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БЕЗРОБІТТЯМ; ОСТАННЯ В О Д Н Е В А ЕКСПЛЬО 
СТЕРІЯ Д Л Я НАУКОВЦІВ; З Д А ПОВІ 

АНГЛПО ПРО ЧАС НЕГАЙНОЌ 
В І Д П Л А Т И АГРЕСОРОВІ 

Президент налісти пригадували прези-
деитові, що місяць березень, 
згідно з його попередньою за 

ЗІЯ — ЦЕ, 
Д О 

Вашингтон. 
Айзенгавер на пресовій кон 
ферснціГ заявив, що в ЗДА 
панўе такий закон, що „ніхто 
не повинен бути суддею в 
своїй власній,, справі", ґіро це 
повинен дбати, провід Респуб-
ліканської Партії — казав 
президент у відповіді на запит 
журналістів прр домагання 
сенатора Джозефа Р. Мек 
Карті брати участь у працях 
Сенатської Слідчої Підкомісії 
в справі непорозуміння з сек-
ретарем армії Ѓобертом Сті-
веисом. На інший запит пре-
зидект відповів, ‚'що він не мо-
же скласти жадної заяви про 
те, чи сенатоїр .^ІекКарті мас 
право ставнѓя запити на цій 
комісії, бо піц не оріснтуеться 
в цій, технічно, заплутані# 
справі. Сенатор„ІІекКарті не-
гайно після заяви президента 
твердив, що між ним і презн-
дентом панўе ‚'„повна згода", 
бо президентові слова відно-
сяться не до -нього (МекКар-
ті), тільки др.Р$я Кона, якого 
мас переслухурвтн сенатська 
Комісія. ,!Я зовсім не хочу бу-
ти своїм власним суддею" — 
казав МекКарті., 

В справі безробіття презн-
дент казав, одо покищо його 

явою, повинен був показати, 
чи теперішня знижка в про-
дукціі с переходовим явищем, 
чи загрожує перемінитися в 
депресію. На це президент від-
повів, що цього року спізни-
лася весна і пізніше припа-
дають Великодні свята, що 
спричинило відложенвя біль-
шнх закупів, тому треба по-
чекати на квітень. Айзенга-
вер заповів, що докладніше 
поінформує журналістів про 
недавній вибух водневої бом-
би на Тихому океані аж то-
ді, коли дістане звіт від голо-
ви Комісії Атомової Енергії 
— адмірала Луїса Стравса. 
На конференції він тільки за-
явив, що ця експльозія „була 
містерісю для науковців - спе-
ціялісѓів від атомової сили". 
Щось велике му сіл о статися, 
коли ця експльозія несподіва-
но заскочила науковців — 
казав президент. Айзенгавер 
закликав французів і місце-
аих вояків у Індо - Китаї ви-
трнматя л боротьбі проти ко-
муністів і заявив свою віру в 
їхню перемогу. Англійського 
прем'єра Вннстона Черчила 
президент запевняв, одо ЗДА 
повідомлять англійський уряд 

ко-
лИ б мали починати своќз"ВІд-

Американці не будуть вишколювати військ 
в Індо-Китаї 

Секретар оборони Вилсон 
висловився за участю амерн-
канських інструкторів у ви-
школюванні а в т о х тонних 
військ в Індо - Китаї. Однак 
те і мого становище супере-
4нть з становищем політнч-
ttax і військових французь-
йих чинників, які вважають, 
що вишколом індо - кнтайсь-
і:ої автохтонної армії мають 
Зн}іматися тільки французи. 

кою дальшої групи амерн-
камських бомбардувальників. 
— Тим часом переговори між 
урядами Франції і В'єтнаму 
щодо надання цій країні са-
мостійности — не привели до 
успіху, оо В'єтнам домага-
сться признання його рівно-
рядностн з Францією, з якою 
вія підписав би політично-
військовий пакт. В'єтнам за-
пропонував, щоб Франція пе-
ретворилась у союз держав 

Домагаю†ься дальшої знижки податків від 
продажу 

Вашингтон. — Демокрд,-
тичний сенатор Волтер Ф. 
Джордж заявив, що він до-
магатимсться в Сенаті біль-
шої знижки податків від про-
дажу, ніж утсвалила Палата 
Репрезентантів., Він сказав, 
що підтримуватиме внесок се-
ватора пола . Даґлеса, щоб 
скасувати іО-шдєотковий по-

жає, що таке зменшення по-
датку від продажу збільшить 
купівельну силу населення і 
заохотить підприємців до роз-
будови своїх підприємств. Па-
лата Репрезентантів зменшн-
ла прибуток із податків від 
продажу на 912,000.000 до-
лярів, а Сенатська Фінансове 
Комісія підвищила цю суму 
до 958,000,000 долярів. Бес 

скасуватид ^ ^ таких змін залишилися податки 
П Р Г Д М Є Г ` Я К х с л ^ ь н н к н і від продажу лікерів, нвтомо-
кух^иГплити. Лжоппж_вва- білів, сигарет . тютюн)-. 

Дбайте №льше про пацієнтів як про свою 
кишеню" — закликає лікар своїх товаришів 
Клівленд. Огайо. - Д-Р Ро- снтами. Вони думають тільки 

берт М. Майерс який, поки 
став лікарем, був священн-
ком. закликає .своїх товари-
шів - лікарів, щоб вони про-
являли більЩу фюдяшсть, ко-
ли лікують своїх пацієнтів. 
У прокопі, вирлошеній на 
зборах Американської Акаде-
мії для Загаль'ної Практики 

про те, щоб якнайскорше за-
лишити практику і піти на 
відпочинок. Така постава лі-
карів більше сприяє домаган-
ню державної або соціялізо-
ваяої медицини, ніж усі полі-
тикн, що колибудь жили. Ма-
йерс вважає, що „коли Аме-
риканська Академія для За-

ля Загальної " Р ^ " " ' ^ b r i o l Практики повинна 
він сказав. ^ 0 ^ і к а р ' ! ^ и

а ' І м а т и основу для дальшого 
ють, нібито „^ог СОТВОРИ= і існування, то передусім ліка-
тільки їх", а ‚всі 1"""ЛЮ .Д И і Рі мусять дати найкращу опі-
сотворені на рогом. Професій- к у якнайбільшому числу па-
ні лікарі заінтересовані біль-1 ц і с н т і в j то п о найнижчій ці-
ше свосю кишенею, як паці- ^ " 

9 Груші демократичних сту-
дентів університету в Північ-
ній Каролайві вітала бувшого 
демократичного кандидата йа 
президента Стівенсона таким 
транспарентом: , .‚Нехай живе 
Адлей Стівеисои — яайближ-
чий президент ЗДА!" 

9 В останньому тижні в Ню 
Иорку зменшилося число про-
хань про виплату допомоги для 
бсзррб.тних. Це було найнижче 
в цьому році ‚число прохань. 
Але в інших місцевостях Ни-
ї ``чського стейту число без-
роОітннх зросло, досягнувши 
найвишого числа в цьому році. 

9 В Конгресі з'явилася де-
л?гація фермерів з південного 
заходу, щоб звернути увагу 
конгресменам на те, що в пів-
Деішо-західн!х,д стеятах панўе 
Г. ЇПГЛ п-к;уха. дна загрожує ка-
т'"̀ тткИ о`о сільському госпо-
ЙЯрстзу та твар:піннм фармаи. 

В А М Е Р И Ц І 

Президент Двайт Д. Айзенгавер побожно приглядається 
золотому хрестові, що його дав йому в Білому Домі, в Іменні 
Єрусалимського Патрілрха, Архиєпнскоп Мнхаїл, голова 
Греко-Правоолавної Церкви Північної і Південної Америки.' 
В хрест оправлена частинка дерева з того хреста, на якому 

розп'ято Ісуса Хрнста майже 2,000 років тому. 

Комісар для втікачів при ОН домагається і 
40 мільйонів долярів 

Об'єднані Нації, Н. П. 
Високий комісар для справ 
втікачів при Об'єднаних На-
ціях, д-р Дж. Ван Гейвен, 
опрацював плян розв'язки 
проблеми втікачів, длЯ здій-
снення якого потрібно 40,-
000,000 долярів. Ця проблема 
мала б бути розв'язана впро-
довж найближчих п'ятьох ро 

членів ОН, які прихильно 
ставляться до втікачів, зло$ 
жать суму 15,000,000 доларів^ 
то решту Ван Гейвен береть-
ся роздобути з іншнх джерел. 
Згідно з пляном Ван Геіівс-
на, 90% утікачів, які є під 
опікою ОН, мають асимілю-
ватися в тих країнах, де вони 
живуть тепер, а 10% еміѓру-3 

оодовчо з уваги на престиж j за зразком Великої Британії. 
Франції в очах автономних Франція не погоджується на 
Й?ядів `Ляосу, Камбоджі і це, побоюючись поганих для 
В'єтнаму. В Індо - Китаї є те- неї наслідків в Марокко й 
qfep 200 американських авія- ТЧ'незії. Тому невідомо, чи 
'гійннх техніків та 40 цнвіль- В'єтнам, на терені якого ве-
ни.ч пілотів і ще не вирішено, деться війна з комуністами, 
чи` буде збільшена ця кіль- віз`ьме участь в Женевській 
кість американців з виснл- кон(тілпенції. 

11 = а а а д н е = в а і д е и — 

Неру критикує американську систему 
колективної безпеки 

Ню Делі. — Індійський лиоість війни, той „вже про-
прем'ср Неру знову гнголо- грав справу миру". При цій 
сив у парламенті сеінт:у про- нагоді Неру знову закликав 
мову з гострою ќоптикою, негайно припинити воєнні дії 
американської системи колеќ, в Індо-Китаї, не чекаючи на 
тианої безпеки, називаючи її ВИСЛІДИ Женевської конфе-
сіянням ‚‚небезпеки, непев- ренції. Одначе він признав, 
ности і хиткостн". При цій що осягнути перемир'я в ІН-
нагоді він ще рал накинувся до-Китаї дуже трудно, бо там 
на американ'ську військову нема якоїсь одної виразної 
допомогу Пакістанозі, заяв-1 фронтової лінії. Неру дуже 
ляючи, що вона ..створює во-, оптимістично ставиться до 
енний клімат". Треба рішити-. Женевської конференції і ду-
ся — сказав Неру. — що вій- же радні'ї, що „вперше буде 
На є неминуча, і тоді всімн представлений там Китай", 
способами до неї приготовля- Приявність націоналістично, 
тися, або шукати миру „коли го Китаю в Об'єднаних На-
не за всяку, то майже за вся- ціях він назвав „малим аб-
ку ціну". Хто допускає мож- сурдом". 

ЗАГОСТРИЛИСЬ ВІДН0-
СИНИ МІЖ НІМЕЧЧИНОЮ 

І ФРАНЦІЄЮ ' 
ФРАНЦІЯ ПОСТАВИЛА НОВІ ПЕРЕДУМОВИ Д Л Я 
ВІДБУДОВИ НІМЕЦЬКО! АРМП. — НЕМА ВИГЛЯ-

Д Ш НА ПОРОЗУМІННЯ У СПРАВІ З А Р Щ И Н И 
протокол, .то це вимагало б 
нової ратифікації західньо-
німецьким парламентом і ви-
ринула б нова політична 

Бонн. — Німецький уряд 
оприлюднив свою постанову 
— відкинути останні переду 
мови, що їх поставила Фран 
дія при затверджуванні тої 
зміни німецької конституції, 
яка дозволяє німцям відбуду-
вати свою збройну силу. Три 
західні високі комісари пого-
дились були вже на затвер-
дження тісї зміни, прийнятої 
німецьким парламентом, з 
тим додатковим застережен-
нлм, що відбудова німецької 
збройної сили може розпоча-
тнся тільки після ратифіку-
вання західньо-европейського 
пакту Оборонної Спільноти 
всімн шістьма заінтересовани-
ми державами. Тим часом 
уже після такої постанови 
західніх високих комісарів 
французький уряд зажадав 
ще додатково, щоб Західня 
Німеччина підписала прото-
кол, виготовлений представ-
ннкамн шести держав, при-
належних до так званої за-
хідньої європейської спільно-
ти, про те, що Франція збере-
же свої окремі аверхницькі 
права над французькою ар-
місю, якщо постане спільна 
європейська армія включно з 
німецькими частинами. Той 
протокол був виготовлений 

справа, яка ускладняла б 
внутрішню політичну снтуа-
цію в Західній Німеччині. 
Тому-речник західньо-ніиець. 
кого уряду рішуче ВИСЛОВИВ-
ся проти висування Францією 
додаткових і непередбачених 
досі труднощів і заявив, що 
уряд не буде навіть вдаватись 
у розгляд тієї останньої 
французької вимоѓв. Водво-
час у Парижі настрої серед 
французьких політиків не во. 
рожать порозуміння з німця-
мн у справі Зарщини, бо 
французи не хочуть погодн-
тнсь на засадничу вимогу` 
німців, щоб німці могли в од-
наковій мірі користуватись 
господарським потенціялом 
Зарщини, як французи. Тому 
й прем'єр Лянісль відмовився 
визначити вже тепер дату, 
коли уряд предложнть захід-
ньо-европейський оборонний 
пакт на ратифікацію парля-
ментові, бо не бачить реаль-
ної можливости, щоб у такій: 
ситуації той пакт міг бути 
ратифікований. З другого бо-
ку, відложенвя знову цієї 
справи наражує Францію на 

ще в лютому минулого року J погіршення взаємин з З'сди-
у Римі, але його не підпису- 'неними Державами, і то як-
івалн формально уряди всіх 
І заінтересованих держав. За-Лейбур-партії загрожує розлам 

Лондон. — В англійській буристської партії одиозгіднеІХ ІдН Ь 0^н^м е ц ь к и й ' `ў^д `^^іп, 
опозиційній Робітничій партії з коисерватистами в тому, ЩОІ т е п е р нд становищі, що ко-
може прийти внедовзі до роз- н а довшу мету, тримати нН ля б канцлер Аденауер мав', мірі` від становища З'сдяие^ 

іламу. У висліді якого д р у г а ' ^ Ц ^ И ? Н " р і й ^ ^ Р ^ " " " . підписати тепер той римський' инх Держав fcw^lt j r ^ ^ . " Vi . іле вдасться, отже краіце ма-' ят , , -

раз перед Женевською кок-
ференцісю, коли вирішеннл 
питання мнру-війни в Індо-
Китаї залежать у величезній 

які 
)М ве-І 
гів рі- ж 

стала в ЗВ'ЯЗКУ З питанням І СТОЯТИ збоку. Тим часом ќѓ і 
відбудови німецькоЃ збройноіілика частина лейбурнсгів р і . -аршал Тіто заповів, що в(ночас виявились можливості, 
сили. Офіційний провід пар-1 щуче проти всякої відбудови найближчому місяці поїде до} Щі 

тії солідаризусться з консер-1 німецької збройної сили і 
ватнвиим англійським урядом проти пакту Оборонної Спіль-

ти до голосування над цим 
законопроектом. В 1954 році 
— сказав Волкотт — пляну-
ють збудувати 1.400,000 но-
вих мешкань, а також умож-
лнвнтн продаж від 600,000 до вплати 
700,000 старих домів. Демо- що їх 
кратнчні члени цієї комісії суми. 

при купівлі нових та старих 
домів на ЗО років сплати за 
куплені будинки. Досі треба у віднош'енні до західньо-ев-Іноти. Минулого тижня п'ять 
було платити готівкою 3,0О0}^ о п ей с ь к о г о пакту Оборонної лейбурнстськнх парляментар-
долярів за дім вартости 15( Спільнот`и, що передбачає, них послів, у проводі з дру 
тисяч долярів, а тепер цю су- с п і Л Ь Н у 3 німцями европейсь- жиною лідера лівого крила 
му зменшується по 2,500 до- Ку apMjK), вважаючи, що та- лейбуристів, Бевана, виїхали 
лярів. Зменшується також к а арМ ія корисна для Англії,' до Парижу на з'їзд противни-

бо забезпечує її зі сторони ків західнього пакту Е)вро-
европейського континенту. І пейської Оборонної Спіль-
Крім цього, керівництво лей- ноти. 

готівкою від ДОМІВ, 
продасться за інші 

Таємні відомості про атом в англійській 
брошурі 

Кензас Ситі. — Американ-

Ізраїль погрожує арабам відплатою 
Єрусалим 

ські атомові фахівці внвча-
ють видрукувану в Англії 
брошуру п. з. „Англійські 
атомові фабрики", в якій по-
дано відомості про атом, що 
їх в ЗДА ще й досі вважають 
за секретні. Ця брошура, ви-
дана ще місяць тому, лише 
тепер появилася в цій країні. 
З неї можна довідатися про 
проду'кування атомової енер-
ґії, про спосіб, яким англін-
ці збагачують уран до вибу-
хового рівня і про те, як во-
ни продукують плютоній — 
матеріял, потрібний для вн-

готовлення атомової бомби 
Цю техніку винайдено спер 

'Ізраїлю вийшли з мішаної 
йордансько - ізраїльської ко-

шу в ЗДА' і про неї знають мнпї для береження переми-
в цій країні тільки одиниці з Р'я. Що існує від останньої 
огляду на безпеку країни, жидівсько , арабської війни 
яку охоронюс закон, ухвале- під проводом американського 
ний Конгресом. Брошуру на- коммодора Гачісона, - на 
писав К. Е. Б. Джей, а на- знак протесту проти станови-
друковано її в королівській ^ W комісії у справі напа-
друкарні, звідки вона пішла ДУ н а автобус і вбивства 11 
у вільний продаж. Презн- "ого пасажирів. Представни-
дент Айзенгавер недавно `ќй Ізраїлю в цій комісії за-
звертався до Конгресу з про 

до 

позицією змінити застарілий 
закон про атомову енергію. 
який ухвалено тоді, коли 
атомова таємниця належала 
тільки ЗДА. 

Справа депортації співака Геймеса 
Лос Анджелес. — Уряд Імі. І ЗДА на Гаваї до Ріти Гей-

ґрації і Натуралізації вручив ворт, то не мав права повср-
співакові Дікові Геймесові.датися, і тому підлягає зако-
чоловікові кінозірки Ріти ну про депортацію. ГеЙмес 
Гейворт, наказ про ного де- мас ще й третю провину 

9 Презядеігг Айзенгаврр іме-
яував генерал-ляйтенанта Ло-
ренса С. Крейгі комендантом 
союзних летуиськюо сил в Пів-
денній Европі. 

9 Найвнодий суд стейту Ю-
та вирішив, що дерево, яке 
росте в городі, не с перешко-
XVodoj сиочніґр.{о тґи 'ою`а 
Окружний суд був вирішив, що 
галуззя цього дерева, яке зви-
сас над сусіднім городом, треба 
обтяти. 

Џ Секретар рільництва Езра 
Тефт Венсон боронив на Секат-
ській Комісії свою рільничу 
програму, заявляючи, що змеи-
шена допомога фармерам реґу-
люватиме сільсько-господарсь-
ку продукцію, коли фермери 
діставатимуть меншу державну 
допомогу за ті продукти, яких 
с забагато, і продукуватимуть 
ті продукти, що їх на ринку 
Сраьус. 

портацію до країни його на-
родження Аргентини. В на-
казі подано такі причини де-
портаиії: Геймес не може 
стати громадянином ЗДА, бо 
під час другої світової війни 
просив звільнити його від 
військової служби як чужнн-
ця; коли Геймес виїхав був 
в червні минулого року з 

бо 
в січні 1953 року не подав 
своєї адреси до іміґраційного 
ЎРяду, хоч усі чужинці піл 
загрозою депортації мусять 
це робити кожного року. Обо-
ронець Геймеса заявив, що с 
люди, які бажають розбити 
подружнє життя Геймеса та 
Ріти Гейворт, і він апелюва-
тиме до Найвищого Сулу 

Півторафунтова дитина прожила вже 
п'ять днів 

Морріставн, Н. Дж. — Деб-
ра Енніс Нютон живе вже 
п'ятий день, хоч при наро-
дженні важила тільки 18 ун-
цій. Вона належить до най-
меншп.х дітей в історії медн-
цини, які пережили свос на-
родження. Дебра Нютон пе-

себе добре", хоч стан її все 
Ще' вважають за критичним. 
П годують що дві години че-
рез рурку. Дікарі вважають. 
Що ця дівчинка буде жити, бо 
вона дуже активно і добре ре 
агус на зовнішні подразнення. 
Батьки цієї дитини живуть в 

пропонували резолюцію 
гострим протестом і засудом 
Йорданії, з території якої — 
як твердять ці представники 
— прибула до Ізраїлю озбро-
сна група арабів і зробила 
на автобус засідку. Представ-
ннки Йорданії заперечили 
цьому, заявивши, що жиди 
не мають на це певних дока-
лів, а що, навпаки, с позна-
кн. що в нападі брали участь 
також мешканці Ізраїлю. На-
:.панні', вгорі голова комісії в 
голосуванні участи іе брав, 

Представники але прихилився радше 
становища Йорданії. Тоді 
представники Ізраїлю відмо-
внлнсь співпрацювати з ко-
иісісю. Голова делегації Із-
раїлю заповів ще перед голо-
суванням. що невдача комісії 
у цін справі означатиме ‚‚кі-
нець Гачісона" і ‚‚кінець Об'-
гднаних Націй в Палестині". 
Найгірше — пише американ-
ськнй кореспондент „Ню 
Порк Таймеў" — що пред-
ставннк Ізраїлю з виразною 
погрозою заявив, що уряд 
його країни не зможе гаран-
туватн. що 'з жидівського бо-
ку не буде відплати за цей 
напад. Ця погроза відбилася 
вже на терені Об'єднаних 
Націй у Ню Иорку, де пред-
ставннк Ливану, д-р Маліќ, 
звернув в Раді Безпеки ува-
гу в імені всіх арабських дер-
жав на те, що збоку Ісра'ілю 
тпеба сподіватися якогось на-
..еду. Представник Ізраїлю 
цьому заперечив. 

пакту стане Італія. Повідом-
ляючи про це з Београду, за-
кордонні кореспонденти до-
дають, що існують познаки, 
що в дуже близькому часі 
прийде до безпосереднього 

славісю, Грецією і Туреччи- порозуміння між Італією 1 
ною у військово - політичний Югославією у справі Трієсту. 

Туреччини з офіційними від-
відинами. Під час тих відві-
днн буде мова про перетво-
рення теперішнього військо-
вого порозуміння між Юґо-

Уряд Шельби в Італії має сильну позицію 

Німці здобувають торговельний ринок 
Мехіко Ситі. Мехіко. — За- о-чшчаг`но й започаткувати 

хідня Німеччина плян`.т. здо-j німецьку господарську екс-
бгги торговельний ринок 
Мехіко та іншнх латинських 
державах Південної і Серед-
ньої Америки, якнн вона бу-
ла втратила під час дпутої 
-вітової війни. В тій цілі зор-
ганізовано в столиці Мехіко 
велику виставку мануфактур-
ннх товарів та машин. Ціна 
виставлених експонатів пере-
пнщус 25 мільйонів долярів. 
Виставку відкрив міністер 

у Іпанзію на Західній Півкулі, 
де досі на ринку панували 
американські товари. Німець-
кий міністеп торгчвлі Людвіг 
Еогарп назвав Латинську 
Америку ..континентом май-
бутнього". Перед війною екс-
порт з Німеччини до Мехіко 
становив 20.000 000 долярів, 
а в 1953 році дійшов вже до 
30.000.000. Німці привезли 
минулого року з Мехіко то-

Рим. — Уряд Шельби осяг-
нув поважну перемогу в 
зв'язку з скандальною спра-
вою, що загрожувала йому 
потрясенням: торгівлею нар-
котиками в клюбах, що ко-
рнстувались протекцією полі-
ції, смертю при иевнясненнх 
обставинах молодої дівчини 
та участю в тій афері сина 
міністра закордонних справ 
Піччіоні і ін. Опозиція зажа-
дала в цій справі негайної 
парляментарної дебати. Пре-

м'ср Шельба спротивився, 
кажучи, що тепер ще ведеть" 
ся поліційне та судове слід# 
ство в цій справі, і запропо-
нував повести дебату най" 
швидше 7 липня. За урядо-
вим внесенням було 270 голо' 
сів проти 198. Окремо 268 го-
лосами проти 207 голосів був 
відкинений внесок комуніс-
ті в у цій самій справі. Пре-
м'ера Шельбу підтримали та# 
кож монархісти, які, зреш-
тою, не належать до урядової 
коаліції. 

