, Ілл.; Анастасія Сем-j Збірка у Дітройті, Міш. 36. 
про(р. Петро Андрусів, Еміль ІЧУК з Вашингтону, Д. К.; Вч.І Листа ч. 7507. $35.00. (Збирав 
Кульчицькнй, Василь Мущннка, 6. П. Білон з Жаиет. Па.; Франк В. Тустанівський, переслав д-р 
Павло Буґера, Володи'мир У- 1ч;п::к :І Вервіќ, Па.; Р. Коро- А. Заплітннй). З них $5.00 зло-
щак. По S5 Василь Креденсер. пайчук з Клівленду. О.; Семен жив Я. Фнлипів. (Список всіх 
Михайло Клько. д-р Павло Ду- Лобур з Клівленду; Богдан Ко-і жертводавців пооголоснмо у зві-
бас, д-р Е. Прончак, Олена заќ з Гартфорду, Конн.; Роман ті за січень 1954 р.) 
Штоѓри 
Павло 

На продаж—9-кімн. дім з усімн 
удогіднсннями. Курник, дім до 
виведення курят р іикубаторі та 
виряд иа 1500 курей, Оќсло З 
акри землі з овоч, деревами, я-
годи, виноград, потічок. Около 
125 миль від N.Y.C. 2 милі до 
озера. Відповід. на 2 родини. За 
інфор. пишіть W. Bockman, R.D. 
2. Hudson, N.Y., or call after 5:30. 
Claverack 3550. 

NEWTON, N. J. 
ІвО-акропа фарма, 

12-кімпатинй дім, огтчвання, 
стодола й шопа. 

Кличте Newton (N. J.) 1-358W 

ENGLISHTOWN, N. J. 
0-кіміі. дім, 2 акри, всі удоско-
налеішя, Гараж на 2 акта. 30x30 
бічні будинки: Трактор, круг-
лнй плуг. $12,500. 

JamesburK 1-0020М1 

East New York—-Bklyn 
6-род. дім. всі уліпш., олив. огр. 
мід. рури, 1 мешк. до зайняття 
Добре полож.. близько комуніка-
цій. склепів, шкіл, церков. При 
ступна ціна. 2-род. дім. псі ўдо 
скоиал.. олнв. огрів., мід. рури, 
близ. комун., склепів, шкіл, цср-
ков. MARKOWITZ. 429 Vtrmonl 
St.. Brooklyn. Tel. Dl 5-0463. 

OUTSTANDING BUY!-! 
5-Fain. - Store — Ratbush 

Дім з цегли, олив, огрів., мідяні 
рури. добрі умовний. Зараз до 
зайняття склеп 1JA блоку від 

і дому при'близно на"ЗООО родин 
ин. Александер Яремќо,.Косовнч з С. Франциско. Кал.; і Збірка на .чриеіннзх у родини Прихід $3.500. Витрати^$1.300. 
Пономаренко. Я. Мартп-'А. Мартинюк з Шікаґо; Павло(Маціборських $20.00. Збірку пе- 10-літній Шц, Цшя $17,390. 

І С-ка, МИрослав Кушнір, і Головатий з Шікаго; А. Леве-j ревів І. Ілемський. З них $5.00 1792 Nostrand Ave. Bklyn, N.Y. ри — гарний подарунок під і" о п н ч 

_ _ _ _ , Крамниця Павла Федьків, Бў- Інець, Марія Левепець. М. Л 
Я.IHHKN . 

Л. .Ту ці а 

ДО ВИНА П МУ 

КІМНАТА ДО ВИИАПМУ. 
Кімната до вннайму з Приват-
ною лааничкою й електричним 
ХОЛОДІЛЬНИКОМ. Умебльована або 
ні. Голоснтись до: 

MIKE ELKO 
605 N. 7th St., Philadelphia. Pa. 

ДО ВПИСУВАННЯ 
МІСЯЧНИХ ТА ІНШИХ 

ВКЛАДОК 

Ціна 15 центів. 

Можна замовля ѓа п кни-
гарні „Свободи '. 

"S V (J BODA" 
к.4 Qrand Street 

Jersey Cily З, N. І. 

.новнн Ќ А ' ! 

