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АМЕРИКА HE ДУМА€ КАППУЛЮВАТИ 
В БОРОТЬБІ ЗА АЗІЮ 

ЗДзд американських дипломатів на 
Середньому Сході 

Істанбул. — В Істанбулі кія, Ізраїль, Єгипет, Іран, 
відбувається з'їзд амернкан- Савді-Арабіл, А ф г а н і с т а н , 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАКЛИКАЄ ВІЛЬНИЙ СВІТ Д О Д А Л Ь Ш О Ї ОБОРОНИ ШДО-КИТАЮ; НЕМАЄ НЕПОРО- с ь к н х Дипломатів з 13 дер- Пакістан і Лібія. Головна те-
ЗУМІННЯ МІЖ ПРЕЗИДЕІГГОМ І ДОЛЛЕСОМ; П Р Е З И Д Е Н Т ВИСЛОВЛЮЄ ДОГАНУ ОФІЦЕРОВІ, Щ О ж а в Низького і Середнього иа нарад — збереження при-
В Н Д А Є СЕКРЕТНІ ДОКУМЕНТИ; АРМІЯ МОЖЕ САМА ДБАТИ ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ; П Р Е З И Д Е Н Т іСхоД> В™* Р^ять під про- язни між-арабським світом » 

:* ' . З д ДВОПАРТІЙНУ ПОЛІТИКУ • водом_ державного підсекре- Америкою та боротьба з що-
Вашннгтон. — Президент 

'Айзенгавср заявив на пресо
вої конференції, що вільний 
сйіт не повинен залишити 
Індо-Кнтаю .як* легку здобич 
комуністам. Він казав, що Ін
до-Китай дуже ь важливий для 
Оборони Південно-Східньої 
ЇА.ЗІЇ, і що саме тепер Йдуть 
переговори в тому напрямку, 
щоб при допомозі оборонного 
союзу заінтересованих дер
жав ие допустити до захоп
лення цієї країни комуніста
ми. Президент' вірить, що ін
докитайські країни Ляос, 
Камбоджа і Встнам погодять
ся приступити до пропонова
ного оборонного'союзу, бо не 
можна врятувати жадної кра
їни, якщо вона сама цього не 
хоче. Воля с для тих, хто її 
бажав. Сумні мінн і дефетизм 
йе виграють битви — казав 
президент. Якщо три індо
китайські держави хотіти
муть волі, але йе будуть єн* 
тузіястнчно здійснювати своє 
хотіння, то ЗДА не матимуть 
Інтересу вмішуватися в цю 
справу. Айзея*га$ер казав, що 
дехто твердить' про різниці 
думок між ним і державним 
секретарем Джином Фостером 
Доллесом. Але Цс неправдиве 
твердження, бо Доллес обго-
вору з президентом всі спра
ви, про які публічно гово
рить. Можуть' бути тільки 
різниці в вислові, а не в са
мій суті. Президент поясню
вав вислів Доллеса в тому 
дусі, що ЗДА ніколи ие за
лишать П і В д енно-Східньої 
Азії, навіть якби Індо-Китай 
захопили комуністи. Айзен-
г&яер казав, щ о ВІН "вТрять, а 
пізніше поправився, що він 

знас, що Доллес тільки при
пускав некорисну ситуацію 
(втрату Індо-Кнтаю) і, згаду
вав про значення цієї втра
ти. На запит журналіста про 
видання таємних документів 
про комуністичні впливи в 
Форті Монмавті — президент 
заявив, що він ганить вчинок 
того офіцера армійської 
служби безпеки, який на 
власну руку видав секретні 
папери, що їх прислало було 
ФБІ. Журналісти запитували 
президента про випадок із се
натором Джозефом МекКарті, 
але президент погодився го 
ворити тільки про засади, які 
були порушені в цій справі 
Коли рекрут вступає до вій
ськової служби, казав прези
дент, він складає присягу на 
те, що буде послушннн регу-
ляміиові і своїм комендантам. 
Чи офіцера може обов'язува-
ти інший рід льолльности і 
дисципліни? — запитом від
повідав президент. Представ
ник армії повідомив, що за
ряджено слідство, щоб ствер
дити, який старшина видав 
відпис документів ФБІ сена
торові МекКарті. Айзенгавср 
казав також, у зв'язку зі 
слідством в армії, що вона 
сама може досконало дбати 
про безпеку в своїх рядах та 
усувати тих, що з будь-якої 
причини небезпечні або не-
льояльні до ЗДА. Цю саму 
думку висловив секретар обо
рони Чарлз Б. Внлсон, який 
ще й додав, що військові си
ли ие потребують конгресо
вих слідчих комісій, Відлові 
дав президент Д. на залити 
про теГ пм> йоято”уряд AJt-
зенгавера порушив засаду 

Сенатор Ферґусон передбачає швидке 
схвалення оборонного бюджету 

Вашингтон. — Голова Се
натської Підкомісії Видатків 
сенатор Гомер Ферґусон вва
жав, що Сенат незабаром 
прийме закон про видатки на 
Оборону в сумі- 29,000,000,000 
доля рів, хоч в цій справі і 
буде опозиція демократичних 
сенаторів після невдачі в 
Індо-Кнтаї. Демократичні се
натори не погоджуються з 
„Новою оборонною політи
кою" уряду Айзенгавера, яка 
зменшує персонал збройних 
сял, але збільїнус кількість 
літаків і летуйфв. Ферґусон 
Вважає, що Сенат зможе при
вернута ті ффіДи, які відки
нула Палата Репрезентантів. 
— В першому"'дні переслу-
хань зізнаваа асистент секре
таря оборони ДЖан А. Ган-
наг. Він заявив, що в най

ближчому фінансовому році. 
який почнеться 1 липня, вій
ськовий персонал буде змен
шений на 280,000 осіб; най
більше звільнених буде між 
тими, що виконують при обо
ронних силах небойову служ
бу, а крім того зредукують 
три армійські дивізії. В тому 
самому часі треба буде поси
лити летунство на 15,000 ле-
тунів, щоб можна було ство
рити п'ять нових летунськнх 
„крил". Він заявив, що по
важно зменшується число 
осіб, які добровільно вступи
ли до війська, і домагався, 
щоб Сенат схвалив ті суми 
(646,000,000 долярів),які від
кинула була Палата Репре
зентантів, бо президент дома 
гаася майже ЗО більйонів на 
військові сили країни. 

Д орожчае кава — пийте більше молока! 
зарикає губернатор Дюї 

Олбані, Н. ~Й. — Губерна
тор Томас Е. Тїюї закликав 
мешканців свого стейту пити 
більше молока і таким чином 
вменшувати видатки на ка
ву, яка подорожчала. Дюї 
Заявив, що збільшене спожи
вання молока, яке є здорові
ше, дешевше*' і якого є no-
достатком — принесе велику 
користь не тільки тим людям, 
що будуть йогЬ пити, але й 
матиме корисний вплив на 

.' І'” 1 > 
І Ч ні і і » 

народне господарство. Моло 
"ко, сказав губернатор — це 
основа сільськогосподарської 
продукції, яка тепер перехо
дить кризу в зв'язку з над 
продукцією молока й молоч
них продуктів. „Таким робом, 
казав Дюї, мати природа дав 
нам нагоду розв'язати одно
часно дві проблеми: зменши
ти кризу в сільському госпо
дарстві та обнизити ціни на 
каву. 

двопартійностн в закордонній 
політиці. Він сказав, що 
смішно с твердити, що демо
крати —г це зрадники ЗДА. 
бо демократи також льояльні 
громадяни країни. Він твер
див також, що його уряд ста
рається, як тільки може, про 
двопартійиість в закордонній 
політиці. Він сам запрошував 
демократів, щоб їх інформу
вати про закордонну політи
ку, а державний департамент 
впродовж 16 місяців аж 91 
раз інформував представни
ків Демократичної Партії про 
закордонну політику. В ін: 
шнх справах- президент склав 
такі заяви: 1. Господарське 
положення країни є предме
том постійних студій уряду. 
2, Він негайно підпише за
кон про морський шлях св. 
Лавреитія. 3. Він запропону
вав знизити виборчий вік з 
21 року до 18 року, бо в цьо
му році молодь вступає до 
військової служби, але міг би 
погодитися й на 19 рік, коли 
молодь вже вишколена й го
това до оборони батьківщини. 

таря Генрі Байрода. який ві- раз більшими совстськими 
дає справами Середнього впливами на терсні арабсь-
феоду, Південної Азії і афри- ких держав. СССР іде по лі-

| іранських країн. На конфс- нії антисемітських настроїв в 
ренції присутні американські арабських державах і на цьо-
амбасадорн й посли з таких му виграє, дсяуіщ'їоючн теж 
держав: Греція. Туреччина. Америку, як ніби „імпгріл-
Днван, Сирія, Ірак, Иорда- лістичну" державу. 

a"r< ' • •" ••••і • ' і ш д 

С|ям пропонує антикомуністичні бази 
, 'Бангкок. — Упяд Сіаму н^па комуністична інвазія, 
проголосив готовість служи-. Сіпм готовий також присту
пі своєю тепнторісю. як ба-1 пити до колективного пакту 
ЗОЮ для протикомукістичних і безпеки для Південного Схо-
операцій в обороні Південно- ] ду Азії, як цс пропонував 
го Сходу Азії проти комуніс-1 Доллес. Сіям мас вже пакт 
тичної агресії. Водночас пре-1 взаємної безпеки з ЗДА і діс-
са повідомляє про псрссу-,тас від ЗДА фінансову й вій-
неннЛ сіамського війська над ськову допомогу- Амсрикан 
кордон з Ляосом і Камбо
джею, яким тепер, після 
упадку Дісибіснфу І звіль
нення комуністичної армії 
ЗіПід тієї фортеці, загрожує 

ПРЕЗИДЕНТ АПЗЕНГАЛЕР 
виходить а пресової конфе
ренції після його заклику до 

вільного світу в справі 
оборони Азії 

ЗДА ие збираються посилати свої війська 
до Індо-Китаю 

Вашингтон. — Конгресмен 
Джан М. Ворнс, член Комісії 

ких та азійських держав для' 
•борони цього району від ко
муністичної небезпеки. Дол
лес заявив, що уряд повинен 
дістати право видати 1,333,-
000,000 доля рів у зв'язку . з 
обороною Південно-Східньої 
Азії. Якщо б Індо-Китай за
йняли комуністи, то Ці' гроші 

Закордонних Справ, заявив, 
що ЗДА не збираються поси
лати свої війська до Індо-Ки
таю. Конгрес — сказав він 
— погодиться на той оборон
ний план, який підготовляє 
уряд длж оборовш .-Сжідмь©-І 6улв-;£^«з«Сфожені.'1. Пр©я»г 
Південно?"АШ. ворис чув^за-]де'Зт Аизенгавер* І державний 
яву державного секретаря секретар Доллес — сказав І Пбральтар. — 

НЕЗГОДА НА З А Х О Д І 
СКРІПИЛА КОМУНІСТІВ 

НА ЖЕНЕВСЬКІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

ФРАНЦІЯ Щ Е НЕ ВІДПОВІЛА НА КОМУНІСТИЧНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ. — В'ЄТНАМ Ж А Д А Є ВКЛЮЧИТИ КО
МУНІСТИЧНЕ ВІПСЬКО В НАЦІОНАЛЬНУ АРМІЮ. 

ська військова місія в силі 
яких 300 душ вишколює сі-
ямську армію, яка може по
ставити під зброю 100,000 
вояків. 

Евакуюють ранених з колишньої фортеці 
Дієнбієнфу 

Женевській конференції, Гаиой. — За кілька годин 
після того, як генерал На-
варр, головний командувач 
французьких військ в Індо-
Кнтаї, звернувся був через 
радіо до командувача кому-

. ністнчних військ генерала 
Во Нгусн Джіяпа, щоб той 
останній погодився на еваку
ацію ранених, які були у 
Дієнбієнфу з хвилиною, ко
ли вона впала в руки кому
ністів, — згідно з порозуміи 
ким, що його осягиеио 

ко
муністичний генерал дав 
свою згоду. Над фортами ко
лишньої фортеці повівають 
знаки Червоного Хреста. 
Французькі літаки, позначе
ні такими ж знаками, скида
ють ліки і медичний матеріал 
иа Дієнбієнфу. Комуністи по
відомили, що всі ранені ма
ють добру опіку. Опікуються 
ними весь час самі французь
кі лікарі: їх було 10 в обло-

Женева. — Хаотична ситу
ація на Женевській конферен
ції триває далі і щораз вираз
ніше видно, що брак едности 
і твердої постави всіх захід-
ніх протикомуністнчних дер
жав є головним джерелом ко
муністичних претенсій і їх ві
ри в свої дальші перемоги. 
За коментарями найкраще по
інформованих обсерваторів, 
три чинники склались відра
зу на Женевський хаос: 1) 
незгода між ЗДА й Англією 
щодо східньо-азійського ко
лективного пакту безпеки, 2) 
неясні й інколи взаємно су
перечні заяви державного се
кретаря Дж. Ф. Доллеса, чи 

парламенті, мала той наслі
док, що досі французький мі-
ністер закордонних справ Бі
до ще не відповів на офіцій
ний плян комуністів про „за
мирення" в Індо-Кнтаї. Зате 
відповідь на той плян дав мі-
ністер закордонних справ 
В'єтнаму. Відкидаючн рішу
че комуністичні пропозиції, 
представник національного 
В'єтнаму ствердив, що тільки 
легальний і вибраний наро
дом уряд Бао Даї мас право 
промовляляти в імені в'ят-
намського народу і його ре
презентувати. В с у п е р е ч 
принциповому становищу ко
муністів, репрезентант В'єт
наму звернувся з закликом 

бодай таке враження неясно- до Заходу в справі міжнарод
ної контролі наД виборами у 
В'єтнамі і міжнародної Гаран
тії державної самостійности 
В'єтнаму. Він відчитав "текст 
останніх договорів між Фран
цією і В'єтнамом на доказ, 
що В'єтнам уже є самостій
ною державою, визнаною ко
ло ЗО чужинецькими держа
вами, і що не потребує ждати, 
поки щойно новий уряд, зло
жений з комуністів і некому-
ністів складатиме якісь нові 

ста, що його вони виклика
ли і З ) глибока криза у 
Франції. Остання пресова 
конференція державного се
кретаря Доллеса. на якій він 
заявив був, що Схід Азії 
можна б боронити навіть тоді, 
коли б Індо-Китай впав в 
руки комуністів, викликала 
враження в Женеві, що ЗДА 
„зреклися" Індо-Кнтаю. Дер
жавний підсекретар Смит де-
пешував за ближчим пояс

на! женій фортеці. 

<ЧіїМ8Ш&І£: закінчила об'їзд ^Штшту 
Джана Фостера Доллеса про 
американські оборонні пляни 
в Азії і каже, що Доллес 
зовсім не згадував про ви
силку американських військ 
до Азії, бо покищо йдуть пе
реговори, щоб скласти обо
ронний договір із европейсь-

Ворис — певні, що Конгрес 
прийме їхній оборонний плян. 
Ще не знати, коли уряд вне
се свій пляв до Конгресу, але 
гадають, що цс станеться 
після того, як виясниться 
справа азійського оборонного 
пакту. 

Керовані"стрільна з літаків проти літаків 
Вашингтон. — Департамент, що вони є щось більше від 

оборони повідомив, що аме- звичайних керованих стрілен. 
рнканські збройні сили ма-1 їх можна в и п у с к а т и 
ють керовані стрільна „Спер- проти ворожих літаків, і з 
ров І", швидкість яких біль
ша від звуку. Докладніших 
відомостей про ці стрільна не 
подано, але з статті, вміще
ної в одному авіаційному 
журналі виходить, що їх 
швидкість становить потрійну 
швидкість звуку. (Швидкість 
звуку — 760 миль на годину 
над поверхнею моря). Най-
більша швидкість, яку осяга
ють літаки дослідного типу 
Bell X—1, становить 1,650 
миль на годину. Ці керовані 
стрільна департамент оборо
ни називає „системою керова
них стрілен", що означало б, 

ними відбувають вправи лі
таки, що їх базами є літако-
носці на Атлантику 1 Тихо
му Оксанах. Департамент 
оборони повідомляє, що цими 
керованими стрільнамн дуже 
легко маневрувати, вони ма
ють невелику вагу, і їх у ве
ликій кількості може брати з 
собою турбомоторовий вини
щувач. Над цього роду керо
ваними стрільнамн працюва
ли більше як сім років в 
Аеронавтичйому Бюрі Фльо-
ти та в Сперрі Джайросковп 
Ко в Грсйт Нек на Лонґ Ай-
ленді. 