Совєти випустили на волю 291 еспансьќого 
полоненого 

Француз'ький слано корабель. Усі вони пва 
ребувалн в одному з совстсь-
ких таборів невільничої пра-
ці, і були позбавлені права 
писати та діставати будь-які 
листя. У другій світовій вій-
ні воювала по німецькому бо^ 
ці проти Совстів еспансьха 
‚.Блакнтня дивізія". 

Мадрид. 
Червоний Хрест повідомив, 
що совстський уряд випустив 
на волю 291 еспанського во-
яка. що попали в полон ще 
на початку другої світової 
війни. Щоб забрати звільне-
них еспанців1, до Одеси ви-

В СВІТІ 
9 „Москалі перші полетять 

на місяць", заявив 90-літнІЙ 
російський учений ОСручев у 
свому зверненні до комсомолу, 
що його передавали через ра-
діо. ..На місяці чекають на ро-
сійгькнх Колумбів". сказав 
здитинілий російський гурра-
патріот. 

9 Королеву Слмсавету II, Л 
чоловіка князя Единбургу і 
весь почет вже двічі щеплено в 
Австралії Гамма - глобуліною 
проти недуги дитячого паралі-
чу. що іі епідемія нибухла в о-
колнці. яку саме відвідує коро-
лева Щепленню не піддано 
тільки осіб старших за 35 ро-
кіп. бо вони відпбрніші яа дн-
тячяй параліч. П'ять тижнів 
тому королеву та И почот ще-
пнли після того, як вона роз-
мовляла з дружиною посла, що 
захворів на цю недугу. 

що вони підготовляли атектат 
на молодого короля Іраку, що 
приїхав до столиці на відвідя-
ни. Другому секретареві по-
сольства Цейльону наказано 
виїхати з Пакістану впродовж 
24 годин, як замішаному в тШ 
змові. 

Џ Китайський комуяістячннЙ 
уряд заарештував 28 кнтайсь-
ких католицьких духовяиків, у 
ході дальших репресій проти 
релігіі і духовенства, — повідо-
мили втікачі, що прибули до 
Г̀ойЃ Конѓу. 

Џ Індо-кнтийські партязаям 
застосували нову тактику: щоб 
відвернути увагу французів від 
фортеці Дісбіенфу і перешко-
лнтн дово:юві нових підкріп-
лень, вони посилили бойову ак-
акцію на іншнх відтинках, зо-
крема знову перетяли голов-
ний шлях від порту Гакой до 
місцевостн. де перебувають 
американські летуни й техніч-
ний персонал. 
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КЛОПОТИ З НОВИМ ГАСЛОМ 

Від довшого часу в ню-
йоркському центрі Ради Доб-
родійностн й Здоров'я відбу-
заються наради, щоб внзна-
чити способи для прнстосу-
вання новоприбулих іміґрян-
тів до обставин, в яких вони 
опинилися в Америці. У цих 
нарадах беруть участь прсд-
ставники різних етнічних 
груп, між ними також і ук-
раїнських (ЗУАДК'у і „Само-
помочі"). Донедавна голов-
ним предметом цих нарад бу-
ла доля старших людей, яким 
треба не тільки допомогти 
матеріально, але й підшука-
ти громадські осередки („ко-
ммюніті сентерс"), де вони 
могли б проводити кілька го-
дин денно у товаристві таких, 
як вони, старших осіб. У най. 
новіших часах прийшла на 
чергу допомога молоді, го 
ловно у виборі фаху, відио 
відно до здібностей І ос піти 

Це все складні рені, і тому 
не легко скласти нашвндку-
руч плян, що відповідав би 
потребам нових американців. 
Іноді здасться, що вже щось 
осягнено в одній чи другій 
ділянці, коли несподівано вн-
ходять на денне світло непе-
редбачені перешкоди. Та це 
не спнняс керівників міського 
департаменту Добродійностн 
й Здоров'я у їх прямуванні 
до наміченої цілі. 

січна американська оселя. Це 
місто. 

Багато слів витратили президент Айзенгавер та секре-
тар стейту Доллес на вияснення ‚.Нового обличчя" („Ню 
Лук") республіканської адміністрації, проте, ні в Америці, 
ні в світі ще й досі не визнаються, що саме це нове гасло 
означає, зокрема, що с в ньому „нового". Мабуть тому пре-
зндент заявився проти цісї назви, розуміючи, що вона ба-
ламутна. 

„Нове обличчя" зв'язане в першу чергу з стратегією, 
військовою і політичною, а стратегія, на думку Айзенга-
всра, мусить змінюватись, відповідно до нових родів зброї 
й обставин. Над нею треба час від часу призадумуватнсь 
та її перевіряти. „Нове обличчя" — це якраз така перевір-
ка, яка займається головно воєнними операціями ЗДА на 
випадок совстської агресії. Та як ті операції будуть внгля-
дати, в якому місці, на які розміри, і з атомовими бомбами, 
чи без них, — ‚Нове обличчя" не проголошує. „Нове облич-
чя" не заповідає також, чи відплата на совстську агресію 
буде обов'язково означати внбух нової світової війни. З 
цього висновок, то . не зважаючи на відплату, льокальна 
рійна може знову вибухнути в подібний спосіб, як це було'навіть не одноцільне 
в Кореї. Про все те треба догадуватися і то не союзникам і він охоплює площу в 321 
Америки, а Кремлеві. Якраз це мало б бути тим засобом, квадратову милю, на якій 
який повинен би відстрашити Москву від нової агресії. розбудовано в минулому ба-

Можна догадуватись, що ініціатором творення „Нового'ѓато осель, що згодом сполу-
обличчя" є таки сам президент. Тут він виступає вже не чилися в одно середовище, 
як президент, але в ролі військового стратега, себто фахової Його передмістя й окремі 
людини. З „Нового обличчя" говорить не Айзенгавср-полі- дільниці різняться своїм ха-
тик, а тільки Айзенгавер-військовнк, а треба пам'ятати, що рактсром і потребами. Тут 
широкі маси, вибираючи його президентом, не думали про виринають різнородні проб-
нього як політика. Перед ними стояв славний переможець Леми. які ускладнюються ще 
на полях бою. Тим то таку велику вагу прикладають у світі н великим числом людей, що 
до „Нового обличчя", вважаючи його твердим словом вій-1 прибувають з різних стейтів 
ськовнка і великого стратега. Але звідси і страх Західньої та заморських країн 
Егропи, що це с вже „воєнне гасло", хоч воно проголошене 
ял ділі тільки на те. щоб до війни не допустити і залякати 
того, хто війну готов бн почати якимсь агресивним актом. 
Отже це є свого роду забезпека Західньої Европн від со-
встського бомбардування, якщо Кремль, річ ясна, захоче з 
тою пересторогою ЗДА рахуватись. Для американського на-
роду це — заповідь, що, на випадок нової совстської агре-
сії проти ного союзників, не буде ніякого вагання, як треба 
ЗДА поступити. Іншими словами, в такому випадку будуть 
виключені всякі розмови про якусь ізоляцію ЗДА. 

Слаба сторона „Нового обличчя", як завважують його 1 прийшли до висновку, що 
кришки, полягас в тому, що це с тільки стратегія на віта-1 треба поважно заопікуватися 
док війни, а вона повинна б бути також і гаслом на час(чужонародженою молоддю, 

думати, що вона мас лише 
місцевий характер. Тому ук-
раїнська молодь, як та, що 
прибула недавно з Европн, 
так і та, що вже підросла в 
Америці і не може дати собі 
ради при виборі фаху, по-
вннна кори стати з по рад ні. 
Молоді люди, які покінчили 
європейські чи інші закор-
донні високі школи, або що 
почали університетські сту-
дії, матимуть першенство. Од-
наче не йдеться тут про саму 
лише університетську молодь! 
Особи, які покінчили або не-
докінчили середні загальні 
чи фахові школи, можуть 
також користуватися цінними 
вказівками й порадами. Не-
знання англійської мови не 
становить перепони при зго-
лошуванні. 

Справу пристосування мо-
лоді до загальних відносин 
у світі й в Америці обгово-
рювала пані Овета Колп 
Гоббі, секретарка Здоров'я, 
Освіти й Добродійностн в ка-
бінеті президента Айзенгаве-
ра, на з'їзді 800 делегатів 
Кранового Товариства Шкіль-
ннх Рад, що відбувся в Ат-
лантнк Ситі в половині люто-
го цього року. У своїй допо-
віді вона згадувала про зріст 
числа конференцій учителів 
і батьків, які мають на меті 
привести до зближення бать-

гостро в найновішому часі, 
коли комунізм намагається 
опанувати світ тоталітарними 
ідеями. „Факт, що наші во-
рогк використовують свою 
виховну систему для понево-
лення, замість визволення 
умів, не повинен відстрашу-
вати нас від перевірки нашої 
власної виховної системи, 
щоб приглянутися, наскільки 
вона сприяє поширенню сво-
бодолюбних ідей", — говорн-
ла федеральна секретарка. 

У тому самому часі д-р 
Маршал Т. Нюман, антропо-
лог із Смитсонського Іястнту-
ту у Вашингтоні, виступив з 
теорією, що середовище, в 
якому виростає людина, мас 
безпосередній вплив на фі-і 
знчні зміни, незалежно від' 
успадкованих прикмет. Він 
твердить, що такі чинники, 

НЕВИЯСНЕНИЙ ЗЛОЧИН 
Вночі проти 23 січня 1921 .батька Леонтовнча завернув 

року стався великий злочин.'переночувати .подорожній. 
У селі Марківці на Гайснн-
щині забито великого сина 
українського народу Миколу 
Дмитровича Леонтовнча. Та-
ємшщя злочину залишилась 
нерозкрнтою. Большевнцька 
влада не виявила належного 
зацікавлення цим злочином, 
бо видно сама ‚це вбивство 
зорганізувала, а родичі по-' 
кінного і знайомі не могли 
цісї справи порушити, бо зна-
ли. що злочинець владі був 
відомий. Це підтверджують 
такі факти: 

Телеграма завідувача вІд-
ділу політосвіти на Брацлав 
ІЦЇІНІ Латкорева такого зміс-
ту: „Вночі з 22 на 23 січня 

як клімат, дієта і культура, р у к о ю злочинця вбито у домі 

кш з учителями для допомо 
а не перс- п , у ВЦХОванні молоді. При 

тому вона звернула увагу 
учасників з'їзду на „пробле-. 
ми доби", в якій виховання 
гратиме важливу ролю. Ці 
проблеми, на думку пані 
Гоббі, виринули особливо! 

до деякої міри можуть мати 
'вплив на розміри людського 
тіла, на стосункову величину 
рук і ніг, на довжину рамен 
і ін. Він звертав увагу на 
факт, що діти і внуки евро-
пейськнх імігрантів на зріст 
більші за своїх батьків, а це 
впливає теж на успадковані 
прикмети. З цього виходить, 
яіс каже д-р Нюман, що „лю-
дина приходить на світ з 
значними можливостями при-
стосування до оточення" 

Наскільки фахівці що до-
сліджують здібності новопри-
булої молоді, беруть до уваги 
найновіші теорії для порад 
при виборі фаху, досі невідо-
ме. Одначе сама засада, що 
фах повинен відповідати 
здібностям і прикметам людн-
ни, вже давно внпрактнкува-
на і тому треба її привітати 
і в Америці. 

Ще донедавна деякі іміґ-
ранти, головно з південної 
Европн. а пізніше з островів, 
були залишені своїй долі. Ці-
лі дільниці, заселені цими 
імігрантами, виставлеиі на 
небезпеку вуличних нападів 
і безупинної війни молодечих 
ватаг. Тнмто керівники Ради 
Добродійностн й Здоров'я 

СОВЄТСЬКІ МАРШАЛИ 

миру. Вона повинна б дати світові до пізнання, яким він 
повинен бути по війні. Цього в тій військово-політичнін 
стратегії нема. Що більше, навіть не знати, яка є властиво 
політика вашингтонської адміністрації у відношенні до за-
гарбаних Москвою земель і поневолених нею народів. Яка 
ціль наша: „визволення", „стримування"? — питає „Ню 
Йорќ Тайме". Це те саме питання, яке ми недавно під-
німалн, згадуючи, що від якогось часу взагалі нічого не 
'чути про „політику визволення". Бо як важливим с за-
лякування майбутніх агресорів, так не менше важливо 
знати, який новий світ маємо на думці, коли б війна по-
чалася, — пише далі „Н. П. Тайме". 

„Таємниці", що відносяться до долі народів, підбитих 
і гноблених Москвою, не менше важливі, ніж „таємниці" 
водневих бомб. Коли б ця проблема була обнята ясно й 
справедливо „Новим обличчям", тоді це гасло було б справ-
ді „революційним", таким, яким його спочатку проголо-
шено. Джеймс Рестен цілком слушно пригадує республікан-
ській адміністрації той шум, який зчинився був довкола 
нової політики Республіканської партії, себто довкола „по-
літикн визволення". Він згадус великі надії, які ця полі-
тнка зродила в Східній Европі. Та що з цього всього вн-
йшло? Хіба те, що тепер пишуть про цю політику, а саме, 
що тоді ніхто серйозно не думав ні про справжнє визво-
лення народів, ні навіть про звільнення Совстами сателіт-
ськнх країн. Просто 'хотіли чнмскорше покінчити війну в 
Кореї та припинити чи ослабити агресивний комуністичний 
`наступ на інших фронтах. 

Таке пише Рестон, який знає краще за інших, як ці 

Смерть Сталіна, а за цим 
ліквідація Берії, винесли на 
поверхню совстського життя 
армію і, зокрема, П маршалів. 
І в зв'язку з цим, виринає пи-
тання: хто є -на ділі офіцій-1 
ним „маршалом Совстів" і як 
воно є, що політики без нія-
кого військового вишколу ма-
ють цей титул? Вияснює це 
питання факт, що в Совстах 
є т. зв. „політмаршали" і „вій-
ськові маршали". Ці останні 
знову ж така діляться на 
‚‚спсдмарпгалів", "чі одкогоіУЃ' 
„армійських" та „штабових 
маршалів" з другого боку. 
За час існування Совстів іме-

тим зменшити новано 41 маршала, 
звихнення оди-j „Політмаршали" — це лю-

щоб допомогти їй при виборі 
фаху відповідно до здібностей 
кожного і 
можливість 
ниць. З таких міркувань зро- ди без ніякого, або тільки з 
днлася думка зорганізувати мінімальним військовим виш-
порадню, одначе не урядову, колом. Цей титул дістають во-
а приватну, засновану на ни за свої заслуги перед „ро-
добродійних срондах і під ке- діною". Сталін був найстар-
рівництвом приватних добро- шим ранЃою маршалом і оди-
дійних установ, яким місто ноким „г є н є раліссімусом". 
відступило б для цісї цілі від-і Булґанін був міністром війни 
повідне приміщення. (від 1947 до 1949 р. і по смер-

Це не є спроба масового ті Сталіна вибився на дуже 
пристосування, як дехто міг видне місце. Васілсвський був 
би помилково думати. Це — міністром в^йни до 1953 р. І (є 
фахова всебічна допомога типовий сталініст. Єґоров ^vn 
одиницям, які самі зголосять-' до 1937 р. заступником мініст-
ся до порадні, одначе не без-'ра війни, але його і Тухачеп-
посередньо, а через якусь з сьќого наказав Сталін розстрі-
допомоговнх організацій'. 'лати. Що зустріло маршала 

Для українців Ню Иорку Берію, кожному відомо. З ос-
існують дві такі організації, танньої війни появилися мар-
а саме: Український Пересе- шали: Будьонний, як зовсім 
ленчий Осередок, що функ- нездарний полководець на 
ціонус тепер як відділ ч. 2 південному фронті, Воронов 
Злученого Українського Але- та Рокосовськнй, як оборонці 
риканського Д о п о м огового Сталінграду, та монгол Чой-
КомІтету (11 Іст, 7-ма вул.) і бальзан, — „почесний мар-

справн маються. Це є гірка правда, але про неї треба нам І „Самопоміч" (77 Іст, 7-ма вў- шал кавалерії", 
знати, коли хочемо добре розуміти політику „Нового об-'лиця). . І „Штабові" та „армійські мар-
личчя". Проте пам'ятаймо, що й ця політнка-стратегія неї Хоч цю справу започатќо- шали" за виїмком Тухачевсь-
іічна. вано в Ню Иорку, не треба кого та Блюхсра (розстріля-

ні) відомі з останньої війни. 
„Маршал Клнм" (Ворошн-
лов), сьогодні „президент" 
держави та найстарший ран-
ґою, був міністром війни від 
1925 року, головним коман-
дантом в останній війні групи 
Північ, а опісля високим комі-
саром на Угорщині. Його най-
більшою заслугою с військо-
ва реформа П. з р. 1925. Його 
шефом був довгі роки Туха-
чевський, якого звали „чер-
'воннм Наполеоном". Йому 
завдячує червона армія пій-
ськову реформу Ш (1934-37 
pp.), запровадження військо-
внх ступенів та скріплення бо-
сздатности армії. В 1937 р. по-
пав він в конфлікт з партією 
та НКВД, за що разом з Блю-
хером та Єгоровим, заплатив 
життям. Крім цих трьох, ще 
шість інших сьогоднішніх 
маршалів були обвинувачені 
в змові, а саме: Тимошенко, 
Жуков, Мережков, Яковлсв, 
Рокосовськнй і Толбухін, од-
нак окрема комісія, під про-
водом Берії. звільнила їх від 
цього обвинувачення (1937). 

Прн акції проти Берії та 
МВД запевнив собі Малснков 
поміч маршалів. Головою Во-
снного суду, який судив Бе-
рію. був маршал Консв, що 
перед тим ніколи такої функ-
ції не виконував. Після того, 
позиція та вага армії значно 
зросли, і тепер перші місця 
після Малснкова займають 
маршали: Ворошнлов, Булґа-
нін, Тимошенко та Жуков, 
зокрема цей останній, який 
числиться найкращим страте-
гом Совстів і. як заступник 
міністра війни, с фактично го-
ловним командантом червоної 
армії. Тимошенко — творець 

свого батька відомого компо-
зитора Миколу Дмитровича 
Леонтрвича. Село Марківка 
Гайсннського повіті'. Завпо-
літнаросвітн Брацлавщинн 
Латкорев". 

Повідомляючи Київ про 
вбивство М. Д. Леонтовнча, 
Латкорев не зазначив у своїй 
телеграмі, яких заходів він 
ужив, щоб виявити злочинця. 
Та це було не в його владі 
і не в його інтересі. 

Минуло кілька рочів, і на 
сторінках б о л і , ні СРИЦЬКОГО 
журналу „Життя й револю-
ція" за 1928 рік (книга 8-ма) 
була вміщена стаття про М. 
Д. Леонтовнча, яка коротко 
розповідала про цю трагедію 
так: „Як смерклось, до хати 

військової реформи IV (1940), 
головний командант у війні з 
Фінляндією, займас сьогодні 
в армії, практично беручи, міс-
це Берії. Від 1953 р. всі нака-
зи про арештування з раменн 
військової поліції, підписўе 
цей маршал. -

Найбільш знаними в совст-
ській армії с сьогодні марша-
ли: Жуков, Тимошенко, Ко-
нсв, Рокосовськнй та Ма-
ліновський. Наймолодший з 
них 41-літній Толбухін. Шеф 
генерального штабу, маршал 
Соколовськн.І — бувший по-
ручник австрійської армії з 
першої світової війни. Шсфа-
мн генерального штабу були 
маршали: Тух ач енський, Са-
пожніков, Жуков, Мережков, 
Антонов, генерал, Штеменко. 

Совстська армія довгі роки 
не знала ступня маршала. 
Щойно 1930 року створено тн-
тул „маршал Совстів". Тоді 

Увечері точилася розмова, а 
під ранок 23 січня, як усі ще 
спали, цей подорожній з об-
різа застрелив М. Д-ча, по` 
грабував деякі його речі, за-
лншнвшн дещо із своїх ре-
чей, і втік. Коли в містечку 
Тсплнк вбивцю хотіла затри-
мати міліція, він відстрслю-
аався, поранив міліціонера, 
прострелив начальникові ши-
нелю і зник". 

Як телеграма Лоткарева, 
так і повідомлення автора до-
пису до журналу , Життя й 
Революція" — досить харак-
тернстнчні щодо зацікавлен-
нл владою цим злочином. 
Дивним стає, як міліція пі-
знала злочинця в містечку 
Теплику, яке від села Мар-
ківкн лежить на віддалі біля 
десяти кілометрів; як могло 
статися, що в такому мало-
му містечку, як Теплик, міг 
зникнути злочинець з г.огра-
бованнмн речами, який пора-
ннв міліціонера та ще й про-
стрслнв шинелю начальником 
ві міліції? Хто ж повідомив 
теплицьќў міліцію про появу 
в `ньому злочинця ? Все це — 
таємниця, а такі дописи — 
звичайне заплутування слі-
дів. 

Як же воно було в дійснос-
ті? До будинку священика, 
батька Миколи Дмитровича, 
пізнього вечора попросилась 
наніч невідома особа на пріз-
вище Грищенко; що було 
видно з пред'явленого госпо-
цареві дому документа. Після 
убогої вечері, за браком міс-
ця в хаті, подорожньому за-
пропонували лягти спати в 
одній кімнаті з Миколою 

обміркований, бо коли б ку-
ля потрапила не в живіт, а в 
друге місце, постріл міг бути 
не смертельним, тим більше, 
що стріляно при світлі. 

Хто ж був той Грищенко? 
Можливо, щолі'е прізвище с 
прибране, алрг"в ̀ Фульчнні во-
ио було відомр `Де працював 
Грищенко, в^ яЦій установі 
Тульчина, ліхто `те знав, але 
Грищенка часто можна було 
бачити в різних установах. 
Цілком слуцщф#. булр дрнпу-
щення мешканців Тульчина, 
що Грищенко працював в 
ГПУ, і, відвідуючи різні уста-
нови, збирав від сексотів ві-
домості. Та ' це буде видно 
далі. .. 