‚^'^O^V-V-S^'--V',^-0.0'^^'tO^O.'^-V^u.^e4.-ea' 

Хто хоче піаііати. якими шляхами прямўе українська 
цім.п.іц. думка, той понннен ўваќша прочитати блиску 

MISCELLANEOUS 

CHINCHILLAS 
продаас ді стратою — 3 пари 
ВИСОКОЯКІСНИХ і ннпробува-
иих самців. Тільки $1,250 з 

клітками Й інші. Кликати: 
HUBBARD 76222 — N. J. 

тпір талановитого українського письменника І публіциста 
'д-ра ЮРІЯ ЛИПИ 

ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ 
Автор ці'ї і.ііііаскн в НМ4 імніі згинув геройською смертю 
в радих ЎПА у боротьбі я мосіаіиеько-Гкільшгвнцькнмн 

окупантами. 
Замовляйте: Ціна $1.50 

SVOBODA, 83 Grand Strict, Jersey City З, N. J. 

іложнв П. Чічіла. (Список всіх! 
{дівсльнс ПІДТфИСМСТВО Петнк ііг.енець з Асторії. Н. П.; Марія жертводавців подамо у звіті за 
С-ка. д-р Тарас Рибачок, Ми-'БУРЛИн з Шікаго; Александер і січень 195-1 р.) 
хайло Іваиисик. Разом $ІНО.ІФилппоішч з Міснаполіс, Міни.; У.К.К.. Відд. у Савт Бснд, Інд. 

.-^^.-‚s ^^^..^..-^ - - - . . - ; ^ ^ і збірка на річних зборах Б-ва ІВасиль Семків з Ембридж. Пд.-^Зб. Листа %. 7131 S05-00 І$б.ОО 
`','сп. Василія Великого, відд. 364 роман Кишакевнч з ШікаГо: на видатки). (Голова Відд. Ми-

- У.Н.С. у Клівленді (Переслав j Родино Чайковсокнх з Парми. хайло Пап, секретар —- П^Стер-
адв. Малицькнйі: Збіркова лн-!0 . ; Теодоо і Олена Марущак з по і. З них злоясили по $5.00: І. 
ста ч. 7456 $24.25; ч. 9362 $18.75. Понтіяк. Міш,; Ярослава К. Ѓа- Горин з дружќною, М. Неймент, 
(Поіменно жертводавці будуть лан з Фнладелфії, Па.; А. Ќу- . Гкатюк-Томків, С. ГЧ'МніцькиЙ. 
проголошені у зітіті за січень щнк з Дітройту. Міш.; Ст. Гра- м. Сакалош. І. Прнсташ, А. Мс-
19541. Пар з Перт Амбой. Н. Дн:.: М. л ій, М. Поживалќо. С. Двояк. І. 

Збірка у Дітройті, Міш. не- Деркач з Лос Анджелес. Кал.; Шаѓли. Г. Кіраль. М. Периіин. 
реслав д-р Антін Заплітннй С. Заяць з Бофало, Н. И,; По- Ќ'писок всіх жертводавців буде 
Збіркова листа ч. 7507 $35. (По- сип Білоган з Іст Орендж. Н,і поОГОЛОШоно у звіті за січень 
іменно жертводавці будуть про- Дж,; Олекса Таран з Річмонд, 
голошені у звіті за січень 19511. Ва.; Поснп Псрлокич з Тамз 

Збірка в Роктавн. Н. Дж. $27 Рівср. Н. Дж.; А. Берегулька з 
переслав Іван Ілляшенко. Б'}етон;,. Масс.; С. Марілчук та 

(Поіменно жертводавці будуть Мяхчйло Кравчук з Филадел-
ПРОГОЛОШСНІ в звіті за січень фії. Па.; Іван Серсдоха з Кар-
1954 1. тсрст. Н. Дж.; М. Дуда з Ню 

Відділ Матірного Союзу У- ГеЙпе::. Кони.; Микола. Лисий 
країноќ у Балтимор $20 спе- з Дітройту. МІШ.; С. Чалншев 
цілльне призначення іперссла- з Депол, Па.; М. Строчуќ з На-
ла О. Калиновська).` '.укеґам. Ілл ; М. Хомеііушко з 

Збірка на товариській зустрі- ІрвінГтои. Н. Дж.; О. Фсдорнка j 

Owner Ви 4-7782 

Чудову віршоваяў казку 
Н. ЗАБІЛИ 

Чарівна хустина 
— для Вашхх діточок — . 