300 делегатів КІО проти господарської 
програми уряду 

В А М Е Р И Ц І 
• Бернард Б а р у * дорадник 

кількох п ^ и д в й т і В , заявив, що 
ЗДА втратили коло 100 більйо
нів доларів внаслідок того, що 
зараз після скінчення війни не 
було запроваджено контролі 
цін 1 платень. Подібно сталося 
1 на початку війни в Кореї, ко
ли втрачено 40'більйонів дола
рів через те, що контролею не 
стримано інфляції. 

• До кіяя* Травня мають 
скінчати будоВу „рухомого хід
ника ". який перевозитиме паса
жирів до стації залізночої лінії 
Ірі. недалеко підземки „Гудсон-
Мангеттаа". 

• Федеральна судейгька лава 
судитиме 9 осів, обвинувачува-
иях в несплаті"податків на су
му ІТ.400,000 яолярів. Це с: 
ГервГКляйя. І Кляйи. Елліс 
Розевберґ. Моріс Гас, ІрвінГ 
Кеяер та ївші. Иіж ними кілька 
адвокатів. 

• Жіпка найстаршого 
бувшого президента Ф. Д- Руз -
велта — Джеймса погодилася 
відложити справу „подружньо
го скандалу" зі своїм чоловіком 
до часу правиборів, тоб то до 9 
червня. Вона обвинувачус сво
го чоловіка в недотрнмаиці по
дружньої вірности аж з 12 жін
ками. 

• Секретар оборони Чарлз Е 
Внлсон виїхав на Далекий Схід, 
де відвідав Корею, Японію, 
Формозу, Гонг Кокґ 1 Філіппіни. 
З ним поїхав підсекретар фльо-
ти Томас Гейпес. Подорож три
ватиме три тижні. 

• Син бувшого президента, 
Джан А. Рузвслт, був присутній 
иа обіді у президента Айзенга
вера. Він — едяннй з родини 
Рузвелтів. який підтримував 
кандидатуру Айзенгавера під 
час виборів 1952 року. 

Вашингтон. — Більше як 
300 делегатів Конгресу Інду-
стріяльннх Організацій, які 
прибули до столиці на кон
ференцію в справах боротьби 
з безробіттям, з'явилися в 
Конгресі, щоб домагатися від 
конгресменів спротиву госпо
дарській програмі уряду. До
магання цієї робітничої орга
нізації, другої щодо величини 
в цій країні, такі: 1. Нижчі 
податки для найбіднішнх по-
датковців. 2. Підвишка міні
мальної платні за годину з 
75 центів до 1,25 доляра. З 
Більші компенсації за час 
безробіття. КІО домагається 
щоб уряд протягом одного 
року вибудував 2.000,000 но
вих мешкань, предложив за
кон про збільшення соціаль
ного забезпечення, виплачу
вав вищу підтримку фарме-
рам і почав в ширшому роз
мірі публічні роботи для по
жвавлення г о с п о дарського 
життя в країні. Делегати з'я
вилися до Конгресу, вислу
хавши на своїх зборах про
мову секретаря скарбу Джор-
джа М. Гомфрі. який заявив. 

що не можна знизити подат
ків без зменшення видатків. 
А що видатків но можна 
зменшувати з огляду на обо
рону країни, то залишало
ся б збільшити державний 
дефіцит — це значить обтя
жувати видатками майбутні 
покоління а м с р и к анських 
громадян. Гомфрі казав, що 
найбільше безробіття с у 
важкій промисловості, і тому 
треба допомагати саме цій 
галузі промислу. 

• Президент Айзеигаягр був 
присутній на урочистому від 
критті фризів в ротонді Білого 
Дому. їх почав малювати Кон-
стаитіно Бруміді 1877 року. а 
закінчив Олій Кокс. На окремих 
панелях зображені події з гро
мадянської та еспансько-пмс-
рнканській війни, народний нпі-
яції та ін. 

• Корпуг Морської Піхоти 
призначив полковника Фреика 
Г .Швейбля на одну з летунсь
кнх баз, щоб він . після довгої 
перерви міг поповнити свою 
"вправність в летах. Його звіль
нили з обвинувачення, що він. 
перебуваючи в, комуністичному 
полоні, склав фальшиві зізнан
ня про бактеріологічну війну 

Єлисавета II сіла в понеді 
лок о і од. 1 попол. на коро
лівську яхту ,,Брітаиія", щоб 
відбути останній етап пово
ротної дороги до Англії, вже 
без зупинки. Таким чином 
закінчилась офіційна подо
рож королеви по домініях і 
колоніях, приналежних до 
Брнтійської Імперії. У Пб-
ральтарі королівська пара 
провела 28 годин. Найбільш 
урадувані відвідинами Пб-
ральтару були малі діти ко
ролеви, 5-літній Чарлз і 3-
літия Анна, бо вони мали ба-

Королева і гаго втіхи, кормлячи тамош-
' ні мавпи, що користуються 
особливою охороною збоку 
англійської залоги. За пере
казом невідомого походжен
ня, Англія пакуватиме в Гіб-
ральтарі, аж поки иа його 
скелях перебувають мавпи, 
що заблукали туди з Афри
ки, їх є тепер 34. Негайно 
після від'їзду королівської 
яхти скасовано спецілльні 
приписи охорони, заведені по 
обох сторонах ґібральтарсь-
ко-еспвнського кордону у 
зв'язку з пе|>сбуваннлм Єли-
савсти. 

ЗА СЛОВЕСНИМИ ЛАШТУНАМИ -
СОВЄТСЬНА ДІЙСНІСТЬ 

Вже три місяці минуло, як 
проголошено й започаткова
но в СССР кампанію за ..ос
воєння цілий і облогів" (за-
пляновано „освоїти" 13,000,-
000 гектарів, які б дали в 
1055 році 1,200 мільйонів 
пудів збіжжя), як в області, 
призначені для „освоєння", 
вислано понад 90 тисяч ком
сомольців, а ще й досі немає 
в совєтській пресі ніяких 
конкретних звідоилень про 
те, що діється насправді в 
областях, куди спрямовано 
нову примусову колонізацію. 
Інколи тільки в статтях і по
відомленнях совстської преси 
прориваються ствердження, 
які свідчать про те, що за 
лаштунками парад, промов і 
статтей — залишається не
змінною совєтська дійсність. 
Виявляється бо. що вислані 
в сибірські області комсо
мольці, залишаються здебіль
ше без роботи, не знають, з 
чого починати, до чого бра
тися. Але дамо слово самим 
же совстським газетам. 

„Не всюди — пише в пере
довій статті „ Комсомол ьскал* 

Правда" (ч. 80 з 19ГИ p.). -
комсомольські, сільсько-гос
подарські органи, керівники 
МТС і радгоспів почувають 
відповідальність за те, щоб 
правильно організувати пра
цю молодих механізаторів, 
огворнтн для них конечні 
культурно-побутові умови. 

В Ново-Покровську МТС 
Кустанайської области (в Ка
захстані — Рсд.) прибула 
група токарів з України. 
Довго для молодих робітни
ків не знаходили роботи і аж 
тепер надумалися послати їх 
на курси трактористів. Там 
не подбали навіть про спіль
не харчування для приїж
джих. Погано приймають по
повнення в Молотовському 
районі Акмолннської облас
ти. До міста Атбасар прибу 
вають організовано добро 
вільці на призначене місце 
Кустанайський і Акмолин-
ськин обласні комітети ком
сомолу миряться з подібними 
фактами". 

Додавати до цих ствер
джень, здасться, не треба ні
чого. 

• •ВВВВЙІ 

яенилм. Йому вислано офі-1 умови з Францією. Він внело-
ційний текст тієї пресової кон-1 вився проти всяких проектів 
ферсиції, який — поруч із 1 поділу В'єтнаму і зажадав 
останньою заявою Президеи-1 включити в'стмшські кому-
та (про це на іншому місці) І ністнчні війська в національ-
:— розвіяв сумніви, наче б І ну армію В'єтнаму. Єдиним 
ЗДА змінили своє давце ста-ікомпромісовям пунктом. , що , 
ітовящс- у справі Індо-Кіггало.іанаходіївсл я з̂̂ ftявl представ-^ 
Все ік, залишилось непрнсм- Гяяка В'єтнаму;, були залиаг, 
ие враження, що його внкори- 'що В'єтнам готом докладно 
стовують комуністи. Врешті/розглянути всі офіційні до-
нелевна ситуація французь-Ікументн. пред'явлені далеко-
кого уряду Лянісля, що його/східній конференції у Жене-
долл мала вирішитись у че-|ві, себто, що й комуністичний 
твер 13 травня підчас нового І проект буде що предметом 
голосування у французькому І студій. 

Переговори про південно-азійський пакт 

Женева. 
Женевської конференції про
довжуються а м с рнкансько-
анпяшські переговори п|ю 
створення південно-східнього 
азійського пакту безпеки. 
Якщо тільки будуть спільно 
виготовлені проектовані дета
лі, то дальші переговори пе
ренесуться на терен Вашин
гтону, а не Сінгапуру, як по
явилась про це газетна віст-

поступають вперед 
За кулісами ка. Австралія і Нова Зелян-

дія погодились взяти участь 
у цих переговорах, так само 
хоче належати туди Франція. 
Англія/ лк відомо, відкинула 
була первісний проект Дол
леса, щоб до такого пакту 
колективної безпеки належа
ли 10 держав, і висунула 
контрпроект, щоб спершу та
кий пакт створила група 5 
держав: ЗДА, Англія, Фран
ція і Нова Зеллнділ. 

Комуністи схопили в Кореї трьох ' 
колюмбійських старшин 

Сеул, — А м с р н к анські І коли вони перебували в нсв-
представннки у спільній вій
ськовій комісії для справ 
перемир'я подали скаргу, 
що комуністичні волки схо
пили трьох колюмбійських 
старшин, між ними команду
вача колюибінського куреня, 
п о л к овника Ортів-Торреса, 

тральній зоні між бойовими 
лініями. Колюмбійський ку
рінь був включений на ко
рейському фронті до 7-ої аме
риканської дивізії. Комуністи 
обіцяли „перевірити" справу, 
але на призначене в цій 
справі засідання комісії не 
з'явилися. 

В С В І Т І 

ПОМЕР ОЛЕСЬ ДОНЧЕННО 
12 квітня ц. р. після тяж

кої невдуги помер у м. Луб
нах відомий український 
письменник Олесь Дончеяко. 
Народився О. Дончеяко в 
Великих Сорочннцях на Пол
тавщині. Перша його книжка 
— „Червона писанка" — ви
йшла в 1926 р. у Харкові. 
Найбільше відомий О. Дон-
ченко своїми повістями й 
оповіданнями для дітей та 

юнацтва. З них найбільш по
пулярні: „Школа над мо
рем", ,.Лукія", „Карафуто", 
,Серце беркута" (написана у 
Казахстані). Після війни вий
шли такі повісті О. Дончен-
ка: „Лісничиха", „Карборун
довий камінь", „Повість про 
новий дім", „Заповітне сло
во", „Юрко Васюта" та ро
ман „Золота медаль" (з жит
тя школярів десятнклясии-
ків). 

• Собор св. П:іси.іііі у Мос
кві на Червоному майдані мас 
бути відновлений великим кош
том Вольшевики зробили в ньо
му спершу безбожницькнй му
зей, а тепер він мас стати рс-
прсзснтаційннм її а м'я т н нком 
московської архітектури. 

• У ГниІ викрито арсенал 
зброї: велику кількість динамі
ту. 8 скорострілів, 15 бомб І ба
гато амуніції Тому, що цей 
склад знаходився недалеко до
му прем'г.ра Шеіьбн, у Римі 
пішла поголоска про плянова-
ниГі иа нього замах. Поліція 
твердить, що арсенал належав 
неофашистам Арештовано 7 
осіб. 

ф Якогось Залору Лялі мінсь
кого і мабуть перекручене в ан
глійській транскрип. прізвище) 
поляка, арештованого у Парижі 
за шпигунство на користь ко
муністичної Польщі. ВІН продав 
польській амбасаді в Парижі за 
$1,400 довірочні інформації про 
економіку І політику Франції. 

• Лтомову гармату, одну з 
тридцяти, що с в Західній Ні
меччині, перетягнули впоперек 
Райну під час маневрів амери
канських військ Цей експери
мент мав доказати, що атомові 
гармати можна перетранспорту-

пнтуї водою на випадок, якби 
підчас війни були понищені мо
сти на Райні. 

• Лік'ііріїї Кгшчі. лідер лі
вого крила англійської Партії 
Праці, завинив в автомобільно
му випадку: їхав з порушенням 
прнписїв, зачепив своїм автом 
автобус і після того ие затри
мався, а гшнав далі. Його по
збавили права їзди на 3 місяці 
І присудили кару в розмірі $70. 
Він думав спершу робити від
клик від тої кари, але потім 
покорився. 

• Східньо - німецька прикор
донна поліція пробувала зїстро-
Яйти з крісів 10 бальонїв. що їх 
випущено з американської зони 
в Німеччині на підсовотську 
частину Німеччини з антикому
ністичними летючками. Однак 
комуністи не зуміли поцілити г.І 
одного бальону. 

• Г.гипетський уряд звер
нувся до уряду Ливану з дома
ганням видати Магмуда* А була 
Фата, власника найбільшого 
єгипетського щоденника ,.Аль-
Мізрі", засудженого в минуло
му тижні на Довголітню кару 
в'язниці і конфіскату мастку за 
спробу перекупити уряд 1 по
ширюваним ворожих режимові 
ВІСТОК. ,,Аль Мізрі" закрито. 
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БЕЗКОНЕЧНІ ВАГАННЯ 
Нерішучість демократій завнннла, що так багато країн 

та народів стогне сьогодні в ярмі комуністичних режимів. 
То саме відноситься теж і до нещасливої війни в Індо-Кнтаї. 
В останнім десятилітті Москва поширила сферу своїх впли
вів тільки завдяки інертності демократичних потуг, в тому 
числі й З'сднненнх Держав. Прямо сліпа віра в можливість 
знайти якийсь спосіб співжиття з кремлівськими аґррсорами 
не дала демократіям змоги збудувати один сильний лроти-
комуністнчний фронт як в Европі, так і в Азії. Що гірше: 
того фронту* не видно навіть сьогодні, коли рішається доля 
буквально цілої Азії, де комуністичні впливи ростуть з Д н я ; з і з н а н ь j" д ч м о к людей 
на день і де гасло ,,Азія — для азіятів" с нині ніщо інше!0 , | І Ш Х 

Комісія для Вивчення Ко
муністичної Агресії, створена 
Палатою Репрезентантів два 
роки тому, як комісія для до
слідження анексії балтійсь
ких країн Советами, а опісля 
зреорганізована для цілей, 
зазначених у теперішній на
зві, досліджує факти, які роз
кривають методи й засоби по
ступового поневолення кому
ністами вільних країн і на
родів. 

Ця комісія. очолювана 
конгресменом Чарлзом Дж. 
Керстеном, з стейту Внгкан-
син, провела п'ятницю й су
боту минулого тижня в Ню 
Порку на переслухали] деся
тьох осіб, чи то як знавців 
комуністичних метод, чи ЯК 
свідків поодиноких подій, до
сі невідомих американському 
громадянству. Переслуханий 
відбувалося в кімнаті роз-
прдв федерального суду, у 
приявиості доволі численної 
публіки і представників пре
си, між ними і ,,Свободи". 