Одного разу, від'їжджаючи 
до ст. Джулинки з Одеси, я 
на одній станції мусів був 
пересісти на ^руглй Потяг. 
Було це в березні 1921 року. 
Надворі було тоскно та н иіз-
ня пора, і всі пасажири, очі-
куючн потяга, на Джулннку, 
сќуп чилися В станційній за-
лі. Примостившись на лаві, 
біля вікна, я почав дрімати. 
Мої сусіди про іцось пошепки 
розмовляли. Згодом, дума-
ючи, що я сплю, почали го-
ворити голосніше'. Зміст роз-
мови приблизно' був таким: 
„Та у нього тя(ка вдача, хіба 
тн не знаєш?, Грищенко зав. 
жди стріляс в живіт. Усі свої 
завдання він( вйконус в та-
кнй спосіб, тай було і в Мар-
ківці з Леонігрвнчем . . . " На 
цьому розмова'' урвалась. На 
станцію підійшов потяг, і всі 
пасажири рітіґялн до нього. 
Я, не спускаючи'очеЙ з моїх 
сусідів, теж рушив до потя-
гу, але до одного вагона з 
ними мені, на жаль, сісти не 
пощастило 

Київ. 1928 рік. На Бсзаків-
ській вулиці ледве втиснугвся 

Дмитровичем. Між подорож- я до трамвайного вагона. На 
ній Грищенком та Миколою Єврейському базарі" вагон 
Дмитровичем довго точилась м а йже спорожнився, і я зай-
мирна бесіда. Десь коло п ів- ! н я в вільне місце. Позаду ме-
ночі священик почув постріл н е двос громадян про щось 
у кімнаті енна, і коли зайшов ж в а в о розмовляли, і . . . я зно-
до кімнати, то Грищенка вжеІву почув прізвище Грщцен-
там не було, а Микола Дмит-( к а : ‚д`а ти, ба`чЎ, не знасш 
рович лежав на постелі з Грищенка. У нього с яка(рь 
п р о с т р еленим животом . . ." ненормальність. Не зважаю-
Промучнвшись до ранку, 23 Чи на різні йь'ѓф`исмності, він 
січня 1921 року, ч Микола завжди стріляс тільки в жн-
Дмнтрович помер. j Віт. Так він'з`абив і Леонто-

Нілкях речей Грищенко не в и ч а . . . " Вствй.` щоб погля-
пограбував і своїх не зали- нути на розмЬвників, і з пер-
шнв на місці злочину. Отже щого погляду 'зрозумів, що 
твердження автора допису в З а особи веоїіі цю розмову, 
журналі „Життя й Револю- Будь-які залити' були б дуже 
ція" не відповідає дійсцості. і небезпечні,... Схаильовшшй, 
Цим твердженням автор цьо- на першій 'Зупинці` '`вийшов 
го допису хотів підкреслити з вагона. " 
не політичний зміст злочину, І Як видно 'з цих, випадно-
а грабіжницький. Та й що'во почутих, п о з м о в , зло-

число їх обмежено до п'яти, можна було пограбувати в чннець-вбнвця М. Д. Леонто-
ПІд час війни підвищено це 
число до ЗО, аж нарешті до-
сягло воно числа кількох де-
сятків. В військовій академії 
ім. Фрунзе існус окремий фа-
культет для маршалів. Кож-
ннй кандидат на маршала му-
сить написати докторську пра-
цю, і дістає титул „доктора 
військових наук". Маршал 
одержує місячно 10,000 руб-
лів, генерал - маршал 15.000, 
а генераліссімус — 20.000. 
Крім цього кожному приділю-
сться площу під будову влас-
ного дому. (Совстські копу-
ни, які побили були англій-
ських в копаному м'ячі, ді-
стали кожний готову віллю, 
а від англійців на спомин — 
біблію). 

Совстські маршали є сьо-
годні першорядним фактором. 
Найкраще вказує на це те, 
що в уряді Малснкова на по-
стах міністрів або їх заступ-
ннків СИДИТЬ аж десять мар-
шалів. 

ІІсстор 

бкр 

УКРАЇНА І СВІТ У ШЕВЧЕНКОВЕ 
СТОЛІПЯ 

(Репортаж з газетних вирізок 1913 - 1914 pp.) 

І. пін пі, Снятинськоіо повіту, 
протестують 

Львів, 20 березня 1914. — 
С.лянн Ілннсць, Снятннсько-
Г"і повіту, зібралися дня 5 
ц. м. на дові}ючні збори й 
ухвалили резолюції з протсс-
том проти заборони Шевчен-
кпеьких свят на Україні і з 
Лоднкою думським послам за 
Jx зиступ в цін справі. Село 
ІЛИНЦІ належить до наших 
свідомих сіл Цими ДНЯМИ вн-
Кд)яно комітет ДЛЯ ЗДВИГНЄН-
ѓ.п пам'ятника Шевченкопі на 
j .іощі серед села і також вн-
ji'i„e:io назвати іменем поето 
ОіПУ -і вулиць. 

Дар „Свободи" в ювілей-
ним рік 

Ль"ііське .Ліло" з 21 64'-
рс"ГіЛ 1С1! р. подас: Редакція 

.‚Свободи" в Джерзі Ситі, Н. 
Дж. зарядила в ювілейнім 
1914 році збірку ювілейного 
фонду як дар для „Рідної 
Школи". З того фонду прн-
слала вже редакція „Свобо-
ди" 500 долярів, з чого 97 
дол. 55 центів призначено бу-
ло на гімназію в Рогатині, а 
58 дол. 55 цт. на гімназію в 
Збаражі. За ці жертви скла-
дас Крайовий Шкільний Со-
юз сердечну подяку так 
Впов. Жертводавцям, як і 
Хв. Редакції, яка зайнялася 
збіркою. 

,,Пісня кріпака і помста 
деспота" 

Львівське „Діло" з 25 бе-
резня 1914 подас з Букареш-
ту (Румунія) таку новинку: 
Букарештенськнй щоденник 
..Дімінеата" (Ранок), один з 
найбільш поширених румун-

ських часописів, надрукуй у 
числі з 6 ц. м. передову стат-
тю під назвою „Пісня кріпа-
ка і помста деспота", в якій 
яскраво змальовує гніт і на-
сильство царату над україн-
ськнм народом і подас дов-
шнй жнттспнс Шевченка. 
Пдкреслюс національне зна-
чення поста і вкінці, говоря-
чн про заборону ювілею, за-
клнкас український народ до 
боротьби за волю, народ, 
котрий ‚.не мас нічого до 
втрачення в цін боротьбі, 
крім — кайданів!" Першу 
сторону числа прикрашує ве-
ликий портрет Шевченка, об-
мереженин оригінальним ру-
мунськнм орнаментом. 

Вілкриття очей в Цюріху 
и Женеві 

Цс ж число „Діла" подас з 
Женеви: Д-р Зеліб, професор 
у Льозанні, читав реферат 
про Шевченка в Цюріху і 
Женеві. Реферат в Цюріху 
був призначений для місце-
вої інтелігентної пу'бліки і 
читаний у французькій мові. 
На вступі проф. Зеліб дав ог-
ляд і характеристику історії 
українського народу, підчерк-
нувшн особливо його змагав-

ня до свободи і незалежнос-
ти, і потому вияснив значен-
ня Шевченка для української 
нації . . . Присутніх було 250 
осіб, між ними представники 
преси і велике число внзнач-
них цюріхських горожан і 
діячів. Реферат зацікавив 
присутніх так, що оплескам 
не було кінця. По рефераті 
багато слухачів дякувало 
професорові за те, що він 
„відкрив їм очі" на українсь-
кнй нарід і на українську 
справу . . . На другий день 
д-р Зеліб читав ресрерат про 
Шевченка в Женеві для ро-
сійськнх студентів, в товарис-
тві „Наука и Жнзнь". В цім 
відчнті прелегент з'ясував 
головно становище Шевченка 
у світовій літературі. 

Шевченківський вечір 
в Софії 

Софія, 26 березня 1914. — 
Вечір в честь Т. Шевченка 
ўладила недавно „Слов'янсь-
ка Бесіда" в Софіїі (Болга-
рія), де чинну участь брали 
проф. Іван Шишманов, зять 
Мнх. Драгоманова, і його 
дочка Лідія Шншманова. 
Проф. Шишманов працює те-
пер над викладом про ролю 

українців в історії відроджсн-' 
ня Болгарії. 

Відгуки київських демои-
страцій 

27 березня 1911. — 
після двотижневого 
за участь в демон-

Кнїв, 
Вчора 
арешту 
страціях в днях 10 й 11 бе-

С и м в о л 

Львівське „Діло" з 9 квітня 
1914 подас на першій стороні 
фотографію Шевченкової мо-
гилн в Каневі з трьома жан-
дармами під хрестом з такою 
приміткою: В столітні роко-
внни народин Тараса Шев-
ченка на могилі Його коло 

резня випущено з полщіиних Канева над Дніпром, замість 
ўчасѓќів 47 студентів і кур-
снсток. Всіх арештованих на 
зібранні в домі ч. 8 при вул. 
Нестерівській переведено з 
тюрми в участќи, де вони 
мають відсиджувати наложе-
ну на них адміністративну 
кару. Що далі буде з цими 
арештованими, ще не відомо, 

великих мас народу, що кож-
ного року прибували сюди з 
усіх кінців України вклонн-
тись останкам Поета і помо-
литись за Його душу, цього 
року стояла велика `компанія 
кінної і пішої поліції і нікого 
до могили не пускала. На 
вміщеній тут фотографії від-

бо жандармська влада ще не фотографовані два поліційні 
всшла розглянути всього ма- офіцери й один „стражник" 
теріялу, забраного під час 
недавніх трусів. 

Шевченківський сквер 
у Полтаві 

Полтава, ЗО березня 1914. 
— В Полтаві приступили до 
будови скверу проти пошти, 
який, згідно з постановою 
міської думи ‚буде називатись 
„Шевченківським". Після ог-
ляду комісією 
дити берези. 

з рушницями С и м в о л ! 

Тут подано тільки частину 
наявного матеріалу про свят-
кування ювілейного року 
Шевченка в Україні, в Росії 
й- у світі. Подано повідомлен-
ня тільки з важливіших міс-
цевостей. З огляду на брак 
місця не можна було подати 
опису величного Шевченків-

почнуть ca-J сьќого здвигу, що відбувся у 
Львові дня 28 червня 1914 

такого бідного вчителя, яким 
був Леонтович, та ще й на 
четвертому році большевнць-
кого свавілля? Треба зверну-
ти увагу ще й на те, що са-'не в її інтересі 
мий постріл був заздалегідь 

внча добре був знаний владі. 
То вона його рослала і, зви-
чайно, не могла розпочинати 
якогось слідства, бо то було 

О. Б. 

‡ - І 
Андрій Качор 

ЗАКАРБОВУЙМО Л$ЙНУТЇЕ 

ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 
(Під розвагу українській інтслійейції) 

Інтелігенція кожного наро- Гадаю, що+^оі вже, наза-
ду, а українського зокрема, — ) гал, знайшлиідля себе, на но-
це ті люди, яішм доля дозво- j вій землі натр'е поселення, 

відповідне міди.е"'І у вільний 
від праці часХ можемо дещо 
часу п р и с в я т у громадській 

лила, за ціну великих витрат 
з народно'го майна, здобути 
найвищий рівень незалежнос-
ти, що зветься освітою і вихо-'праці; пам'ятаймо, хоч 
ванням. І цю свою духову не- кожний обов"язаннн змагати 
залежність провідна верства до щастя й особистого добро-
кожного народу виявляє ду- буту, але осяТмутн їх можна 
ховою творчістю, сплачуючи 
свій довг вдячностн за науку, 
згідно з засадою святого пись-
ма: „Буде багато вимагатися 
від того хто багато отримав". 

Одначе, на жаль, багато з 
нас про цей свій довг - обов'я-
зок супроти свого народу за-
бувас. 

МИ ОПННІ...НСЯ в тяжких не-
відрадних умовннах, що нам 
прихопиться часто в поті чо-
ла здобувати хліб щоденний 
і тому забуваємо про нашу 
відповідальність за майбутнє. 

В останніх часах серед за-
г4лу української спільноти в 
цій країні лунас клич: збага-
чуймося! Практичний чоловік 
не буде цьому кличеві запе-
речувати, але саме збагачен-
ня не може бути метою нашо-
го життя, бо тоді станемо ра-
бами нашого життя і персмі-
нимося в грубих матеріяліс-
т і в . . . хоч мн втікали від ма-
теріялістнчного наїзника з 
рідних земель. 

тільки працею^для загалу. 
Щоб нашаЧцДця була ко-

рисна й успішна, мусимо її ба-
зувати на досвіді нашого мн-
нулого. І тут хочу вказати на 
одну ділянку-дуже важливої 
праці, яку може зробити ук-
раїнський інтелігент. 

Як колись^ у # р у давнину 
нашої історії,'-пропадали наші 
цінні літературні, наукові, 
мистецькі, а навіть побутові 
пам'ятки від нападів і спусто-
шень диких орд- московських 
та так і тепер, під окупацією 
московсько - бОльшевицького 
наїзника, пропадає українсь-
ка культура. Українська ду-
ховість на рідних землях ду-
шитьсл у вузеньких рамках 
нової московсько'- марксист-
ської проблематики. На наших 
очах пропадають' всі надбаи-
ня української народу остан-
ніх десятиліть- і поволі бага-
то вірних подИ І дієвих осіб 
забувається та часто не лиша-
ють по собі навіть згадки. 

На наших очах відходять 
з цього світу`' 'останні наші 

)Т провідники і Працівники .— 
війни, на якому д і я ч 1 Р і з н и х л в и о к громадсь-

1 кого життя —іцо активно під-
готовляли український нарід 

рону -
світової 
вперше виступили українські 
збройні з'єднання — Укра 
їнські Січові Стрільці, що їх д о Державного життя. Вони 
сорокліття постання ўкраїн- с т в о Р и ли Цілу-яюку громад-
ське громадянство відзнача- с ь к н х організацій, товариств 
тнме цього року. 1 Установ, одначе ве вспіли ці 

свої діла належно, на письмі, 
Кінець. (Закінчення на crop. 5-ій) 
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В. Кнвелюк 

МИРОСЛАВ РАДИШ 
(З приводу його виставки в Филаделфії) 

Відрадним яв'ищем в житті 
вашої еміграції були дві вис-
тавки Об'єднання Украшсь-
ких Мнстців' Америки в 1951 і 
1953 роках Зови засвідчили, 
що незалежно від матері ял ь-
них відносин та недостачі ча-
СУ, Наші МИСТЦІ не поки-
дають пензля. У збірних вис-
тавках годі' презентувати 
всю творчістђ-я'когось мистця. 
тому деякі чл,енн Об'сднання 
влаштовують, ^ласні вистав-
кн, щоб стати перед грома-
дянством з усім своїм доріб-
ком. До цих мистц і в нале-
жнть і Мирослав Радиш. Піс-
ля Ню Йорќу він влаштував 
від 7. П. до, 14 II. ц. р. вис-
тавку у Фнладрлфії, в будин-
ку Горожанського Ќлюбу. Ця 
виставка, може, влаштована 
надто скромно і з поспіхом, в 
кімнатах бу,іа'залишеяа клю-
бова обстанова, проте ці не-
домагання вдф)внюють експо-
натп свосю 'якістю. Перше 
враження від" його полотен 
— це яскравість і насиченість 
красок. ' ' ' 

Переважають на цііТ внс-
тавці мотиви з пейзажу, але 
Радиш не менш темперамент-
но малюс ї црртву природу, 
а навіть є й 'спроби переходу 
до портретЎ, та фігуральної 
композиції. В малярській 
проблематиці -' Радиша поло-
нить нас краска, її переливи, 
натура й гармонізація. Уже 
в акварельних ескізах з 
ПфаркірхенУ в Баварії видно 
в нього економію засобів, 
спробу поб'удови картини в 
трьох OCHOBJIH}S тонах (зеле-
но-червоно-оранжевнх). Піс-
ля удатних циклів антерісрів 
баварських храмів — мнстець 

їнськЬѓЬ Т}зжяя`` `в' Мю'нхені 
1948 р. з двома картинами 
„Реґенсбурзька катедра" і 
„Збомбардоване місто". Пер-
ша — це поглиблення зало-
чаткованого процесу, тільки 
вона вже на ' більшу скалю 
подумала. Вона притягала 
увагу дематеріалізацією пред-
мету коштом красок. Мнстець 

дас не саму v архітектуру, а 
радше її' візію — сповиту 
серпанком, у м'яких перехо-
дах голубо-снніх — карміно-
во-оранжевих тонів. Друга 
картина замітка свосю сірою 
гамою, площинно потракто-
вана, без будь-яких наголо-
шувань форми кольору. Кар-
тини ці — це новий зворот Ра-
диша від предмету в сторону 
краски як певної музичної 
вартости. Це перехід від сві-
ту, сприйнятого змислами, до 
світу інтелектуального, який 
не знас довільностн і корис-
тусться логікою в порядку-
ванні вражень чи, як це ка-
жуть, логікою в ісрархії вар-
тостей. Побут в Німеччині, її 
музеї й виставки чимало при-
чннилнся до поглиблення 
мистецького знання Радиша, 
а проте творчість німців не 
мала ніякого впливу на иьо-
го. В кольорнті Радиш все-
ціло склонюсться до фран-
Ц}'ЗЬКОЇ школи. 

В кількох картинах, які 
принагідно попали на внс-
тавку ЗУАДК'у в Филаделфії 
з нагоди конвенції 1951 р. 
— Радиш потонув у сірій 
скалі, яка, до речі, с незвн-
чайно трудна, бо мнстець 
тільки тональними різницями 
будўе свос творнво. 

Але вже на виставці Об'сд-
нання Українських Мнстців 
Америки в Ню Йорќу 1952 р. 
в картині „Голод" помітні 
е к с п р е с і оністичні впливи 
Мунха, тут видно функціо-
нальне значення краски — 
підсилати і доповняти психо-
логічннй зміст твору. Маючи 
змогу зустрічі із різними 
мистецькими напрямами Ев 
роди..та Америку,, Радиш,‚пѓ-
рспіряс власні мадярські по-
зиціТ. З його картин проби 
васться впродовж двох ос 
танніх років певність. Кладу-
чи широкими смугами ќрас 
кн, мнстець шукас їхньої гар-
монії на полотні, а внходя-
чи із заложень картинної дій-
сностн — як самоцілі, — про-
тнставляс її реально предмет-

М. РАДИШ: Залізннча станція. 

ній дійсності. Тому природа 
його картин тепер с раціона-
лістнчна, не панўе примат 
змнсловнх відчувань,. а прв-
мат діючого і аналізуючого 
розуму. 

В картині „Рибалки на 
човні" основним ляйтмотивом 

синя гама, яку для кон-
трасту підпирає кілька цяток 
карміну. У цій простоті саме 
і лежить шляхетність кольо-
рнту і інтелігенції мистця в 
орудуванні економно маляр-
ськимн засобами.. Більше по-
лотно „Над берегом затоки" 
наближує Радиша до дере-
нівського, неокляснчного ти-
пу пейзажів, де статику і мо-
нументалізм суґерус вертака-
лізм і горизонтальність ліній 
при строгій синтезі площин-
них 4юрм і кольорового упро-
щення. Останньо розвосвою 
фазою творчости Радиша с 

В. Несторовнч 

ПРИСТРАСНІ СПАЛАХИ КРИТИКИ 
І ОБОРОНИ 

(Літературний суд над повістю „Огненне коло") 

Для літературного суду, 
що ного піднявся влаштува-
ти 28 лютого ц. р. У. Літ.-1 

Мистецький Ќлюб у ДітройтЬ 
призначено найбільшу залЮ 
Інтернац. Інституту. Показа-
лось, що- це було слушно. В 
авдиторії з'явилось близько 
200 осіб, втроє більше, ніж 
на авторські вечори відомих 
письменників, що були на 
них особисто. Це ще один до-
каз, що повість Багряного 
„Огненне коло" найшлась у 
центрі І'ваѓн друзів і недру; 
зів письменника. Про велике 
зацікавлення нею згадав го-

невелнчкі розміром картинки л о в а Ќлюбу М. Важанський, 
як „Залізнича станція" чи 
„Фабричне місто". В них мис-
тець доходить до скрайніх 
меж суб'єктивізму. Досі він 
сприймав світ як його відчу-
вання, тепер цого уява стає 
світом відчувань. Не впадаю-
чн в абстрактність, висловлю-
сться тільки в межАуфаскя, 
яка сама собі стає самоціл-
лю.`лри чому її натуга дохо-
днть до найвищих границь на-
пруги. Логічне розоложення 
лянів затрачується через на-
шарування їх пропадає прос-
тір і час дії. Усе тоне в повені 
насичених барв. Ці картини 
насувають деякий парале-
лізм поміж Радншем і фран-
цузьким мастцем Рео. 

В загальному, творчість 
Радиша цікава тни, що він 
'не обмежується одною техні-
кою; однаково добре володіє 
пензлем і мастихіном, також 
свобідно почувається в тон-
костях акварелі, у матовос 
тях темпери, як і соковвтос-
тях олії 3 однаковою уміліс-
т^'^їгереходить''`від 'зежлТідо 
дзеркальних площ води чи 

як предсідник, при відкритті 
суді'. „Різна оцінка книжки, 
від додатніх до зовсім від'см-
них дійшла і до вашої метро-
поліГ', — казав він і просив, 
щоб спокійно, речево і без-
пристрасно підійти до оцінки 
твору. 

Відчитаний правильник вн-
значнв склад суду та права 
і обов'язки його членів: су-
ду: президії (М. Бажанський 
і Е. Козак), критиків (Ю. Ко-
шельняк), оборони (В. Гриш 
ко і П. Маляр), суду присяг-
лих (В. Витвнцький — голо-
Ђа і члени: Л. Гевко, Г. Кн-
тастий, Лідія Король, С 
Луцький, А. Мілянич, О. Ня-
конечннй, В. Несторовнч, Со-
фія Парфанович, Б. Петріна, 
В. Приходько, Євгенія Роз-

тора свідок Р. Крохмалюќ не 
міг належно виконати неспо-
дівану для нього ролю. 

В перехресному огні завваг 
суддів, присяжних і оборони 
(Витвнцький, Маляр, Парфа-
нович, Кошельняк і інші), 
температура, яка піднеслась 
на залі вже в часі згаданого 
нами „інтермеццо" під час 
„критики", почала далі під-
вищуватнсь під час павзн, і 
ще більше підскочила .на за-
лі після павзи. Виступ свід-
ків обох сторін переплітався 
з репліками оборонця і з за-
пнтамн суддів присяглих. Не-
спроможні через брак місця 
зреферувати навіть коротко 
свідчення свідків, подаємо 
бодай їх прізвища: О. Зазуля, 
М. Клнмишин, Е. КривнЙ, І. 
Білоус (з боку прокуратури) 
та Кошельняк і П. Маляр (з 
боку оборони). Цей останній 
зрікся оборони, віддаючи свій 
час В. Гришкові, а сам обме 

ОСЕЛЯ ВИГНАНЦІВ БЕЗДОМНИХ 

но, а в ній відтворена „доба 
і її трагізм, з самим постав-
ленням, а не розв'язанням 
складної проблематики". 

Чи ідейний зміст твору від-
повідає українській визволь-
ній ідеї? Те питання дивне. 
Хто в нас буде арбітром, ко-
ли кожна група мас свою 
„визвольну концепцію" ? В 
спр`авжньому м н е т е цьќому 
творі ідея — це не розв'язка 
питання, а саме питання. Він 
провокує читача самому най 
ти розв'язку. Г так с в Баг-
ряного. Ідеєю повісти є дум-
ка „про сам трагізм українсь-
кої поневоленої нації в зу-
дарі зовнішніх, ворожих їй 
сил на її ж території, і думка 
про фатальність всякої, на-
віть і тактичної, ставки на 
одного з них". Це та ідея, з 
якої повстала ЎПА, тобто — 
ідея трагічної неминучосте, 
навіть приреченої боротьби 
власними силами. Побіжно в 
творі друга ідея: трагічного 
безглуздя взасмовбивства си-
ніп одної нації в двох воро-
жих арміях. І врешті ще од-
на ідея: трагічносте блуду 
утотожнення ворога з брата-
ми, які є в його армії. Екс-
пресіоністнчним мазком (об-
раз коханої дівчини, вбитої жився до коротшої ролі свід 

ќа. Кошельняк, як o t a i ( . { j f V кбжаіпГй"ййщўќ шо 
дістав спромогу м. і. н а в я з а - } м а в florQ в б и т н ) а в т о р с т а . 
ти теж до своєї недоказаної і в н т ь ч и т а ч а п е р е д ^ у б е . 

1 и 3 зодню питань, які і спричи-
нили пристрасну дискусію. І неї („твір витриманий мис 

тецько там, де позбавлений 
тенденції", „купюри філосо-
фічних роздумувань у повісті 
не можуть перекреслити її 
мистецької вартосте^ і f : ^),'визвольною ідеєю тих, які 

твір засуджують, як „анти 

який висновок зробить чи-
тач? Неупереджений додума-
сться до 3-го: боротьби за Ук-
раїну. Чи це розходиться з 

Цей обріз Божої Матері — Світлої Оселі Вигнанців Без-
домяих намалював відомий артист Василь Крнчевський, 
сян, І подарував його українській автоксфа.іьній церкві 
Св. Трійці при 21-ій вулиці в Ню Норку. Мотивом до на-
малювання образу посл)'жив мистцеві акафіст на честь 
Божої Матерії, яка заступалась за вигнанців бездомних на 
чужині і стала для них Світлою Оселею. Чудово виконаний 
образ своїм характером цілком відповідає його назві Пре-
чнста Діва тримає на руках не по літам задумане Боже Ди-
тятко з піднесеною, благосюв.`іяючоіо рукою, а в її очах 
видніє невимовна туга і турбота за долю свого Божесгвен-
ного Сина. Образ, урочисте посвячсиия якоі-о відбулося при 
великому здвнзі вірних в недЬю 21-го березня, прнміщеянй 
в по-мистецьки збудованому в українському стилю і теж 

подарованому парафіянами гарному KHBOTL 

ДО 30-РІЧЧЯ КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 
ЇМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Атаки на „Огненне коло 
Кошельняк уважає або свідо-

гін), і врешті свідків, що їх ним небажанням зрозуміти 
мала б покликати оборона і І специфіки твору, або таки 
критика. 'справді незрозумінням його. 