4 можете шшисати з „Свободи" І; 

лише за бО#. 
"S V О В-0 D А" 

P.O. BOX 346. 
JERSEY CITY З, N. J. 

195-: p. і 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN 
—?i I E j , COMMITTEE, Inc. 

9 BUSINESS OPPORTUNITY 9 
ГРОСЕРНЯ і бучврвя; ґаранто-

ваний тиж. оборот $1.300; по 
ложені у Fairlavrn, N.J. Мур. бу-
динок; 2 апар. вгорі над скло-
пом; гараж на 2-авта. Доляр за 
доляр#за товар і "влаштування. 
Кликати Fairlawri, N.I. 6-3022. 
Ціна за будинок $18.900. 

ROOMING JiOUSE 
14 кімнат й"Каттедж. 

Seaside Park.; N. J. 
Charter 0-0241 

E. WS N.Y.C. 
4в кімнат — олив, огріглшія, 
дохід $1,250. Місячини рент $300. 

Винлйч на 2УЯ року. 
Ціна ,500, готівка $Л000. 

Schifter 148J — 2nd Ave.. NYC. 

ВКЛНКА КРАЛШИЦЯ 
Зшімі`имтг иоложс'цня в S. І. 

Добірна дільниця'St. Georcc — 
з бюром. Зараз до зайняття. На 
бажання власник . переробить. 
Поміркований рент. Догідний 
доїзд. 

GI 7-1183 — 'Мѓ. Mack 

CARPENTER SHOP 
зі жнтлопнм приміщенням. 

Продасться з причини смерти. 
Склеп. Виряд. Надасться на 1 
або 2 особи. Знаменитий товар. 

West 50th St.' Location. 
Call Mon.—Fri. for appointment. 

PL 7-3496 
M-9 Rm 830 II W 42 NYC 

Ч И Т А Й Т Е Н А Й С Т А Р І Ш І Й 
УКРАЇНСЬКИЙ щоденник 

„СВОВОДУ , 

МАШИНКИ 
Перероблені 

ДО 

ПИСАННЯ 
англійські, ціна` $25.00. Має-
мо також нові 1 перероблені 
українські маптй нкя. Рахуи-
кові машини. Офісові приря-
да. Потрібно асептів. 

A U LAN0UA0ES 
TYPEWRITER COMPANY 

119 W. 23rd SL (6—7 Ave.) 
New York, N. Y. 

Phone: CHelsea 3-8086 

r##K###nwix#w#ww#f#mmixir 

ПРОДАЖ ЗІ СТРАТОЮ!!! 
4-род. мур. , дім — Brooklyn 

2 а парт, до зайшггтя. 
Наріжиг посілість — знамсни-
ті умовкни. 2'Д .кімн. і 2731 
кімн. апартаменти. Великі; по-1 
більшені кімнати. Пар. огрі-
вання -- ках. лазничка. близ." 
до всілѓо. Тільки $12,900. , 

EVcrRTccn 80370 

Подасмо до ні доми, чи 

оголошення ВКЛИЧ1ШІІ І ІІІ- ! 

441 ЧІ'ІКМ І КОЛ'И'Ќ^ впио 

"^ох ШІІ Р"Па. 5Л'я. U.S.A.1 $ J 4 0 ЙИОСІІТЬСМ І'Н-
ЗУАДКочІтет у Фнладелфії. j ̀ - " " кг^ 

І ЛЄЖИТІОТЬ (ВІДПОВІДНО .1" 

величини пгол.) nopWn.ia 

Lytwyn К lytwyi 
UKRAINIAN 

TNERAL DIRECTORS 
AIR CONDrriONEO " 

()бслутачІДира І Чесяа 
Our Services Are AvaSsbfaS 
Anywhere^In ^New Jeniey 

S01 SPmNOrTELO'AVENUH 
1RVINOTON, N. I 

NEWARK, tC I 
ESsex r}-536fl 

!7^ 

SSfifci-^ :.. 

Щ 

ILL 

.... 

Щт. 

; 

r,-

-

‡Г^:,Ь 
ШЕШ1Ш.ІІ - добрий, iii-ли-
кий, спеціяльний вибір найкра-
щого іюду, внплеканоічз схре-
щеиням. 
Показ нагороджених на вистпш 
MARY LEE CHINCHILLA RANCH 
IUS-02 ll'J Ave. — LA. 5-2428 

St. Albans, L. I.. N. Y. 
Open 7 days — 1 p.m. — 10 p.m. 