Загальне враження таке, 
що американський Конгрес 
лише тепер починає серйозно 
розцінювати к о м у н істнчну 
небезпеку і прислухатися до 

на-
свідків неймовірних 

фактів та подій, зв'язаних з 
поодинокими фазами понево
лювання націй, тортурування 
та в'язнення невинних лю-

як віддання цілої Азії під контролю червоного Пейпінґу 
та червоної Москви. Що так с, видно найкраще з запропо
нованого комуністами в Женеві „замирення" в Індо-Китаї. 

Коли читати в демократичній пресі коментарі з приводу 
ЖСнеВСБКЯХ комуністичних мирових пропозицій, то з дива їдей, схоплювання науковців 
вийти не можна, які вони розумні. Виглядає, що комуністи та прихильників визвольних 
ие мають уже такого трюку, на якому вільний світ не вн-рмагань народін, що опини-
зиавався б. Уже відоме, що означає комуністичний „рези-лнея поза залізною засло-
сталс", чи як треба розуміти в комуністичній мові такі сло- ною. 
ва, як „незалежність" ч:; „возз'єднання", або „вільні ви- Найбільше п р и гноблення 
бори", чи „народні фронти". Відоме й те, що ці речі ви- викликало свідчення Вален-
пробувала Москва вже давно в інших країнах і над іншими т и н а Соколова, росіянина, ко-
народами. Тепер воно тільки повторюється слово в слово л и ш н ь о г о совстського інже-
в Женеві при переговорах У справі замирення в Індо-Китаї. І н е р а яки,", в 1946 р. дістав 
Тільки давніше червоні були дещо скромніші, а тепер д и к - | б у в ДОруЧЄння вербувати ні-
тут-ть демократіям уже без усякого стриму як переможці, !Мецькнх науковців-винахід-
хоч мі. рові пропозиції французького міністра закордонних | H H K j B н а П р а ц ю у підсовст-
справ Bho с аж такі добрі, що прямо вірити не хочеться,' СЬкому секторі Берліну. Обі-
що вони правдиві, пише „Ню Иорк Тайме". Бо ж комуністам ЦЯНками. що вони залишать-
аамяреннл, нкл пропонує Бідо, с непотрібне. їм треба Індо- с я в Берліні, він заманив до 
Китаю під їхньою контролею, щоб звідтам легше вести 
дальшу кампанію на підбій цілої Азії, включно з „невтраль-
ною" Індією та її наявним прем'єром Неру. Думати інакше, 
значить стояти по боці „злочинного Імперіалізму американ
ських паліїв", як висловився Го Чі Мін, в'стмінський кому
ністичний провідник. 

. Пишуча з Женеви про „мирові" переговори, Де&вкд 
Лорене, кореспондент „Ню Иорк Гералд Трібюн", ггригадує 
березень 1936 року, коли Гітлер вмаршував у Надренію, 
а демократії, не знаючи, що робити, сварилися між собою. 
Захоплені альянтямн в Берліні документі! виявляють, що 
Гітлер ніколи не був би відважився- на цей крок, якби спо
дівався на серйозний спротив демократичних потуг. За три 
роки від цього успіху Гітлер почав другу світову війну. 
Теперішній Птлер сидить у Москві, а його спільник — у 
Пейпінґу- Чи довго прийдеться їм ждати, щоб по нових ус
піхах почати те, що буде зватися третьою світовою війною? 
На це звертає увагу навіть ,Ди Лондон Економіст", ствер
джуючи, що багато людей прямо потратили голови, бо до
магаються миру, не дбаючи навіть, хто виграв, а хто про
грав. Була це велика іронія, коли брнтійський посол пере
говорював у Москві 1939 року в справі оборони Польщі в 
той час, коли Молотов таємно зговорювався в нацистівською 
Німеччиною. Такі речі, пише Лорене, можуть і тепер повто
ритись, а нова світова війна може початись за два чи три 
роки, бо демократичні потуги не венлі зговоритися і ска
зати червоним диктаторам тверде і рішуче слово, підтри
мані відразу акцією і силою. Таким словом могла бути за
пропонована секретарем стейту Доллесом ,.об'єднана акція" 
в справі оборони Південно-СхідньоІ Азії, яка повинна була 
попередити Женевську конференцію, а на що не погоди
лись Англія та Франція. Справа ця представляється ще 
сумніше, коли додамо, що демократи вважають за відпо
відне :гкраз у цьому моменті розраховуватись з республі
канцями в справі занехаяння ними двопартійної закордон
ної політики. Знов в англійськім парламенті треба було 
урядові аж кількома наворотами стверджувати для заспо
коєння, що рішуче немає ніяких офіціяльний розмов МІЖ 

не було. Сержант, вислухав
ши Соколова, завіз його до 
бритійської кватири, звідки' 
його забрали до в'язниці для 
вияснення справи. За три дні 
справді все було перевірено, 
але Гюнтер уже виїхав до 
Совстів. 

Сталін, довідавшися про 
винахід Гюнтера, заявив, що 
Гюнтер вартий більше, ніж 
атомова бомба. 

В 1949 р. команда амери
канської армії в Кореї прого
лосила, що заплатить 100,000 
дол. першому комуністично
му летунові, який доставить 
американцям МІГ. 

Коли на переслуханні в бу
динку федерального суду в 
Ню Иорку член конгресової 
комісії запитав Соколова, як 
ставиться пїдсовстське насе
лення до Америки, він відпо
вів просто: „Авжеж що не
прихильно, коли американсь
ка влада репатріювала май
же всіх утікачів та полоне
них совстськнх вояків і пере
дала, їх большевнкам". 

Румунська княжна Ілена, 
що перебувала під совстсь-
ким режимом два роки, по
свідчила, що Анна Павкер, 
„так звана жінка", заявила 
їй, що комуністи мають на 
думці захоплення влади в 
Америці, підготовляючи по
кищо малі страйки робітни
ків в електрівнях і складаю
чи плянн до захоплення хар
чових складів. Далі Ілена за
явила, що у всіх відомих їй 
випадках комуністи захоплю
ють владу при допомозі гор
стки інтелектуалів, жадібних 
влади. 

Константин Візояну, ру
мунський міністер закордон
них справ в 1945 p., відчитав 
під час зізнання виписки з 
протоколів, на доказ того, 
що Вишинський, в ролі спе
ціального московського ви
сланця, прибувши до Бука-
решту, наказав королеві Ми 

Єлисавета Ярковенко, з 
Кавказу, перебуваючи в око
лиці Москви, позичила — не
свідомо — два рублі на до
рогу вбнвникові Кірова в 
1934 р. Приведена веред са
мого Сталіна, не могла його 
переконати, що вона не була 
в змові з групою Каменева й 
Зінов'єва, яких Сталін хотів 
зробити виновннкамн атента-
ту. Вислана після тортур на 
Кавказ, перебувала в тюрмі, 
з якої її визволили німці. 

Голова Комітету Визволен
ня Литви, Крупевічіюс, що 
приїхав до Америки тиждень 
тому, зворушливим голосом 
остерігав Америку перед до
пущенням Совстів до пакту 
про народовбнветво, бо кому
ністи негайно використають 
цей пакт проти Америки. 

При самому кінці переслу 
хання прийшов до голосу 
проф. університету Норт Дам 
з Пер Маркет, в стейті Вис-
кансин, Роман Смаль-Стоць-
кнй. На запрошення голови 
Комісії, Чарлза Керстена, він 
написав реферат на 35 сто
рінок, п. з, „Агресія комуніс
тів проти України, їхні мето
ди й цілі" й предложив цю 
працю комісії. Крім того він 
виготовив окремий короткий 
витяг з реферату і роздав 
журналістам, що явилися 
численно на переслуханні 
упродовж двох днів. 

Тому, що вже був кінець 
другого дня важкої праці, 
комісія прохала проф. Стоць-
кого подати їй тільки най
важливіші аргументи, прига
дуючи, що самий реферат 
буде поміщений в Конгресо- ної влади. 

мому вступі заявив, що вів 
вважає Україну як лаборато
рію комуністів у їхньому зма
ганні для поневолення всьо
го світу. Тому вільний світ, 
який хоче пізнати точно ме
тоди й ступні комуністичної 
агресії, повинен прослідити 
теперішній., стан поневолення 
України комуністами, щоб 
заздалегідь передбачити ко
муністичні пляни діяння в 
інших країнах, які попали 
недавно в большевицько-ко-
муністичну неволю. 

Проф. Смаль-Стоцький при
гадав, що ціль комуністичної 
агресії — це створення од
нієї „совстської нації", без 
уваги на це, якою мовою го
ворять народи, що вже най
шлися, або щойно можуть 
найтися поза залізною засло
ною. „Говорити про якийсь 
модус вівенді з комуністами, 
зовсім безцільна справа" — 
твердив він, бо „комуністи не 
думають про співжиття з ін
шими націями, тільки про 
безупинну боротьбу проти 
країн і народів, доки весь 
світ не попаде в їхнє ярмо". 
На запит одного з членів ко
місії, яка різниця між україн
цями й москалями, проф. 
Смаль-Стоцький п р є ц изно 
з'ясував ці різниці і заявив, 
що „Україна це п'ята Ахіл-
ля для комуністів". — Пере-
слухання проф. Смаль-Стоць-
кого тривало три чверті го
дини й було наче завершен
ням свідчень цілого ряду 
свідків, що з'ясували річні 
подробиці діяння комуніетнч-

вплив РОСІЙСЬКОЇ; * 
ПРОПАГАНДИ В-ЗДА 

Після першої світової вій
ни і большевицької революції 
чимало російської інтеліген
ції, бюрократів, вчених І 
журналістів та аристократів-
поміщиків, покинули Росію і 
розійшлися по світі. Багато 
ї х поселялося у Франції н 
Англії, а найбільше забрело 
до ЗДА. Тут вони згодом по
займали становища універси
тетських професорів, редак
торів часописів і журналів 
та службовців, а то й шефів 
різних урядів. Нолі амери
канці московського похо
дження використовували свої 
впливи на закріплення ідеї 
єдиної неділимої Росії. Це во
ни робили, де тільки могли 
— в ifpeci, у літературі, це 
вони гльорифікувалн завою
вання, доконані Росією, і ви
нищування підкорених наро
дів. Та вже крайнє безцере
монно потрактували вони т. 

минуле ft теперішнє автор, за 
московським .рецептом, ,,за-
анектовус" для. Росії. 

На його думку, св. Мяко* 
лай, єпископ j Міри (Мела 
Азія), що жив-в кінці 3-го і 
в першій половині 4-го стол. 
по Христіч *тт̂  л е росіянин 
(рошен сент),« хоч культ св. 
Миколая дуже'поширений в 
Україні, в Італії. Німеччині і 
Англії. • • • 

Св. Андрій, ;перший апос
тол слов'ян,, проповідував 
Христову віру росіянам, що, 
жили над Дніпром, а київсь* 
кий князь Володимир Вели
кий, охристив!'.'. Росію. Та
ких і подібних „історичних 
фактів" знайдеться у книжці 
сп. ПІіна біліше. 

10-й розділ присвячений 
об'яві Богоматері у Фатімі 
(Португалія) Ї9Г7 р. і навер
ненню Росії. *" -. 

Автор каже, що Росія, яка 
зв. „братні" народи, україн- спричиняла лвродам багато 
ців і білоруеннів. Про них не терпінь і переслідувань за 
згадували ні словом, а їхні віру, навернеться, і тоді на* 
країни враз з усім минулим стане світовий" мир. 
зарахували до Росії. Треба Під Росією розуміє автор 
признати, що московським російський нгіроД, якого на-
пропагандистам вдалося з'сд- рахував аж'^ 200 мільйонів 

Володимир Барагура 

ДИТЯЧА КНИЖКА — • 
НА ЛІТНІ ОСЕЛІ 

чальннй рік, шкільні мури 
опустіють і більшість дітей 

і впїдуть до літніх осель. Під-
совстськнх бюр кількасот ні-Іхайлові зреорганізувати уряд'готовна робота в тому напря-
мецькнх винахідників, між І під керівництвом комуніста мі вже йде повною парою. 
ними й Зігфріда Гюнтера, І Петра Грози. Коли король Реєструється дітей на виїзд, 
пізнішого конструктора най-1 заявив, що без порозуміння з приготовляється приміщення 
досконалішого с о в є тського І партіями зробити це немож- й устаткування, організусть 

Незабаром скінчиться нав-. і не хочуть читати. Під впли
вом виховииків та за прикла
дом інших дітей в гурті своїх 
ровесників вони поволі по-

літака, відомого з корейської 
війни під назвою „МІГ". Не
сподівано Соколов дістав на
каз вивезти усіх цих німців 
на територію Росії. Його сум
ління збунтувалося проти 
такого обману і він, узявши 
свою дівчину — німку то 
Гюнтера на авто, не попере
джаючи їх про свій намір 
завіз до американської вій
ськової кватири і тут вияаиг 
московську змову, прохаючи 
для себе й для привезених 
ним осіб азнлю. Американсь
кий офіцер заявив Соколову 
що те, що він розповідає — 
неймовірне в 20-му сторіччі 
висловив переконання, що 
Соколов — шпиг і порадив 
йому вертатися до підсовст-
ського сектора. Соколов вий
шовши з американського бю-
ра і думаючи, що Гюнтера і 
його дівчину, яких запроси
ли в іншу кімнату, вже ві
діслано до совстської влади, 
приготовив револьвер, щоб 
застрелитись. Але тут на ву
лиці він побачив свою дівчи
ну, яка їхала автом у брн
тійський сектор. Він відкинув 
револьвер і подався знову до 

Англією та ЗДА в справі оборони Південно-СхідньоІ Азії. J американської кватири. Офі 
Що мс ліпшого треба комуністичними диктаторам? 

ливо, Вишинський гримнув і ся виховний і адміністрацій-
кулакомпо столі, перекинуw-! ніш апарат, опрацьовується 
шиНввтлвму скЛянкн:-'ЗіЙіту*тГЛЯІпг праці. У" тій підготов* 
уряду совстська військова 
влада проголосила без поро
зуміння з королем. •. • 

Іван Гваста, американсь
кий студент словацького ро
ду, що перебував йій студіях 
V Братиславі, був арештова
ний окупаційною совстською 
владою і ув'язнений в Лео* 

ній роботі організатори літ
ніх осель і таборів для дітей 
не повинні забути про один 
важливий виховний чинник 
— рідну дитячу книжку. її 
не повинно забракнути на 
відпочннковій оселі, її лекту
ра мусить бути занесена у 
виховний плян праці оселі. 
Вона повинна бути й із тими 

проведуть 
польдедорфі. Звідти, разом з 
п'ятьма іншими в'язнями, він'дітьми, які 
утік і 21 місяць переховував- одинцем. 
ся серед місцевого населення,! Виховне значення книжки 
яке потім допомогло йому'ді-, під час літнього відпочинку 
статися через кордон до Ні-, дитини — багатогранне. Дво-
меччини. Він приїхав до 
Америки в лютому 1954 р. 

Кілька днів тому прибув до 
ЗДА ще один втікач, чех, 
Прамовір Райхль, що, як ви
явилося в приватній розмові, 
вміє говорити по-українськи. 
Він ствердив, що населення 
Чехословаччини на 90 від
сотків наставлене вороже до 
совстської влади. 

Виконуючи обов'язок су
проти своїх визволителів, 
Гваста і Райхль закликають 
американську владу освідо-
мнти американський нарід 

цера, з яким він говорив, уже про вороже наставлення до 

місячна розлука дитини з 
книжкою може привести до 
того, що дитина відвикне від 
лектури, і треба буде потім 
довшого часу, щоб вона зно
ву навернулася до книжки. 
Тому вказаним с, щоб дитина 
мала постійний контакт із 
книжкою навіть під час ва
кацій, хоч і не такий інтен
сивний, як під час шкільного 
року. 

Другий важливий момент, 
що промовляє за введення 
лектури рідної дитячої книж
ки в оселях, це те, що бага
то дітей взагалі не люблять 

люблять книжку, а згодом і 
навчаться самостійно читати, 
бо книжка відкриє їм незна
ний для них світ. 

