
ВЕЛИКА ПОЛІТИЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ В КОРИСТЬ УКРАЇНИ НА КОНВЕНЦІЇ У. Н. СОЮЗУ 

СЕН. НОВЛЕНД ПОРУЧАЄ АКТИВНУ ВИЗВОЛЬНУ ПОЛІТИКУ ТА ЗАПОВІДАЄ КІНЕЦЬ ТИРАНІЇ СССР 
5 сенаторів, 6 конгресменів і представник Адміністрації вважають для себе честю бути в гостині в Українському Народному Союзі 

СЕН. АЙВС ГРАТУЛЮЄ У. Н. СОЮЗОВІ ЗА ПРАЦЮ ДЛЯ АМЕ
РИКИ Й УКРАЇНИ; СЕН. ФЕРГУСОН: „У. H. СОЮЗ - НАЙКРА
ЩИЙ ДОКАЗ ЖИВУЧ0СТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ"; СЕН. ДАГ-
ЛЕС ПРО НЕДОЦШЮВАННЯ ВІЛЬНИМ СВІТОМ ВАРТОСТИ У-
КРАЇНСЬКОГО СОЮЗНИКА; ДІКЗЧИЙ ЗАСТУПНИК ГЕН. ПРО
КУРАТОРА В. РАДЖЕРС ПРО ПОБОРЮВАННЯ КОМУНІЗМУ; 
КОНГРЕСМЕН КЕРСТЕН ДОМАГАЄТЬСЯ ЗІРВАННЯ ВЗАЄМИН 
З МОСКВОЮ; КОНГРЕСМЕН ФіГЕН: „ВІД ВИЗВОЛЕННЯ ПОНЕ
ВОЛЕНИХ ЗАЛЕЖИТЬ НАША ВЛАСНА ВОЛЯ" КОНГРЕСМЕН 
МЕК КОРМИК ЗАКЛИКАЄ ДО КОЖНОЇ ЖЕРТВИ В БОРОТЬБІ 
ПРОТИ БОЛЬШЕВИЗМУ; КОНГРЕСМЕН КІТІНГ ДОБАЧАЄ СИ
ЛУ І БУДУЧНІСТЬ АМЕРИКИ В ТАКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЯК 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 

Вашингтон, 3 червня (телефоном). — „Наша закордонна 
політика повинна .базуватись на людській волі і нею ин по
винні встановляти наше „за" і „проти" та визначувати на
ших приятелів і ваших ворогів" — ствердив сен. Вільям С. 
Новленд, голова республіканської більшостн в Сенаті, про
мовляючи тут вчора вночі на бенкеті в рямцях 23-ої Кон
венції У.Н.СоЧозу. 

Промова сен. В. С. Новлен-
да була завершенням висту
пу 4-ох інших сенаторів, пред
ставника уряду та 6-ох кон
гресменів під час Конвенції і 
на бенкеті У.Н.Союзу, впро
довж 3-го дня Л сесії. Кожний 
з отих високих достойників 
висловлював свою радість та 
заявляв, що вважає це для 
себе честю виступати чи бути 
приявним на Конвенції 
організації, що — як твердив 
сен. Анвс — робить таку ве
лику прислугу Америці та 
виконує таку велику працю 
для України. Сен. Новленд на 
початку своєї промови про а-
мериканську закордонну по
літику висловив переконання, 
що його засади відповідають 
однаково республіканській ад
міністрації, які і відповіда
ли б демократичній. З ними 
могли б погодитися і всі ін
ші партії, за внйнлтком кому
ністичної, яка с партією зра
ди. 

Головні думки промови сен. 
Новленда були такі: 

Абрагам Лннколн п е р е д 
приблизно 100 роками твер
див, що ця нація не може 
залишатись піввільна і пів-
невільна. В теперішній ато-
мовій добі ця засада відно
ситься до всього світу. Від 
1946 року Комунізм понево
лив дальших 600 мільйонів 
людей, крім соток мільйонів, 
поневйлеїиШГМйм уЖе* priirfane. 
Дв тільки потверджує, що 
шлях угодівства (апізменти) 

миру в Азії, домагається, щоб 
Америка зірвала свої догово
ри з Кореєю, Японією, Філіп
пінами та іншими азійськими 
країнами, щоб вона відкли
кала з Далекого Сходу свої 
війська та зреклася там своїх 
баз. В комуністичній пропа
ганді це називається Азія для 
азійців, а на простій мові це 
значить Азія для комуністів, 

цієї}- Обговорюючи в дальшому 
проблему колективної безпе
ки, сенатор Новленд звернув 
увагу, що для Америки не
має великого значення така 
колективна безпека, як вона 
була в Кореї, де ЗДА поно
сили 95% навіть людського 
тягару. Наші союзники, — го
ворив сен. Новленд — повин
ні встати і бути пораховані. 