У ВСІХ ЃПРАВАХ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЗВІСНОГО 
Н О Т А Р І А Л Ь Н О Г О Б Ю Р А 

K0WBASNIUK AGENCY 
277 EAST 10th STREET, NEW YORK 9, N. Y. 

(Кіля Avenue A) Tel.: AL^onquin 4-8779 
ШІІФКАРТН продасмо на всі кораблі. 
ГГОНН посиласмо до всіх країн і виплачўемо иа останній 

пошті. 
ЛФІДКВІТН, прохання та інші потрібні документи на спро-

ваджсння рідних і знайомих до Америки. 
ОБЕЗІІКЧВННЯ (асекурація) під опію, неінпелиппх вв-

падкш. недуги. Забезпечуємо життя, меблі, вікна 
автомобілі, футра, біжутерію та інше. 

НГОД.ЛОі() доми та всякого роду бнзнеси. 
І І І . К А О і а.р, -силќа ішкунків за границю). 

ПОДАТКОВІ ЗВІТИ (INCOME TAX) 
і'-;.a KoittkieiiiOK Шумі пі.(і — Литій Шумсйко. 
Ііі и.j.н п. ІЦІМЄМІІ..: В суботи: 

п., -̀ і-, ‚.і,ні. до N ііеч. Від 10:00 рано до 4:00 попод. 
;І неділі: від 10:.'!ІІ до 2 пополудні. 

Чі Нового Року в домі и. М. Си- з Мавп. Н. Дас; Л. Допілка з і 
ідоренко. $18.50. (Поіменно жер- Брнджпорт, Па.; Г. ВатамавюкІ 
тводавці будуть піюгблошені в з ШікаГо. Ілл.; Омелян Муш-j 
звіті за січень 1954 і пере- ксвнч з Іст Чстсм. Н. П.; Федір 
слав Григорій Дац. Слгеценко з Річмонд. Ба.; Ма-

Українськнй Амато р с ь і: н й твій Зінчин з Амстердам. Н. П.; 
Гурток у Гсркімер. Н."П. $13.20. Василь Яворспко з Бофало, 

Зі збірки на похороні бл. п. Ц. П. 
Теклі Буѓєра $12 і переслав М. ' ! 'Прохасмі усі наші оргяніаа-
Дубас) . . - " — " Ч ті ." 'г"іч: і і іг" "Ігчовн-

По Sid: Андрій Вііеів З Бек- тн своє членство в ЗУ'АДК ѓа 
карії. Па.; Т-во Ісаака Мазепи, лрясилати разом з Колядою і 
відд. 231 У.Р.Союзу (переслав еп"г членські вкладки.. 
секретар М. Отрешко-Арськнй і: Памятаймо скла орган і за-
Василь Сломошинськнй з Дже- цР` 'vie-гл я числом їі членів, 
мейка. Н. П.; Іван Баран з ПойД і З У А Д К разом з Вами виконає 

Читайте укра`шські кннжкв 
її газетп, бо часте читання 

„еле. до просвіти, а просаѓѓ. ^ Разо"" а текстом. 
— UP галві Адм. „Свободи" 

НАЙБІЛЬШІ ВОРОГИ НАШОГО ЗДОРОВ'Я 
с недуги серця, на що річно вмврас 324 людей їм тисячу населення. Другим з ряду — в 
рак (пістряк) на що вмирає 133 людей на тисячу населення. Дальша іде високе тиснення 
ќрови — 106.2; недуги нирок — 52.4; На різні наглі випадки — 45; На запалення ле-
ГІ-ІІПІ — 34.0. а на сухоти 30.2 (Статистика — 19-18). 

Про все це прочнтасте собі н Лікарській Книжці: 

„НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" 
ДРУГЕ ВИДАННЯ 

поправлене та написане — "up to date" — чистою українською мовою з описом всяких 
недуг в XX. відділах — вже друкується. Треба нам лише 1000 передплатників, щоби 
оплатити решту коштів видання. Отже шукаємо 1000 культурних людей. Хто пришле $5.00 
— то не лише вишлемо йому прегарну книжку, але помістимо його ім'я на важній сто-
ріиці цеї книжки, як члена з 1000 культ`урних людей. 

9 ХТО З ВАС БУДЕ ПЕРШИЙЃ 9 , , л . 
^ Пишіть на адресу: - v. 