Рідна книжка в виховній 
програмі літньої оселі — це 
добра нагода навчити бага
тьох дітей української грамо
ти, зокрема тих, що живуть 
серед неукраїнського оточен
ня й не мають змоги ні хо
дити до рідної школи, ні на 
курси українознавства, ні на
лежати до виховних органі
зацій, а батьки з різних при
чин не навчають їх читати. 
Тут виховники в оселях мо
жуть виконати піонерську ро-

ферії:боту незвичайної ваги. За
початковане діло продовжу
ватимуть уже батьки, або й 
діти самі. 

Коли мова про лектуру 
рідної книжки в літній оселі, 
то це не значить замучувати 
дітей читанням, чи забирати 
на те час, призначений на 
інші зайняття. Так само діти 
не повинні відчувати цього 
як примус, зокрема ті, які 
нерадо беруться за лектуру. 
Одначе в оселі, попри інші 
зайняття, знайдеться завжди 
час і нагода для викорис
тання лектури як виховного 
засобу. Бувають дні холодні 
й дощові, коли діти мусять 
сидіти в будинку, і навіть 
найбільш вигадливий вихов
ний не знайде способу, щоб 

нати собі багато провідних 
мужів ЗДА. 

В колі американських уче
них, що попали під вплив 
м о с к о в с ького комплексу, 
знайшовся теж високоавтори
тетний католицький єпископ 
Фултон И. Шін, почвірний 
доктор (філософії, теології, 
літератури і права) і профе
сор католицького універси
тету, та автор понад ЗО ви
значних політичних І релі
гійних творів. 

На одну з книжок цього 
автора „Комунізм і сумління 
Заходу" (Видавництво Бобс-
Меріл, Ню Иорк, 1948), хочу 
звернути увагу. 

Згадана праця сп. Шіна — 
це глибока студія, поділена 
на таких 10 розділів: 

1. Занепад історичного лі
бералізму і зріст антирелігій
ного духа. 2. Чи комунізм є 
ворогом Заходу? 3. Філософія 
комунізму. 4. Основні недо
стачі комунізму. 5. Комунізм 
говорить про себе, б Як зу
стрінути комунізм. 7. Значен
ня РРЙИНи<ч.Росід, j, Америці 
8. Терпіння. 9. Росія і віра 
10. Пречиста Діва з Фатіми 
і Росія 

Для нас, українців, особли
во цікаві 9 і 10 розділи, бо 
в них ні словечком не згаду
ється про Україну, а все її 

(crop. 194), та не завважив, 
що Із тих 200 млн. більшість 
становлять неросійські, заво
йовані народи', яким зовсім 
однаково, чи • їх гнобитиме 
безбожннцька, -чи навернена 
Росія. ' 

Якби достойний Владика 
відкликався до сумління За
ходу і своїм1 вогненним сло
вом заклякав'вільний світ до 
змагань за визволення Неро
сійських народів від гніту 
комуністичної 'Москви, став 
би апостолом1 Божої Правди 
і віщуном кращого майбут
нього. "•«"» 

Не посуджусмо ДОСТОЙНОГО 
автора у злій "волі до укра
їнського й -інших Народів. 
Надіємось, що вій, як тільки 
краще розглянеться в мину
лому і теперішньому, стале 
ревним захисником понево
лених і кривджених народів. 
Не сумніваємося, що як сп. 
Шін знатиме про страшний 
голод на Україні 1932/33 p., 
коли то понад в мільйонів 
народу лягл\> трупом за те, 

?^рш^-У?Цфвл1 і^не хотіли, 
обровільно тгтн у колгоспне 

ярмо, тоді теж і він звіль
ниться від поширеного біли
ми російськими імперіаліста
ми міту про якусь там „на
вернену" в майбутньому Ро
сію. .' . • . М. Де. 

зайняти чимсь корисно дітей. 
А відомою є засада, що в 
кожному гуртожитку навіть 
час, призначений на повне 
дозвілля, мусить мати вихов
ну цілеспрямованість. Лекту
ру можна використовувати 
принагідно, нпр., при гутір-
ках з природи, географії, іс
торії, літератури, етнографії 
культури. Ще краще, коли 
праця над лектурою зоргані
зована систематично з вираз
ною в и х о в но-дидактичною 
метою, тобто уведена в ви
ховну програму, як її орга
нічна складова частина. Це 
можна зробити, уплівши в 
виховну програму двічі-тричі 
на тиждень, чи навіть щоден
но „півгодини читання". 
Можна теж влаштувати „кон
курс таборового читання" — 

?4«і—'— » » » * » «•*"«• ^•Ш'т^^'штіщгщт'шіт^+т jftj перегрупування НЗШ0Ї бри-

Д-р Володимир Ґалан, б. комендант батерії УГА 
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Зараз таки за Германовом т і , думаючи, що ми — воро-
Зіриалась громовиця з силь-,жа сгежа. Ми позлазили 
ни < дощем, і ми втратили 
Орієнтацію. Треба було зда
тись на чуйність коней, які, 
похнюпивши голови, повіль
но посувалися вперед. Дощ 
І лливав нам очі і ми не мог-
І я бачити нічого у цю жах
ливу кіч. Так доїхали до яко
юсь містка і в'їхали у :;кесь 
« ло Вістовий підійшов до 
£атн і застукав, щоб довіда
тись, де ми. Та в той час 
8 іискавнця освітила землю і 
хп побачили перед собою 
$остел Білки Шляхетської. 
Отже були на ворожій лінії. 
і Ми завернули в сторону 
міет'п. хоч знали, що там 
£ась мусіла бути ворожа сте-
ЯІ?.. Але не було виходу ти 
V не було ча”їу думати. Труд-
£Ість витлілі! з містком. Він 
куп у ко :п:нщеїшй- бо ного 
£• •'.•ту'т.ч.чи. спалила наша 
г.чота. Тут. ^іля містка, мої-
J&: пе,>естр:л:ітн нас таїш і:..-

коней, щоб перейти спаленим 
містком. Загавкали в селі со
баки. Хоч далі лив зливний 
дощ, нам здавалось, Що ту
піт кінських копит по містку 
дуже чутний. Аж ось попере
ду на горбі заблимав вогник. 
Це було наше гніздо із ско-
рострілом. Скоростріл був 
звернений на нас. Ми потім 
дякували нашим вартовим, 
що не вислали нас на другий 
світ у таку зливу. 

До Чернушовнч дістались 
біля третьої години ночі. Віс
товий негайно рушив до сво
го куреня, бо мав такий на
каз. Це був дуже обов'язко
вий молодий кіннотчик і ду
же хвалив свого коменданта 
сотника Газдайка, який вже 
тоді славний був в нашій ар
мії з різних подвигів. 

Протпішступ на Мнклашів 
1-го травня призначено на 

гади — на будову нових по
зицій, телефонних сполучень, 
чищення зброї, перегляд аму
ніції, коней і возів. А вже 
ввечорі прийшов оперативний 
наказ бригади відбити втра
чені нами 29 квітня позиції. 
Завданням нашої групи було 
здобути Мнклашів. 

Ранком 2 травня піхота пе
рейшла ріку Білку. Завзяті 
бої почалися у дворі в Мик-
лашеві і на цвинтарі. Для 
підтримки піхоти батерія 6/4 
переправилась убрід через 
Білку (міст був вже спале
ний) і допомогла прогнати 
ворога з двора. В селі було 
гірше. Ворог окопався на 
цвинтарі і звідтам здержував 
вогнем переправу нашої пі
хоти через річку, яка роз
діляла Мнклашів на дві час
тини. В той час інші сотні 
зайняли вже Унтерберґен і 
прогнали ворога з Чижиків. 

Трапилась тоді подія з сот
ником Газдайком. Він хотів 
перевірити становища і по
дався на коні з Унтерберґену 
на Мнклашів. Несподівано 
опинився по другому боці 
річки на польській стороні. 
Зрозумівши положення, чва
лом почав утікати. За ним 

них куль. Але йому нічого не ґади. Шеф штабу О. Луць-
сталось, і відтоді в сотні про-j кий, сотник, і командант бри-
звали ного „характерником , 
якого не чіпляються кулі. 

З Унтерберґену надтягну-
ла батерія 1/4 поручника По-
лянського і, вогнем з боку 
здесяткувавши ворога, про
гнала його. Наша піхота за
йняла свої давні позиції і 
дістала тут велику здобич. 

В бою за Мнклашів ми ма
ли такі втрати: один старши
на та шість стрільців убитих 
і досить велике число ране
них. 

Про цей наш наступ гово
рить наказ червертої бригади 
ч. 115 з 2 травня: 

„Четверта бригада пере
йшла ранком сьогоднішнього 
дня в наступ і зайняла Чи
жики, Підберізці. Унтербер
ґен, Мнклашів, Пикуловичі, 
завдаючи ворогові особливо 
в Мнклашеві великих втрат. 
Командувач генерал Павлен
ко наказав передати всім 
ударним частинам — старши
нам, підстаршинам і стріль
цям — Гаряче признання. 
Подаючи це до відома, ко
манда бригади висловлює 
щиру подяку всім, що спри'4 
чинились кров'ю і трудом до 
цього успіху, який належить 

ґади от. С. Шухевич." 

посипався град скоростріль- до найкращих в історії бри-

Тим часом в командному 
складі бригади зайшли змі
ни. На місце отамана Шухе-
вича .прийшов підполковник 
Чмелнк з походження хорват. 
Вія був дуже відданий укра
їнській справі і його всі по
любили як команданта бри
гади. Ця зміна вийшла на 
користь. 

В Мнклашеві почалась по
зиційна війна: будова застав 
і висилка стеж. Під час од
ної такої „прогулянки" на
шої стежі поранено хор. Гер-
маяа. Рана була незначна, на 
підборідді. Таке поранення в 
австрійській армії називали 
„стріл вартости двадцять ти
сяч корон", бо було воно не 
тяжке, але давало право іти 
до шпиталю в запілля. Та 
хор. Герман навіть не думав 
про шпиталь. Він дав зроби
ти собі перев'язку, і зали
шився на фронті, здобувши 
:£ля себе прізвище „шейка", 
з уваги на перев'язану го
лову.. 

Відзначення народного свята 
наступом 

наказ наступати на Пруси, ла і задержати кріпко тепе-
Подано такий плян: о год. 
З ранку наші частини підсу
ваються під ворожу лінію без 
стрілу; тоді артилерія від
криває барабанний вогонь по 
тилах ворога і в міру посту
паний піхоти переносить лі
нію обстрілу дозаду. 

В наступ пішли курені 9. 
10 і 11 і пробосва сотня. 
Плян переведено точно і від
важно: наші частини прорва
ли ворожий фронт, зайняли 
Пруси та Сороки й дійшли 
до своїх давніх вихідніх по
зицій. Із здобиччю і полоне
ними повернулися з наступу 
о год. 10 ранку. 

З тої нагоди вийшов наказ 
ч. 65 від команди 4-го гар
матного полку: „Сьогодні, 
коли наш народ святкує ро
ковини знесення панщини в 
Галичині — відзначає свято 
народної свободи, наші куре
ні ч. 9, 10 і 11 і пробосва 
сотня вдарили на ворожі вій
ська перед фронтом бригади. 
Завданням цього удару було 
стягнути ворожі сили на ее-
бе, щоб уможливити кращу 
оборону сусіднім бригадам, 
як теж пізнати ворожі сили 
і завдати їм якнайбільших 
втрат, а далі закривати нака-

рішні позиції груп Схід і Пів
день. Це завдання виконали 
всі славно, після завзятого 
бою прогнали ворога з Прус 
та Жндятичів і повернулись 
з здобиччю в повному поряд
ку. Полонено двох старшин, 
32 стрільців і три санітарні 
сестри. Здобуто 6 скорострі-

котра дитина найкраще чи
тає, або найбільше прочита^ 
ла, або найкраще оповісті 
лектуру, чи,.напише зміст4 

прочитаного,^ *• .або опрацює 
якусь визначену виховнняом 
тему. Можна ввести гутірку 
на тему прочитаних книжок, 
заставляючиТдгтей До творчої 
критичної думки. 

Звідки взяти КНИЖКИ? Пе
редусім до обов'язкового вк-
ряду кожної оселі повнила 
належати бібліотека дитячих 
видань, по здкозі приміщена 
в окремій кімнаті, що була б 
одночасно читальнею, бо не 
всі видання можна позичати 
дітям. Новіші, легко доступні 
видання добре*- мати в двох, 
чи більше примірниках, дав
ніші, вичерпані чи рідкісні, 
треба читати 'спільно шд ке
рівництвом. Другий спосіб — 
зобов'язати д̂ вейц щоб кожне 
привезло з особою декілька 
книжок на чае-ферій і віддало 
їх до спільного користуван
ня. Можна також мати кон
такт із бібліотеками-випози-
чальиямн й ч Орати з них 
книжки та спільно прочиту
вати з дітьми^ Дитячий жур-. 
нал повинен. також завітати, 
до оселі. 

Прн такому" підході до лек-лів, міномет і багато іншого 
воєнного добра. У бою ворог тури рідної дитячої книжки 

1 втрати Славно | виховна програма в оселі не 

Вночі 15 травня прийшов'залий відступ північного кри-

мав великі 
спомагала піхоту наша арти
лерія, особливо батерії 4/4 і 
5/4. Усім, хто спричинився 
до сьогоднішнього успіху, 
честь і слава. Підписали на
каз: чотар Ткачук і коман
дант полку, сотник Лясков-
ський". 

Коли зважити, що в той | сонце, 
час наш перший корпус від
ступав уже на Камінку Стру-
мілову, а третій корпус від
ступив у Бібреччину, цей 
одчайдушний подвиг куренів 
і батерій 4-ої бригади в дні 
16 травня 1919 року зали
шиться в нашій історії, як 
зразок військової посвяти, 
відваги й здисциплінованости 
наших стрільців. Вони зна
ли, що йдуть на смертельну 
небезпеку задля того, щоб — 
як каже полковий наказ — 
стягнути ва себе ворожі си-

лише не буде порушена, а, 
навпаки, стане повноцінною. 
Вона краще виконає своє зав
дання й досягне своєї мети, 
бо дасть дитині духову по
живу, яка під час ферій не 
менше потрібна, як здоровий 
харч, свіже повітря, вода й 

І 

ля І увійти в бій для відтя-
ження інших частин фронту. 
Вони виконали це завдання, 
ЯК СВІДОМІ" СВОЄЇ ' повинностн 
вояки, у зрозумінні братерсь
кого спільного зусилля, для 
осягнення одної цілі. Ця по
дія сталася в день всенарод
ного свята свободи — ті«І 
свободи, за я^цг̂ яаШі стріль
ці клали свсквдаДггя. 

Кінець. 



Ч. 02. 

Вол. Дорошенко 

СВОБОДА, П'ЯТНИЦІ 14-го ТРАВНЯ 1934> 
шшшшш 5* 

ЖИТТЬОВИЙ шлях 
ЮРІЯ ТИЩЕННА-СІРОГО 

(В) 
Але треба вказати, що Ти- нацистська цензура не дозво-

щенкові жилвся- тоді не з ме- лялв. 
док і він кгамоволі не додер
жував реченців плати, а не 
то, щоб хотів свідомо ,,натя-
. ram" своїх вірителів. 

Врешті з негостинної Пра
ги, де йому не велося, пере
нісся Покійний на Закарпат
тя й там продовжував свою 
просвітню місію поширюван
ня української книжки на 
рідному вже ґрунті. Але, 
здасться, не дуже то й тут 
йому щастило.' ' 

Упадок Карпатської Укра
їна був катастрофою й для 
Сірого. Довелос? все кинути 
й рятуватися в]д мадяр вте
чею назад до Праги. Але Й 
цим разом він не опускав 
рук, а енергійно бореться з 
перешкодами, які ставляло 
йому життя. В Празі береть
ся Сірий до улююбленої ви
давничої справи:,н незабаром 
перемагає всіх, своїх конку
рентів. В Протектораті йому 
нарешті щастить. Протягом 
короткого чцсу. видас він 
низку цінних .речей — біль
ших і менших.. Останні дру
кує в окремій серії під наг. 
„Наукова бібліотека ЮТ", 
себто Юрія Тищенка: Дм. 
Дорошенка про Вол. Антоно
вича, Гв. Огіснка (митропо
лита Іларіона) — „Українсь
ка Церква", Н, Доленської — 
Васнленко — Київ, Дм. Чи-
жевського — Деторія україн
ської літератури" (ренесанс 
та реформація^, барок), В. 
Шербаківського j— „Форма
ція української нації" та ін
ші. З окремих: більших ви
дань згадаю передусім' „Пое
зії" Т. Шевченка за редак
цією Павла Богадького, Він-
тера — „Візантія'й Рим у бо
ротьбі за Україну" та інші — 
як оригінальні, .так і пере
кладні, очевндвоиТількн з ні
мецької мови, - бо перекладів 
з інших, а надто*, з мов воро
жих держав .-г). '-англійської, 
російської і французької — 

Переклади з німецької мо
ви робив Тищенкові ПОКІЙ
НИЙ Максим Гехтер, якай 
жив тоді в Празі дуже сек
ретно, ніде не показуючись, 
щоб часом не побачив його 
хтось иепоклнканнй і не 
зрадив його перед гестапом 
як жида. Гехтер нікого до се
бе не приймав і тільки Ти
щенко міг із ним бачитися, 
додержуючись конспірації. 