Недавно у високих політич
них колах вндвигнено пи
тання договору про ненапад 
вільних країн з Совстським 
Союзом. Він, сен. Новленд, 
був проти того договору теж 
і з тих мотивів, бо це означа
ло б продовження неволі для 
Чехословаччннн, Р у м у н і ї , 
Польщі, балтійських та ін
ших країн, і України, яка бу
ла першою жертвою совстсь-
кої агресії. Світ уже не міг бн 
пережити більше Мюнхеків і 
Ялти. Ніхто і ніде в жадній 
закутані світу не може відпо
чивати, як довго існує тира
нія., Внутрі сов«тсьвоЬ*ирамИ 
с сьогодні "зерно ІГ власної за-
гладн і раніше або пізніше во
на завалиться. Але тут знову 

не є шляхом миру. Сенатор варта пригадати твердження 
невдоволеннй і мас великі за- [ Линколна, про те, що історії 
стереження проти останніх' не можна прислішитн. Даю-
конференцій у Берліні і в Же- j чи свого часу волю невільни-
неві. Але вони дали народам кам, Чмернка забезпечила ту 
на європейському й азійсько- волю і для вільних. Якщо б 
му континентах ще одну зай- ЗДА скористали сьогодні з 
ву нагоду пізнати, що зміна тодішньої мудрости і мужнос-
осіб в Кремлі в нічому не змі- ти, вони завжди позбулися б 
нила совстської п о л і т и к и . ' страху — заківчин свою про-
Сен. Новленд навів слова, ко- мову сен. В. Новленд, після 
муно-китаїіського прем'єра у чого Конвенція влаштувала 
Женеві, який, за ціну т. зв. йому велику овацію. 

ДЕБАТИ НАД ЗВІТАМИ В З-МУ ДНІ 
КОНВЕНЦІЇ У. Н. СОЮЗУ 

Вашингтон, 3 червня (те- голова Конвенції адв. М. Піз-
лефоном). - 3-ій день Кон- на»< та його заступник д-р В. 

- viT/-«,„.,.. Г,Г^Ґ.„,^^ „ Галан, стояла на дуже висо-ВЄНЦ11 > . Н . С 0 І 0 3 У ПрОИШОВ В J в І тт г. J кому рівні. Звіт голови Д. Га-
цілості на дебатах над звіта- л и ч и н а прийнято окремо вста-
ми Гол. Екзекутивного Комі- (ванням з місць та однодуш-
тету та Контрольної Комісії, ною апробатою. Однодушно 
Під час дебат, в яких забира- були прийняті теж звіти ін-
ли голос численні делегати з шнх членів Екзекутнвн: п.п. 
багатьох Відділів, заторкнено И. Лисогора, Гевовефн Же-
та вияснено цілу низку важ-1 ребняк, Г. Германа і Р. Сло-
лнвнх організаційних, фінан
сових, культурних та громад
ських справ. Вияснення на 
всі запити давав переважно 
голова У.Н.Союзу п. Д. Га
личий, а дальше заступник 
голови п. Й. Лисогір та ка 

бодяна та звіти членів Конт 
рольної Комісії, за яку відпо
відав на запити її голова п. 
Ст. Куропась. Дебати над зві
тами членів Головної Ради та 
редакторів „Свободи" й „Ук
раїнського Тижневика" бу-

сир п. Р. Слободян. Дискусія, дуть продовжатись в 4-тому 
якою проводили напереміну дні нарад. 

Перс іед важливими військовими нарадами 
у Вашингтоні 

Ню Иорк. — Маршал Сер Лондону, їдучи до Вашияґто-
Джон Гардінґ, шеф бритій 
ського імперіяльного штабу і 
5 високих інших англійських 
старшин, членів названого 
штабу, прибули літаком з 

ну, де відбудуться наради най 
вищих- військових керівників 
ЗДА, Англії, Франції, Австра
лії і Нової Зеландії у зв'язку 
з ситуацією на Далекому Схо
ді. 

Вашингтон, 3 червня (теле-. вастьсл. Він гратулюс УНСо- годні він у цьому перекону-
фоиом). Виступи 5-ох сена- юзові з нагоди його 60-річчя,, еться, ґратулюючи УНСоюзо-
торів, 6-ох конгресменів, заст. | та віддає йому пошану за його | ві за 60 років його безпри 
генерального прокуратора 
зв'язаного тепер з комітетом 
Керстена Е. О'Кониора на 
Конвенції УНСоюзу в 3-му дні 
нарад, минулої середи були 
імпозантною і одною з най' 
більших маніфестацій відпові 
дальних американських пред
ставників в користь України 
*• українського пароду. Коло 
500 уповноважених делегатів 
на Конвенцію УНСоюзу, що 
репрезентували його; понад 
70.000 членів і понад 15 міль
йонів доларів майна і його 
60-річну працю та досягнен
ня в користь країни та нашої 
спільноти, зокрема в користь 
України, разом зі столичною 
атмосферою становила знаме
ните тло для тієї маніфеста
цій-

і І великі прислуги для Амери-1 владних успіхів. Це дає йому 
ки та за Його велику працю, ще більше заохоти продовжу-
для України. вати його наполегливу працю 

для поліпшення іміґрантськнх 
законів. 
' Совстська система могла б 
Вдаватися з-зовні сильною. І 
Але ніщо не с сильне, що три-1 

го прокуратора ЗДА дав у 
своєму виступі надзвичайно 
цікавий перегляд заході! 
уряду країни для очищення 
її від залишків комуністич
них шпигунів і зрадників. 