DR. А. Т. KIBZEY, 
4651 BRADEN AVENUE, DETROIT 10, MICH. 

-.^- J - +ь 

HANUSEY MUSIC CO. 
244 W. Girard Avenue, Philadelphia 23, Pa. 

Великий вибір українських платівок. 
Найкращі патефони — найліпших марок. 

Відчинено денно 9:30-9 вечора. В неділі до 2 попол. 

ДО УКРАІШЏВ СТАРОЇ І НОВОЇ ЕМІҐРАЩЇІ 
Оджниі.им іііи'Ді-тіііпііи. чаГѓкрнпіих 
шщищареьішл. годниннкіл „ОМЕГА" 
в самому серці української громади 
ил півночі ооручао пайиопіший ио-
аель „ОМЕГА АВТОМАТІЌ" годви-

шик. що самий пак ручўиться. 

ПІ на під J7LJM) I вище. 
Веляквй ввбір гарних 14-карато-

вих виробів з золота і срібла на да-
ручки з різних нагод. Ми тішимося 
вже 39 оокіп великою українською 
кліснтелею не лише в Шікаго, але й 
виснласмо по всій Америці ва С. О. 
О іамовлення. Гарантуємо 1 звер-
тявмо гроші, якщо нема 100% задо-
волення. Догідні сплати без відсот-
кіл. Говорвмо по-українськи! Прв-
ходьте, телефонуйте, замовляйте 
поштою: 

М. J. HARRIS JEWELER, 
1949 W. Chicago Ave, Chicago, IIL 

Tel Selecy 3-5753 

ІВАН оУНЬКО 
У Ќ ѓ . П О Г Р Е В Д Н К 

ОАслуга чіч:на І пайкраіца, 
ПІШІ ПРИСТУПНІ, 

J O H N B U N K O 

Uceoaed Uodcrtakff 
Л Embalraer 

137 EAST 5th STREET 

New York City 

REASONABLE PRICES 

telephone: ORamercy 7-7861. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р U o r P R B f l l l 
І — В В ќ І оохорокааая 

і BRONX, BROOXLYN, NEW 
YORK І ОКОЛйЩЯ 

Ковггрольоваяа гавтавреь. 
ѓ у р а . М о д е р н а УЄШЛЧГЩЩЯ 

і " ужитку дарове 

Р Б Т В Р J A R E M A 
Л) EAST lib STREET, 

NEW YORK, R V. 

Tel.: ORchard 4-2568 

TAP3AH, i . 3244. Вязов. 

X GUA^P CONC7UCTEC? TA5?ZAN T O A CniNGHOM ОССИГІЕГ7 
ЂУ A C O Z E N ОТЧЕК P K I ^ O N E e e . A ^ THE Г700К OPENED 
TO AI7AMT_HI_M, A P'Ald OF - -SOLCnE^-S Є Т О Р Р ^ С THEIR: 

WAITING O F A CIVILIAN LAC? TO 
5-ТАКЕЇ CUfiriOU^LV AT THE 

A P E - A A A N . 

WHEN THE GUAKC7 MAC L E ^ T . T V E 
VvAjj^lOGT^,- иРГОЕГ7 ОМ Б-`. ' Ш Є І К 

COMPANION-?-, KBUtiW-SP 
: игаіТАі. г̂ AlTl̂ 4o 
OF THE VOUNG 

і l^SN^'TAKZi 
` Ю ATT-..`!-

^Б^Еѓ..і-:Г7 5'^CsOTICAaY 
STEFEN^ELeSa VOUTH 
Y м^-г т к у л ^ iN^TEAJ7?" 

Вартівник запровадив Tap-
зана до темниці, в якій пере-
буваз тузів інших в'язнів. Ко-
лн двері відчинилися, щоб Він 
увійшов, пара вояків нере-

стали знущатися над цнвіль-
ним юнаком і з зацікавлен-
н.чм подивнлися нб мавполю-
дину. 

Коли вартівник відійшов, 

вояки, приневолені своїми 
компаньйонами, в і д н о вили 
брутальне знущання над мо-
лодим хлопцем. 

— Акторські БОЙОВИЌКИ му-

сять бути хоробрі чоловіки, 
— завважав саркастично; Тар-
=ан, — щоб нападати вдвох 
на бегЗоронного юнака! Чо-
му б не спробувати JuCHe за-
мість нього† 'и ` ; 