Критик Ю. Кошельняк no-j у великому напруженні ви 

український" ? Вони нібито 
єдині прихильники ЎПА, а 
як вони самі дивились на ди-
візію і Броди? Ось думки М. 

Капеля постала у Полтаві 
у 1923 р. Полтавщина славн-
лася видатними кобзарями 
здавен давна. Історія теперіш-
ньоі капелі починається коб-
зарською студією, яка у са-
мих початках налічувала 12 

Виступ був дуже успішний 
Першу концертову подорож 

капеля відбула ще того само-
го 1924 рок'у, коли вона ни-
ступила в одеському оперово-
му театрі. 

Незвичайно багато завдя-
членів. Між ними були: Ио- J чувала капеля видатному ет-

дослідникові 

пояиляютьса „ж cniAOMOcAji тут жуснмо обмежнтясь до О т ж о _ в К Ш І Ж Ц , Багряного- с) , ; іеьшнй виступ новостворе- )том і засланням ХаткЄвяча. 
уважного читача: 1) безвн- найбільш сутгсвях його яиР-(СВОСрідна художня інтерпре-feoЃ капелі відбувся у березні 13d цим ударом на капелю сн-

не засклеплюсться до яко-
гось одного „ізму". Невдово-
леннй доцьогочаснимн осяга-
ми, — він постійно ставить 
собі нові проблеми і змагає 
до їх розв'язки. Характерис-
тичною рискою підбору мо-
тнвів в Радиша — шукання 
таких мотивів, які стафаж-
ним укладом бувають спога-
дом бачених на батьківщині 
картин, його оселі з садами, 
самотні верби та рибалки на-
гадують романтику рідних 
сторін, — стають нам блнж-
чими, як відгомін чогось до-
рогого, минулого. 

Серед сучасної ґенерації 
українських мнстців на чу-
жині, як талановитий кольо-
рист (його малярство — це 
проблема кольору) він вису-
нувся у передові її лави. Га-
дасмо, що в його мистецько-
му дорібку — він не сказав 
ще останнього слова, тож 
майбутнє стоїть перед ним 
відкрите. І на цьому шляху 
бажаємо йому якнайбільше 
успіху. 

оочп'ятого яая ними ТТ..Х1ДДЯ українського народу в джень. 
рознятого над ними неОа. tUj^-rm світовій війні і 2) труд- Літературний твір можна 

нощі, в яких борсається цнві- тільки судити, а не засуджу 
лізованнй світ. „Ці проекції вати в „політичних гріхах" 
пронизують усю тканину І Це останнє — монополь боль-
твору". Спинившись при цен- шевнцький. Справжній літе-
тральній фігурі повісти (Пет- ратурній критиці воно чуже, 
ро), бесідник став вирізню- Щоправда — ідейну сторону 
вати деякі місця в творі, цн- твору літературний критик 
туючи їх і насвітлюючи ко- теж бере під увагу, але не як 
рнсно для автора. Цей під-
хід викликав живнй обмін 
думок, ще поки Ю. Кошель-
няк спромігся свою критику 
якслід розгорнути. Таке „ін-
термеццо" було результатом 
непередбачености, що літера-
турний критик не завжди на-
дається на прокуратора, хоч 
би й літературного, а знову 
о с к а р ж е н н я необхідне, 
щоб суд міг судити. Критика 
обмежено, після різних реп-
лік, до 5 хвилин, і він зрік-
ся своєї промови, а тоді, як 
„акт оскарження", відчитано 
2 рецензії на „Огненне коло". 
поміщені в „Вістях" днвізій-
ників (ч. 9-Ю, автор Р. Єн-
дик) і в „Гомоні УкраїніЃ' 
(ч. 5, автор Б. Жарськин). 
Обі негативні (в „Г. У." на-
віть наголовок „Протиукраїн-
ська книжка"). Покликаний 
після того на місце прокура-

щось окреме, а як складову 
частину су'бстанції твору. Пи-
тання мусить стояти: вдалий 
чи невдалий у мистецькому 
розумінні твір Багряного ? 
Факт, що він так пристрасно 
оспорюваний читачами, вка-
зус, що „Огненне коло" не-
пересічна літературна поява. 
Вдалість його в тому, що в 
ньому сміливо кинена проб-
лема, від якої втікають полі-
тнчні спрнтярі, а від якої 
втекти не вдасться. Повість с 
цінним вкладом у нашу літе-
ратуру, бо „це перший ху-
дожний твір на тему, що є 
найсконденсованішнм шмат-
ком трагічної доби, яка аипа-
ла на долю нашого поколін-
ня" і „найзаплутанішим вуз-
лом протиріч цієї доби". І 
друге: вперше близька істо-
рнчна дійсність побудована 
не урапатріотично, стандарт-

тація поглядів людей цього 11924 р. Того дня ця ќоб-1 палися вдо раз нові перешко-
середовища, яке тепер такізарська студія прийняла у- Іди і удари збоку ворожої до 
пристрасно „засуджує" Ба-Ічасть у Шевченковому святі. І українських культурних тра-
гряного! Другий закид: ав-І Ідицій совстської влади. Бува-
тор в кінці повісти подає кар-1 " "" їло, бандуру називали „Петлю-
тину вбивства героєм йогоі проблемою поставила нас са- рівоьким інструментом". 
коханої дівчини у ворожому і ма історична дійсність, дійс 
танкові. Що він цим хоче, ність недавніх і можливо 
мовляв, сказати? Він нічого{ майбутніх Бродів, і цю проб-
не хоче сказати. Він показав лему мусимо таки розв'яза-
нам загадку червоного танку, та"-
підведеного під самі очі, як Треба зазначити, що обо-
історично-політнчну загадку, 
перед якою стоїмо сьогодні 
ми всі тут, на еміграції, з 
усіми нашими визвольними 
концепціями і плянами. Це 
загадка тієї п і д с о в с т с ь -
к о ї у к р а ї н с ь к о ї л ю -
д и н н, яка й сьогодні сидить 
за кормою червоного танка і 
яка разом з тисячами цих 
танків мільйоновимн масами 
стоятиме і завтра в зударі 
так само зовнішніх щодо Ук-
раїни противних сил. Як ми 
повинні боротись проти воро-
га, щоб ця людина була не 
проти нас, а з нами? Ось 
проблема, перед яку ставить 
нас автор, як поставив героя 
повісти перед загадкою чер-
воного танка. І не засуджуй-
мо його за те. „Перед цією 

рона була поставлена добре, 
зробила велике враження 
так, що серед оплескуючих 
був JU 
ків. у^ 

Судді — присяжні на окре-
мому засіданні відповіли в 
тайному голосуванні на три 
поставлені їм питання: 

1-ше: Чи „Огненне коло" 
с цінним вкладом в українсь-
ку літературу? 

Внслід: 10 — так, 2 — ні. 
2-ге: Чи ідейні основи цьо-

го твору покриваються з все-
українською в и з в о л ь вою 
ідеєю? 

Вќслід: 8 — так, 4 — ні. 
3-тс: ЧИ заторкиуті в ньо-

му історичні події є вірно пе-
редані ? 

Внслід: 4 — так, 7 — ні, 
1 — без відповіді. 

Прийшов 1941 рік. Після 
втечі большевиків капеля зор-
ганізувалася наново, маючи 
у свойому складі мистецьких 
керівників Григорія Китастого 
і Григорія Назаренка. Прий-
шла можливість вільного спі-
ву на Волині, але це тривало 
не довго. Гітлерівські оку-

віть дехто з противнії- паіггя відносилися до капелі 
і мистецтва з такою самою 
ненавистю, як окупанти боль-
шевнцькі. Капелю вивезли у 
табір примусової праці коло 
Гамбурга. Пізніше короткий 
період напіввільного концерн 
туваявя і нарешті кінець віЙ-
ни і СОЮЗНІ армії приносять 
капелі давно очікуваний по-
рятунок. Після років мнстець-
кого обслуговування скнталь-
ськнх таборів, нова картка в 
історії капелі почалася з ро-
ком її приїзду до Америки 
(1919). Під керівництвом Гри-
горія Кнтастого і Володимира 
Божика капеля відбула трі-
юмфальні турне по Америці й 
Канаді. 

Михайло Савчнн 

ВІСТУН ЗАВОРОТЮК В РОЛІ ХІРУРГА 
(Спогад УСС) 

Найстарший, .віком вістун 
Заворотюк був ‚загально зна-
ною „особистістю" в цілому 
легіоні Ўќрайських Січових 
Стрільців. Це, був мужчина 
під 50-ку, отже приблизно на 
яких 25-30 років старший за 
нас. Був середнього росту, з 
округло кантоватим облич-
чям, що, — здавалося — ніко-
ли в житті не знало радісної 
усмішки. Дбайливо плекав він 
свої стирчасті џя боки вуси, 
які на час спання старанно 
припрасовував „бнндою". Ско-
ріше за усіх нас клався спа-
ти, зате скоріше за всіх пробу-
джувався, вставав, мився, го-
лився (що другий день) та 
обов'язково,, —. до дзеркала, 
—j старанно .вцнісував щіткою 
свої вуси Г насмаровував їх 
якоюсь помадою, що своїм 
запахом скидалася на брилян-
тнну. Ці вўся,додавали його 
обличчю ще більшої серйоз-
ности і поваги. Словом, це 
був оригінальяий тип самоза-
коханого старого парубка, з 

усіми п'ритаманними йому 
добрими, а часто й веселими 
навичками. Вже саме його 
прізвище вказує, що був він 
верховинцем, гуцульського 
роду. Доля хотіла, що тільки 
молоді свої літа провів він на 
своїй прекрасній Гуцульщині, 
а решту свого віку ходив да-
лекими і широкими світами. 
Говорив кількома чужими мо-
вамн: мадярською, німецькою, 
англійською й іншими. У бур-
сько - англійській війні вою-
вав по боці бурів, проти Ан-
глії, отже мав за собою пев-
НИЙ воєнно - ВІЙСЬКОВИЙ дос-
від, тому й не диво, що з са-
мого початку Легіону сотник 
Д. Вітовський надав йому 
„рангу" вістуна. А була це 
не абияка подія в його житті. 
Відомо ж бо, що одержати сту-
пінь вістуна при УСС-ах, не 
було вже так легко, коли тут 
було повно тях, як він ви-
словлювався — шкільннків... 
Заворотюк скоро постарався і 
пришив собі т. зв. гаптовані 

„штернн", які блищали і так 
дуже різнилися від звичайних 
кістяних, чи кавчуковнх, прн-
пнсових, що їх носили наші 
підстаршини. Ми його шану-
валн за великий досвід „світо-
вої людини". За це саме, 
слушно одержав від сот. Ві-
товського ще один, але вже 
гоноровий титул „штрамака". 
Кожний наказ виконував аку-
ратно, тому для 'особливих 
доручень часто призначувано 
вістуна Заворотюка. Був во-
яком „ з ќрови і кости", про-
те, коли йшло про слушність 
справи, мав цивільну відвагу 
станути в її обороні. 

Багато цікавого можна б 
про нього сказати, та я хочу 
зупинитися на одній тільки 
події, що глибоко врізалася 
мені в пам'ять, а яка з восн-
ннмн діями нічого спільного 
не мала. 

Це було в листопаді, п по-
же в грудні 1914-го року. 
Наш другий курінь з от. С. 
Шухевичем, розташований 
був в селі Вербіжі, під самим 
хребтом Бескид^', в околиці 
малого містечка Лавочного, 
отже у світі, що досі „забитий 
був дошками". Відси щоден-

но мя повним куренем вихо-
дили серпентнною на Бескид, 
у першу бойову лінію, для 
зміни першого куреня, а вве-
чері верталися знову на свої 
ќватери до Вербі жа. 

Вістун Заворотюк, Михась 
Ортннський, Попадюќ (оба 
останні згинули в чотирокут-
нику смерте на Україні) я і 
ще два, що їх прізвищ не прн-
гадую собі, замешкали у ґаз-
дів, що мали дві доньки: 12-
річну Гафійку і 18-річну Ан-
ну, або, як її кликали, Анннч-
ку. Та красуня Анничка мала 
один „ґанч". Крнвала на но-
гу. Не могла станути на повну 
стопу. Коли ми питалися, чо-
му, то батьки пояснювали, що 
давно, ще дитиною, десь звнх-
нула ногу і так і досі калікус. 

До лікаря не вдавалися. 
Тай куди ж там було тоді до 
лікаря! У цій закутані нашої 
прекрасної, але одночасно по-
топтаної віковим окупантом 
країни, у тих часах, лікар не 
був популярний. Дуже часто 
його заступали шептухи і зна-
хорі, які свосю роботою біль-
ше приносили шкоди, ніж по-
мочі. 

У щоденних турботах '" 

хліб насущний, око батьків не 
дуже то і придивлялося до 
викривленої ніжки малої Ан-
ннчки. Поболить, поболить і 
перестане. Та й Анничка зго-
дом привикла ставати на бік 
стопи і не нарікала, не скар-
жилася. А час робив свос. Ми-
нулн дитячі літа, і з малої Дн-
ничкн стала доросла вродли-
ва дівчина. І щойно тоді вона 
відчула свою меншевартність, 
вперше відчула свос каліцтво. 
Ось її ровесниці, — на весіл-
лях, чн вечерницях, — з та-
кою легкістю витанцьовували 
коломийки, а вона, калічка, 
тільки збоку могла придивля-
тася їх щастю і болюче відчу-
вати зітхання свого власного 
серця. Ніхто не звертав на неї 
уваги. Звичайно, — каліка. 
Ось і тепер, в хаті, вона від-
чувас наші очі і намагається 
ходити легко і певно, але це 
ніяк їй не вдасться. І вона со-
ромливо схиляє голову, а очі 
її так і говорять: 

„Ото вояки. Дивляться, а не 
знати чого. Геть, не дивіться 
на мене!" . 

Нам здавалося, що найбіль-
ше провинився герой цього 
спогаду, вістун Заворотюк. 

Він частенько водив за нею 
своїми очима, і з цього приво-
ду ми шептали собі веселі здо-
гадн. Але так воно не було'. 
Одного дня сказав він поваж-
но. 

— Анно! Ход'и сюди! По-
став ногу на стілець, я подив-
люся. що тобі бракує. 

На лиці Анничкн виступи-
лн рум'янці і вона відпалила: 

— Не хочу. Нічого ви мені 
не поможете. Най ми буде. 
як ми є. 

Мабуть цією відповіддю во-
на хотіла вдоволити своїх 
батьків, мовляв, я від вояків 
здалека. Та не такої думки 
була її мати, що з запіканкою-
люлькою сиділа біля печі. 
Вона, мабуть, уважала, що 
така постава Анничкн була 
непристойна, коли вже не об-
разлива, тому встала і неспо-
дівано гримнула: ' 

— А фраз би тя утяв, та би 
тя утяв. Чому не ідеш, коли 
онн тя кличуть! 

У бідної Анничкн рум'янці 
зникли. Сполотніла. Алетіль-
ки на хвилину, бо зараз же 
лице її знову запалилося вог-
нем. Вона спустила голову, 
слухняно підійшла до стільця, 

поставила на ньому свою но-
гу і вже притишеним, ніби ви` 
нуватим жалісним голосом 
сказала: „Нате!" 

Довго оглядав ногу Заворо-
ткж. Простував її і з усіх бо-
ків натискав, при чому, — 
час-од-часу Анничка болюче 
скрикувала: „Ооой! Геее! Бо-
линнт! . ." 

По закінченні оглядин, Зп-
воротюк авторитетно заявив 
батькам: 

— Якщо хочете, щоб до-
кладно оглянути ногу, то 
треба її добре вимити. Варіть 
баняк водн, але так, щоб кн-
піла! . . 

Коли нога була чиста, За-
воротюк сказав до нас по-ні-
мецькн: 

— Масте добре її тримати, 
бо я буду робите операцію. 
Потім наказав Аиннчці по-
кластися на лаву, насмарував 
йодиною болюче місце, замо-
чив свою бритву в йодині і 
скомандував: 

— Тримайте добре за руки 
і за ноги, а я витягну ту біду 
і Анна ніколи вже кривати не 
бу'де. 

Мати схрестила на грудях 
свої руки. Анна заверещала: 

„Що мені робите?!" А Заво-
ротюк тріюмфальяо заявив: 
Є! Пустіть її. Операція вдала-
ся. Він показав нам .чалень-
кий кусень вийнятого скель-
ця. Потім старанно перев'я-
зав ногу і наказав дівчині два 
дні лежати. 

За трн-чотири дні Анна 
вперше, по 14-ох роках шку-
тильгнканнл, cYaa^a на пов-
ну стопу. Нона демонструвала 
це перед нами. Ходила і на-
ніть тупала ногою та тішила-
ся. 

— А гей, Анннчко! Типер 
ти ужн і танцоватн годна і 
усяк тя типер с х о ч е . . . про-
ситнме до танцю, — смія-
лася мати і дві чисті сльозин-
ки, - - ніби сполохані пташин-
ки, — побігли бо{юзнамн її 
зморшки . . . Впали на грудн 
і там загубилися. 

— Дайте руку, най її поцу-
лую, шоста ня зробили прос-
тов дівков. — звернулась до 
Заворотюка Анничка. 

Раділа Анничка. а з нею її 
батьки, сестра і ми: хірург і 
його активні і пасивні аснс-
тентн. 



Г. Колодій 

УКРАЇНСЬКА ТОПОМАСТИКА 
Українська наука на емі-

ґрації спромоглася на виїм-
кове і одиноке на амсрнкан-
ськоиу континенті падання, 
саме ономастичну серію, що 
її вндас Українська Вільна 
Академія Наук у Канаді. Во-
на чи н не була товчком для 
випуску а м є р и к а н сьќого 
журналу ‚.Назви", якніі по-
чав недавно появлятися. 

Досі вийшли такі праці 
1. „Назва Україна", 2. .‚Кана-
діііські місцевості українсько 
го походження", і 3. ‚.Назва 
‚.Галичина" й „Волинь" — 
всі Я. Рудннцькоі`о. і. „Наз-
ва „Україна" на Закарпатті 
— В. Барвінського. 5. ‚‚Похо-
дженнл назви „Ruthenes" — 
Б. Унбегавна. 6. ..Причинки 
до методології ономастики" 
— Ю. Луцика і 7. ..Канади')-
ське місцеве наговннцтво і) 
культурні напластування в 
Канаді" - відомого слов'яно-

fcoK назв із 1924 p., виданий 
Центральним Статистичним 
Управлінням (на жаль, росій-
ською мовою) і списки інших 
губерній, складені 1923 р. на 
території всісї УРСР не були 

І видані, опинившися в віддан-
ні НКВД. Список осель мен-
шин України (1925) подас 
тільки назви осель замешка-
них чужонаціональним еле-
метитом. Найточнішим, хоч і 
неповним, є список українсь-
ких осель у книзі „Адміністра-
цніний поділ УРСР", виданий 
в Кнсві 1947 р. (1060 сторі-
нок); він охоплює тільки ті 
назви, що знаходяться в ме-
жах совстської республіки, без 
великих частин українських 
етнографічних територій. 

В останніх роках зайшли 
великі зміни в назовництві 
України. В західніх областях 
та в південній Україні, де бу-
лн неукраїнські оселі, старЛ 

Проф. Микола М. Палій 

УКРАЇНСЬКЕ ЕСПАН03НАВСТВ0 
СЬОГОДНІ 

Українські письменники та ) ми та інших чільних перуаи-
науковці, шукаючи новий ідеи 
та свободи вислову в умови-
нах царату, задивлялися на 
Захід, зокрема зацікавилися 
еспанською мовою, літерату-
рою і культурою. Це зацікав-
лення принесло добрі плоди: 
засіювання в 19 столітті на-
укових осередків еспанознав-
ства. видавання книг і пере-
кладів та виміну думок на лі-
тературно - культурні теми. 
Цей культурний зворот проіс-

ських письменників в иерек-
ладі автора цісї статті. Два 
роки пізніше, в аргентинсько-
му „Овиді" появилася стаття 
на тему еспансько - українсь-
кях літературних відносин — 
„Дещо про еспанські впливи 
в українській літературі", яка 
була першою науковою спро-
бою, після довгих десятиліть, 
на цьому занедбаному полі, В 
цій статті подало коротку іс-
торію шляхів і способів, яки-

нував аж до першої світової ми діставалися еспанські 
війни і відродився знову у впливи в Україну від 16 стол. 
зменшеному вигляді по обох по сьогоднішній день. На до-
сторонах Збруча після 20-нх повнення цієї теми появнла-

знавця. проф. В. Ќірконелла, назви українізовано, або за-
іцо наводи-п. канадійські міс- мінено новими ( Чернівецька 
цеві назви різних національ- область — 112, Дрогобицька 
них середовищ, в тому багато.— 140, Львівська — 197, За-
українських. Приготовлясть-:карпаття — 58, Станіславів-
ся і незабаром вийде вже 8^ська — 69, Тернопільська — 
випуск цісї цінної серії (про 67, Рівенська — 90, Волннсь-
назвн в Гвагнініюса з XVII (ќа — 142, і т. д.), а водночас 
ст.), яку редагує проф. Я.(Залишено такі ДИВОГЛЯДИ, ЯК 
Рудннцький. 

Ці праці тим цінні, що за-
повнюють велику прогалину, 

років. У підсовстськні Укра-
їні еспанознавство розвивало-
ся під натиском диктованої 
пропаганди в зв'язку з еспан-
ською громадянською війною 
(1936-39), а в Західній Укра-
їні воно обмежувалося до за-
познчування літературної те-
матнки. 

Після другої світової війни 
велика частина української 
еміграції в Німеччині, настав-
ляючись на поселення в пів-
денно - американських краї-
иах, не знала ані еспанської 
мови, ані умовнн життя в цих 
країнах. Ось тоді то видано з 
конечності! такі підручники з 
еспанської мови як „Самовчн-

П. Ме-
денка, „3,000 слів та зворотів 

Українським назовництвом по-еспанськи" „Еспансько-

IТлумач та створено: Нестеров 
.((Жовква), Виноград (Сев-

люш), Міжгіря (Волове), 
яка виникла внаслідок з а б о - ( ^ м с л ь 1 , н ц ь к н и (Проскурів) і j т е л ь еспанської мови 
рони совстськнм урядом буй-
но розпочатої в ЗОнх pp. ді-
яльностн Історично-геогра- інтересуються і чужинці, пр., 'український словник", П. Ч., 
фічної Комісії при ВУАН (О. француз Л. де-Сосюр (назва Українсько-еспанськнй слов-
Грушевськнй, О. Барановсь-' Чорного моря), поляк Грабец'ник — В. С. 
кніі, М. Ткаченко. Г. Шам-( (назви Гуцульщини, 1950) чи 
рай. В. Юрксвнч. С. Глушко швед Кальґрен (назви долини 
і ін.). що збирала матеріали Дніпра, 1947). 
до українського назовництва. Великою допомогою в до-
однак — нажать— не могла, слідженні ономастики є точ-
їх опублікувати. (ні, топографічні карти, яких 

Словники назв України, ви- Україна не мас. Задуми проф. 
дані німецькими видавниц-, С. Рудницького з 30-нх pp. ви-
тва.чн (1941, 1943) — не бу-)датн карти 1:200.000 захода-
ли повними. Коли врахувати ми Науково - Дослідчого Ін-
те, що сама УРСР в межах, стнтуту Географії та Карто-

графії — були розвіяні вна-
слідок ліквідації самої устано-
ви і професора. Видані пізні-
шс карти в мірилі 1:400,000 

ся ще одна стаття 

пливу, труднощі господарем 
кої розбудови і постійні свар-
кн та невдоволення розчаро-
ваних колоністів. 