Зміст промов конгресме
нів і інших американських 

УРЯД ПОБОРЮЄ КОМУНІ
СТІВ СПОКІЙНО І ЗГІДНО 

З ЗАКОНОМ - КАЖЕ 
АЙЗЕНГАВЕР 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер заявив на пресо
вій конференції, що його 
уряд бореться з комунізмом 
у ЗДА спокійно, але безог
лядно і з добрими наслідка
ми. „Департамент справедли-
вости та Федеральне Бюро 
Інвестиґації, казав президент, 
— це головні урядові чин
ники, які мають поборювати 
підривну діяльність". Вони, 
продовжував Айзенгавер в 
окремій письмовій заяві, 
впродовж 16 місяців осягну
ли: 1) „Арештували 7 кому
ністів із стейту Конетнкат. 
2) Засудили досі 41 комуніс
тичного провідника, почина
ючи від Ню Норку, а кінча
ючи на Гонолюлю. 3) Ос
каржили 20 комуністичних 
провідників, 9 із Филаделфіі 
і 11 із Клівленду, яких неза
баром судитимуть. 4) Визна
ли 62 дальші організації за 
підривні, і тепер число цих 
груп становить 255. 5) Де
портували 84 чужинців як 
иельояльних до ЗДА. 6) Ви 

Карті з Армією. В закордон
ній політиці Айзенгавер 
твердив, що досі не вирішив, 
щоб просити Конгрес про 
дозвіл вислати американські 
війська до Індо-Китаю, як 
про це говорено в% конгресо
вих колах, хоч і додав, що 
нараджувалися над цією 
справою. Президент сказав, 
що кожний крок в справі від
ношення ЗДА до вільного 
світу — вивчають диплома
тичні і військові дорадники, 
і на основі їхніх рад він ви
рішує ці справи. Айзенгавер 
інформував, що весь свій чао 
присвячує тому, щоб Конгрес 
ухвалив його законопроекти, 
бо здійснення урядової про
грами вважає за найважливі
шу річ. Він відповідав ще й 
на такі порушені справи: 1. 
його уряд і надалі підтримує 
„пливку" допомогу ферме
рам, хоч і додав, що, може, 
треба буде в дечому з 'неї 
зрезигнувати, щоб осягнути 
її ухвалення. 2. Використай-

в могутню організації, з по
над 70.000 членів і понад 15 
мільйонами майна. Українсь
кий дух, що проявлявся в 
майнерському місті 60 років 

Короткий зміст прочої цих | тому, доказус чудес в обстави-
амернк.шських політиків го
ворить сам за себе: 

Виступ сен. Айвса 
Він радий, що може бути 

тут і вшанувати те, що УНСи-
юз зробив і робить для кра
щого взаємного розуміння 
між американцями й україн
цями. Тим самим він ушано
вує і тих українських борців 
за залізною заслоною, в кін
цеву перемогу він не сумні-

нах волі. Це живий доказ то
го, що могла б довершити ук
раїнська нація, якщо була б 
вільна. Сенатор вірить і впев
нений, що вже недалекий той 
час, коли українці за заліз
ною заслоною з'єднаються ра
зом з нами у великій сім'ї 
вільних народів. 

Сен.'Даґлес 
Він завжди знає, що укра

їнці — це великий нарід. Сьо-

I законами, спокійно, хоч і без 
оглядко та з добрими на 

(слідками". Президент відмо 

помогу визвольними змаган
ням України. Він зокрема 
поручав задержати традицію 
і те:к з нагоди теперішньої 
конвенції скласти пожертви 
на цілі Українського Народ
ного Фонду. 

Тостмаотерами бенкету бу
ли пп. Г. Герман, И. Лисогір 
та М. Пізнай. Під час бенке
ту виступила група танцю
ристів під проводом п. В. Ва-

Діючий заступник непри-' ка*я 3 Н ю Й0РКУ т а Два м а" 
явного в столиці генерально- лі брати Бобечки. 

правко наша. Вільна Україна 
допоможе забезпечити волю 
нам усім. УНСоюз доказав 
усім вартість едности. 

Сен. Дірксен 
Сен. Дірксен виступив на 

Конвенції попереднього дня. 
Зміст ного промови був пода
ний у вчорашньому числі. 

Дост. В. П. Раджерс 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
„СВОБОДИ", Д-РА ЛУКИ МИШУГИ 

У звітовому часі, себто від стиянської цивілізації 
попередньої конвенції У. Н. 
Союзу, що відбувалась у | 
травні 1950 р. в Клівленді, І 
„Свобода" мала в мни. році! 
свій 60-річннй ювілей. З цьо-1 
го приводу видано ювілейний 

ло 20 років існування цього 
тижневого англомовного до
датку до „Свободи" і впро
довж усіх тих 20 років звіто-
давець був ного редактором. 
,,Юкрейнісн Віклі" занмасть-
ся на своїх 4 сторінках всімн 
можливими справами, світо
вими, американськими й ук
раїнськими, будучи своєрід
ним унікатом у пресі та спо-

В АМЕРИЦІ 
• Каїшлійгькяя мінігтер обо- носило 469,000. В стейтах Мічі-

рони Врук Клекетон повідомив,' 
що уряд Канади незабаром від
кличе свої летунські сили, які 
перевозили військо і воєнний 
матері ял Із ЗДА до Кореї, бо 
зменшилося з а п о требування. 
Канада тримає ще в Кореї одну 
піхотну бригада' і три нищиль-

• В тижні, що закінчився 22 
травня, внесено найменше чне-1 переднього року. Урочистість 
ло нових зголошень на безро- вручення дипломів мас відбути-
біття. Це число становило 284.-, ся під голим небом, якщо буде 
000 І в на 24.000 нижче в1д*чнс- гарна погода. Це вже 253-те ЗН
ЯВ з попереднього тижня. В січ- кінчення шкільного року в цю-
ш число нових зголошень ви- му університеті. 