„Поезії Шевченка" — так 
назвав П. Богацький Тнщен-
нове видання „Кобзаря" 1944 
p., було четвертям з черги 
виданням „Кобзаря" з помі
чених, що вийшли тоді в 
Празі. (Перше, з р. 1941-го, 
за ред. Дм. Дорошенка; дру
ге, теж з 1941 р. за ред. Л. 
Білецького — тільки 1-ий 
том; трете — з 1943 р. за ред. 
Ол. Прнходька). 

Розвиткові видавництва Ти
щенка дуже сприяло зник
нення з книгарського ринку 
інших видавців, п е р е д у сім 
рухливого націоналістичного 
видавництва „Пробоєм", при
пиненого німцями, при чому 
його керівники ОПИНИЛИСЯ у 
В'ЯЗНИЦІ. А ЩО Юрій Пили
пович умів ладити з владою, 
то успішно обминав Сциллу 
й Харибду цензури. Кошту
вало це його чимало. На ви
могу влади він мусів видава
ти в українському перекладі 
й німецькі праці сумнівної 
вартости, як от Ваєра — „До
ля поляків". З власних речей 
Сірого, виданих у Празі, 
слід згадати його брошуру --
„З історії видавничої й кяи-
гарської справи" (1940 p.). 

Розуміється, конкуренти Сі
рого не щадили хули на його 
адресу, закидаючи йому, що 
це, мовляв, внаслідок його ін
триг зліквідовано „Пробосм". 
Як на ділі була справа з 
„Пробоєм", могли б посвід
чити люди, що близько стоя
ли до цього видавництва — 

Степан Куропась 

ШІКАГОВСЬКА ХРОНІКА 

Увага! , Честер, Па., і околиця! Увага! 
Т-во Ш. Т.;ЩЕВЧЕНКА, ВІДД. 166 УНСОЮЗУ 

„.,., : влаштовує : 

Український Ввджкдевь цього 
року недописала. Велика і без-
переришт злива не дозволила 
на такі церковні традиційні тор
жества, як обхід довкола церк
ви і т. п. Але людей було біль
ше, ubtc колннебудь раніше. Де
які „наші" комуністи, і то чоло
ві, вертають на лоно церкви. На 
Великдень бачив їх у церкві, як 
принімали Святі Тайни. В като
лицьких' церквах був відчитаний 
пастирський лист спнекопа Кир 
Конетантнна. На Квітну неділю 
в церкві було ще більше людей. 
Довгі лави людей йшли до ми-
ровання і по лозу, якою відтак 
під церквою пригадували зна
йомим „від нині за тиждень 
Великдень"! 

На поштову обслугу наріка
ють деякі ваші люди, мовляв 
в Европі вона краща, забува
ють, що європейська пошта не 
мас ані малої частини тих лис
тів, карток, пакунків і т. п. по-
сялок, що їх мас американська 
пошта. Щоби представити собі 
працю і перетяжения американ
ської пошти, треба знати, що Го
ловний поштовий уряд у Шіка-
ґо с найбільшим на світі. За-
труднюс BJH 21 тисячу робітни
ків. Річно приходить тут два 
більйони листів, 5 і пів мільйо
на міШкіВ дрібної пошти і 2 
мільйони мішків пошти третьої 
Алясн. День і ніч трансмісійні 
безперернвні паси возять пош
ту до сортований з одного по
верху на другий, а летунську 
пошту виносять на дах пошто
вого будинку, на якому с летун-
ськнй майдан, з якого що пів 
години відлітають гелікоптери 
з поштовим вантажем! Пошта 
мас свій власний арсенал, пов
ний крісів, скорострілів, авто
матичної зброї і револьверів 
грубого калібру. Все те для охо
рони великих грошових ванта
жів, що приходять до Шіккаґа 
з федеральних банків. 

Вдержати все те в русі 1 на 
час треба добрих мозків і робіт
ників. Тому нераз дістаємо 
2—3 ..Свободи" нараз, які за
держуються на головній пош
ті. 

Збори делегатів на надходя-
чу конвенцію відбулися у нас 
дня 9 квітня в Союзовому До
мі. Темою нарад були справи 
подорожі до Вашингтону і 
справи конвенційних проектів. 
Проекти ті самі, що й Минулих 
конвенцій а саме: перенесення 
„Свободи" і Союзу до Ню Нор
ку, полегш! у вкладках для 

П І К Н І К 
В НЕДІЛЮ, 23-го ТРАВНЯ 1954 Р. 

' - (Sunday, May 23, 1954) 
НА SAVOY FARMS, Rd. 322, FULTONVlLLE, PA. 

Початок о год. 2-ій пополудні. 
Оцим'Товариство запрошуо місцеві Товариства 

і все Українське Громадянство місцеве і з околиць 
прийти і разом забавитись на чистім повітрі і при 
добрій перекусці та добірній музиці. Вступ 50*. 

” - За добру забаву ручить — Комітет. 
y^Wt 

£Л 

З нагоди̂  13-ої Конвенції й 40-літньоґо 
існування 

УНРАТДОЬНОТ НАРОДНОЇ ПОМОЧІ 
г̂ т:г" : відбудеться : 

В Е Л И К И Й 

БЕНКЕТ І КОНЦЕРТ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАЛІ, 849 N. FRANKLIN ST. 

У ФИЛАДЕЛФП 

В СУБОТУ, 15-го ТРАВНЯ 19И 
• :ііочаток о 7-ій годині вечора 

Смачний'обід. — Добірна музична програма. 
Вступ тільки $3.00. 

До ласкавої участі всіх українців запрошує Комітет. 
Після Конвенції в четвер, п^ятшщкН субот/убуде 
вистава праць різьбаря БОГДАНА 

д-р Ст. Росоха, проф. Л. Бі-
лецькнй та інші. 

Але Покійний не вважав 
на поговори, а вів своє під
приємство „пер аспера ад 
астра". 

Ного видавництво розвива
лося за вировленяМ янй пли
ном, що вів ного Укладав і 
проводив самотужки, ні з 
ким не радячися, тільки бе
ручи під розвагу роблені йо
му авторами пропозиції. Ма
тері, ілів для друку йому не 
бракувало. 

Мешкаючи сам один яа 
Житній вул. у кімнаті, лку 
піднаймав від одного емігран
та - гетьманця, жонатого з 
чешкою (Калюжного), мав 
просторе приміщення (конто
ру, чи по-тутешньому офіс) 
для видавництва в центрі міс
та. У нього працювало четве
ро, а часом і більше служ
бовців — д-р Хандрицькнй, 
проф. Ч а п л я , машиністка 
Борсуківна і один або й два 
студенти. 

Одночасно у Відні, як я 
вже згадував, провадив ви
давниче підприємство його 
син Борне, але не конкуру
вав із батьком. 

(Закінчення буде). 

старших членів, звільнення'ВІД 
вкладок старих і хорих членів 
і т. п. Велике заінтересовання 
серед членів викликала „Сою-
зівка". Деякі делегати не ро
зуміли, чому „Союз" не може 
піти ,,в бизнес" на взір великих 
американських компаній, чому 
не купус великих домів, щоби 
мати кращий дохід як з дер
жавних бондів. На вндвнгнені 
справи 1 питання давали відпо
віді п. Тарас Шпікула, гол. рад
ний, що проводив зборами, і 
підписаний, який недавно вер
нув зі союзовоі канцелярії. 

На похорони д-ра Кібзея, го 
ловного контрольора УНСоюзу 
виїздив автор хроніки до Діт-
ройту. Там спільно з головним 
контролером В. Гірняком, голов
ним радним Дідиком. був. гол. 
коитр. Іванчуком і союзопцями 
Чайківським та Воднарем несли 
домовину Покійного, який на 
протязі свойого 30-лІтнього пе
ребування в Дітройті діяв і впи
сався в пропам'ятну книгу 
громади, якою с величавий 
Народний Дім. Повна церква 
людей в робучнй день 1 масова 
участь в похоронах були дока
зом, що бл. п. д-р Юбзей був 
не лише лікарем в стислому 
значенні того слова, але був лі-
карем-громадянином та прибі
жиш, ем всіх потребуючих гро
мадян Дітройту. На ту тему ви
голосив знаменну промову в 
церкві о. Кнапп. Надгробну про
мову виголосили пані Г. Жереб-
няк. гол. містопредс, гол. конт. 
В. Прняк І підписаний. ВІД 
дітройтськоі громади попрощав 
Покійного п. Іван Іванчук. Бу
ли ще окремі поминки в Народ
нім Домі, де було безліч про
мов. Головний радний Діднк, як 
союзовнй господар похоронів, 
дбав, щоби все було в порядку. 

„Слава" ШІкаґв, як міста ганг
стерів, злочинів і різних тем
них типів, блідне! Місце це — 
як виявляє статистика, зайняв 
минулого року Ню Иорк, здобу- \ 
ваючн перше місце в кількості 
поповнених злочинів в Амери
ці. Шікаґо с. на другому місці. 

Посвячення нової ніколи, що 
П здвигнули о. Василіянн кош
том пів мільйона долярів. доко
нано в неділю, дня 2 травня. 
Торжество посвячення тривало 
три дні. Було получене з кон
цертом в суботу, з молебнем 1 
словом о. протоігумена Когута 
ЧСВВ. в п'ятницю, і цілоденною 
програмою в неділю. Архиорей-
ську Службу Божу відслужив 
Кяр Копстантнн, який відтак 
доконав акту посвячення. І так 
віддано до услуг громади най
кращу школу, бо найкраща цер
ква існує вже від 1912 року. 

Срібний ювілей ОУН оформ
люється добре. Концертова про
грама буде мати нових людей, 
яких у нас люди ще не бачили. 
'Перше всього оперо сни співак 
6 . Стецура згодився приїхати. 
'3t сХбду приїде теж ред. Вогдаи 
!Кр**тЦе, учаеиян-Т-го- юЖі”рвФу 
Українських Націоналістів. , З 
міщених сил — перш усього па
ні Плешкевігч. стрілецький по
ет Олесь Вябій. хор „Сурма", 
квартет. Напевно буде гарний 
концерт. 

КРАЙОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УНРАЇНСЬНОГО 
СТУДЕНТСТВА 

Шікаґо. — В суботу, 8 
травня 1954, тут відбулася 
І-ша річна Конференція ук
раїнського - студентства в 
ЗДА. Участь в Конференції 
взяли представники місцевих 
студентських товариств, що 
дотепер були вже членами 
Союзу Українських Студент
ських Товариств Америки 
(СУСТА), як також тих то
вариств, що до СУСТА не на-

Стипеядійного Фонду. Треба 
радіти, що українське грома
дянство виявило повну під 
держку цій ІНІЦІАТИВІ сту 
дентства, і сподіватися повної 
успішяости в дальшій праці. 
Побажаним було б, щоб Уп
рава СУСТА, або Стипендій-
ннй Фонд більше інформував 
украіасько-американське сту
дентство про існуючі можли
вості одержування стипендій 
з різних фундацій, як також 

універси-

НОВЕ В МЕДИЦИНІ 

лежали. Конференцію скли
кала Управа СУСТА з метою фондів при різних 
широкої інформації про свою тетах. 
діяльність, а зокрема про 3 інформації! пані Куль-
стан наладнаная ділових чицької представники сту-
взасмовідносин між Цент
ральним Союзом Українсько
го Студентства, як єдиного 
репрезентанта всього україн
ського студентства у вільно
му світі, та СУСТА, як цент
ральної організації українсь
кого студентства ЗДА. Учас
ники з ентузіязмом привітали 
факт домовленая поміж Це-
СУС-ом і СУСТА, на оейові 
якого всі товариства, що на
лежали до ЦЕСУС-у, а не 
були членами СУСТА, увій
шли автоматично в систему 
СУСТА. 

Президент СУСТА, пані 
Елеонора Кульчицька, поін
формувала представників ши
роких кругів українського 
студентства про діяльність 
Управи під її проводом, що 
Конференція прийняла до ві
дома і висловила їй особливе 
признання, зокрема за нама
гання усунути дотепер існу
ючі деякі непорозуміння. Ви
явлене нею розуміння справи 
та ділове й об'єктивне керу
вання Конференцією спричи
нилося у великій мірі до на-
ладнання повної гармонії се
ред студентських груп, за
ступлених На Конференції. 

Містоголова Управи СУС
ТА, п. Зеяон Кравець, поін
формував про організацію 

дентства довідалися про кон
структивні пляни праці СУ
СТА на черговий рік. Тре
ба привітати акцію допов
нення університетських біб
ліотек виданнями про Укра
їну та скріплення інформа
ції широкого академічного 
американського загалу про 
українську культуру, історію 
і Визвольні змагання. Зокре
ма Ґалйна Демидчук посвя
чує цій справі багато уваги. 

Представники студентства 
з Ню Иорку, Дітройту, Міне-
аттоліс-Ст. Пол, Норт-Денм, 
Колумбус, Енн-Арбор, Меді-
сон, як також обидвох Клів-
лендськнх Громад роз'їзди
лися до своїх осередків, по 
надзвичайно вдалій товарись
кій забаві, з приємною згад
кою Про Конференцію — та 
з коиструктивннмії плянамп 
на майбутнє. 

Українське Академічне То
вариство в Шікаґо, на чолі 
з Василем Шимоняком, Вико
нало левину частину підго
товчої праці Імпрез, за що 
йому належить признання. 

Можна сподіватись, що 
ШікЯТІВська Конференція за
початкує більш приязну ат
мосферу і наладнає повну 
співпрацю всіх студентських 
товариств ЗДА. (Д-рП.Ст-чо) 

S ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Зо«говаяо Федеральну Кредя 
топу Кооперативу. 

ДУХОВА ОБОРОНА 

Чи щаслива, спокійна й без
турботна людина краще бореть
ся проти пістряка? 

Певні дані показують, що це 
подекуди можливе. Здорова ду-
ховість може сповільнити ріст 
деяких пістряків. Пояснюсться 
це тям, що турбота, страх, гнів 
чи інші емоціяльні забурення 
збуджують працю гормонних 
залоз. Аадмір же виділених 
гормонів приспішус ріст деяких 
пістряків. Докази залежностн 
росту пістряка від духового 
стану людини зібрали лікарі 
Андерсонського Шпиталл в 
Гапстоні у своїх ще незакінчс-
ннх дослідах. 

Мабуть незадовго повчати
меться хворих на рака втриму
вати духовий спокій і уникати 
хвилювань, як це робиться з 
серцевими пацієнтами. 

ЗДОРОВ'Я ЛІКАРІВ 

Стан здоров'я 201,677 амери
канських лікарів і on-; з них -
це мужчини) відзеркалюс їх 
смертність, яка приблизно до
рівнює загальній смертності на
селення ЗДА. але далеко вища 
(майже на 4 0 ^ ) від смертнос-
ти Інших Іятелектуально-профе-
сійяих груп. Порівняння деяких 
с т а т и с т и ч н и х цифр (напр. 
смертність жінок лікарів і жінок 
інших професіоналів і вказують, 
що на це впливас не соціяльно-
економічяе середовище, серед я-
кого вони живуть і працюють, 
а чисто професійні чинники. 
Co коли лікарі, як група, в по
рі внянні з адвокатами, чи ден-
тистами, мають відносно вищі 
доходи, зате години їх праці — 
довші. 