Впарі з цією легкою опн-
совою тематикою прийшли та-
кож перші поважні зразки пе-
рекладної літератури, правда, 
трохи ще недоладної із-за 
браку достатнього знання кас-
тилшської мови, а далі й орн-
гінальні твори з південно-
амернканським під ќладом. До 
перших таких появ слід зара-
хуватн оповідання „Заклад" ч 

Альберто А. ІГлссіяса в пере-
кладі О. ДрагомановоІ, в яко-
му змальовано світла і тіні ар-
гентинського життя. Переклад 
не злий, одначе ще грішить, 
як всі інші, мовними недолі -
ками. Подібну невиробленість 
подибуємо також в спробі пе-
рекладу поезії І. Качуровсько-

му виданні ‚‚Свободи": „Про 
українські посібники з еспаи-
ської мови". В цій науковій 
праці подано причини й істо-
рію розвитку українського ес-
паиознавства в Західній Ввро-
пі по 

ЯРОСЛАВ МЕГАСЮК 

В середу, 17 ц. м. у фала-
делфійській Тавн Голл (Ма-
лій) дебютував перед чисден-
но зібраною американською 
публікою скрнпак-українець, 
Ярослав Мег`асюк. Він внко-
нар Віталі Чаконну, Бетгове-
на Кройцерівську сонату, 
Тартіиі - Кранслера Варіації 

Lua тему Кореллі, Кранслера 
Віденський капрнс, Бльоха 
Ба.іль Шем, Шопена - Міль-
штайиа Ноктюрн, та Pica Ля 
капрічіоза: 

Гра скгнпака відзначалася 
зрівноваженим по'єднанням 
доГ)(ЮЇ техніки з емоційністю 
гри. та стнлевістю з імлрові-
заторською сторінкою інтер-
п ротації. Я. Мегасюк подавав 

ної квітки" К Наша нова еміг- Л ` , з н ч н и й -"ер іял наскрізь 
рація ще не опанувала „ І ^ " У Р Н о й авторитетно. 

Різні стилі були у виконав-

З КОПЦЕРТОВОІ ЗАЛІ 

в недільно- ро „Сімдесять бальконів і жад-

Галнна Журба 

МІ ТИ 
За вікнами блакитна замріяність лісів. ^ 
і тужливий крик сови, як самота розпуки, 
а тут, у кімнаті батько свічку погасив -
і чую його теплі, мов Святвечір, рука.'. 
— Спи. сов спокійно.. . 

Тиша. . . 
В їдальні спроквола, 

повагом б'с годинник старечі гейналн, ' 
а на вікнах шамотн рядом посідали, -'-
і „пан з індичим носом" ходить кругом столу. 
В безвідді десь гавкіт далекий, і тихо 1 ' 
цвіркун поцвіркус за піччю; лукавий 
хтось котить по підлозі на збитки горіхом 
і хіхочуть шамотн під листям агави. 
Можна спати спокійно.. . 

І тільки зненацька є" 
присниться десь над ранком лютий вовк і качка. 

-

українців на еміграції на обох 
слід делікатної складні кас- , 
тилійськоі мови, одначе вже ц я ` н а з а г а л - в п о в н і автентич- ^ 
ці перші відважні спроби с ве- н и м и - 3 захованням духа їх півкулях, — це люди старші 
ликим здобутком иа полі ес- т е х н і к и ' природного музич- якяи н е легко фізично працю-

закінченні другої світо- панознавства. До серії добрих н о г о вНСЛ0ВУ- ^ аналізуючи ^^ та щ е т я ж ч е з н а я т и , з 
BOJ війни, а також вйчмслено перекладів належить опові-; стисліше, відчувалося певну о г л я д у и а с в і й ^ взагалі 

дання Еспіни „Чудотворні спеціальну предистинацію і я к у с ь п рацю. Тому їхні мате-
квіти"0. Це є мистецький 1 Диспоз"Ч'10 п; Меґасюка flOjpiavibni умови часто жалтогід-
глибокнй думкою твір сспан- староклясиків і клясяюв з їх- н і Разом з віком приходять 

також цікава праця Б. Гали- СЬК0І письменниці на релігій- І ^"" таеРДимя правилами і р і з н і н е д у г И ( а ч а с о м 1 к е щ а . 
няка, „Україніка в еспанськнх н і „„„ Я к г л и б о к о в р о с л а і ўсистематизованою ритмікою, ^ „ ^ в и п а д к И і і от тоді на-
енциклопедшх . яка, мабуть, в ж е н а ш а еміграція в п ^ д в н - і " " Р ^ 3 п о в я о т о ю 1Х с п о "- ступас вже дійсно трагічний 

Д0П0М0Г0ВИЙ ФОНД 
ОБ'ЄДНАННЯ МИСТЦІВ У К Р А Ш Щ В 'В АМЕРИЦІ 

Велика кількість мистців Тулиќ, В. Соловій, М. Радиш, 

всі еміграційні видання на ес 
панську тематику. Майже в 
цьому самому часі появилася 

1931 року мала 51,999 н'азв 
населених точок (пізніше 
частинно „зліквідованих"), 
та додати назви Підляшшя, 
Полісся, Холмщнни, Волині, 
Галичини з Лемківщиною. 
Закарпаття з Пряшівщнною, 
Буковини, Хотннщинн н Із-
маїлщнни та Кубані, Ставро-

вперше порушила зовсім ін 
ше питання з занедбаного в 
нас еспанознавства. У цій пра-
ці зібрано побіжно все те, що 
написано про нас в еспансь-
кнх енциклопедіях. Ця праця, 
переважно і н ф орматнвного 
характеру, далеко ` неповна, 
одначе вичерпує бодай час-

ио - американське життя вка-
зус зовсім відмінний твір О. 
ДрагомановоІ „По той бік саі-
TV 

Естудіямос ель 
еспаньол" Б. Лончинн. 

Майже в тому самому часі,; 
почався зовсім інший етап ес-
паяознавства: на місце науки 
з конечности почала вироста-
ти і кріпшати наука з ціка-
вости, що проявлялася орн-
гінальнимн статтями, розвід-
камн, перекладами, а то й 
осібними творами. Через брак 
відповідного наукового жур-
яалу, майже вся літературна 
творчість українських еспа-
ністів і принагідних любнте-
лів еспанської культури зосе-

пільщини та території в же 
жах РСФСР, — то дістанемо 
імпозантну суму біля S5 ти-
сяч. 

Давніші праці про назви 
України, як М. Сумцова, Я. 
Головацького. Сулімірського-
Хлебовськоѓо (Словник Поль-
ського Королівства), П. Семе-
нова (Географічно - статис-
тичний словар рос. імперії) 
та новіші Ріхтера — 1912, 
Кенка: (Список осель Росії, 
1903, Арнольда - Ромера — 
1938-39, Бистжицького — 
1934, румунський — 1940, 
словацький —- 1942, амери-
канський Ліппінкатта — 1952 
та англійський (кілька ви-
дань) 
годнішнін час. неповні, або 

(1934) і 1:400,000 і 1:500.000 {реджувалася та ще й досі зо 
(1937-38), хоч і українською 
мовою, не охоплювали всіх 
назв. Зате ж совстські армій-

Іські карти, иа основі яких бу-
лн опрацьовані німецькі, аи-

середжусться в українських 
часописах, розпорошених по 
всій західній півкулі. До по-
шнрення нашого еспанознав-

)ства спричинився чималою мі 
глійсьш і американські (1:26,-! рою канадійськяй „Новин 
000 -— 1:300,000), хоч і по-(Шлях", який в 1948 році по-
дають }'сі оселі, але в росііі 
ській формі, часто внкрнвле-
ні (Ківшовате — Кошоватсс, 
Бондарн — Боднарі і т. п.). 

Першими спробами подати 
наші назви в національному 
звучанні були нім. перевидан-
ня українських ка'п` та вос-
таннс пелнкий італійський ат-
ляс Турінг - Ќлюбу (1951) і 
менший данський Ґильден-
дальса і безперечна заслуга в 
цьому належить картам Ук-
раїни проф. Кубійовича. 

містив зразки оповідань Аль-
берто Гільсна, Рікардо Паль-

біч Литви. Польщі і Росії, як 
частини Східньої Европи. 
Крім цього всі чужомовні ви-
дання, як „Ukrainian Weekly", 
„Ukrainian Quarterly", Ukra-
inian Bulletin", ‚.L'Ukraine 
Libre", „Ucrainia Libre", Uk-
raine in Gegenwart und Ver-
gangenheit" і книжкові видай-

Окрему увагу наші дослід-'Ня, повинні вживати ўкраїн-
ннкн топомастикн повинні ськнх топографічних назв. 

с перестарілі на сьо- j посвятити популярності назви Нам треба призвичаїти чу-

., . У цьому творі авторка і ТРУДНІСТЬ схоплення і відтво-
змальов.%ч: пригода молодого І Р ю в а н н я с т а Р н х майстрів. . 
українця, вихованого в Ар- я Мегасюк грав, між інши-
гентияі. Події, описані в цьо- Р0 5 . також Шопена Ноктюрн 
му творі, відбуваються на од-1 в обробці Мільштайна. Соліст, 
ній „естансіі" (велике госпо- як багато інших скрипаків, 

тннно цю ділянку науки, на д а р с т в о ) б І Л Я В у е н о с Айресу теж не оперся шопенівській 
Я К І ' П ИЯР ПЛР1 - т п л і і і О А О П А П . ш F + L , і П . . . л в л л н 

і на берегах .ріки Ля Плята. Іпокусі і, хоч грав Ноктюрн 
Не зважаючи на погляди оди 

яку в нас досі зовсім не звер-
нено уваги. 

Зі зростом українських ко-
лоній в південно - америкав-
ськнх країнах, українські пе-
реселенці почали щараз біль-
ше зацікавлюватися культур-
ннмн надбаннями латиисько-
амернканського середовища. 
В українській пресі появля-
ються статті на різноманітні 
теми, часто загально - інфор-
матнвного характеру, з ме-
тою запізнати наших людей з 
новою батьківщиною. Для 
тих. що цікавляться літерату-
рою, О. Драгоманова написа-
ла в журналі „Овид" довшу 
статтю „Аргентинська літера-
тура", що с легким перепові-
данням історії аргентинської 
літератури з притиском на до-

I поетично і дуже надхненно, 
ниць, авторці належиться при- іто, ясна річ, справжнього Шо-
знання за виповнення цісї 
прогалини, занедбаної стар-
шою еміграцісю. 

Велику пошану треба від-
датн українському фнладел-
фійському тнж. „Шлях", який 
чимало спричинився до попу-
лярнзаціі високомистецьких 
зразків еспанської літерату- 'Даремні. 

Концертант мав повний ус-рн в українських перекладах. 
До згаданих вище оповідань, 
слід зачислити ще два, які 
появилися цього року: Рікар-
до Пальми „Лінивство і роз-
судок" ' і „Скорпіон ченця Го-
меза"0. Є це перуанські леген-
дн з релігійною тематикою, 

Іпкі захоплюють читача лет-
бў диктатора Рбхаса і на твО- f"1" літературшш стилем і 
рн з тематикою аргентинсько- USS^^t 
го ґавчо. Не зважаючи на ба-
ѓато недоліків праця Драгома-
нової була не лише великим 

вислову думок, 
j Обидва в перекладі автора ці-
Ісї статѓі. 

Усі дотеперішні надбання 
еспано- ( ^уже скупі й занадто розпоро-

що 
здобутком в царині 
знавства, але також мабуть ^вяі- Все ж таки в надія, 

„Україна", використовуючи 

одинокою спробою серед ду 
же рухливої літературної гро 
мадн, що розпоряджас двома 
літературно - мистецькими 
журналами і двома добре роз-
винениии тижневиками. Піз-
ніші праці, що появилися в 
українській пресі, були зде-
більша описового характеру, 
як враження і спостереження 
наших емігрантів. Сюди на-
лежать такі зразки, як „В до-
лині Ріо Негро"1 і „Вражен-
ня з Перу"-. В обох статтях 
автори знайомлять читача з 
географічними та кліматич-
нимн обставинами країн ново-
го поселення і життсвнми 
можливостями нових емігран-
тів. Найцікавішим із цих опн-
сів с довша праця Стаховсь-
кого „З венесуельського що-

.. денника"л. Як представник, 
Лютовиська, Кадлубиська , Иорку 1851 р. поміщус назву "вана проф. Рудницьким. Для J перекладач і зв'язковий вене-
Незвиська, замість Кадлубн- „Ukraine"' аж по Дон , а дальшої його праці треба б суельського уряду переселен-
ща, Лютовнщі 
гівщнну охоплюс 

подають польокізовані, руси- при цьому всі чужомовні дже-
жннців до вимови Kyiv, чи 
Kyjiw ( у нім. мові), замість 

ірела. Остання була широко Kiev (річник Енциклопедії 
відома в 18 і 19 століттях, на-
віть в Америці, як про це вка-
зують атляси. особливо дру-

Брітанікп вживає Kiiv), Ode-
sa, зам. рос. Odessa, Mariupil. 
зам. Mariupol (як ужявас 

фіковаиі чи румунізовані 4юр-
мя і тому не мають повної на-
ўнової вартости. Ще найпов-
нішими донідннкг.мн українсь-
кого назовництва являються 
шематнзми греко - католиць-
ких спархій Галичини й За-
карпаття. які подають народ-
ні і традиційні назви (як np.land Austria", видана в Hioj M a c с е р і я 0номастнкн, вида. 

гоі половини минулого століт- проф. Січинський у „Ukraine 
тя. І так, прим., американська in foreign comments") і т. п. 
карта „Map of the frontier в обличчі порушених справ 
provinces of Turkey. Russia ! бачимо, яке велике значення 

з` приходом нових сил і ця ца-
рнна науки заповниться ио-
виии і цінними здобутками. 

тощо). Черні- Grams'a атляс (1865) на кар- побажати йому щонайкращих ня, Стаховський переповідає 
іс точний Спи- ті Европи подас Україну, по- успіхів. Ітутісторію іміграційного на-

) Проф. І. Бандура, , 3 долині 
Ріо НеГро", Овид, Ш, І. 1951. 

- Адріян Аврам, „Вражіння з 
Перу". Овид. III. в. 1951. 

s Д-р Л. Стаховський, „З ве-
нецуельського щ о д е н н и к а". 
Овад, III,'1-8, 1951; IV. 5-в. 7-8. 
9, 1952. Вийшла також осібною 
книжкою у В-ві М. Дсннсюха, 
Вуенос Айрес, 1952. 

І Альберто А. Іґлссіяс. „За-
клад", пер. О. Драгомапова, 
Нерогн, П, 10. 1950. 

з Фернаидез Морено. „Сімдс-
сят бальконів і жадної квітки", 
пер. І. І. Качуровськнй, Поро-

П. 12, 1950. 
в Конча Копії і,а. „Чудотворні 

танної експресії. Це, очевид- fCTaiJ. Залншасться мистець без 
но. с для соліста комплімен- j праці, без грошей і без сили 
том. коли візьмемо до уваги ! д о д а л ь ш о ї боротьби. 

Приходять трагічні вістки 
із ЗДА, з Франції чи Німеччи-
ии, що той чи той мистець 
тяжко захворів, або покалі-
чнвся при праці, чи став 
жертвою нещасливого вапад-
ќу. Треба б негайно допомог-
тн. Але як? Немас ніяких на 
те фондів. 

І от тому Головна Управа 
Об'єднання Мистців Ўкраїв-
ціп в Америці вирішила ство-
рнти фонд допомоги потребу-
ючим українським мистцям. 

Управа Об'сднания зверну-
лась із закликом до украіись-
ких мистців, що перебувають 
в Америці, з проханням пода-
рувати по одній із своїх праць 
на влаштування льотеріІ, — 
дохід з якої призначений на 
фонд допомоги. 

Мнстці радо відгукнулися 
на заклик Управи і надіслали 
36 експонатів на льотерію. Ці 
експонати складаються з олій-
них, акварельних образів, гра-
фіки 1 скульптури. 

Прізвища мистців, які пода-
рувалп свої твори на ђЬовд: 

Скульптура: А. Паслось, М. 
Черешньовський, В. Сім'яв-
ців, С. Лнтпннснко, І. Стань-
ко. О. Лятуранська. 

Малярство і графіка: А. 
Малюца, В. Божемськнй, М. 

пена там не було, бо жадеи 
інший інструмент і жадне най-
краще виконання не може пе-
редати свосрідного тембру 
звучання шопенівського фор-
тепіяну. Намагання всіх Міль-
штайнів і Губерманів нагнути 
Шопена до світу скрипки — 

піх (не вадило б було додати 
до програмки концерту тіль-
кн одно слово: „українець"), 
до якого у великій мірі прн-
чнннлася його партнерка, Мо-
ніка лс Дюк, пінні стіш з вв-
ківчевою технікою і прозоріс-
тю досконалої фортепіяяовоі 
експресії. 

Роман Савицькнй 

НОВІ УСПІХИ ЃОМАНА 
РУДШЩЬКОГО 

О дияадцятн річний Роман 
Рудннцький, про якого кон-
цсртові виступи як піяліста й 
скрипака вже нераз писалося 
на сторінках української й 
американської преси, здобув 
новий, рідкий успіх: фнла-
делфійська Музична Акаде-
мія, якої Роман с учнем-стн-
пендіятом, влаштовує йому в 
п'ятницю, 2-го квітня, його 
власний концерт. Такі кон-
церти влаштовують там зде-
більша тільки закінченим ар-
тистам - абсольвентам, і це. 
мабуть, перший випадок, щоб 
там з власним концертом ви-
ступив 11-річиий ХЛОПЧИИР 
Ще й до того, Роман у про-
грамі свого концерту, — яка 
складається з творів Баха, Ра-
веля, Бартока й Де Фал, 

П. Холодний, М.. Білинськнй, 
Г. Шухевнч, Л. Гуцалюк, М. 
Мнрош, Mt Гарасовська-Дацн-
шин, С. Ѓординський, В. В. 
Крнчевськнй, М'. Мороз, К. 
Кричевська, Р. Пачовський, 
М. Вутович, П. Метиќ, Л. Мо-
розова, Я. Гніздйпськнн, 1. 
Паливода, О. Дядпнюкова, П. 
Андрусів, Ю. Нальчицький, Џ. 
Стефанів, Л. Кузьма, L Стань-
ко, С. Пастухів, С. Луцяк. 

Управа Об'сдиаіінл вирішн-
ла влаштувати- льотерію та-
ким способом. 

Розпродати 36 квитків 
(стільки с експон'атів — отже 
всі квитки аигрцють) — п о ЗО 
долярів. Коли продасться усі 
кьиткн - льосн' — то це дасть 
суму 1,080 долхрів. Це не ду-
же багато, але вже можна бў-
де допомогти найбільш потре' 
буючям мистцям. 

Вже розпродано 30 льосів ' 
і залишилося ще тільки шість. 
Після продажу решти льосів, 
улаштується одноденну ВИ' 
ставку згаданих експонатів, 
під час якої власники льосів 
витягнуть з урни,'Призначені 
їм долею числа І відберуть ви-
ѓраннЃі експонат.! 

Хочу вірнтн. що ті останні 
в льосів швндіґо'іїродамо І що 
незабаром відбудеться льоте' 
рія. 

Зголошеиня про бажааяЯ 
купвти льос прошу надсилати 
иа адресу Об'єднання Мис‡' 
ців: 149 — 2^nd Ave, Н ю , 

JHbpe, Н. Й. ОІль' високо гу-
ианна, варто їй допомогти. 

Про день льотерії повідо-
миться у „Свободѓ", а також 
індивідуально всіх тих, які ќу-
пили льосн. . „ s . 

Сергій 'Лйтвнненко и ' 
Голова Об'сднання 

„ВЕСЕЛІСКО" ' 
У кількох числах каиадін- ну, „не гіршою, як мала П 

ького (Торонто) польського майбутня шваґеока — арій 

цвіти", Шлях. ХНІ, 50. 1950 
, џ О. Драгоманова. По той бік' вперше гратиме теж свої влас-
ЗО?'АВЙР

ВЄ0С ^ 9 5 1
Д е и и о к , к а - ВУ-(ні творя. а саме „Три Прелю-

ярікардоПальма. ,ЛІннВствоІДІГ: `Щ?"ііІ 1 5 5 ! ш^Ш ^ розсудок". Шлях. XIV. 2, 1053 і четвертих , ‚ЛІелодійний пре-
t Рікардо Пальма. „Скорпіон; люд'1 і „Хроматичний пре-

ченця 1 омеза". Шлях, XIV, 13. ЛЮД". 

Ірина Ш. Шуварська 

НЕХАЙ Н Е ПОЛОВА. . . 
-— Я вам пізніше щось скажу — шепнула Іна. Миро-

нові хотілось погладити Ѓі чорне, хвилею спадаюче на пле-
чі, волосся. Але він не рушився, лише дивився на дівчину. 

— Іно, — сказав по хвилині, — коли я перед кількома 
днями приїхав до цього містечка і побачив вас на лекції в 
свого приятеля, масстра Несторовича, то був готов віддати 
йому славу, талант і все. що маю, щоб у заміну відступив 
мені свою ученицю. Ввечері я відчув, що мій концерт прн-
носить вам радість, і тоді дякував Богу, що маю талант. А 
коли з квітами від публіки отримав ваше запрошення на 
Святий Вечір, тоді мені захотілось бути незрівняно більше 
обдарованим і бути безмірно кращим; таким, щоб ви не рое-
чарувались, глянувши на мене зблизька. 

Іна дивилась в огонь догоряючої свічки. 
— Я не міг не прийти, хоч вчора ще мав виступати 

в іншому місті. . . Іно, ви мовчите. Вас неприємно вражають 
мої слова? Вже більше нічого не скажу! 

Дівчина взяла його за руку. 
— Ходіть! Ходіть скорше; хай нас не бачать. 
Тільки тепер пригадалось Миронові. що він не єдиний 

гість, що тут бавиться ціле товариство-прнятслі Іни. Вона 
попровадила його до передпокою. Поміг їй одягнути хутро, 
сам накинув плащ і взяв капелюх. 

Вийшли в ясну різдвяну ніч. Ішли тихими, снігом вкри-
тнми вулицями. Мовчали. В далині засвисттв поїзд. Мнроно-
ві уявилось, як тяжко буде прощатись з Іною. 

— Ти мені хотіла щось сказати! — заговорив, щоб ві-
догнати небажану думку, і не примітив, як звернувся до ДІв-
чини на ти. 

Переходили містечком через замерзлу річку. Іна пІдій-
шла до поруччя н, дивлячись у срібно-білин спокій, заду-
мано промовила: — Я люблю тебе. 

— Іно! — немов гарячий вўтіль з попечених рук, впа- мав телефону. В хвилини ж перед умовленою годиною його 
ло її ім'я з тремтячих уст мужчини. 

— Це сднна чорна плямка в тобі відізвалась. Чому та-
кнй колючий жарт? 

Мнроне, я сказала правду! — Не розуміючи закиду, 
дивилась перелякано на нього. Він розгублений стояв перед 
нею. — Так. Мироне! — Кивнула переконливо головою. 

— . . . Мене — старого?! 
Тебе негарного! — Засміялась. 

Мирон раптово вдихнув повітря і з розмаху обняв і під-
ніс дівчину. Захоплений щастям, і з пошаною до нього, по-
цілував її обережно в чоло, опускаючи на землю. 

— Коханий, світ не снігом, квітами покритий; вднхасть-
ся п'янке повітря, серце зачароване завмирає. Ще не йдім 
додому! Перейдемось. 

Природа немов для них поклала білі килими, накидала 
срібла в голі руки корчів та дерев і, відчинивши широко зір-
кові очі, заніміла, наче хотіла вслухатись у радість двох 
людей. 

Іна зложила руки, мов до молитви, і з глибини її серця 
вирвалось: ‚‚Мамо!" 