ген і Мессачусете число безро
бітних зростає, а в 32 стейтах 
зменшується. 

• Єяльськхй університет у 
Ню Гейвені цього року надає 
2.000 дипломів на святковому 
закінченні шкільного року, яке 
відбудеться 7 червня. Це число 
на 200 дипломів вище від по-

і на
шої демократичної системи. 
„Свобода" с всенародним ор
ганом і тому вона керувалася 
тільки загальним добром і 
гляділа на інтереси поодино
ких груп тільки збоку за-

альманах, в якому зібрано! гально - національних інтере-
основннп матеріал про укра- сів. Немає серед українців по-
їнську пресу взагалі, а про літичного напрямку, за вий-
..Свободу" зокрема. Цей ча- j нятком комуністичних зрад-
сопис, заснований першими ників, нема віровизнання, не-
нашнми піонерами на цін зем-1 ма жадної суспільної верст- - • • 
лІ, займас сьогодні почесне ви, представники яких не мог- я к ш - в п б л о в и н ; 1951 р. ві-
місце найстаршої і нанбіль- ли б забрати слово в „Свобо- д і и ш о в н а пенсію, але зали-
шої української газети в сві- ді" в рямцях тих етично-мо- ш и в с я ПОСТІ,-,НИМ співробітнн-
ті. Це велика честь, але й ве- ральннх засад та під кутом к о м працювали теж в Редак-
лика відповідальність. Свідо-. в с є н аціональних інтересів. 
мість цього завжди просвічу- 4-сторінкова „Свобода" з мі-
вала нам у нашій редакцій- німальними на американські 
ній Чіраці. У звітовому часі І відносини фінансовими засо-
,.Свобода" продовжувала і, бами, може почванитись, що 
розвивала свій традиційний [ в звітовому часі" на її сторін

ках забирали голос приблиз
но 500 осіб, усіх можливих 
походжень та напрямків. (У 
звіті наведено, за азбучним 
порядком, частину тих авто
рів, зазначуючи, що співро
бітників було насправді бага 

ЗВІТ РЕДАКТОРА „ЮКРЕИНІЄН ВІЮП". 
СТЕПАНА ШУМЕЙКА 

6 вересня 1953 року мину- лучаючи характер газети з 

- - — — і — - ~*~~'—"• " ~ • " - • " 
вився відповідати на запити J ви своїх економічних дорад-
в справі спору сенатора Мек- ннків — Артура Ф. Бернса 

М0Л0Т0В ПОГРОЖУЄ 
УЛЬТИМАТУМОМ-ЗАХІД 

ОДНОСТАЙНИЙ 

ції ще Ю. Днвнич, П. Одар 
ченко, І. Коровицькнй і В. 
Чапленко: перші три самі 
вийшли з Редакції, діставши 
іншу працю, останньому скін
чилась умова з припиненням 
літературно-мистецького тиж
невика. 

У звітовому часі, не збіль
шуючи об'єму газети, збіль
шено її зміст майже на 100'г 

національно - демократичний 
напрям у підході та оцінці 
всіх проблем. Вона здійсню
вала виписане в її заголовку 
мотто „Вільна трибуна віль
ного українського слова на 
вільній американській зем
лі". Це, очевидно, не значить, 
що „Свобода" друкувала, все, 
що їй хтонебудь написав. 
Свобода друкованого чи ви
голошуваного слова мусить 
бути обмежена широкими 
рямцями етики і всіх тих іде
алів, що лягли в основу хри-' жасться теж д-р С. Демядчук,1 (Закінчення на стор 5-Й). 

переходжуючи на 8 колон, 
то більше). У ЗВІТОВОМУ члсі . ! з М е н ш У ю ч и маргінес і помен-
крім звітодавця, працювали в шуючи шрифт. Проте Редак-
самій Редакції „Свободи": А . , « і я с а м а свідома пізних не-
Драгвн, І. Кедрин, д-р Лука Достач газети і старається по 
Луців і В. Давиденко, які те змозі сил все поправляти ча-
пер т в о р я т ь редакційний 11'опис' в Ря*"іях ” спромож-
склад. Членом Редакції вва-| ностеи. Головний натиск кла-

характером журналу й мага
зину. Перша сторінка с при-
свачувана головно інформа
ція;.!, на другій с статті, го
ловно з українського життя. 
,,Ю. Віклі" знайомить своїх 
читачів з українською історіс-
ю, культурою, літературою, 
користуючись при цьому не 
тільки визначними українсь
кими авторами, але й амери
канськими фахівцями цих ді
лянок. Таким чином, ,,Юкрей-1 Польщу 
нісн Віклі" с джерелом укра- гттгг 
їно:шавчнх відомостей Д л я І 
тих американських українців, 
що їм легше читати часопис 
англійською мовою, а т е ж 
для самих американців, заці
кавлених українськими про
блемами. Особливу увагу ча
сопис присвячує тут народже
ній молоді, для якої він при
значений. Одна сторінка — 
четверта — газети, яка була 
раніше заповнена фейлетона
ми й оповіданнями в україн
ській мові, тепер с відступле-
на цілком молодечим органі
заціям чи пак спортові, яким 
так живо цікавиться молодь. 
Таким чином в одному тижні 
на 4 сторінці „Віклі" знахо
дяться Студентські справи, в 
другому — справи виключно 
споріові, в третьому — Плас
ту, в четвертому — СУМА. 