Найважяіш! причини смерти 
серед лікарів — це недуги сер
ця I серцевих вінцевих крово-
судин (40,77с). недуги мозко
вих кровосудин (10.8«;-гК піст
ряк (10%). недуги нирок Івг', ) , 
запалення легенів та інфлю-
еица (5,5<;; ). Серцеві хвороби — 
це дійсна професійна недуга лі
карів, що видно із статистик 
Англії та Інших європейських 
країн. 

КИТАЙСЬКЕ ЗІЛЛЯ 

Д-рові Т С. Ма, уродженцеві 
Китаю, теперішньому професо
рові хеміі в Нюйоркському Уні
верситеті, вдалось викрити про-
титуберкулічяі властивості цит
ринової кислоти, складової час
тини зілля, відомого під наз
вою „китайська ехнзандра". 
Цитрисові овочі Містять у собі 
також цю кислоту, яка мас од
ну двадцяту сили протитубер-
кулічиого ліку Ізоніазіду. Інші 
кислоти, ізольовані з різного 
китайського зілля, діють також 
проти бактерій. 

Цей ,.вйнахідГї вже давно ві-

П ш о п - а і Р и т і U Л ш ', зльокалізували вже гарну суму 
доти p o t W i l l f П і ДОт* і гроша, виплатили уді ловцям 

вищі дивіденди від приватних 
банків і позичають своїм членам 
гроші на догіднішнх умовинах. 

Ощаджуючи наш гріш у на-
• Дня 17 квітня І9М засновано І шій Кред. Кооперативі, господа-1 домий нашій народній медицн-, 

. v вашій громаді '-Фея. Кредит©- \ римо своїм гроше* самі. Пози-1 ні. Населення України щ« ft те-1 ^„С^іь^^^їл^ш^ %£i3L 
, »УгКоо«*р»т*ву і вибрано гіер-і'ЧАкти гроші у своїй коопвравп-) пер вживає різне місцеве ліку-] ^ " " * 2 ^ ^ E - w 2 £ ! ^ ^ - ! L 4 « i r 

Srf, ку^у«мо все за готівку і в /вальне в і л л я п т ^ 
цей спосіб омякасмо кредиту з (Інфекцій, 
високими відсотками. 

воженого серця". Такі симпто
ми частіше виступають и осіб 
духово напружених, нерішучих, 
залежних від опініі других, пе-
ребільшено-сумлінних. також у 
таких, що легко бентежаться, 
чи ж пробують жити стандарта
ми не пропорціональнямн до їх 
можливостей. 

БЛИЗНЯТЯ И ТРІЙНЯТА 

Медичні журнали повідомля
ють про поступове, хоч неве
лике зменшення народжень 
близнят 1 трійнят у ЗДА, почн-
наЮючи від 1938 р. 

На підставі досліджень 57 
мільйонів народжень знайденої 
що в біжучому році існус мож
ливість народження близнят яа 
кожних 95 родів білошкірих і 74 
родів темношкірих матерей. 
Трійнята можуть народитись о-
днн раз на 9.828 „білих", чн 
5,631 ,,чорних" родів. 

НОСИ, ДУХОВИХ НЕДУГ 
Науковці, що працюють у ді

лянці духового здоров'я, ствер--
джують, що серед людей існу
ють не тільки носії тифу, чи ін
ших інфекцій, але ft носії духо
вих недуг. Ними бувають жит-
тсві невдалюгн А мальконтента, 
які мають дуже негативний 
вплив на оточення, розсіваючи 
зерно негативізму, духового 
розстрою, емоціяльиого замі
шання, почуття меншевартостн, 
неоправданої вини, Вепогамова-
ної люті та інших хоробливих 
реакцій. 

ПРИМУС ЇЖІ 

Причиною „браку апетиту" у 
здорової під всяким Іншим ог-. 
лядом дитини бувас звичайно 
примусове годування. Так сажо 
як молодих звірят, яких ш> 
ніхто не мав потреби примушу-
піти їсти, природа обдарувала 
й дитину здоровим апетитом, 
потрібним для вдержання II 
здоров'я І життя. Цей апетит 
д\*же чисто псують батьки йе-
нідповіяиим п і д х о д о м через 
брак знання дитячої вдачі. Ко
ли в основі проблеми не лежить 
якась оргаНІЧна Недуга, дитина 
почниас майже завжди краще 
їсти, коли нриггивяг.ться всякий 
примус. Не сміс бути при СТОЛІ 
місця для ласкавого умовляння, 
переконування, боязких погля
дів на повну тарілку, підкупо
вування обіцянками чн пода
рунками, вживання примусу, 
погроз чи кари. 

ВИКРИВАННЯ ПІСТРЯКА 

Навчившись як обсліджувати 
власні груди, жінки можуть об-
легшати викривання пістряка 
цих органів уже в зародку я 
тим нераз рятуватись перед 
сметто. Пістряк грудей можна 
вилікувати майже у 90с'г, коли 
його розпізнати свосчасио, себ
то ще заки вія пошириться на 

ВИСТАВА УКРАЇНСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА В АРМОРИ 

Цьогорічна Міжнародна Ви
става Самодіяльяости відбу
деться в днях 17—20 травня в 
приміщенні Арморн при 34-тій 
вул. і Парк Евеню в Ню Иорку 
Десятки підприсметв різних на
ціональностей візьмуть у ній у-
часть. Українська участь в цій 
Вистапі мабуть була б забутою, 
якщоб за це діло не взялася 
підприсмчнва в цій ділянці ні
ша українська фірма „АРКЛ" 
в Ню Иорку. Фірма „АРКА.". 
що міститься при 48 Іст 7-ма 
вул. в Ню Иорку. мимо великих 
коштів участи в такій Міжна
родній Виставі, вповні зрозумі
ла П пропоґандивне значення 
та вчасно зголосила свою у-
часть. Міжнародній В и с т а в і 
приглядаються мільйони аме
риканців, як також багатий ко
мерційний американський світ, 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я t 
КПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

повідомляє, що 
наступна ЛЕКЦІЯ на тему: „АМЕРИКА І СОВСТСЬКІ 

МАРШРУТИ В МАЙБУТНІЙ ВПШІ", 
• • відбудеться 

В СУБОТУ, 15. ТРАВНЯ, 
> 7-ІЙ год. вечора, в приміщенні ООЧСУ, 1*3 Друга Евню. 

Лекцію прочитас ред. Я. КУРДИДИК. 
Угірава УНУ 

ший заряд як слідує: Дирекція 
[ цп. А- Вук, д-р Прмтуляк, II. 
.Постолюк, М. Волоптнн, О. Дем-
чеико. 

Кредитовий Комітет: пп. Ф. 
Колодій, С. Мухин, М. Шере-
мета. 

Фед. Кред. Кооператива це 
чартерована фінансова устано
ва, що с під сталою державною 
контролею. Щоби бути членом, 
треба вплатнти 25 центів пли
сове і щонайменше | 8 ощаднос-
•ги (що числиться за один уділі . 
Кред Кооператива прнймас 
всякої висоти ощадності, які 
опроцентовуються з в и ч а й н о 
вищою ставкою, що П платять 
приватні банки. Уділяс позички 
до 3 років на догідних умови
нах. 

Всі вкладки с забезпечені. 
Кред. Кооператива с добрим 

місцем льокатн нашого гроша, 
добрим місцем кредиту і добрим 
місцем скупчення наших капі
талів в наших руках для добра 

і господарчого поступу наших 
громад. На тереиі ЗДА с вже 
шість Кред. Кооператив, з яких 
5 "протягом не цілих двох років 

А. В. 

та жива американська преса. 
Фірма „АРКА" якелід підгото
вилася до цісі Імпрези. Україн
ський Відділ буде зарепрезенто-
ваний нашим народним мистец
твом. Цілий ряд прекрасних ви
робів руками української еміг
рації, зібраний „Аркою", покаже 
відвідувачам вистави наші ви
шивки, різьбу, кераміку та ми
стецькі писанки. Добірні експо
нати „Арки" заговорять тисяч
ним масам глядачів про наше 
культурне багатство, про нашу 
давню історичну традицію, 
плекану по цей бік залізної за
слони. Вистава відкрита в днях 
17—20 травня, від год. 11 до 
9-тої веч. 

Ню Йорн, N. Я. 
Свято Матері. 

В суботу. 8 травня, відбу
лось тут в залі Фешин Інститу
ту Свято Матері. В програму 
цього свята входив балет на 
три дії „Мати", поставлений 
балетною школою Валентний 
Переяславець на спеціяльне за
мовлення Союзу Українок О-
рнґінальність програми заслу-
говус, яа особлившу увагу, а 
це дала присутня публіка в чи
слі кількасот осіб помнмо до
щу і непогоди в сам вечер свя
та. Тому, що свято Матері від
булось старанням Окружної 
Ради СУА, то й участь в святі 
мали членки ціг.ї організації. 
Свято відкрила голова О Р. п-ні 
Бенцоль, а материнське благос
ловення, яке написав на це свя
то Микола Понеділок, відчита
ла п-ні М. Макарушка. Декля-
мацію І. Дніпрака виголосила 
молоденька декляматорка Мар-
та Рожанковська. 

М. Д. 

С П І Л К А УКРАЇНСЬКОЇ 
МОЛОДІ В МОНТРЕАЛІ 

18 квітня Спілка Української 
Молоді в МонтреплІ влаштува
ла вдалу імпрезу української 
пісні і танку, на якій особливо 
пописався провідник танцю
вальної групи М. Гладун. Много 
чнгельна публіка надзвичайно 
сердечно вітала почесного гос
тя В Авраменка, який на по
чатку свята виголосив патріо
тичну промову, в якій підкрес
лив значіння українського тан
ку I пісні на американськім кон
тиненті В. Тямко. ' 

СТРИВОЖЕНІ СЕРЦЯ 
Багато людей сьогодні терп

лять на „стривожене серце", 
себто недугу, що проявляється 
в серцевих ознаках без органіч
них змін у серці. Більше як по
ловина пяціснтів, які відвідують І 
кардіологів — це жертви „стри-

меятпе раз на два місяці. В ос
танніх двох роках з ініціятнвн 
Амер. Т-ва Боротьби з пістря
ком лікарі читають лекції, де
монструючи при тому спеціяль-
ннй фільм, як таке обслідуван
ня треба переводити. 

Вступайте в глеки 
У. В. СОЮЗУІ 

BEER PARTY&DANCE 
tenilereil by 

ZAPOROZSKA SITCH OF BROOKLYN, N. Y. 
to he held on 

SATURDAY, Л1АУ 15th, 1954 
at UKRAINIAN HALL, 216 Orand Street. Brooklyn, N. Y. 

Music by: JOF WRUBEL. Refreshments 9 to 12. 
Admission: Men SI.50 — Ladies $1.25. 

УВАГА! СТАНИЦЯ B-BA йол. ВОЯКІВ 
І УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ У.Н.А. 

В НЮАРКУ 
УВАГА! 

улаштовус. 

ВЕЛИКУ ВЕСНЯНУ ЗАБАВУ 
В СУБОТУ, ДНЯ 22. ТРАВНЯ 1954 Р. 

ЗАЛІ УКРАЇНСЬКО! ЦЕНТРАЛІ 
при 1Н0 Вілья.ч вул. в Нюарку 

Початок о год. Я. ВРЧ. Вступ $1. 
До танціп приграватиме оркестра п. Вол. Осередчука 

н повному складі :іі солями на гппайгькій гітарі. 
І'ефрони спіши:: п. Р. ЛЕВІЩЬКШІ. 

Дохід прн:іннченнй на відновлення могнл поляглих во
яків І УД УНА в Австрії. Комітет. 

МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ УНС ПРИ СПІВПРАЦІ МЕТРОПОЛІТАЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
з нагода БО-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ влаштовує 

ЮВІЛЕЙНИЙ І • ЕСТИВАЛЬ 
який відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 16-го ТРАВНЯ, о гоД. 2-ій пополудні, В КАРНЕП ГОЛЛ В Н Ю ЙОРНУ 
(SUNDAY, MAY 16th, 1954, at 2 P. M., CARNEGIE HALL, 57th Street and 7th Avenue, New York City) 

У ПРЙГРАМІ: КАНТАТА Й. КИШАКЕВИЧА „КАТЕРИНА" та 1-ша дія опери ЛИСЕНКА „МАЙСЬКА НІЧ" З ХОРОВИМИ І СОЛЬОВИМИ СПІВАМИ, ДУЕТАМИ І ТАНЦЯ
МИ! БІЛЯ 400 ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМИ! 

БІЛЕТИ ЩЕ МОЖНА НАБУТИ В КРАМНИЦЯХ: 
Або в Адміністрації „Свободи", а в день імпрези при касі в Карнегі Голл від години 12-ої вполудне. 

ARKA, 48 Е. 7*h St., New York; SURMA, 11 E. 7th St„ New York: FKO. 14.<S Second Avenue, New York City; 
NASH BAZAAR, 77 E. 7th St., New York, N. Y.; VARIETY BAZA/rK, 91 Mercer St., Newark, N. J. 
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• П Р А Ц Я • 
HELP WANTED—FEMALE 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвідчені на Lingerie for гЇ£-
гз% — top stitch — pinker — shrr-

rer or Lace Runner 
Добра платня, стала праця. 

Голоснтнсь 
DELMONTE LINGERIE 

4145 Morris St., lersey City, N.J. 
or call HEndcrson 5-0826 

ЮТСОВАРКА 
Досвіди, тільки в молочарстві 

6 днів в тижні, без суботи. 
Тел. GR. 5-9088 

або голоситись: LAI"ETERIA 
І ІЗ Rivjngton St., N Y C 

• а р д ц а • 
Help Wanted Male—Female 

ОПЕРЕПТОР-КИ 
Мусять мати досвід в шитті су

конок. Від $6.75 до $12.75 line 
Мужчини або жінки. 

Юиійна фабрика. Стала праця. 
Голоситись: 

М. F. DRESS CORP. 
510 East 175th St. Bronx, N.Y. 

(Near 3rd Ave.) 
Phone CY. 9-6260. 

Р О З Ш У К И 

ЩЕ ОДИН ЛЬВІВСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Дмитро Кочерги пошукує свого 
сина ІВАНА КОЧЕРГА, років 
28. який до 1945 р. перебував в 
Німеччині, в Берліні. Хто знав 
бя дещо про нього, прошу пода
ти ВІСТКУ на адресу: 

DMYTRO KOCHERHA І 
620 Е. 11 St , New York 9, N. Y. 

4.S.A. 
Розшукую у Канаді і ЗДА од-
номешканців М. Дивнна-Коб-
рянщнна, з Волинського Поліс
ся п.п. Смдорука Івана та братів 
Іваая-Стгпана Свідуиоанчі зва
ні Владнмірнки Тереятіи Люль-
ьович (званий Грищукі. Листи 
слати на адресу: ІЗ Landshut, 
Hauptpostlagernd, Georg Karasiu 
kcwycz (для Люльковича). 

В Едмонтоні вийшла цікава 
книжечка сеньйора українських 
журналістів і автора знаменної 
книжки „595 днів совстським 
в'язнем" — д-ра Івана Німчу-
ка про перший український по
пулярний щоденник у Львові 
..Нове Слово", який появлявся 
в цьому головному місті Захід-
ньої України перед самою пер
шою світовою війною в роках 
1912—1914. Книжечка дуже ці
кава не .інші для журналістів, 
але і для загального читача, я-
кий знайде тал багато цікавих і 
маловідомих фактів про укра
їнське життя у Львові. Мало ві
домих — бо, як каже автор у 
вступі, про цей популярний ук
раїнський щоденник . . Н о в е 
С л о в о " , який мав великий 
вплив на національне о свідом 
лення українських народних 
мас, поміщено лише згадку 
українській енциклопедії та ft 
в Історії української преси Ар-
кадія Животка, а зовсім на на-
світлено ті«:ї ролі, яку цей що
денник відограв. 