- Мироне, мені здасться, що моя мати іде радісно всміх-
нена з нами. В один Святий Вечір пережила вона трагедію, 
і вже до смертн тільки сумно всміхалась. 

— Що твоя мати пережила? — схвилювався Мирон. 
— Іспит. . . Вже мала чоловіка й залюбилась в іншо-

му. До тата приходив молодий товариш, учитель музики, 
грати в шахи. Мати була дуже гарна, і він все частіше від-
відував їх. Мовчки дивився иа маму, мама иа нього. Тато 
був багато старший від мами і дуже скоро відчув, що він зай-
ва людина. Сильно переживав втрату любовн дружини. Прий-
шла зима. Батьки запросили приятеля на Святий Вечір. По 
полудні того дня захворів тато. Мусів негайно піддатись ІЯ було безмірно сумне 

приході', занепокоїлось в мамі сумління н вона втекла до 
шпиталю. 

Тато був в операційній залі. Сильно схвильована побігла 
до знайомих і там несподівано зустріла Олега. Перепросили 
його, Що не була вдома, і чим скоР1116 залишила приятелів. 
Олег вийшов за нею. Дивлячись гарячковим зором на маму, 
сказав, що не був в них, бо довше не годен спокійно пригля-
ддтнсь жінці, яку любить. Своїми ж грішними думками не 
котів пору'шувати святости Різдвяного вечора. Мати здиво-
ваяо слухала. Олег благав довіряти йому й позволити від-
проваднти її додому Перелякавшись свого, раптом в безмір-
не вирослого почування, мати майже непритомно крикнула, 
щоб він, ради Бога, більше не показувався їй на очі, бо при-
сутність його забирає' їй спокій; одначе ніколи не забере ро-
зуму і тому хай він змилується; хай іде і більше не при-
ходить. 

Так вони розстались. Вночі вмер тато. Мати знала, що 
втратила вірного друга й була невтішна. Після похорону по-
іхала до свого батька. Незадовго вродилась я . . . 

— Чому ти змінила своє прізвище? — запитав задума-
но Мирон. 

— Після смерти мами й діда адоптували мене чужі лю-
ди. Але звідки ти знаєш, що це ие прізвище моїх батьків? 

— Та ж я той нещасний Олег, Іно! 
' — Твоє ж ім'я — Мирові 

— Мирон Слазетськнй — моє псевдо. 
Іна опустила голову і нічого не відповідала. Під ногами 

хрустів сніг. На небі блимали зірки, немов от-от розплачуть-
ся небесні очі. Дерева і корчі простягали сріблом вкриті ру-
ќя — перекупки, що продають парчу. 

Мирон взяв Іну під руку. Вона піднесла голеву. Личко 

часопису „Звйонзковвц" аа 
'потни ц. р. вміщено барвне-
тий нарис М. Ваиьковяча 
„Веселі око". 

Відомий польський пись-
менннк Мельхіор Вакькоанч. 
що виріс і вріс в польсько-
білоруській культурі, виявляє 
глибоке зацікавлення взас-
чииамя поляків з їхніми су-
сідамн. Звідси його твори з 
польсько-німецького й поль-
сько-білоруського погранвч. 
чя. Звідси й цей його нарис 
з життя фармерської імігра-
ції в Канаді, де на мішане ве-
сілля з'їхалисл різні иаціо-
нальяості, серед них й укра-
інці. 

Ось наїхали'Мельники з-за 
Едмонтону: ‚Зўли то хлопи 
чорняві, задираки, вовком 
іивнлися. Піданглізовані, але 
українською купою трима-
оться". Напередодні шлюбу 
молоду виряджали за праста-
рим звичаєм та співали, як 
колись: 

Вже не буде тебе мати 
(дозирати 

Медом, вином, ягодќами 
(годувати.. . 

На другий день кінчились 
поступки давнім часам, у ко-
рнсть шлюбної сукні з „де-
партамент-стору" з Едмонто-

ка". Але й на другий день — 
у день самого шлюбу — ве 
забуто пісень ще із краю: 

Не забувай мати, 
Що маєш доіпі і дати 
Верети пнсакисті, 
Волики чабаяисті . . . 

Гостям не-слов'янам це все 
було дивно. Вовн дивилися 
„на буйні чуби, що спадали 
на очі, на парубків, що в них 
кількох з'явилося у вяшнва-
нвх сорочках". А ще більше 
вони здивувалися', коли всі 
підпили й з якоїсь нагоди 
розпочалась бійка: „Хлопці. 
наших б'ють!".. . 

Але непорозуміння мине-
ють. На інших весіллях зяо-
вў буде танцювати старий 
Пилип, коли, ‚‚здасться, — 
через пустелі Анатолії, через 
туркменські ^нашарування, 
приплинув з перхоплсної да-
лсчіні . . . тисяЧоліттями про-
слклий . . . священний індусь-
кий танок". ' 

І це поруч яаймоднішах 
джазових танків, співів ft 
кратчастнх американських 
убрань. Так твориться нова 
нація. Про це один з гостей 
зауважив: „Чи не є це ваш 
канадійський „melting-pol" ? 
(казан, що все-зварює в од-
но). ` ` '.' І L К. 

операції. Мати, стурбована, все ж раділа при думці, що про-
веде вечір з Олегом, так звався учитель. Вже ие було ч а с у ^ 
повідомити ного про хворобу тата. Він мешкав за містом і не чіше відчуватиму самоту. 

— Що з тобою, Іно? 
— Краще б я тебе не зустрічала, Мироне. Тепер болю-

— Тепер же ж маєш мене! 
— Олег, коли прощався з мамою, сказав, що ніколи не 

буде женитись і цілковито віддасться свому фахові. 
— І тому тн сумна, Іяо? 
— Невже ж це дивує тебе? ^ ., 
Мирон мовчав. Вів відчув, що порожніми видались би 

пій дівчині слова, якими хотів уневажяити колись сказане 
слово. Ця дівчина ще не доросла до світськоСлегкодушнос-
тв, — подумав він. — А може вона її переросла, може в ній 
промінчик початку до кращого порозуміння людини з людя-
ною? Початок до безперечної вартости слова."-' 

Мовчки йшли вони назад і мовчки подали собі на про-
щання руки. Не вистачало і Миронові легкодушностн на Те, 
щоб розвіяти в коханій дівчині віру в слово^-або послабити 

' її вимоги до нього. 



IV Міжнародна Студентська Конференція 
(За Інформація ми Пресової Служби ЦЕСУС-у) 

(з.к.) В днях 8-16 січня ц. р. 
відбулася в Іенжбулі IV між-
народна студентська Конфе-
ренція, скликана Координацій-
ним Сскретаріятом Національ-
них Студентських Союзів (КО-
СЕК), в якій, як повноправні 
делегації, взяли' 'участь пред-
ставиики: Англії, Аргентини, 
Австралії, Австрії, Канади, 
Коста-Ріко, Данії, Фінляндії, 
Франції, Греції, Індії. ‚Ірландії, 
Ізраїлю, Італії, Лівану, Люк-
сембургу, Мальти, Мехіко, Ні-
меччини, Нортжгії, Нової Зе-
ляндіі, ГолляндіІ, Парагваю, 
Філіппін, Швеції, ПІваицаріІ, 
Туреччини, Уругваю, Шкоти, 
Югославії, ЗДА' - та Золотого 
Побережжя і' в мврактврі обсер-
ваторв були: Чілс, Півд, Афрн-
ка, Індонезія Г Уганда, а ре-
презентантів: Колюкбія, Єги-
пет, Гондурас, СЯнегаль 1 віль-
ні лотиші. 

На п}дстанД звітів Надзірноі 
Ради і адміністративного Сек-
ретаря КОСЕК-уѓ окремі Кокі-
сіі Конференції і— Комісія со-
щяльннх питан'ь, виховання і 
обміну студентами, інформація-
на та допомогова — працюва-
лн над виготовленням рекомен-
дацій окремим Національним 
Студентським Союзом і КОСЕ-
К-у. Із цих рекомендацій слід 
відмітити: доруяення студ. со-
юзом Канади ,і, Філіппін зібра-
тн історії всіх, національних 
студ. союзів 'і бпібліковання їх 
в одному виданні, створення 
міжнародної Комісії для дослі-
джсния умовиќ життя студен-
Т!в ПООДИНОКИХ .країн, потвср-
джсння Конѓазькнх резолюцій 
в справі скзн.чьннх студентів і 
ряд інших. І 

Окрема комісія Конференції, 
яка обговорювала базу даль-
шоі діяльност'ѓі КОСЕЌ-у під-
креслила-бажа'іінЙ окремих На-
ціовальних Студентських Сою-
зів, прнсітніх на Конференції, 
працювати для ‚осдгнення ‚.сві-
товоі студентськ'ої спільноти". 
В окремій заяві цісі Комісії за-
зиачеяо потребу`` сдности сту-
дснтів усього світу для проти-
ставлення фактам ламання 

прав людини н волі виховання, 
зокрема підкреслюючи необхід-
ність національної иазалежнос-
ти, як передумови інтелекту-
ального, соціяльного ft еконо-
мічного життя та закликаючи 
всі Студентські Союзи давати 
моральну піддержку аспіраціям 
КОЛОНІАЛЬНИХ студентів осягну-
тн державну незалежність^ 

Найзамітиішнм фактом Кон-
ференції с те, що, не зважаючи 
на виразну доцьогочасну обс-
режність КОСЕК-у в справах 
міжнародного політичного ха-
рактеру, тут створено постійну 
Дослідчу Комісію академічних 
вольносѓей, а що більше — 
Конференція засудила расову 
політику в університетах Півд. 
Африки. 

Відсутність делегації ЦЕСУ-
С-у на Конференції відбита у 
резолюціях, в яких проминено 
цілком проблему неіснування 
прав людини і позбавлення 
академічних вольностей в СС-
СР, не сформульовано декляра-
ціі необхідності національної 
незалежності! я на країни опа-
новані Москвою. Запевнення 
КОСЕК-у про те, що ЦЕСУСів-
ські пропозиції вислані пнсьмо-
во Конференції взято до ува-
гн, не знаходять ясного під-
твердження в тексті резолюцій. 
Цим унагляднюсться ще раз 
незпступима необхідпість — 
безпосередньої участи ЦЕСУ-
С-у на міжнародних студеитсь-
кнх форумах. 

Сенсаційним моментом Кон-
ферснції була заява французь-
КОі делегації про яірвання від-
носян їх Союзу з КОСЕК-ом. 

На закінчення Конференції 
обрано нову, чисельно пошире-
ну Надзірну Раду КОСЕК-у, 
яка в свою чергу переобрала 
на пост адміністративного Сек-
ретаря англійця Дж. М. Томп-
сона, як також двох допоміж-
ннх секретарів — американця 
Інграма і парагвайця Ібарру. 

V Міжнародна Студентська 
Конференція відбуватиметься, 
правдоподібно, паралельно із І 
Міжнародним Студентським 
Фестивалем Культури. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Филаделфія, Па. 
Понад тисячу осіб на вояцьких 

вечерімщях 

Цьогорічний баль (ЗО січня) 
..старої войнн" — сильно скріп-
лоноі наймолодшими ветерана-
чн корейської війни, побив усі 
дотеперішні Осяѓй. Була це фак-
тнчно найбільша і найкраща 
товариська імпреза української 
Филаделфії та околиць. На ці 
вояцькі вечорниці прибули ок-
ремими прогулянками з близь-
ких і дальших околиць. Чи-
сольно були заступлені стейти 
Пеиснлаеиія. Ню Джерзі. Мері-
лснд а навіть дальший Ню 
Порк і др. -

О год. 9 вечора точно загра-
іа відома українська оркестре 
з Ню Иорку під кер. В. Босого. 
— Заля скоро заповнилася 
гістьми, прегарні пані в пре-
красних вечірніх сукнях, пано-
ве в більшості в смокінгах. До-
сі нічого подібного українська 
Филаделфія ис бачила. На залі 
багато американських гостей, 
м. ін. директорка Інтерн. Інсти-
гуту пані Кемпбелл зі штабом 

ній їх почесний президент ма-
йор М Дармограй. 

З наших провідних громадян 
зауважено нач. редактора „Сво-
бодн" д-ра Л. Мншугу, дальше 
голову СУЛ п. Олену Лотоць-
ку. членів Гол. Управи ОбВУА 
на чолі з д-ром Галаном, їв. 
Порнтком, Mux. Савчнном та 
сотн. П Вншиевсцькнм з Ню 
Иорку, інж. К. Кізюка з родн-
ною з Честеру, інж. Д. Кузнка, 
проф. І. Сенька. родину Бойцу-
нів, д-ра Городнського з Трен-
тову і багато, багато інших. 

Дивлячись на танцюючі па-
рн, видавалося, що дивимося 
на рій мотилів, різних, зміклн-
вих красок. - Святковий, без-
журннй настрій опанував усіх 
без виїмку. --- Всі з гордістю 
та втіхою подивляли цвіт на-
шої української молоді. її кра 
су. уроду та П вдоволення, що 
гідно, по культурному може се-
бе показати. 

Голова місцевого Відділу Об-
ВУА. що влаштовував цю за-
баву, д-р В. Рудннцький. ди-1 

ректор „Комітету Вечорниць", 
веселий і меткий їв. Одежин-
ський, та аранжср артист Во-

овоіх співробітників, старшин' лодимир Мельник, з вдоволеи-
амер армії, американські вете-'І н я м та- радістю робили все. що-
ранн українського походження б" чисельна маса симпатичних 
були чисельно з а с т у п л е н Г ` п і д ! г о с т с й Добре бавилася, що 
проводом свойого голови п. То- ! зрештою й осягнули, 
мн Дармограя, теж був прнсут- ' Несподіванкою для гостей 

tF-
УКРАІНСЬКІІИ НАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

при ГолокііШ Управі ООЧСУ І СУМА в ШО ИОРКУ 
повідомляс Членів і все Громадянство, що 

В СУБОТУ. ДНЯ 27-го БЕРЕЗНЯ, ц.р. о год. 6-ІЙ 
у власній, домівці при 123 — 2 Евеню Інж. Е. Миланюк 

прочитас лодцуо на тему: „Ніч бездоржавности" (Шевчен-
ко І Гололь). Управа У НУ. 

УВАГА! Ембрідж, Па., й Околиця! УВАГА! 

ЗБОРИ 
в ових урядішкт, ДЕЛЕҐАЇШЬ 

1ГО В І Д Д І Л Ш У . Н . С О Ю З У ' 
відбудуться 

В НЕДІЛЮ, 28-го БЕРЕЗНЯ 1954 Р. 
талѓ'о годині 3-ій пополудні 

ПРИ 600 GLENWOOD AVE., AMBRIDGE, РА. 

був мистецький виступ свмпа-
тнчного балетного гуртка 
ОДУМ. під артистичним прово-
дом М. Крегера („старого" воя-
ки), що групами відтанцював 
кілька гарних танків, а м. н. і 
українських тематикою. Теж 
чарувала своїм милим голосом 
п .Зсня Лаврншко із Ню Пор-
ГУ-
' Кульмінаційним моментом ве-
чора о год. 12 опівночі був хо-
ровід прегарних пань, що дефі-
лювалн під звуки живого мар-
шу перед :::юрі в складі пань: 
О. Лотоцькоі, Віри Левицької, 
Лідн ШашарівськоІ „спеців від 
краси" пп. Т. Бак-Бойчука. ред. 
Богдана Кравцева, проф. В. Ро-
маненчука. ред Остапа Тарпан-
сьќого і д-ра В. Рудницького. 
Тяжко було визнати перших з 
найкращих, але по довгих ва-
ганнях, під рясні оплески, ви-
ріжкено: королеву балю п-у 
Тетяну Бабій та княжннми п-у 
Богдану Кізюк і п-у Ірину Лн-
маренко їм вручено багато цві-
тів та багаті дарунки, які по-
дарувалм місцеві українські 
купці зі СУКІН. знані зі щед-
рої жсртвенностн. 

Над гарними декораціями, 
що прикрашували залі, бсзко-
рнгнр трудилися учні Мистець-
ко'і Школи під проводом проф. 
П. Мошка та корейського гсгтс-
рана члена ОбВУА побр. 
Романа Васнлишина. 

Трудно в короткім репортажі 
передати це все. що пережн-
валося на цих прекрасних пс-
чорницях, та хто на них був, 
той довго ЇХ буде пам'ятати. 

ЛІ. ('. 

Закарбовуймо минуле для майбутнього 
(Закінчення зі crop. 2 ) 

УВАГА! РАЧЕСТЕР, Н. УВАГА! 

і 

З А Х О Д О М В І Д Д І Л І В У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 
Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З У 

-,4 відбудеться 

60ШТНИЙ ЮВІЛЕЙ І) 
У. Н. СОЮЗУ І 

' дня 3-го квітня 1954 p., 
в залі '‚Уќраїнсько-Амсрнкаиського Ќлюбу " 
під ч. 202 Hudson Avenue, Rochester, N. Y. `й 

' " " В програмі беруть участь: 
Церковний' кор ..Боям" під днрнґентурою п. Кирила Цпііси- , 
дв. Український Національний Хор. під днрнґентурою п. У 
Ярослава ^аігкоао^пго, як також солісти, ‚'О'ст, дек.іяма- f 
цій, Мандоліигжа Оркгстра І українські народні танки. В 

В цім Велм'дм Святі всі відділи беруть участь урядово. , 
ІІаіпхмдц г за померлих членів відправляться в грско- " 

католицькій" 1 праьослпвній церквах в суботу, о год. 6:80 І 
вечора, в о год. 7 ЛО почнеться КОНЦЕРТОВА ПРОГРАМА. 

Головну` в(№мову ввголосять Нредсідник ЛМІ.Союау 1 
ДМИТРО ГАЛИЧИЙ. 

Комітет Рпптд взипас всіх членів явитися на означс- . 
ний час. . . 

КОМІТЕТ СВЯТА 
"""''. тл Головний Рядний І5:к п.п. Гусар. 

закарбувати для пам'яті май-
бутніх поколінь. 

Викинсні політичними умо-
вамн з рідної землі, ми роз-
брнлнся по всьому широкому 
світі і тут часто згадусмо 

лину працю українського на-
роду на р ідних .землях . 

Ми свідомі того, що ця му-
равлина праця українського 
народі' Ш Д умілим проводом 
видніших наших громадян, 
які очолювали нашу церкву, 
державу, чи такі установи, 
як „Просвіта" „Рідна Ш к о -

них громадян списати і ви-
друкувати все тс, що від-
носиться до життя і творчої 
діяльності! поодиноких про-
відників та організацій і тим 
способом зберегти для Історії, 

Ню Йорќ, Н. И. 
Перед Шевченківським 

Концертом. 

І мене в сім'{ нслиі; ЃІ. 
В сім'ї вольній, копій. 
Не забудьте пом'янути 
Незлим ТИХИМ словом. 

сггарще покоління ,#к щось, Коли б мя того д е зроби, 
нам дороге Ѓрідне, ц ю мурая- ли, то візьме'мо на себе велц-

кнй і непростимнЛ гріх перед 
нашими пр?дками і перед нп-
шими наи;адками. Гріх, якого 
нічим не зможемо змазати з 
нашого ім^ни. 

Ми І! о 1.1! Я НІ ЦС ЗробИТН ЩЄ 
а тому, що шляхетні прикла-
ди наших батьків, друзів. 
знайомих заохочують і нас 

ла", „Сільський Господар", t до шляхетних чинів до ак-
наукові чи літературно-мис- тнвної праці для власного 
тецькі організації, різні види народу, бо „сто разів краще 
кооперації, жіночі чн мблоде- бути слугою свого народу. 
чі товариства, політичні пар-
тії і фахово-станові об'сднан-
ня, в тому легальні або під-
пільні військові організації, 
зробили з нас зовсім зрілу і 
модерну націю. 

Одначе останні події на на-
ших землях (переслідування, 

ніж геросм чужого . 
Спомини про життя і пра-

цю визначних людей прига-
дують нам, що кожний із нас. 
також може щось доброго й 
гарного зробити д л я свого 
народу навіть Ma. еміграції і 
те „щось" залишити своГм 

Чг 

ілггхгггг і і і і гг і і іььгггггг іг і ' і гггуу ' іуьгг-уггггггггтлі і ' і і іпл 'УУі і ' . . cssrri 
ШД Щ^ОТЕКТОРАТОМ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 

ОБВІШАНОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКАНСЬКО-УКРАІНОЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ міста НЮ ИОРКУ 

- ' Хор „ДУМКА" в Ню Йорќу 
влаштовує 

':"'; В НЕДІЛЮ. 4-го КВІТНЯ Ц.Р. 
'"! о ѓод. 3:30 пополудні 

ваалі.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 існування. 
У ПРОГРАМІ КОНЦЕРТУ: 

Святочна промова проф. Р. Смаль-Стоцького, голови Нпукопого Товариства їм. Т. Шеп-
ченка в Ам'ериці; та в мистецькій частині програми ^знступи: Театральної Групи м. Ню 
Порќу з участю артистів О. Добровольськоі і режисера П. Гірняка виконають містерію Т. 
Шевченка „Великий льох" і поему „Відьма". В музичній частині програми виступ барито-
на О. Стецури та Української Симфонічної Оркестри, мішаного хору 1 хору „Думка" під у-
правою дирисента О. Мвкитюка та при фортепіяновому супроводі Л. Вахияинн. Сценічне 

оформлення В. Лмсняка. 
Біл'ети' вступу можна одержати в передпродажі в крамницях: „Арка", „Еко" ft „Сур-

ма" та в дні концерту при касі. — Всі місця иумерошші. 
Концерт пічяеться ТОЧНО О ГОД. 3:30 ПОПОЛ. ' 

Під.-чже точок програми не буде дозволено входити на залто. Тому управа хор 
„Думка" просить Л.Т. Громадянство подбати про білети заздалегідь, та заповняти за-
мо від і-од. 8-ої, щоб уможливити точний початок о год. 3:30. — Управа хору просить 
теж ILT. Родичів, що приходять на концерт з малолітніми дітьми, держати їх під час 
концерту. рід- свосю опікою. 

Д Д Д І Д И Н Н И Й ttb4.1.1.t.4.4.1.^4.^4.4.^4.4.44444.4.^4.^111.111іі.Чі^і.чі^ч.і.^ч.і.г^г^чжіж 

Шановний Читачу! 

розстріли і заслання наисві- інаслідникам на спомин j на-
домішого активу) , не дають уку. 
нам ніякої запоруки, що по 
кількох десятках років тако-
го жорстокого режиму щонс-
будь залишиться в пам'яті 
народу з нашого славного 
минулого для майбутніх по-
коліиь. Одинока надія на 
нас, скнтальцях, що розбрн-
лнся по світу, а зокрема на 
українській провідній верстві. 
українській інтелігенції, що 
себе зберегла від знищення. 
Ми мусимо з пам'яті, у фор-
мі споминів, монографій, збс-
реженнх джерел і оповідань 
ще живих старших пропіл-

Послушні заповітові Великого 
Поста, українці ІІю Порќу ft 
метрополітзльіюі округи від-
значать И0-л1тпі рокошши йо-
го народження традиційним І 
Шспчснкіп(`ькнм Концертом, що 
його цміго р ніў, під протекти-1 
ратом Наукового Тоглрнстил І 
їм Т. Шевченка тч Комітету І 
05'г.днашіл Американсько - Уќ-1 
МІНСЬКИХ Організацій М. }ію 
Порќу, влаштовує н неділю 4.1 
{вітня о год. 3.30 пополудні, н 
іалі Фешен Інституту ўкраїн- ( 
рькня хор „Думка". І 

Цьогорічні роковини збіга-
отьсл із 80-літнім іоі;ілсі:м На` 
ўнового Т-ва ім. Т. Шевченка, 

ігцо вже 80 років голосить j кра-
ЇІІСЬКу правду по цілому світі. 
Для того теж хор „Думки" до-
члав усіх зусиль, щоб цього` 
річний концерт випав особливо 
святочно. 