Женева. — Про поверх 4-
годинні тайні наради, які від
булись у середу в рямцях Же
невської конференції для да-
леко-східніх справ, стало ві
домо тільки те, що Молотов 
поставив там справу Комісії, 
що мала б стежити за пра
вильним зберіганням переми
р'я в Індо-Китаї, — наче в 
ультимативній формі. Він за
явив, що комуністичним дер
жавам буде „дуже важко по
годитись „на будь-який ін
ший проект щодо складу та
кої Комісії, як тон проект, 
що передбачає в складі Ко
місії також членів комуністич
ної сторони. Цей прокт, за
пропонований комуністичним 
бльоком у Женеві, передба
чає у складі такої надзірної 
„невтральноі" Комісії такі 4 
держави: Індію, Пакістан, 

Чехословаччину. 

Американський д є р ж а вний 
підсекретар Беделл Смит, в 
за ним представники Англії, 
Франції і В'єтнаму одностай
но и рішуче відкинули прин
цип, щоб в Індо-Китаї наслі
дувати невдачннй прецедене 
із „невтральною" Комісією в 
Кореї, де — як виявив ви
разний протест Швеції І 
Швайцарії — делегати кому
ністичних країн Польщі Й 
Чехословаччннн внеможлн-
вили і фактично спараліжу-
валн виконування будь-якого 
надзору над дотриманням 
постанов про перемир'я. За
кордонні кореспонденти твер
дять, що Молотов старався 
на згаданій вище тайній на
раді розвіяти поголоски, на
че б він вернувся з Москви з 
примирливішими інструкція
ми, ніж їх мав раніше, (про 
що пишеться на іншому міс
ці). 

В С В І Т І 
О „Гамбургер Фремдеиблятт", 

ОДИН ІЗ ііаґіі т:фішіх німецьких 
часопнгів, який перестав вихо
дити під кінець другої світової 
війни, почне знову появлятись 
від 1 вересня ц р. 

• Ради Міністрів Кубанської 
Республіки вирішила, що всяка 
комуністична діяльність незгід
на з законодавством, і тому 
пооголоенла діяльність комуніс
тичної партії поза законом. 

• „Блакитнії Армія" - аме
риканська католицька організа
ція, що маг. ціллю поборювати 
комунізм духовими засобами — 
призначила світову нагороду 
миру канцлерові Аденауерові 
,,зд надзвичайні заслуги в бо
ротьбі за перемогу над кому
нізмом". 

• Проф. Крік Майстром, 
швед, що понад ЗО років викла
дав в одному китайському уні
верситеті й тепер, маючи ~4 ро

ки., повернувся а Китаю, запев-
няг., що китайці проженуть всіх 
чужинців - інженерів, включно 
з росіянами, як тільки відповід
на кількість китайської молоді 
покінчить технічні школи. В Ки
таї, мовляв, всі, включно з ко
муністами, не терплять росіян. 

• 1952 року місто Честертом 
в стейті Індіяна святкувало 100-
річчя свого існування, і з ціві 
нагоди поділено один квадра
товий цаль землі на 26 ,.пар-
цель" і по одній парцелі пода
ровано кандидатам на прези
дента: генералові Айзенгаверо-
ві 1 Адлесві Стівенсонові. Тепер 
місто домагається одиоцвнтоао-
го податку від кожної парцелі. 
Секретар Айзенгавера відіслав 
листа назад, а Стівенсон вислав 
одноцентового чека, заявляючи, 
що він платить податок, хоч І 
„безробітний". 

Сен. Фергусон 
Приявність на ювілейному 

бенкеті УНСоюзу вважає сен. 
Ферґусон аа привілей і че<ггь 
для себе. Америка — це велж> 
ка,-земля і прекрасне місце 
для життя. 60 років тояу гор-

ДЛалпзинлщітй. 
промовець на бенкеті 
Серію промов на бенкеті за

початкував українською про
мовою п. Я. Галичан, заклв-
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ВИПАДОК З ДЕПОРТАЦІЄЮ 
Найвищий Суд З'сдиненнх Держав проголосив недавно 

Після трирічної воєнної 
кадрилі в Кореї, яка закінчи
лася там. де й почалася — 
на 38-му рівнобіжннку — 
азійським народам стало яс
но, що бльок західній держав 
з Америкою в проводі — це 
великою мірою фікція: в 
практичній акції він не іс
нує, як щось єдине і ціле
спрямоване. І якщо навіть 
минулого року дехто ще мав 
сумнів щодо того, який ко
лосальний надщерб прести
жу західніх держав спричи
нила недолуга (збоку Захо
ду) корейська' кампанія, то 
сьогодні в цьому вже нема 
сумніву. 

Справдилися н а її с умніші 
передбачення тверезих лю
дей, що на полях Кореї За 
хід змарнував величезної ва
ги історичну шансу — шан
су покарати агресора. Індо 
Китай такої шанси не дає. 
Навіть більше: пряма участь 
ЗДА в індо-кнтайській війні 
— не тільки в очах комуніс
тів, але й в очах усіх лю 
дей, що люблять і шанують 
волю, розцінюватиметься як 
захист колоніальних інтере
сів Франції, отже, як бороть
ба не за волю, а проти волі. 
В даному випадку (щодо Ін
до-Китаю) історія мстнться 
на західньому світі, мстить-
ся за його непослідовність, 
полохливість і егоїзм. 