При цій нагоді згадуючи 
цю надзвичайно цікаву публі
кацію з історії української пре
си — хочу додати, що в час 
другої світової війни виходив у 
Львові щоденник, про який вза
галі ніде нема ніякої згадки. 
Правда, це було лише воєнне 
двосторінкове видання, але йо
го тираж був понад сто тисяч 
екземплярів денно здасться 
таки найбільший тираж, який 
осягнув якнйкебудь українсь
кий щоденник у Львові. 

Як відомо, з приходом німець
ких військ у Львів 1941 року, 
міське управління Львова очо
лив проф Юрій Полянський з 
титулом посадника. Це міське 
управління почало видавати 
щоденник під назвою ..Україн
ські Щоденні Вісті", редакція і 
друкарня якого приміщувалася 

Business Opportunity 

В А К А Ц І Ї 

ДОБРА НАГОДА відпочати на 
ф;>рмі, на лоні чудової природи, 
чисте здорове повітр'я, підгір'я 
якрите лісами, 2 милі рибне о-
зеро. Місячно 45 дол. Харчі, 
мешкання. 

Т А В Е Р Н А 
на продаж 

Близько перегонового тору Bel
mont Park, лайсенс коштус $400. 
Округа Nassau. Річний оборот 
$45,000. ціна $15.000. Без посе
редництва. McN ALLY'S, 1 Elmont 
Rd. (бл. Hempstead Tpke), Elmont 
L I . — FloralPark 2-9394 

BAR & GRILL, добре поставле 
Бажано осіб старших віком - ний бнзнес, Jersey City прн 
тільки мужчин. Власники - у- | Л овній евеню, знамените п< 
краінське бездітне подружжя. 

SEMEN MANDRYKA 
Caneyvillc, Route 1, 

Kentucky 

• Н А П Р О Д А 

НА ПРОДАЖ 
И ' Я С А Р Н Я 

прн І-lft Еве. в Ню Порку, 
долниа міста. 

ІДДва иадааипааво- имдьиа. 
Тел.: ORefOfl 4-9323 

поло
ження; продасться з уваги на 
хворобу. Чудова нагода по ціні 
нижче вартосте. 

Т. J. MURPHY AGENCY 
476 Ocean Ave. Jersey City, N.J. 

DElawarc 3-6324 

в будинку передвоєнної „Газети 
Львовськоі", де згодом приміс
тилось Українське Видавниц
тво. Але тоталітарна німецька 
окупаційна влада не довго тер
піла цей незалежний українсь
кий щоденник. До Львова при
їхав головний видавець всіх ви
дань .у так званому Генерально
му Губернаторстві знімчений 
поляк Строцик (колись Стру-
жек) і він теж і у Львові мив 
доручення сконцентрувати всю 
пресу в одних (зрозуміла річ 
в німецьких) руках. Тож і при
мушено тоді редактора ..Укра
їнських Щоденнях Вістей" Оси-
па Воднаровича перейти до Ви
давництва пана Строцика. лік
відуючи в той спосіб щоденник 
міської Управи, А втім, теж і в 
міській Управі зайшли зміни, 
бо її очолив тепер німець із ти
тулом штадтгавптмана. Теж і 
всі головні референтурн були в 
німецьких руках, як господарсь
ка, харчева, чи інші. 

В цьому видавництві Стро
цика. урядовому німецькому 
видавництві, почав виходити у-
країкський щоденник „Львівсь
кі вісті", який виходив весь час 
німецької окупації з тиражем 
70,000 денно. . В той час, коли 
зліквідовано незалежний львів
ський український щоденник 
„Українські Щоденні Вісті", 
зліквідовано теж майже всю у-
країнську пресу, яка стала ви
ходити в різних місцевостях 
Галичини. Варто бодай вигото
вити список цнх всіх різних га
зет, які виходили навіть у ма
лих містечках, як Жовква. Ре
дакція і друкарня „Львівських 
вістей" приміщувалась у бу
динку видавництва Строцика, 
де перед війною було видавниц
тво „Вску Нового". Це саме у-
рядове видавництво випускало 
теж щоденних польською мовою 
і німецькою мовами „Газета 
Львовска" і „Лемберґер Цаа-
тунґ" (цей останній щоденник 
видавався в Кракові, як ,.Кра-
кавер Цайтунґ" із спеціяльним 
надруком і спеціяльнимн сто-
рінкаммн для Львова. 

Теж у Кракові у нашому У-
краінському Видавництві вихо
див у к р а ї н с ь к и й щоденник 
„Краківські Вісті". Німці дозво
ляли на більшу незалежність у-
краінському щоденникові у 
Кракові, ніж такому у Львові і 
тому публіка радше читала цей 
краківський щоденник. Але він 
приходив до Львова з великим 
опізненням (навіть тижневим) і 
тому „Львівські вісті" стали не-
заступимом джерелом пресової 
інформації дли українців у 
Львові. 

Крім щоденника виходив у 
Львові теж тижневик „Рідна 
Земля", призначений для села. 
І саме при цьому тижневику на 
кілька місяців веред закінчен-

Д-р Віра Селянська 

Галина Колодій — найбільша сучасна поетка 
Парани 

Покрити мрії. 
Летить сніг... так легко! 

На з'їзді інтелектуальних КА
ТОЛИКІВ у Курнтибі бразнлійсь-
кий поет Тассо де Сільвейра 
назвав Галину Колодій, дочку 
давніх українських емігрантів, 
найбільшою поеткою Парани. 

Мені довелося запізнатися а 
Галиною і її поезісю, і в цій не
сподіваній зустрічі зросла дум
ка показати творчість Галини 
вашому громадянству. 

Галина Колодій родилася в 
Бразилії і володіє португальсь
кою мовою краще, як українсь
кою, проте ніколи ве ховає 
свойого походження, і українсь
кий степ, Дніпро і Тарас (якого 
Вона перекладає часом на пор
тугальське) — це вічна ностад-
гія П поезії. Вона видала три 
збірки; я знаю тільки дві з них: 
„А пайсаґем інтеріор" — „Внут
рішній краєвид" 1 „А сомбра но 
ріо" — „Тінь на ріці". Остання 
збірка дістала 3-тю премію ча 
конкурсі літератури Парани в 
1949 році. 

Тассо де Сільвейра згадав 
правильно, що поезія Галини 
„живе зі соків екзистенції", бо 
вона торкає примарні проблеми 
людськостк. Може у формі ft 
стилістиці вона ще незаверше
на, але одно вдаряє за першим 
переглядом: це повага її тем. 
Галина, що пережила тяжке ди
тинство, (батьки натерпілися 
чимало в новій землі), — ба
чить реалістично життя. Вона 
порівнює себе зі спокійною рі
кою, якої води пливуть без на
дій день у день беззмінно, без 
подій. Десь цвіло для неї ма
леньке особисте щастя, „що ні
кому зла не хотіло", але навіть 
те мале щастя вона не осягну
ла. Вона була та „багата чужа 
земля", якій не довелося при
нести плоду як другим, може 
менше врожайним землям. З 
цнх терпких переживань зроди
лися ніжні ліричні поезії, як 
напр. „Зимова пісня": 

„Летить легко сніг. 
Летить на моє волосся. 
Що було зі золота 1 стало 

[місячним сяйвом. 
Високі вежі теремів... 
Летить легко сніг 

На моїм обличчі 
Чи це сніг топиться. 
Чи котяться сльози?" 

Але поетка бачить, що стіль
ки горя на землі посіяно. Вона 
забуває своє власне горе і Д 
жіночість переступає вузькі ме
жі власної долі, щоб шукати 
завдань: 

,,Мол пісня любови, солодка, 
[як бальзам, 

Доля, поморщених, змучених 
[рук”.„ 

і: . 
..Дай мені, Господи, ласку 

[бути доброю, 
Бути тим серцем, що прощає. 
Рукою, що розгортає широко 
Зорі в чорній ночі других 

[екзистенцій 
І витягає з чужої душі жало, 

[що ранить". 
Та все ж таки життя не згу

било ще свойого своєрідного за
паху й своїх барв. Галина буває 
вражена красою, але вона опи
сує переважно рефлексії на те
му цнх вражень: рефлексії про 
поморщені руки й порожні ста
речі очі, рефлексії на тему ко
хання — не безпосереднє пере-
жнття. В цім і деяка віддаль 
від реального. 

В найбільше критичних хви
линах І у хвилинах екзальта
ції поетка звертається до Бога: 

„Кадилом є моє серце. 
Що колишу перед Тобою"... 
„Високу ватру вдячності! 
Палю на Твоїм вівтарі". 
Л мрією є .злитися знов у 

вічність Бога" бути „одною точ
кою в досконалім колесі зі 
світла". 

Українській еміграції в Бра
зилії творчість Галини Колодій 
не може бути байдужою, бо її 
доля зуміла створити з тяжко
го пережитого щось шляхетне, 
щось, що мас справжню вар
тість: свою поезію. 

(„Праця" — Прудснтопіль, 
Бразилія). 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ШІКАҐО, ІЛЛ. — Місячні 

збори Т-ва Рожд. Преч. Діви 
відд. 259 відбудуться в Неділю, 
16-го травня, в церковній залі 
4952 So. Paulina St., о год. 1:30 
попол. — П. Трусяк, рек. секр. 

ПЛКПНФІЛД, Н. ДЖ. — Т-во 
І. франка відд. 372, повідомляє 
всіх членів, що місячні збори 
відбудуться в суботу, 15-го 
травня точно о год. 8-ій вєч„ 
в домі VFW Вашингтон вул. 
Проситься всіх членів обов'яз
ково явитися на означений час. 
— А. Кручак, секр.-

ИОНҐСТАВН, О. — Відділ 
140 повідомляє всіх своїх чле
нів, що збори відбудуться в не
ділю. 16-го травня, в церковній 
залі, 526 W. Rayen Ave., зараз 
по великій Службі Божій. Дов-
гуючі члени повинні вирівняти 
свої довги. Будуть важні нара
ди в справі 60-річного ювілею 
УНСоюзу. — М. Терлецький, 
предс; І. Кравець, секр.-кас. 

ПАССЕИК, Н. ДЖ.. — Т-во 
ім. Т. Шевченка відд. 42, пові
домляє своїх членів, що з огля
ду иа те, що в неділю, дня 16-го 
травня відбудеться в Ню Нор
ку. Великий Фестиваль УНСо
юзу, місячні збори нашого від 

RESTAURANTS 

MARU'S — LADY OF THE LAKE 
White Hone Pike, Atco, N. J. (20 miles копі Philadelphia) 
Подаємо до відома українського громадянства,'щр мн отворнлн 
далеко від міського гамору, над розкішним озером РЕСТОРАН-
БАР із смачними європейськими стравами та нанвибаглнвішнмн 
напиткамн. — Вннаймасмо кімнати на літній- відпочинок. На 
всякі бенкети, весілля, або приватні забава припинаємо замов
лення иа золю, яка поміщав 300 людей.. 

• Літньою порою кожної суботи ft неділі танці. • 
Властителька Марія Головата Козак. 

REAL ESTATE 

HEMPSTEAD, 521,800 
Чудов. Surrey Lane, 3 спальні, в 
старо-англ. стилі, вилояс камін
ням, дах з черепиці, V/2 лазнич-
кн, вел. наріжна площа, сліпа 
вулиця, коминок на дерево, усу
нення сміття, машина до миття 
посуди, відмежовано • закр. ве
ранда, вик. підвал. Догідно до 
всього. Прнкриїл. Гараж, каналі
зація. Hempstead 1-2960. 

LAND FOR LEASE 
Middle Island — Suffolk Co. 

6 акр. в ідеальнім положенні, до
бре на бнзнес, мешкання,'фер
му. 300 ft. on Jericho Turnpike, 
чудова квадрат, площа. РІЧНИЙ 
рент $2,500. Власник J. Scotto, 

ділу не відбудуться, а всіх чле-. ! 4 7 - 0 6 111th Ave., Jam. 25, N.Y 
нів запрошуємо взяти участь в o r ft 4 р м £fo JA. 94348 . 
Ювілейному Святі. Ті всі, що не 
зможуть поїхати, свої членські „ - . , i U D C , / . .__- , _ . . . ,^„ 
вкладки можуть вплатнти від ?Т. JAMES—10 акр. при rtwoe. 

УБРАННЯ 

ЧОЛОВІЧЕ УБРАННЯ І ПЛА
ЩІ практичний дарунок на 

кожну нагод/.. Жало вживані, 
неначе нові, чудово вшиті. Та
кож для ваших „близьких в Ев-
ропі від $16.00. 

LOUIS SANDERS . 
1541 Past Ave- New York CHy 

(Між 80-81 вул) 

НАПРДВКИ 

ВСІ ЧАСТИ до виправи печей, 
вуглеяих, газових, нафтових, 
огрівачів парою й гарячою во
дою, як також,усякі нові печі 

можете' дістати в 
STOVE MFRS CORP.. 

182-186 Mulberry Street, <\ 
Newark 1, N. J. 

Warwick, N. Y. 
16 акр. напроти 5 доріг, 5 буднн 
кїв: голов. будинок, 20 кім. 
прнв. лазннчкамн. олив, огрів..і * ••• і ,. . , .,: ,.,.,, ., <т>„, 

Іелектр.. модер виряд. кухня І І ням окупації українських т*. Що вш. живучи у Тамбовській, 
бара. 2 верчені криниці, басейн. Р««» . німецькі військові власті 1 області, поводився там як 

В СССР „вичистили" чотирьох письменників 
Москва. — 3 професійної кид на сторінках ,,Літератур-

організації совстськнх пн,сь І ної Газети", що він пиячить 
менників виключено чотирьох І і вчиняє бешкети. Обидва бу-
ВІДОМНХ у СОВбТСЬКОМу СВІТІ ЛН У ВеЛНКІЙ ПОШаНІ В C0DCT-
письменників. Драматурга Ш-
колая Вірту викинули на* 
слідком о с к а р ж е н н я його 
„Комсомольською Правдою", 

вкладки можуть вплатнти від 
год. 2-ої по обіді в приміщенні 
УНДому при 237 Говп Евню. 
Один з урядників буде збирати 
членські вкладки. — В. Мару-
щак, рек. секр.; 

САВТИОРТ, КОНН. — Т-во 
ім. Т.' Шевченка відд. 84, пові
домляє всіх членів місцевих і 
позамісцевнх, що звичайні мі
сячні збори відбудуться в неді
лю, 16-го травня, в залі У. Н. 
Дому 279 Кінґс Гайвей Вест. 
Проситься всіх прибути на збо
ри І заплатити свої місячні 
вкладки, бо тільки на зборах 
можна вплачуватн міс. вклад
ки. — Управа. 

t 

І м'ячем. Поміркована ціна. 
' С. Kahn, 40 Е. 49th St., NYC 

Надзвичайна катода!! 
Ланчанета, канц. приладдя, со-

Книжкай еасопис — І л ° д о щ ' ' "5£ к и - ї* *™vJ^" 
І нат. Ідеальне для подружжя. 

найнСОбхіднІШІ pezi в ДОМІ Бл. церков і шкіл — $600 тнжн. 
| оборот. Можна побільшити. Вла
сник продає з уваги на хворобу. 

EV. 7-9807 

культуршА родини. 

Г ^ " -—Ц)»—•^-«4—^ ш — 

І тенісовии корт, площа до гри І п °чалн видавати ще один укра
їнський щоденник. Вія теж ЙО
СИП назву „рідиа Земля" на 
правому горішньому розі мав на
пис німецькою мовою „Фюр бе-
фелькерунґ Галщіенс". Як ска
зано, це було двосторінкове ви
дання величини звичайного га
зетного листка і містило воєнне 
звідомлення, вісті з краю, обо
в'язково карикатуру, підвал, а 
теж різні українські вісті. Це 
був безплатний додаток до що
денної військової фронтової 
газети, яку стали тоді видавати 
у Львові та й його кольпорту-
валн самі німецькі жовніри, 
роздаючи українському насе
ленню. Тираж цього щоденника 
був сто тисяч 1 він був єдиним 
джерелом інформації для укра
їнського населення в останні мі
сяці німецької окупації. Т. 