І так концерт почнеться „За-
цовітом" Всрбнцького у внко-
(анні баритона О. Стсцури та 

Љля 120 осіб Мішаного хору. 
'Чору ‚Думка." та Української 

"имфонічноі .Орке'етря,, після 
гіоѓо святочну промову виголо-
рить голова HTIU в Америці 
проф. Р. Смаль-Стоцькй. 

В дальшій програмі: інсцс-
Ц'зацп „Великого льоху" й 
.‚В(дьми" у виконанні акторів 
Театральної групи м. Ню Пор-
ку з участю реж. О. Добро-
польської та реж. П. Гірняка. 
Концерт закінчиться виступом 
f:cpy .Думка", що вќќонаѓ кіль-
^а пісень до слів Шевченка „а 
ісапелля" та в супроводі Снм-
фонічної Оркестри. 

Шевченківські святкування 
кожного року збирають чнслен-
ну українську публіку, що ма-
соао приходить віддати поклін 
Великому Постові. Коли додати 
небуденність програми цього-
оічного Шевченківського КОН-
цсрту та й те, що дохід із 
нього призначений для Науко-
вого Товаристпа ім. Т. Шев-
чеика, треба сподіватися, що 
заля Фешен Інституту 11500 
Місць) буде заповнена вщерть. 

Управа хору „Думка" прохає 
подбати про квитки заздале-

гідь та заповняти залю вже 
від год. 3:00, щоб в той спосіб 
уможливити точний початок 
концерту. 

А. О. 

Збори Жіночого Внставипого 
комітету. 

В дні 22 лютого 1954 відбу-
лися Ліквідаційні Збори Жіно-
чого Внставового Комітету . в 
Ню Порќу за 1954 рік. Цей Ко-
Мітет добре відомий нашому 
загалові зі свосі праці при вла-
штуваині української жіночої 
виставки в р.чмцях міжнародної 
жіиочоі виставки. 

Загальний звіт з діяльності! 
! Внстаьового Комітету подала 

голова п. К. Пелешок. Опісля 
слідували зчіітн секретарки п. 
Вартќо, скарбнички п. Степа-
няк та поодиноких голів комі-
сій. По .дискусії над зиітамн 
обговорено позитиви та неґати-
ви цистинќи і подано загальні 

t вказівки на майбутнє. Після 
звіту Контр. Комісії Збори уді-
лити абсолюторію уступаючо-
му Комітетові, дякуючи одно-
часио за його працю при пла-
штувинні виставки в минулому 
році. Збори винесл.і при цьому 
одноголосно постанову продон-
жушіти так гарно заиочаткова-
ну і корисну працю і також 
ЦЬОГО року всіяти активну у-
часть в Міжнародній Жіночій 
Внотавці. 

іСчасннкн Зборів приступила 
З МІСЦЯ ДО ПІДіОТОВИ ОСІННЬОЇ 
виставки 1954. Після вибору 
Президії в складі пань: Іваќна 
Всіщаль, голова; Ольга Тома-І 
иввська, заст. і`ол.; д-р Ольга. 
Плаксій, секретар. Збори внб-
ралн вистааовнн іСомітет і Кон-
трвльну Комісію в такому І 
іклиді: ї ї Члени Комітету: П.І 
к. Пслеі.юк. голова; д-р о . І 
Плаксій, 1-іііа містоголова; п.' 
С Галичий. 2-га містоголова: 
П 3. Лаврншко, секр., п М. 
Головсй, скарбник; голови Ко-
місій: п. Ю. Купчинська. орга-
шзаційна. п. М. Яворська, ін-
формація; и Д Степаняк, мнс-
тсцька; п. М. Макарушші, гос-
поддрча, п. І. Поп.манюк, про-
паґавда; и. І. І'ижанкінська, 1 
програмова: п. І. Бснцаль, фі-
нанси. Контральна Комісія: п. 
О. Томашівська, голова; п. Са- і 
гайдаківиа і и Н. Хомут, чле-1 
т і . Делегатки до Міжн. Внст. І 
Комітету: п. К. Пелешок, п. д-р 
О. Плаксій та п. М. Дсмндчук. 

Після виборів предсідпіщл 
Президії внілоішла присутнім 
признання та вдячність за їхис. 
розуміння справи та закрила 
Збо'ри. О. 11-їй. І 

Шухевнча. Він понад свос осо-
бисте. понад власний навіть 
біль і терпіння - ставив обо-
в'язок супроти батьківщини 
Сходини закінчено відспівай 
ням гнмну` „Ше не вмерла 
Україна" І „Не пора!" 

Присутній. 

ьути членом Українського II.і-
родного Союзу, аначнть нл.іг-
жатя до такої укриінськоі орга-
ніааціі, яка об'єднала в Америці 
й Канаді найспідомііні у країн-
ські сили в один ідейний моно-
літ та поставила його на службу 
шшінм країнам та нашому ио-

неволеному українському 
і l a pit д о ц і : 

Л'криінська Вілі.ни Академія 
Наук у СІНА 

l l ' j Вест 28 пул.. Н. П. 
МИСТЕЦЬКА КУРАТОРШ 

У ВАН у ( III.V 
V. iictLiio. 2й-го березня 1Я54 p.. 
о 5 гоп. дня в приміщенні УВАН 
у США відбудеться засітіміня. 

І на якому ироф. Д. Горняткевяч 
' лробить доповідь на тему: 
І „ІІ.ілінаннця Ісуса Хрнста в 
і Торіно як Іконографічне 

ДЖСІИ'.Ю". 
Доповідь буде ілюстрована. 

Вхід вільний. 
Керівництво Кураторі! 

ІС нчж ќа й z а со лис — 
ииинсо(іхіднііиі рсгі ч ломі 

культурної родини. 

КОНДКРТ ПІАНІСТКИ 

ХРИСТІ ЧВАРТАЦЬКОЇ 
учениці проф. д-р ЛІ. Иолевського 
в CARNEGIE RECITAL HALL 

154 West 57th Street, New York City 
: відбудеться : 

в неділю, 28-го березня 1954 p. 
о год. 3-ій пополудні. 

В програмі: Ргадгцмтй — еошга (впарте)., Фоменко, 
Корещеико, BOX, Шанси — 24 прелюдій 1 ІНШІ. 

Columbia Artist Management Inc. 

џ і і н і м н і м і м і і н і і і і і и і ; 

Бейон, H. Дж. 
Жалобні Сходкам. 

Т-ВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ В АМЕРИЦІ 
просить членів і всіх хто цікавиться технічним заварим 

прибути до домі.ікн Т-ва при 
78 St. Mark's Place. Now York City 

ДНЯ 27-ro БЕРЕЗНЯ, СУБОТА 
о год. 7:00 ВЄЧ. 

на ДОПОВІДЬ 

Проф. Інж. ІІІДРУцьќого 
на тему: 

„ІСТОРІЯ ОПОРУ МАТЕРІЯЛНГ. 
Доповідь буде ілюстрованії КВртКЯЯМЯ :иі дошішігшо 

П р п . К і Ч Л О р . І . 
Просимо нриходнтн точно. 

) ФИЛАДЕЛФІЯ: 
K^J З а х о д о м і п з а л і 

PIULADELPKIA MUSICAL A C A D E M Y 
1017 Spruce Street 

у п'ятниц,ю,ч2-го квітня 1954, год. 8 
В с т у II В І Л Ь II II й . 

ТРЕНТОН: 

( 

:30 І 

В неділю. 7 береаня 1954 
залі Украніського Народного і Я 
Дому, українська громида, з а " ' 
іиіціптивою Організації Оборо-
ни Чотирьох Сиобід Укра'їни - -
Відділ в Байоиі, відбула Жа-
лхя}и'і Євяточні Сходини для 
цідпначення 4-тоІ річяиці ге-
ройськоі смертн сл. пцм'яті 
гей. хор. Тараса Чупринки 
Романа Шухевнча. Цього ЖІШ 
дня в обох українських церквах{" 
нідслужено заупокійну папахи-
ду. з відповідними проповідя-
мн. Вќечорі о годині 0-тіВ стар-
ліе громадянство і діти зібра-
лнсь в Украї`нському Нг.родно-
му Домі, щоб з болем й СМут-
ком склонити свої голови пе-
ред насстатом геройської смер-
тн Тараса Чупринки. Святочні 
сходини відкрив голова місце- j 
вого Відділу ООЧСУ п. Мико-
ла Кормелюк та пoпpo^'нв ирн-
сутиіх повстанням з місць та 
ОДНОХВНЛННЯОЮ м о в ч а II к о ю 
вшанувати пам'ять нацюі.аль-
ного Героя. 

Святочну промову виголосив 
релі'кті р Василь Качмар. До-
повідпч у своігі глибоко :іміс-
товній доповіді представив при-
сутнім образ великої украінсь-
коі людини, революціонере, 
борця І державного мужа 
Тараса Чупринку Романа 

Заходом Матірного Союзу Українок 
CONTEMPORARY CLUB 

17G West State Street 
у неділю, 4-го квітня 1954, год. 8:15 

В с т у п : 1 д.р.лир. 
Виступить з власним Концертом 

РОМАН ?УДИЩЬКИШ J 
ІПСТ 
ЗНІ ТВОРИ 4 І 

II-літній ШЯІІІСТ 
У програмі м.і. ВЛАСБ 

CYM- ФІЛЬМ 
В И Р 

В И П У С К 

т^ѓю-аор)г. 
1954 
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і НАРОДНИЙ ФОНД 
ЗАМИНАЄ СВІЙ ДІЛОВИЙ РІК! 

ПОСПІШІТЬСЯ НАДІСЛАТИ СВІЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДАТОК! 

UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE OF AMERICA 
P. O. Box 721 Church St. Sta., New York 7, N. Y. 

КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО ДОМУ В НЮ ИОРКУ 

18-го квітня 1954— Квітна Неділя — год. 7 вечора. 

ПЕРШИЙ ВЕЧІР РОЗВАГИ 
^ ЛІТЕРАТУРА - МУЗИКА - сгав ^ 

BATATA ПРОГРАМА ЦІЌЛІЙ, Щ Е Н Е В І Д О М І Л І Т Е Р А Т У Р Н І Т В О Р И 
ГУМОР І СМІХ! 

Ред. Ярослав Чиж говоритиму на тему: „Перші українці в Америці"; Псн-нн Гірник вн-
ступить, як Гриць Зозуля і „Лнга Микити": Остая Тарнлпсі.і.ііґі підчитає надруковане 
що ніде оповідання „Хмольиицькия ПІД Л'ЬВОВОМ"; Миколи ІїонедЬин( виголосить свою 
нову, ще не друковану гумореску; Надим Кіпп вяступіЃгЬ ІЗ фортепіяиовим СОЛЬо; Веро-
иіки Цегельська - сопранова сольо; Іван Кедрќи будо коифсринсьс. Дальші подробиці 

. в оголошеннях і афішах. 
Білети в ціні $і.оо купуйте від і кзітня в украінськн.`( кшігцрнях і в канцелярії 

Українського Народного Д^му в Ню Норку. 

Спілки Української Молоді Америки 
Перший Випуск Кінохроніки СУМ-ФІЛЬМУ с. одним з 

ПерШІІХ В СЄрИ ДОКуМЄНТаЛЬИИХ фіЛЬМІВ 3 с;.ч пільно-гро-
мадського, культурної о і політичного житѓи українців на 
еміграції, що їх мис на меті систематично продукувати 
Спілка Української Молоді Америки. 

Ми сподіваємось, що українське громадянства иалеж` 
но оцінить Ініціативу СУМА і споїм відвідуванням кіно-
сеансів уможливить СУМ-ФІЛЬМОВІ здіАсиптЯ намічені 
плини. 

Дивіться кінохроніку СУМ-ФІЛЬМУ! 
В ній зафіксовано Ваше життя і діяльність! 
.Чбсрсжімо живі документи з історії укііаіиців на чу-

жиш та іхніп вклад у справу визволення .`країни! 
ГОЛОВНА УПРАВА СУМА 

дня 28-го березня (в неділю) 1954 р. 
В ДЖЕРЗІ СИП, 

п Українському Народному Домі, 181 Plcet Street 

будуть висвітлені звукові фільми: 
1. „ЧЕСТЬ УКРАЇНИ — Г()ТОИ БОРОНИТИГ 

— ІІерШНІ Ні c.iwpni.;iin і.кнй Маіііф)'стаційнмй і{.чип 
Сні.ікн Української Молоді Америки; 

2. „СУМІВСЬКА ЗМІНА ' 
— Самодіяльний Концерт піннч сумінціп; 

3. IV ГОЛОВНИЙ З'ЇЗД СУМА'; 
4. „СОРОКАТІШ ВЕЧІР" 

— Концерт Осередків ('УМА і: Ilia Порќу; 
5. „У 20-РІЧЧЯ ГОЛОДУ" 

— Кольорови.І фільм а проті'гтаі(іпііііч ианІі)мч`тицІЛ 
українців у Мю Порќу, ІІюирку ні Фн.іаді'.іфГі. 

П О Ч А Т О К О Е А Н О В : 
ІІгріііпГі о 1 - in г о д и н і ; Д р у г и й о "7-іїї г о д и н і . 

КВИТКИ В КАСІ НКРКД КІІКК КЛН(Ч)М: 
ДЛЯ Дорослих $1.00, д.ці дііс.і М$. 

J 

ФУТБОЛЬНІ 
У.С.К. ШО ПОРК — 

— DANISH АХ. 
аа ти`ршемстпо " Національної Ліги. 

В НЕДІЛЮ, 28. ВВРКЗПЯ ІЄ.М, о ѓод. 2:30 попол. -^ 
на грищі Stcinwny Oval, і'' Ave., Л 37th St., Акіогіа, 
І. І Доїзд: IRT. RAVI', А К Ave. Iml. субвей до 
Queens Plaza звідки иіпгобусон Stcinwny No. 101 
до кінця. 

З М А Г А Н Н Я 

У В А Г А ! С п о р т о в ќ і та Симпаті їќ: ! ! У В А Г А ! 
І‡ ЦЬОГОРЛПІІІП 

СПОРТОВИИ ПІКНІК 
підбудетікя 

В НЕДІЛЮ, 6-го ЧЕРВНЯ 
І Д ^ г Укі)аїін'ькому С Ї М І, Boiuidbrook, N. J. 



т П Р А Ц Я # 
HELP WANTED—FEMALE 

Ф Р И З І Є Р К А , 
Мусять бути дім'ІІІДЧІ па. 

Стала праця — добра платня. 
Голосйтись: 

JOHN HAIRDRESS 
69 East Post Road, White Plains 

Phone: WHite Plains 9-3690 
T R I M M E R S 

До прнкраніуіитня капелюхів. 
Досвідчені. Добра платня, прн-

смне окруженця. Голоснтись 
сьогодні. 

MAYFLOWER HAT CO. 
1887 BathRate Ave.. Bronx. N. Y. 

r-liuiit: СУ 9-5266 

ХРОНІКА МОНТРЕАЛЮ, К А Н А Д А 
Метро u МбвтреалЬ 

По у с н л ь н н х домаганнях 
меінкннціп метрополії Канади 
міста Монтреалю і;оміс:я тран-
спорѓова при міській раді ріні№ 

Поребудопя каналу Сеи-Лоренс 
З надзвичайним захопленням ; ськў. а п'ятим ч'леном "паню 

приймає місто Монтреал щораз 

управу та Контрольну Комісію.; Стефн Захарчуќ. Мусимо ггрн-1 г 
Головою обрано п. інж. Миколу знати, що всі імпрези ўладжені ' 
Дідуха, місто гол. п. Мих. Мон- j і-цортовим товариством „Укра-1 _ 
чака. секретарем п. інж. Савку, ції" завершуються успіхом в 
скарбничкою п Марію Баранов- Монтреалі. 

MISCELLANEOUS 

то нові вістки про прихильне 
наставлення американських у-
рядовнх чинників, а головно 

ля почати перші вступні прИГО- , згоду стейту Ню Порк на перс-
гувания до побудови підземної} будову великої рікн. а радше 
„. _. _ „ ... . _ _ . 'притоки Сен-Лорснс. щоб нона 
Залізниці т. за. Метра. М о к ѓ р е - , ^ g j ^ до { і я а в б и В С Л И К І І Х 

ОПЕРЕПТОРКН. 
Досвідчені в шитті суконок і 
комплетного одягу. Можна за-
робити $95 тижнево й більше. 
Стала праця. Голоснтись: 

RAY DRESS CO. 
154 Baltic St , Brooklyn, N. Y. 
(2 Blmk Court S O Cross Town 

Bus. 

БУДІВНИЧІ 

УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ 

Будўемо виключно для ўкраїн-
ців по цілій Америці. Масте бу-
дДвельву проблему ? Клнчте н а с 

Школи, Церква, Нар. Дома 
та інші проекти. Головќна Інж 
В. Омлвцев, Просимо вам па-
сатн: 
UKRAINIAN CONSTRUCTION Co 
В9 fclmwood Ave.. Irvinetoo. N. 1 

Встипппте в глени 
УНГоюзу! 

належить до найстарших 
міст Канади і тому мас в цен-
тральинх дільницях деякі дуже 
Вузькі вулички. В деяких го-
ДННаХ головніші вулиці і'- так 
заѓїльококані патами. п;о це 
надзвнчайнп утрудшос взагалі 
рух населення. До Ціого треба 
Замітити, що кслнкнй Моцтре-
ал мас тепер більш півтора 
мільйон'і населення, а простір 
його с більший, як Ню Порќу, 
Супроти такого стану речі піД-
ЗОМНВ залізниця т. зп. губні'й, 
япляс.ті.і'я конечністю. На разі 
с. ггросктовапі лиш дні найваж: 
ніші артерії. Тр^ба те:к замі-
тнти. що місто Торонт ` гипсре-
дилі) Монтреал п побудозі мст-
ра. якого будові вже доходить 
до кінця і вже мабуть весною 
буде відданий ДО загального 
користування. 

Business ОрроПипП) 

У В А Р А : ЕСЄЦТЬн. Лкріін, 
Клівленд. ЛореДн, Понг-

сг.иі... III.Ірин! 
Слухайте дня {бѓѓо березня 
ІЯ."И p., українські передачі 
ииі'ліііі'і.::іни Мінимо і.і радіо-

'станції: KRHTOII, ОГАПО: 
W H B C - і ікс 

WHBCFA' - 94.1 
г.іь -1:110 ікаш.і. 
V.C7.1W - 1060 
ГОЛІ 8:00 ІІіііііі.і. 

Комі ГОТ, .`'кр. Народ. 
Мистецтва при ФІЛІЇ 

У.U.K. — Ќ'ситом. 

ЗИАМКННТА НАГОДА!!! 
Gro-Del-Beer — Морожені харчі. 

lluntinKton, І.. І. 
Модер. повний ннряд знаме-
ните для подружжя, зимовий 
тижн. дохід $900 — в літі $1.500. 
Власник відходить муситі 
продати. Клнкатя RA. 8-3431 
Mrs. Parisi. 31-32 — l l ih Street 

Astoria. I.. I. 

кораблів. Коли б це. діло бул 
покінченс, то варттість і так 
дуже великого монтреальського 
порту надзвичайно зросте. Пк`-
ля розбудови ріки місто Мон-
треал стало б одним із кай-
більш торговельних міст сп'ту. 

Посол С ' т а р ч г в г ь к я й 
в ‚Монтреалю. 

З нагоди 40-річчя тон. „Про-
спіта" в Монтреалі відбувся 
прн вуя, Сентер вели 
бенкет при дуже великі 
кості прнпвних. Було запроше-
ннх дуже багато делегатів від 
різних установ та духовенство 
греко-католицькнх та праної'-
лавннх церков. Надзвичайно 
прнсмно випав виступ прнбуло-
го спеціяльно на це торжество 
новообраного посла до феде-

Мариняк. До Контрольної Ко- Перебудова церкви Св. Мнхаіжа 
місії обрано пп. Лебедя) Бри-1 . поступає вперід. 
нявського та Мастнкаша. „. 

Головним завданням Пласт- Оссредня парафія св. Миха-
Ппияту с придбання пластово- 'л ; , " Монтреалі не мала досі 
го ДОМУ: на нього призбирано репрезентативної церкви: Вого. 
досі ли'ше три тисячі. Новий у- луження відправлялись тягом 
ряд постановив, щоби перейти У -бейсменті . який ще був по-
головно по батьках пластунів будований зараз на початках 
із декляраціями на пластовий т : , ' парафії менш-більш сорок 

Українські катсдри на Фран-
цуаькоиў Католицькому 

Л'ігіверснтетІ. 

л:т тому. Мни. року за почи-
ном нового пароха о. .Кушиі-
ркка почато перебудову на гар-
ну церков. На тих самих фун-

І дії ментах і мурах буде побудо-
ваиа висока та простора церква.: 

В цьому шкільному році на 
Французькому Католицькому у-
нінсрснтоті урухомлено слідую- j 
чі катедри з ділянки украіно-

І()ші л іч ' іи і святкування 
ці-річчн Т-ва „Просвіта". 

Тому сорок літ за Ініціятн-
.лнччи.Г З Н П Т Г И а - : Л ' Р Д , 2 " ц о в в и к л а д а с , пою тодішнбго ппроха було ос 
чи і'п W y KP' l i Hfb K a Література; Д-Р ш , в а п о н а вдір галицьких чита 
,ш СЌІЛІ' PVCOB - Пеоеклади з укпаінсь- л іГ.м ...... хѓ Русов - Переклади з украіись-

кої мови на англійську; д-р За-
лсськнй Сллвія орснталіс та 
Ссмннар української мови; мг. 
Брнняш'ький і в заступстві о. 
д-ра Назарка, що перебувас в 
Римі) - Історія Унії на Укра-
їні; мг. ІО. Лсвниькнй, як аси-
стент о. Залсського - - Перший, 

рального парляменту в Оттаві д р у г н н т а третій курс украін-

UNION CITY — ТАВЕРНА на 
продаж, д. добре положений; 
добрий бнзнес з доходом $270 
з будинку. Також багато інших 
фарм на продаж. Chase A Co.. 
220 So. Main St.. Manville. N. I 
Loretla lahlonski. Broker, Sinner 
ville 8-0455; вечорами EL (3-1590 

Tawpna й rocTHHHiuia прн pyx-
.iHiiiM гайвею n North jersey: бл. 
ОЗЄра, Купуйте перед ЇЃї квітня 
і заощадите гроші. REGIS R. 
RALPH. BROKER. 66 .Main St.. 
Netconp. N. I. Tel.: NEteong 
2-112S; якщо не відповідав, 
ќа. продавця, NEtcong 2—1161 J. 

^.л Г А 1 А! у вл г А!;с 
{-` Українські Книгарні. Кооперативи, Крамниці та все vJJ 

с 

с` с 

$є 

so 
і . 
ss 

Українські' Громадянство .Америки і Канади. 
ВЖЕ КНПИІЛП З ДРУКУ 

оригінальні Вагато-кодмровІ репродукції к а р т а для 
С В Я Т О Ч Н И Х В К Л И К О Д Н И Х П О В А Ж А І І Ь 

МИКОЛИ Аї^СТАЗІЄВСЬКОГО 
Мимо величезних коштів репродукції і друку ціна та 
сама що в минулих роках лист а ковертою 10 цт. 

(^``:`у і .і 3"::оиде:::ія мають рабат. Комплсти: VJt ш т у к ^ 
- ^ г. .м ; ̀ :'. і;.:н 17 іюдін ЛИСТІВ) за надісланням $1.00 

ойснлас відворотною поштою: , 
С`: М. ANASTASIEVSKY, М.А. ч -

5G0 ': Cmith Ave. Tel. ЌІ. 1722 tSt- Paul 7, Minn. 

t 
т 

посадника доволі великого міс 
та Ошавн п. Старч^вського. З 
Його промови ВИЯВИЛОСЬ, що він 
с внхованком давньої рідної 
ШКОлИ, що була зорганізована 
прн товаристві „Просвіта". Він 
закликай приявних до щирої 
праці для української справи в 
Канаді. 

Український Т и ж д е н ь на 
Мек-Гіл Університеті. 