Кампанія в Кореї проти 
комуністичного агресора про
вадилася під прапорами Об'-

свос „історичне рішення ' в справі сегрегації в публічних 
школах. Суд визнав сегрегацію, себто систему, при якій одні 
школи існують для білих дітей, а інші для негерських, —-
протиконституційною і незгідною з духом американської 
демократії, ідеалом якої є — рівність. Це рішення відбилося 
широким відгомоном по цілому світі, який дістав ще один 
доказ н:: те. що американські ідеали є не тільки на папері, 
але здійснюються, нераз поволі, але здійснюються, і то за
конним шляхом, без потрясень, тюрм і проливу крови. 

Той Найвищий Суд ЗДА видав цими днями ще одне 
важливе рішення, на яке він давніше не був би цілком 
певно здобувся. Маємо на думці рішення в справі депорта
ції мехіканця Роберта Норгерта Гальвана, що живе в цій 
країні від 1918 року, одружений з американкою і є бать
ком чотирьох дітей, тут роджених. Рішення спирається на 
тому, що Гальван, чужинець, був членом комуністичної 
партії. 

Давніше неможливо було навіть думати про такого ро
ду рішення, як цс сталося тепер з Гальваном. Зміна насту
пила щойно від ухваленого Конгресом ..Акту МекКаррена" 
з 3950 року, себто додатку до закону про внутрішню без- єднаних Націй, була вислі 
пеку, автором якого є сенатор Пет МекКаррен, демократ Дом однозгідної постави і 
З Невади. Тепер Найвищий Суд тільки ствердив, що Кон-, Ухвали величезної більшости 
грсс мав конституційне право видати такий закон проти Держав — членів ОН. І як-
чужннців. Тим самим він затвердив рішення апеляційного "to ЗДА. що діяли тоді з 
суду в справі Гальвана, бо воно було видане на підставі мандату ОН, спасували перед 
Акту МекКаррена. Цікаво відмітити, що сім голосів було навалою китайських черво-
ла депортацією на підставі закону, а два — проти. Опіиію (

н и х „добровільців", то весь 
більшости репл,-рувая суддя Фелікс Франкфуртср, якого вва- с ш т - а народи Азії насампс-
жають найбільш ліберальним. Якраз від нього можна було Рел- сприйняли це як доказ 
надіятись спротиву. Суддя В. О. Доґлес заявив, що він не нерішучосте і слабосте ЗДА, 
може погодитися з тим, щоб людина, яка була колись ко-! а впарі з Цим і як доказ то-
муністом, носила на собі це ..прокляття" все життя. Знов г о- щ о агресора практично 
суддя Гюґо Л. Блек стояв при тому, що годі виганяти з нема кому покарати, нема від 
Америки людину, яка належала в Каліфорнії до політичної агресора надійного захисту, 
партії, що була визнана законною. Суддя Франкфуртср,* ™* y треба^иого задобрю-
оборовяв опінію більшости тим. що закони про допущення 
чужинців до цієї країни та право на їх побут тісно зв'я
зані „з політичною поведінкою уряду". Іншими словами, ті 
закони можуть бути раз легші, а другим разом гостріші, 
відповідно до обставин та інтересів країни. Але про такі 
речі мусить рішати Конгрес. Тут він рішив. 

Гальван заперечував свою приналежність .до кому ні с-
пишої пертії. Одначе' Найвищий Суд мав докази, які ствер-, 
джували, що він належав в 1944 році до Комуністичного 
Політичного Товариства. В тому часі комуністична партія 
була розв'язана, яле в 1946 році вона знов віджила і взяла! н и ц т в а " А П л я Р появився „У 

вати і ласки його запобігати. 

Чи ж не про те свідчать ос
танні заяви урядів Єгипту. 
Індії і Ливану, що вони не 
дозволять американським лі
такам перелітати над їх те
риторією, везучи допомогу 
французам в Індо-Кнтаї? 

І нам здасться, що доля 
Індо-Китаю вже припечатана, 
що він невідхильно потра
пить під контролю Москви, 
яка в цім випадку дуже 
зручно використовує гін азій
ських народів до унезалеж-
нення від старих колоніаль
них потуг (в даному разі — 
Франції). Які б не робила 
сьогодні Франція уступки ту
більній людності, вони стано
вища не врятують, бо прихо
дять запізно. Хто уважно 
стежив за розвитком подій в 
Індо-Кнтаї, той знає, що сьо
годні в рядах військ Го Чі 
Міна є багато в'єтнамських 
націоналістів, яких до черво
них штовхнула власне непо
ступливість Франції і колоні
альна практика французької 
адміністрації в Індо-Китаї. 
Про цс свідчать і часті пере
бігання вояків Бао-Дая на 
бік червоних. Свого часу 
Франція могла була цьому 
запобігти, та . . . шкода коло
ніальних прибутків! 

При теперішніх настроях 
людности В'єтнаму (а так 
само й Ляосу4 та Камбоджі) 
цілком зрозуміла вимога ко
муністичної сторони на Же
невській конференції — ство
рити коаліційні уряди в усіх 
трьох к р а ї нах-д є р жавах: 
В'єтнамі, Ляосі і Камбоджі. 
Комуністи знають, що не да
лі як за один рік ці уряди 
стануть однопартійно-кому
ністичними. 