УВАГА! УКРАЇНСЬКІ ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРІ УВАГА! 

П'яті Річні Загальні Збори 
Об'єднання Америааисько-Україиських Ветеринарних 
Лікарів відбудеться в ШІКАҐО. 29. ТРАВНЯ 1964 р. 

> год. 13-ій аполудие, в приміщенні школи св. о. Николая 
L при Райс вул. 

По Загальних Яворах спільна вечеря І 

ВЕЛИКІ ВЕСНЯНІ В Е Ч Е Р І Ш Щ . 
— -~ л гг- —- — • - ” - »^-J^—^» ** А 

ІУ В А Г А ! ЧЛЕНИ ОбВУА! — 3 приводу 35-ої річниці закін- Я) 
чення Першого Зімового Походу відбудеться у найближчу ^ 
:уботу. 15-го травня ц.р. в год. 7-ій вечора а приміщенні >. 
Тітературно-Мистецького Клюбу в Нью Иорку ДОПОВІДЬ -У 
одного ^ Організаторів та визначного учасника того ж похо- Я) 
ту. ген.-поручннка О. ЗАГРОДСЬКОГО на тему: „Перший < 
?Імояжй Похід". — Після доповіді та дискусії відбудуться З' 
І тому ж приміщенні НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ g) 
Членів ньюйоркського Відділу ОбВУА для ВИБОРУ ДЕЛЕ- < 
ҐАТІВ иа ТретШ Делегатський З і з д ОбВУА. '^ 

Пркявність Членів обов'язкова Гостям під час доповіді 2̂  
» дискусії раді. Управа ОбВУА — Відділ в Нью Иорку. у) 
Шановні Громадяни: Передплачуйте єдиний в З Д А 
журнал літератури, науки, мистецтва, критики і 

громадського життя 

„К И ї В" 
який приносить цікаві гтатті з різних ділянок українського 
життя. — Річна передплати SS.iW). Адреса: 

"KYIW", 838 N. 7th St., Philadelphia 23. Pa. 

^ ^ • ^ g t ^ g ^ g j jBj jBJ 

HANUSEY MUSIC CO. 
244 WEST GIRARD AVE. PHILA. 23, PA. 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ПЛАТВІОК 
В АМЕРИЦІ 

Найкращі патефони — найліпших марок. 
Відчинено щоденно від 9:30 рано до 9. вечора. 

ІіУ S S 

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

KOWBASNIUK ACENCV 
< 277 EAST 10th STREET, NEW YORK 9, N. Y. 

(Біля Avenue A) Tel.: ALjjooquin 4-8779 
ШИФКАРТИ продаймо на ясі кораблі 
ГРОШІ поенлавмо до всіх країн і виплачуємо на останній 

пошті. 
АФІДЕВГТН, прохання та інші потрібні документи на спро

ваджений рідних і знайомих до Америки 
ОБКЗПЕЧЕНИЯ (асекурапія) - від вогню, нещасливих ви

падків, нелуги. Забезпечуг.мо життя, меблі, вікна 
автомобілі, футра, біжутерію та інше. 

ПРОДАЄМО ДОМН та всякого роду бнзнеся 
ПЕКАО (пересилка пакунків за границею і. 

ВІра Ko»6»CHWK Шумейко — Антін Шумсйко. 
Відкрита *Щохто: В губоти: 

від 0:30 рано до 8. веч. Від 10 00 рано до 4:00 попол 

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

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

0R. 7-8951 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 

Постараємося дли Вас про 
еґзамін Лайсеису. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк
ції в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ
ЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. Інструк
тори фахівці. Залож. а 1816. 

L. TYCHNIEWICZ, директор 
M E T R O P O L I T A N 

A U T O S C H O O L 
155—2nd Ave-, вдаз. 10th St 

NEW YORK CITY 

„ревізор з Петербургу", »ш 
мигаючи дли себе різних 
привілеїв. Проти Анахояа СІу-
рова, також драматурга, по
явився був у березні ц .р. за-

ської влади за протнамери-
канські тенденції в їхніх І 
„творах" Т. Гальзанова, ко-! 
лишнього голову спілки мон
гольських письменників, ви
ключили за крадіж органі
заційних грошей, а компози
тора, Бориса Мокру сова — за 
плагіат, якого він допустив
ся, вкравши „свою" пісню в 
іншого композитора. 

Посмертні Згадни 
ІВАН МІЩИШИН, довголітній 

член Б-ва св. Ап. Петра І Пав
ла, відд. 888 УНСоюзу в Ме-
нессен, Па., помер по довгій 
недузі 6-го травня 1954 р. По
ходив з села Луків, иов. ЛІсь-
ко. Галичина. Полишив у 
смутку дружину Апелю, сина 
Носила, доньку Аниу Лоґлер, 
сестру Розалію Маліячах і 4 
внуків-Похорон відбувся 10-го 
травна. — В. И. П. 

П. Янковськнй, секр. 

дорозі з 8- кіми. домом, іу7 
кахл. лазнички, олив. пар. огрі
вання. Надасться на пансіон. 
Великий 2-поверх. курних і га
раж. .Кликати Long Island S t 
James 2-6734 

WHITE PLAINS — $24,800 
Ідеальне для великої родина 
або професіоналів. Знамените 
положення Westchester Co. Гар
них 7 кімнат, 2 поверхи, коми
нок, соняшна заля, гараж на 2 
авта, город. Добре положення, 
приємне сусідство, 50x175. Вла
сник Michle, 30-08 41 St., Astoria, 
N .Y . 

Irvintfton — 3-родин. дім, все сві
жо відновлене, знамениті умо
вний, автом. огрівання. Чистий 
річ. дохід $2.880. Знижена ціна 
до $23,500. Також інший дім в 
Newark,—3 апарт., б Гаражів, 
дохід $1,800 річно, $12,900. го
тівки тільки $3,800. Кликати ES-
sex 3-3384 

Кара смерти в СССР 
Москва. — Президія Вер

ховного Совєту проголосила 
декрет про поширення кари 
смертн також на осіб, вннннх 
у „запланованих вбивствах 
прн обтяжуючих обстави
нах". У 1950 році кару смер
ти в СССР присуджувано 
„лише" за зраду, шпигун
ство і саботаж. За вбивство 
карали найбільше 25 роками 

10,000 осіб треба було с ваку
вати з околиць Іраку, залитих 
водою. Щ е 2,000 осіб теба пе
ревезти літаками з місцевостей, 
які, внаслідок повені рік Ев-
фрату і Тигру зовсім відрізані 
від решти краю. 

• Республіканський провід
ник в Сенаті, сен. Вільям Ф. 
Новленд, остеріг Сенат, щоб не 
збільшував допомоги фермерам 
для втримання цін на фармер-
ські продукти, бо президент' 
Айзенгавер проти цього і зможе 
скористати з права вета, коли 
б Сенат збільшив паритет до
помоги фермерам знову на 90 
відсотків. 

• У Лондоні відбувається 
з'їзд англійських комуністів, 
на який прибули представники 
компартії з усіх країн Вритій-
ського Коммоивелту. Останній 
такий з'їзд відбувся у 1947 ро
ці. Головним гаслом теперіш
нього з'їзду с ..боротьба за дер
жавну незалежність", бо Вели
ка Британія, заявляють кому
ністи, попала в політичну І го
сподарську „залежність" від 
3'слинених Держав. 

вязннці, чи примусових робіт 
у невільничому таборі. Оче
видно, що в шпигунстві, са
ботажі або зраді можуть об
винуватити в СССР нанне-
внннішу людину, що її вла-

-да хоче позбутися. У прого
лошеному тепер декреті про 
поширення кари смерти і на 
„плановані вбивства" гово
риться, що Верховний Совст 
прийняв цю постанову „на 
вимогу громадян і громадсь
ких організацій". 

СТЕФАН КОНИК, член Б-ва ся. 
о. Нахожа а відд. 881 УНСою
зу у Деибурі, Коше, помер S0. 
березня 1954 р. Покійний ро
дився 1894 в селі Од рухова, 
пов. Сянок, Україна. До УН
Союзу вступив 1 січня 1925 р. 
Похороц відбувся з вогр. за
ведення до церкви св. о. Ни
колая, а відтак на цвинтар св. 
Петра в Деибурі Ситі, — В. 
П. П.! 

С. Сверлюк, секр. 

АННА МОТЮК, чденкяня Дон. 
Т-ва „Дністер", відд. 881 УН 
Союзу в Ню Иорку, померла 
11-го травня 1954 р. Походила 
зі села Підлрків, пов. Бібрка. 
Похорон відбудеться в суботу, 
15-го травня, о год. 9-ій рано, 
з похоронного заведення Пе
тра Яреми. Полишила у вели
кім горі мужа Дмитра, дочку 
Гемю з внучкою Ліидою І си
на Володимира. — В. їй II.! 

П. Кучма, секр. 

Д О УКРАЇНЦІВ СТАРОЇ І НОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ! 
Одинокий представник на-чкршцнх 
швайцарськнх годинників „ОМЕГА" 
в самому серці української громади 
на півночі поручас найновіший мо
дель „ОМЕГА АВТОМАТШ" годин
ник, що самий накручується. 

Ціна від $71.50 І вище. 
Великий вибір гарних 14-карато-

вих виробів з золота і срібла на да
рунки з різних нагод. Ми тішимося 
вже 39 років великою українською 
кліентелею не лише в Шікаґо. але й 
внсиласмо по всій Америці на С. 0 . 
D. замовлення. Гарантуємо і звер
таємо гроші, якщо нема 100% задо
волення. Догідні сплати без відсот
ків. Говоримо по-українськи! При
ходьте, телефонуйте, замовляйте 
поштою: 

М. J. HARRIS JEWELER, 
1949 W. Chicago Ave.. Chicago, 111. 

TeL Seleey 3-5753 

F O R S A L E 

НА П Р О Д А Ж 
В JERSEY CITY 

12-кІмн. з цегли дім, парове o-
грівання при 108 GrafnJ'St, Jer
sey City, блнз. парку. 7 кімнат 
вннаймлені як умебльовані кім
нати з тнжн. приходом $49.50; 
власник прн продажі передасть 
5 Інших кімнат до зайняття. 
Включається меблі в умебл. кім
натах. Ціна $13.000.00. Голоси
тись: 

MARCEL WAGNER, 
Ukrainian Lawyer, 

921 Bergen Avei, Jersey CHy, N. J. 
Telephone: JO 2-7330 

H І О Д H А КУЛЬТУРНА 
Л Ю Д И Н А HE МОЖЕ 
ОБІЙТИСЬ БЕЗ РІДНОГО 

ЩОДЕННИКА 

MISCELLANEOUS 

О С Я Г Н І Т Ь 
фінансову незалежність. 

Приступіть до цього просперу-
ючого би знесу. Пишіть за їй-
формаціями цін 1 висоти прибут
ку цього приємного бизнесу. 

ANDES CHINCHILLA SALES 
194 Route 17 — Paramua. N. J. 

ORadcll 8-6000 

JOHNSON'S 
BAKERY 

OR 31529 

ГАРНЕ 
РІЗНОРОДНЕ 

ПЕЧИВО 
Все печеться на місці з 
найліпшого і вибраного 

матеріялу. 
ТОРТИ, ЧАЄВІ ТІСТОЧКА 

СТРУДЛІ (VORTEX) 
Ви можете замовляти 

СВІЖІ ТОРТИ 
просто з печі. 

Солідна обслуга. 
Говоримо по-ухраінськя. 

62 FIRST AVENUE 
(Near 4th Street) 

NEW YORK CITY 

TAP3AH, ч. 3276. Двірська етнкета. 

4F EKOT Id WITH NEMOKE," MUeMUKEP GEMNON, 
VTHI5 MAY B E A TKAP FOR YOU." 
*ONE MIGHT FEAR THE QUEEVi," TAJTZAN * E P U E P , 

" W T WOT EKOT." 

ччГДО NOT FORGET TO KNEEL WHEN 
YOU ENTER NEMONE'5- PRE-SENCE/ 
CAUTIONER GEMNON, 4XANP PO NOT 
3PTZAK UNTIL "5HE A P P e E S 5 E S 

YOU." 

AN OFFICER CAME FROW THE INNER КСОМ,̂ УОІ' 
MAY GO, GEMNON," HE -5A1CJ ANC? TURNING 
TO TAKZAN;*KNEEL WHEN YOU ENTER, SLAVE 
ANP VO NOT RISE OR SPEAK. UNTh- HER. 
MAJESTY GIVES HER FERMrSSION. YOU 

— Якщо EpoT буде з Немо-
ною, — прошепотів Гсмнон, 
— це може бути для вас паст
кою. — Можна боятися коро

леви, — відповів. ТАрзан, — 
але не Ерота. ' 

— Не забудьте стати на ко
ліна, коли з'явитесь перед 
Немовою, — fcsjfjr Ї * Ф * 

— І не говоріть, аж поки во
на ве заговорить до вас. 

Ввійшов старшина а сусід
ньої кімнати. — Можете аги, 
Гмінове. — вкшяяш віїу. а 4j^4 вв^^вжп^ ч г ^ ' т т ^ т ^ г чв”^^ви чяг 

звертаючись до Тарзана: — 
Стань иа коліна, коли ввій
деш, невільнику, і не підводь
ся і не говори, поки П коро
лівська милість не дозволять. 
Можеш шага! 

ВУДЯЗгаРП 

Для отаршшиоидеЛ. що не пере
косять холодного кліиату, чудо
ва нагода поселитися на •Фло
риді та прожити довшого віку. 
Маю в Маямі в .місті площі і бу
дую 10 домів-по уміркованій ці
ні. Хочу, щоб поселилися свої 
люд В. Голоснтнсь: 

S. PRO CYK w 
2971 КІШ Avenue V 

Coconut GrovcMiaml.FIa-

імшир 
до; 

ПИСАННЯ 
Перероблані - „ 
англійські, пий* $26.00. Має
мо також нові 4" перероблені 
українські машинки. Рахун
кові машини. .Офісові приря-
ди. Потрібно' агентів, 

ALL LANGUAGES 
TYPEWRITER COMPANY 

119 W. Z3rdSL (6—7 Ave.) 
New York, N. Y. 

Phones CHebea 3-8080 

С Е Н З А Ц І Щ Ш И П Л Я Н 

НА ВТРАТУ ВАГИ 
Як Вам .подобається втрата ба
гато фунтів ” гидкого товщу, 
зовсім безпечно.'зайвого торту-
руваняя себе ..вправами І голо-
довнмн дістаміГ? Якщо Вц ма
сте надмір па"ГІГ з Причини злих 
•бо необачних дістарннх зви
чок, то ця мрІЯ може здійснити
ся впродовж кількох коротких 
тижнів прн помочі сензадіяно-
го редукційного пляну, що с те
пер до набуття дЛл читачів цісї 
газети. Звичайно перешліть цей 
вирізок в коверті з Вашим прі
звищем і адресою, виписаною 
виразно на відворотній стороні 
до KINGSLY CO., Dept 805, Box 
415 Peekskffl, N.Y. Вони пішлють 
Вам місячний запас таблеток, 
перевіреного редукційного пля
ну, що дає Вам так сензапійні 
висліди. Заплатить поштареві 
$5.00 і кошти пересилки COD. 
Держіться ЗО днів вказівок і як
що Ви не будетЬ. •цілковито вдо
волені з упливем цього часу, 
Ви можете повернути порожню 
фллпгку для повного звороту 
вплати. 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere te New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН ВУНЬКО 
УКР. П О Г Р Б В Н Н К 

Обслуга чесна; І найкраща 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ. 

J О Н N В U N К 0 

Licensed UWertaker 
& ЕгпЬашісг 

437 E A S T M h STREET 

New ?6rk City 

REASONABLE PRICES 

Telephone: GRamcrcy 7-7881. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И М 
Залимевться. Похоронами 

В BRONX. BROOKLYN, NEW 
YORK І 0К0ЛИВД 

»' ** 
Контрольована темпера
тура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 
P E T E R J A R E M A 
129 EAST Tib STREET, 

NEW YORK, N. Y. 

TeL: ORc&ird 4-2568 
m • ^ • • ^ • ^ • ? 