Останніми часами, головно 
через'наплив нової еміграції, 
число університетської МОЛОДІ 
на ВИСОКИХ школах в місті Мон-
треалі дуже збільшилося і до-
ходнть сьогодні до кількадеся-
ти. Прн університеті Мек-Гіл 
зорганізовано український ќлюб 
На якого голову обрано п. Любу 
Сдюзар. На жаль, не всі укра-
імщ вписались до цього ўкраїн-
ськоѓо ќлюбу, деякі з них ще 
.‚стндаються" признатись до 
свосі иародности, хоч універси-
тетські власті дуже прихильно 
підносяться до у к р а і н с ь к о І 
справќ, 

Мнн. року, заходом цього ж 
українського ќлюбу зорганізо-
аано в днях від 2—7 листопада 
т чи. „Український Тиждень на 
Мек-Гіл університеті". М. І. у 
програмі „Українського Тижня" 
В четвер 5 листопада відбувся 
у великій університетській за-
лі концерт славної української 
скрипачки Донни Гресько, яка 
приїхала сюди із Ню Иорку. 

Діяльність Пласт-Прияту. 

Допоміжною організацією до 
тластового уладў с Пласт-Прн-
ят. Останиьо відбулися загаль-
ні збори, на яких обранн нову 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
В А С И Л Я Б Е З К О Р О В А І Ш О Г О 

НА ФОРТЕІІІЯН: 
. Ой Морозе $1.5 

$1.00. І'п, mo erotique $1.50, В гаю зеленім $2.0о. Спомини 
з rip S1.00, Ой і зрада $1.00. 
НА ЧК.'ІЬО З ФОРТЕПІЯНОМ: 

Ноктю'рн І $2.00. Ноктюрн III $2.00. ОЙ Морозе $1.50, 
ОЛ зійди $1.50. 

Замовляйте на адресу: 

W. BEZKOROWAJNYJ 
117 Buffum Street, Buffalo 10, N. Y. 

Гроші платиться прн отриманні нот. 
^ЏЏЏЏЩЩЏЩЩЧВГЏЩЯ^ЏЩГЩЄЏЏЏЏЏЏЏЏ^ЏЏЏЏЩГЏЏЩ^ЏЏЏЏЩЩІЏЩГЏ 

H A N U S E Y MUSIC CO. 
244 W. Girard Avenue, ' Philadelphia 23, P a 
В К Л І І К І Ш В И Б І Р У К Р А Ї Н С Ь К И Х П Л А Т І В О К , 

Найкращі Патефони — найліпших марок. 
Великий вибір українських ВКЛІІКОДІИХ КЛІТОК 

14 за $1.00. 
Прпймасмо замовлення поштою. - Масмо також 

ІМ'.ІІІ ;оші картки ПОЛЬСЬКІ, німецькі й рт іін 1.1.і. 
ВІДЧПИЄно денно 9:30-9 вечора. В неділі до 2 попол. 

Д О У К Р А Ї Н Ц І В С Т А Р О Ї І НОВОЇ Е М П Т А Д П ! 
ОдпоккИ представяжь найкращих 
нгаайцарськмх годннннків „ОМЕГА" 
в самому серці української громада 
на півночі аоручас найновіший мо-
деогь „ОМЕГА АВТОМАТПС годна-

вжк, аго самнй накручустьса. 

Ціна від $71.60 І ваше. 
Великий набір гарних Н-карато-

внх виробів з золота і срібла на да-
рункн з різних нагод. Ми тішимося 
вже 39 поќ І в великою українською 
ќліси ѓєлею не лише в Шікаґо, але й 
чи' ИЛІІІ-МС по всій Америці на С. О. 
0 замовлення Гарантуємо 1 звер-
тасмо гроші, якщо вена 100% задо-
волення. Догідні сплати без відсот-
ків. Говоримо по-украіясьюі! При-
ходьте, телефонуйте, замовляйте 
поштою: 

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

Tel. Sdeev 3-57ЯЗ 

CbKOl MOBH. 
Цього року записалось по-

важне число слухачів, однак 
беручи під увагу таку чнсель-
ну українську групу в місті 
Монтреалі. то зацікавлення ка-
тедрами українознавства. с до-
нолі мале. 

Лигтонадопа Академія. 

Дня 7 листопада заходом 
монтреальського Відділу КЎК 
ўладжено в знаній залі Плато-
Голл листопадову академію. 
Після відкриття головою КУ-
К-а п. Гукали та апелю віАсь-
ковнків, хор т-ва „Просвіта" 
відспівав низку пісень, з яких 
найкращою була пісня „Ой, з -
за гори чорна хмара встала". 
Знаменитий реферат про листо-
падовий зрив виголосив інж. О. 
Бачннськнй. Після цього сліду-
вав сольоспів п. Гаг.воІ та ви-
ступ правослашюі громади св. 
Софії. Пані Шумська віддекля-
мувала „Баляду про побрати-
ма", а кінцевою точкою був ви-
ступ хору УНО під мистецьким 
проводом проф. Городовенка. 

На загал академія випала 
далеко слабше, як минулими 
роками. 

Закінченії!: сезону Спорт. Тов, 
„Україна". 

В неділю. 8 листопада в залі 
читальні „Просвіта" в дільниці 
Пойнт-Сен-Чарль відбувся чай-
ннй вечір прн великій ўчасѓѓі 
приявних. Приготовлено кілька 
::кечів. а сснзаційною точкою, 
вечора, який з'єднав загальне 
признання, був виступ жіночого 
квартету під проводом панни 

день „Просвіта" теж і в Монтре-
алі подібне товариство. Нале-
жить воно до найстарших, мож-
па сказати піонерських освіт-
них товлоиств а Канаді. 

З нагоди цього ювілею від-
бувся в неділю 18 жовтня в го-
д"нні 3-тій попол. концерт у ве-
ликій залі Монюмент Нешснсл. 
Цей концерт був дуже гарно 
приготований І виказав багато-
бічиу діяльність цього това-
рнства. 

Концерт закінчено живим об-
рлзом. що зображував ролю 
„Просвіти" в житті народу. 

К ігшльні агбегту в провінції 
Квібек. 

Коло сто миль в напряму на 
Шербрук від Монтреалю ле-
:кить невелике містечко Асбес-
TQC. де с копальні прецінного 
мінералу асбесту. Примінеяня 
асбесту до індустрії росте з ко-
жним днем, тому ці копальні 
раз-у-раз розбудовуються. Ко-
пальні в Асбестос набрали роз-
голосу підчас недавніх страй-
ків. в яких інтервеніювала по-
ліція та військо. Цікаве, що ка-
толнцькі робітничі організації 
стояли по стороні домагань 
страйкуючих робітників. Укра-
інська група знайшлася підчас 
страйку в дуже тяжкому поло-
жсниі, не знаючи по чиїй сто-
роні стати та через це дуже по-
терпіла. Останньо працює там 
інж. Петро Хмара. На Асбестос, 
як місто великих можливостей, 
українці повинні звернути біль-
шу увагу. 

В. Л. 

CHINCH'LLAS 
продаж зі стратою — 3 пара 
високоякісних і вапробува-
ннх самців. Тільки $1,250 9 

клітками й інші. Клнкатя: 

HUBBARD 7-6222 — N. J. . 

REAL ESTATE 
LAKE RONKONKOMA й окол. 
Будуйте на Вашій площі доми 
— 4Ц кімнат, комплет, олив, 
огрівання. Подвійна будова. 

$5,700. JBea завдатку. 
E I L E R T S E N 

COPENHAGEN.HOTEL 
Ropkonkoma 9 9388; 9-8574 

9 Р О З Ш У К И 9 

СВФРОЗІША КАМУЌ 
пошукує С. КРИМШЬ, рідинх 
та односельчан-з Дінияи Велн-
коІ,-пов. Самбі р. 

Моя адреса: 
Е. MYCHAJLUK 

119 Attorney SW'NeV Vork, N. V. 
POUGHKEEPSIE, N. Y. ^ . ' — 

16 акрів, куряча фарма на 1200, ЮРКО ЗУБАЧ1В р о з ш у к у є 
Fan Ventilation, 2 верчені крини- ЄЛИСЕЯ РУДАСА; ЯКИЙ ВИІ-
Ці, добра дорога, 7-кім. дім, З і х а в д о Америки-в-1961 р. з НІ-
мнлі до склепів. $19,000. Пи- ' меччння. Хто знає про його міс-
шіть за інформаціямн. 

W. MENZEL 
Route # 1 , Bennet Road 

PouRhkeepsie, N. Y. 

Ш Б Н Ш И Л І 
НА ПРОДАЖ 

ПО УМ1РКОВАНИХ ЦІНАХ. 

З огляду на переїзд за кіль-
ка тижнів на полуднє, помен-
шусмо кількість наших першо-
рядннх звірят, всіх расових і 
ресстровавих в N.C.B.A. 

Ви масте тепер нагоду розпо-
чати цей розвяваючийся дохо-
довий бнзнес. або поліпшити 
якість вашого теперішнього кон-
тннгенту. 

Смішно низькі ціни, почнна-
ючи $400 за пару. Не пропустіть 
цієї рідкої нагода, кличте або 
пишіть зараз! 

ESMONT CHINCHILLA FARM 
LamlnKton-Pottersville Road 

Far Hills, N. J. P. O. Box 288 
Telephone: Peapack 8-0882 

REAL RUT АЃЃ 

ФАРМА НА ПРОДАЖ. 
170 акрів. 16-кімн. дім, 2 сто-
доли, 2 курники, Гараж на 2 
авта — 1 кахлеве сіло. Надасть-
ся на пансіон, або дім видужу-
ючих. Пишіть до: Т. Mayer. 
Aucusta, N. J., Sussex Co., або 
телеф.: Branchville 2238. 

МУРОВАНИЙ ДІМ на продаж. 
Легко до перероблення на 2-ро-
дииний. 2 кухні, 2 лазничкн. 
постійно гаряча вода, газ, пар. 
огрівання, 3 поверхи, велика ве-
ранда. 10 ріжяоі величини кім-
нат. Готівки $11,000 з мортґе-

t джом $12.000. A. Gamsaragan, 18 
Barrymore Blvd., Franklin Square, 
L. I.. Tel. FL 4-1467. 

ВАМ HE МОЖЛИВО OBM-
ТИСЬ БЕЗ ЗАВЕЗПЕЧЕНИіХ. 
А Н А Й К Р А Щ Е І НАИПЕВН1-
Ш Е ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДАСТ'Ь 

ВАМ УКРАЇНСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ СОЮЗ! 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

GR. 7-8951 % 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ЇЗДИ АВТАМІІ 

Постараймося для Вас про 
еґзамін Лайсенсу. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо II 
в одержанню праці. Інструк-
цП u українській і англійській і! 
мовах. КУРСИ ДЕННІ. BE-і 
ЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. Інструк-: 
тори фахівці. Залож. в 1916. 

L. TYCHNIEWICZ. директор j 
M E T R O P O L I T A N j 
A U T O S C H O O L 

155—2nd Ave., близ. 10th St. 
NEW YORK CITY 

УБРАННЯ 

ЧОЛОВІЧЕ УБРАННЯ 1 ИЛА 
ЩІ практичний дарунок н. 

кожну нагоду. Мало вживяя' 
неначе нові, чудово вшиті. Тя 
:п:к для ваших близьких в Е Р 

ропі від $15.00. 
LOUIS SANDERS 

1541 First Ave.. New York СН` 
(Між 80-81 вул.) 

INCOME TAX 

В справах: 
INCOME TAX 
REAL ESTATE 
GENERAL INSURANCE 

Зайдіть до: 
BARTKIW A MARTINEC 

Agency 
309 E. 14th Street 
New York 3, N. Y. 

Tel.: OR. 7-4550 
NOTARY PUBLIC # 

‚УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" 
вже п друку. Перепрошусмо оцим всіх інте;)есованнх. що поява цеі книжки дещо при-
пізниляся, але це сталося виключно з технічних причин. 

II і піюголошеннх 1,000 передплатників — зголосилося поважне число. Зголосили-
ся наші люди з ЗДА, Канади. Франції, зі в'-'іх поселень української еміграції ба навіть 
з далекої Австралії наспіли запити про цю книжку. Це найкращий доказ корисносте і 
потреби т-ікої книжки та її популярності!. 

Книжка появиться у продажі під кінець і.пітня — на початок травня д.р. 
І тоді негайно дістануть П всі ті, т о досі зѓолотилися, по ціні $5.00. 

Для всіх інших, т о не пришлють псредплатил книжка коштуватиме $6.00 
плюс 25 н, на поштову пересилку. 

Читайте це і переказуєте своїм приятелям! Користайте з нагоди і пришліть пе-
редплату на адресу: 

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

П О Д Я К А , 
Складаємо оцим сердечну подяку всім, що взяли участь 

у похороні 

бл. п. Павла Левуша 
Щира подяка від Родичівѓ Твсім людям, що відвідували 

Покійного н похороннім заведенню та шо прибули а далеќњч 
сторін на похорон, віддаючи тим Йому останню прислугу. 

Дякусмо всім, що зложили'квітн та востаннс на цій зем-
лі прикрасили Нашого Любимого Сина. 

Дякусмо всім, що співчували н нашому смутку, жсртву-
валн Служби Вожі по багатьох^тдерквау. і монастирях. 

Дякусмо членам відділу УН`Союзу, де Павло був членом 
та за кожне добре учинене діло. 

Дякусмо Отцеві В. Довговнчеві. що уділив останню прн-
слугу, за псі похоронні відправи і за провід в похороні. 

Дякусмо всім Знайомим І незнайомим, які присилали 
вислови співчуття по втраті Нашого Любимого Сина. 

Горем прибиті 
Родичі — ГРИГОРІЙ I ТЕКЛЯ ЛЕВУIII 

. рідні БРАТИ та CFXTTPn. 

BUHRE AVE. — PELHAM BAY 
2 роп. дім, містимість на 6 і 6, 
олис. огрівання, 2 гаражі, 1 бл. 
до школи, склепів і підземки. 
Добрі умовний. 

S C O V O T T 1 
1717 Croshy Ave.. Bronx. N. Y. 

TY 2-3711 
South Jersey — Real Bargains 

Фармн, відпочинкові доми 
Визнесові нагоди, посілості. 
Пишіть до нас Ваші вимоги. 

J. J. ANOELO 
Hammonton, N. J. Phone: 1100 

Л А А Л Л Л А Л Л Л А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Ѓ 

Про різного рода творчість 
Богдана Лепкого 

довідаєтесь в брошурі 
ВОЛОДИМИРА ВВЗУШКА 

БОГДАН ЛЕГШИЙ 
Піна tOf 

Замовлення з иалежитістю 
слати до: 

"S V 0 В 0 D А г 

81-83 Grand St., Jersey Citv 3, N.I 

ІДЕАЛЬНЕ ДЛЯ РОДИНИ. 
Elmont—Elmont Rd., бл. церкви 
св. Боніфатія, 6-кімн. дім, паро-
ве огрівання, огр^вач ОЕ на о-
ливў, цнклонова огорожа, биз-
несова дільниця.. На продаж 60 
ft. фронту або й більше. Згл. ло 
власника: Michael P. Dexter, 692 
Elmont Rd., Elmont, L. I. 

CUrtiss 5-8325 

ML Vemon. Chester HUI, Scc. 
Center Hall, 12-кІмн. дім. відпо-
відиий для лікаря або дентис-
та, або для багаточнсельноі ро-
днин. Знамениті умовний, бл 
склепів, шкіл й інш. Жадаг 
$23,500. Приймається оферти 
для полагодження маєтку. 

МО. 8-5938 
М-18 - RmT 830—W. 42 St. NYC 

EAST ISUP, ,L. I. 
9 кімнат, S лазничкн, модерні, 
гараж, стодола, ставок. ЗО акрів. 

Близько затоки. 
Жадав $50,000. 

Кликати: 
ISUP 3-3262 

^ .—, _ _ _ _ _ ^ — -
Ultra Modern ejJK A poultry Farm. 
Всі автоматичні виряди, все 
практичне нове, тривкі будин-
ки, А-1 condition, авт. наповню-
вания посудин, скапування во-
ди, засвічування, розділюван-
ня курників, розсипування під-
стілок, великі холодні склади, 
холодільня. чнстільня, повне ви-
вінування фармн І все можливе 
знаряддя; вода, газ, електрика 
до всіх будинків, продуктивний 
дохід, багато землі на город й 
розбудову. 
Великий модер. дім —вільний. 
Чудове положення і ВИД. Влизь-
ко Susquehanna. Високо І сухо-
між York і Harrisbure- И " ^ и а 

скорий продаж. Пишіть: 
Harmony Roost (Cly), R. # 1 

York Haven, Pa. Phone Man-
chester. Pa. 3816. 

КУРЯЧА ФАРМА на 1700 ку-
рей, стодола надасться на кур-
ннк на 2000 курей, новий 2-по-
вер. курник для вилігуваиня 
курчат. Модерний 8-кІмн. Дім, 
м`одер. устаткування; камінна 
дорога. Alfred NoetzeU BriRRS 
H'way, Ellenville, N. Y. 

f. 
Посмертна Згадка 

С Т Б Ф Л Н З А В А Д О В С Ь К И И . 
член відд. 210 УНСоюзу в 
Кронќѓі. Н..П.. помер по дов-
rift й тяжкій недузі 14-го бе-
резия 1954 p.. в 62 році жит-
тяГ Покійний був предсідни-
ком 1 касісром згаданого відд. 
Походив зі села Вигнанці Го-
рііипі, пов. Чортќів. Похорон 
відбувся в середу. 17-го бе-
репня ;-. похоронного заведен-
иа до костела St. Antony, від 
так на цвинтар S t Rymonds, 
Bronx, N. Y. Оставив в омут-
ку дружину Марію, двох си-
нІп, д`ві дочки, двох зятів 1 
З ні іў к н. — В. И. П.І 

М. Фршіко, секр. 

у псчх СПРАВАХ звкгтлпткся до :ткііопі 
^' Н О Т А Р І Я Л Ь Н О Г О Г, Н ) Р Л 

KOWBASNIUK А Е СУ 
277 EAST 10th STREET, NEW YORK 1, N V 

{Біля Avenue A) Tel.: ALgonquin 4-8779 
ШИФКАІТИ продаѓмо мь всі кораблі 
ГРОШІ поснласмо до всіх крнін і виплачуймо на оігганній 

ПОШТІ. 
АФІДКВГГИ, прохання та інші потрібні документи ни сиро 

вадження рідних І знайомих до Америки. 
ОВКЗІІКЧКМІІИ (аѓеќўрація) — від огню, нещасливих ви-

падків, недуги. Забезпечусмо життя, меблі, вікна 
автомобілі, футра, біжутерію тя Інше. 

І П'ОДАЄМО доми та всякого роду бизнесн 
I1RKAO (персснлка пакунків за границю). 
П О Д А Т К О В І ЗВІТИ (NEW YORK INCOME TAX) 

ttiim Ковбаснюќ Ш у м п ї к о — Антін Шумрйко. 
Ніл крито щоденно: В суботи: 

чіл 9 .10 рано до 8 веч. Від 10:00 рано до 4:00 попол. 
R челіпі' віл Ю до по ? ПОПОЛУЛИІ 

Диигмося сузіною вісткою з нашими Р і д ш ш в 
і Знайомими, що з волі Всевишнього відійшла від 
нас 23-го березня 1054 p., наша Пандорожча Д р у -
ж н н а й Матір 

бл. п. АНАСТАСЖ ДЗІВАК, 
проягивш:і з а л с ш н 37 років. Похорони відбудуть-
с я в суботу, 27-го березня 1054 p. , О Г О Д 0-ій 
РАНО З П О Х О Р О Н Н О Г О З А В Е Д К Н Н Я П. Я Р Е -
МИ, 129 Е. 7-мя вул. , в Ню Порќу, на як і запро-
ш у ю т ь горем прибиті 

чоловік І В А Н Д З І В А К 
син В О Л О Д И М И Р 
дочка МАРТА. 

14 AN DZIV.XK 
101 McKibbln St.. Brooklyn б, N. Y. 

це перебування, лрошу ласкаво 
писати на адресу: 

JURIJ ZUBACZIW 
8733 joa. Campau Hamtramck, 

Detroit 12. Mich. 
" І MISCELLANEOUS a 

"7MI3AP" -
Ворог Ревматизму 

Випробуваний середник проти 
ревматизму й перестуди. Допо-
магас при болях в руках, ногах 
і в крижах. Усі ці недуги зни-
кають після вжиття „МІЗАРУ". 
Великий слоїк кошт}'е $7.00. Нп-
лежитість посилайте разом з 
замовленням на адресу: 

JOSEPH SOKOKOWS!{I 
900 N. Taylor Ave., Oak Park, III. 

Tel.:‚Village 8-3111 

ЩАДІТЬ У ЛЕГЌШІ 

С П О Ѓ Ї В . . . 

КУПЎИТЕ с в о ї ПОНДН 
ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ С Е П В Ш Г С 

МАШИНКИ 
Персроблмй 

ДО 

ПИСАННЯ 
англійські Шна JZU.O0 миѓ 
ио також нові 1 перероблені 
українські машинки. Рахуй 
кою машини Офісові ориря 
он. Потрібно атмгтіа 

ALL LAN0UA0FS 
TYPEWRITER COMPANV 

119 W. 23rd $Ч. (в—7 Ave.i 
New York,-N. V 

Phone: CHehea 3-9086 

LytwynUytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONOmONED 

Обслуга ВДира і Чесна 
Our Services Are' Available 
Anywhere Irj New jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
1RVINGTOti, N. J. 

NEWARK, W. j . 
ESsex 5 5 5 5 5 

ІВАН БЎЃЉЌО 
У Ќ P. П О Г Р Е Б Н І Ї Ќ 

Обслуга чесна І найкраща 
ШМИ ПРИСТУПНІ 

J O H N B U N K O 

Licensed Undertaker 
A Embalmer 

437 EAST 5th STREET 

New York City 
REASONARIF РНН'і-` 

Telephone: GRamercy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Pi II О Г Г К Л І Н І К 

Занпмастьгн поќоропамя 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯ 
Контрольована т е а т е р а -
гура. Модерна - к а п л и ц я 

до у ж и т к у даром. 

P E T E R J A R Е М А 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK N. Y. 
Tel . : ORchard 4-2568 

Образливий. 

`'І HAVE TWICE EXPLAINEP MOW I 
C A M E T O THAT tfEP-r=ACEI7 O U 7 
MAN,"TAR-ZAM R E P L I E D ` ` А ^ Г . 

HIM. І АЊ T I R ^ P 
Or EXPLAlNiKi .3 ." 

`^НАТ CRIAAE HA-5 H E COMMITTEI??" 
T H E Q U E E N C f E M A N C E P i 

` Н Е C A M E T O ANTHOK TO К і и - ` Ю и , 
MY Q U E E N . " ' T O M O S KEP1.IEI?. 

WITH A BfiLLOVV 0 ^ k'AC-E 
ТО.'пОїЗ I7REV4' AXC 5V.ORP ANt 
Uc ^NPEP FOKWAKR `̀ ТИ'-: FOUL 

1 6 . A ' A G E IN^ULT^ MY Q;;r=EN."' 
HE ЙОАІ?сР'. ̀ `Г^Т 

-"5HALL У` 

KlllL WOMEN, ANP 
117IC? NOT COME WEKE T O 
KILL.VOU."TAf5ZAN ^ A l C . 
"THEN WHY ARE YOU H E R E ? 

ITEMANITEP NEMONE. 

— Якого злочину він допу-
стився? — запитала короле-
ва. — Він прийшов до Анто-
ру, щоб забити вас. моя коро-
лево! — відповів Томос 

-;. . 

— Я не вбиваю жінок, і ' я 
не прийшов сюди, щоб вас 
забити, — сказав Тарная. — 
Так.тоді, що ви робите- тут? 
— спитала королева. 

— Я вже два рази виясню-
вав цьому червоному чолові-
кові, як я сюди прийшов, — 
відповів Тарзан. — Запнтай-
теся його. Я змучений, щоб 
вияснювати. 

Із днќям ревом Томос вн-
тягнув свій меч і скочив впе-
ред. — Дурний дикун обра-
жас мою королеву, — зарп-
чав він. — За це я його вб'ю. 

- . С^г`+ 