Чи втрата Індо-Китаю для 
Заходу буде ,,останньою на
укою" і останньою поступ
кою Москві в розгрі Схід-
Захід, сказати сьогодні труд
но. В кожному разі доводить
ся констатувати, що совстсь-
кий бльок все ще в розгоні, 
в наступі, а західній світ бо
рониться і до того ж дуже 
невдало. 

Л-р Дмитро Бучилський 

УКРАЇНА В ЕСПАНСЬКОМУ 
s ;;.;.• -АТЛАСІ 

Заходами і коштами вядав-
іцтпа ,,Агіляр" появився „У-

під *вою опіку Комуністичне Політичне Товариство. Галь-J ніверсальний Атлас ЛґІляра", 
гана арештовано в 1948 році як особу, що с членом орга
нізації, яка пропагує насильний переворот в ЗДА. Акт Мек-
ІСаррена визнає вже саму приналежність чужинця до ко
муністичної партії законною причиною для депортації. 

Знаємо з досвіду, як важко американському народові 
погодитись з того роду поступуванням навіть супроти свого 
і:орога. Немає найменшого сумніву, що Гальван був кому
ністом і є ним сьогодні, і то впливовим комуністом та не-
гоночним, бо інакше не була б його справа дійшла аж до 
Найвищого Суду. Відоме, що Акт МекКаррена не мас сим-
пп~ій в Америці. Якби не комуністична -інфільтрація та 
іпі.ігунство агентів Москви, він не був би перейшов в Кон
гресі. Цей закон, який ще дасть себе відчути, спричинений 
комуністичною нахабністю, фанатичною відданістю кому
ністів чужим інтересам на шкоду Америки та їх вірність 
Кремлеві. Як довго Москва загрожуватиме Америці та віль
ному світові своєю агресивністю, нема надії на його зміну, 
хоч в цій справі ведеться сильна агітація збоку ліберальних 
кол. Навпаки, можна надіятись ще більших загострень, як
що виявиться, що комуністи продовжують свою зрадницьку 
іюботу, А продовжувати вони будуть. Розіслана недавно 
і:оік. ністичною партією брошура ,,Ди Америкен Вей" вка
зує, що партія береться до нової активности і розбудови 
. Одного фронту" в Америці, апелює до „розуму" і ,,здоро-
рого розсудку американців", вказуючи на Вол Стріт та „ве
ликий бнзнес", що контролює Айзенгавсра та на війну з 
Совстами, яку вони ніби готують. 

(Atlas Universal Aguilar, com 
pilado, redactado у trazado 
bajo la direccion de Jose Agui-
lar, Elisa Garcia Araez у An
tonio Villaroya. Aguilar, S.A. 
de Ediciones, Madrid 1954.). 
доповнений, зредагований і 
виданий під керівництвом Хо-
сс Агіляра, Елісн Гарсії А-
раез і Антона Віллярої. 

Складається він з трьох 
частин: 

1. Вступ і найважливіші ві
домості про всесвіт, на 141 
сторінці з 14-ма мапами в тек
сті. Вступна частина дає доб-
рой образ про всесвіт, про на
шу землю в ньому, її постан
ня, життя на ній, географічні 
відкриття; земля як політич
на сцена для людини, кому
нікація; що земля дає люди
ні й що може їй дати, що 
людина використовує і вели
ка кількість різнородних все
світніх дат. В цих текстах 
багато ілюстрацій, графічних 

зіставлень, діяграм, статис
тичних чесел тощо. Закінчу
ється ця частина великим 
матеріалом про світові гори, 
їх верхи, тунелі, мости то
що. Дуже цікавий розділ про 
всесвітню торгівлю з мапами 
й дія грамами. 

Цей розділ дуже добре на
писаний і творить знамениту 
енциклопедію. 

2. Друга частина — цс са
мий атлас, зложений з 116 
географічних мап, на зворо
тах яких подані найважли
віші відомості про країни й 
народи цілого світу, про їх 
географічне положення, про
стір, краєвиди, моря, клімат, 
води, фльору і політичний 
поділ. Ці матеріяли ілюстро
вані світлинами, що їх в ат
ласі є близько тисячі. 

3. Третя частина, на 125 
сторінках — це знаменитий 
індекс географічних назв і 
географічних термінів ужи
ваних в світі й Еспанії. 

Розмір атласу 41X35 см., 
грубість 5 см, вага 4,5 кг, 

оправлений у червоне н зе
лене полотно. Ціна 1500 пе
сет (приблизно 40 доларів). 
На еспанські відносини це 
видання дуже дороге, але з 
накладу 12 тисяч примірни
ків видавець мас на складі 
ще ледве кілька примірни
ків. На новий наклад, що мас 
бути вдосконалений і скоре
гований, видавець мас замов
лення на 4 тисячі примірни
ків. 

До видання атласу вида
вець, маючи цілий штаб фа
хового персоналу, підготов
лявся довгі роки. Це найбіль
ший, найкращий і найком-
плетнішнй атлас, з виданих 
досі не тільки в Еспанії, а в 
цілому еспанськомовному сві
ті. При його виданні найбіль
ші труднощі були цензурні, і 
то подвійного характеру: дер
жавного й приватного. Дер
жавна цензура погодилась 
на друкування, з умовою, що 
вона не матиме дипломатич
них протестів по появі атла
су. Можна собі уявити, 
скільки було в зв'язку з цим 
клопотів. ..Ми попадали в 
безнадію, бо до нашого ви
давництва під'їздили різно-
родні панове з своїми дипло
матичними документами і в 
нашій присутності розв'язу
вали свої граничні спори. Бу
ли моменти, що ми вже хо
тіли зрезигнуватн з видання 
атласу". 

Живим свідком мозольної 
праці видавця залишилась 
на звороті заголовного листа 
книги епіграма, що своїм ха
рактером дуже нагадує старі 
нотатки переписувачів і пер
ших друкарів книг: „Приго
товляючи цю працю, ми бра
ли під розвагу найновішу й 
найповнішу бібліографію все
світніх атласів, географічних 
праць і матеріалів майже 
всіх країн окремо, що їх ма
ли змогу одержати від бага
тьох приватних людей та 
установ". 

Бібліографічних джерел ат
лас не подає ніяких. 

Видавець і редактори при
зналися, що їх цікавила й ці
кавить Східна Европа, але 
вони не диспонували відпо
відними матеріалами. Не дис
понували, бо не хотіли! Зна
ємо, що основою всіх студій 
про Східню Европу були два 
мізерні шкільні атласи боль-
шсппцького видання з років 
1949 і 1961. Інші дані чер 
пали? з різних енциклопедій. 
що здебільша наші проблеми 
трактують ненауково. 

Коли порівнювати подібні 
видання в Еспанії, треба ска
зати, що назагал Україна в 
„Універсальному Атласі Агі
ляра" представлена не най
гірше, враховуючи назад ниц-
тво еспанської науки, її заро
зумілість, недбалість і зреш
тою загальне явище серед 
„західняків" (маленькі вий
нятий завжди є) — нахил до 
змішування східньоевропсн-
ських національних проблем 
в московському „котьолку". 

Забракло сили в сспансь-
кнх науковців навіть тран
скрибувати правильно наші 
географічні назви, а все вий
шло „освячене" Москвою, або 
так, що навіть тяжко зразу 
догадатися, що воно таке. 
Один раз заблукав „рутено", 
є „малорос", є ще деякі „жа
лості ума", яких вже треба 
сьогодні соромитися. Одне 
потішаюче явище: видавці 
мають добру волю виправити 
всі помилки. Так, бодай, за
явили! Видно, що мають ви

киди сумні пня, бо боялися 
української критики і дума
ли, якби то приховати атлас 
перед українським оком! Цс 

добрий знак! 
В загальному Україну в 

„Універсальному Атласі Агі
ляра" потрактовано, як окре
му географічну одиницю, а 
нас — як окремий нарід. 
Розважаючи несвідомість, не
знання і нехіть до т. зв. схід-
ніх проблем самих еспанців, 
традицію все підтягати під 
спільний знаменник „санта 
Русія" і „диявольські споку
си" дипломатів наших „доб
рих" сусідів, треба видавцям 
признати багато безсторон 
ности. 

З усіх під'яремних країв й 
народів, поневолених Моє 
квою давніше, Україна по-
трактоваиа н а й п оважяіше; 
видно в авторів добру волю 
розглядати нашу батьківщи
ну окремо від Москви, чого 
не удостоїлись інші народи, 
старі невільники Кремлю, 
включно з Білоруссю!"* 

В індексі країв, на 140 сто
рінці, в абетковому порядку, 
є на своєму місці „Укранія" 
(Українська ССР) з такими 
поясненнями: „Совстська Рес
публіка, 576 тис. кв. км., 40,8 
мільйона мешканців, столиця 
— Київ, найголовніші міста: 
Вінниця, Полтапа, Харків, 
Дніпропеттчнісьис. Сталіне 
Запоріжжя, Львів, Одеса; мо
ва українська Й московська 
(русо), пі-шпи'.нлннл право
славне". Про Ук пінську Ка
толицьку Цсркпу нгмяс й 
згадки. Дальше пояснення: 

ПОВОРОТ КОРОЛЕВИ 
ЄЛИСАВЕТИ 

(Допне із Лондону) 

15 травня мешканці Лондо
ну і приїжджі гості, навіть з 
європейського к о н т иненту. 
зустрічали сердечно молоду 
королеву Британії і Британ
ської Спілки Народів Єлиса-
вету П. Королева вернулася 
Із подорожі навколо світу з 
своїм мужем князем Един
бурзьким Фнлипом. 

З голосів преси та з про
мов визначних діячів Брита
нії в ці дні можна глибше 
оцінити вагу королівської 
влади в політичному житті 
цієї країни. Коли взяти істо
рію Англії, то інститут мо
нархії не завжди був у цій 
країні популярний. Це вели
кою мірою залежало від осо
би монарха: якщо король 
умів порозумітися, з парла
ментом, тоді й пошана до 
нього була в народі глибока. 

року. „Всесвітній Атлас Агі
ляра" ці мрії їм перекреслив. 

Головна відомість про Ук
раїну надрукована на звороті 
мали 33: 

„Україна, своїм населенням 
і економічним потенціялом, 
займає друге місце в Совст-
ському Союзі. її територія 
розділена рікою Дніпром на" 
дві частини; північна часть 
— цс рівнина, що її підлож-
жя встелює верства „чернод-

Але бували ^королі, які хоті
ли правити п-цій країні само
державно. Такі- * спроба кін
чалися невдаЧею, бо король 
не мав змоги опертися на ре
гулярну армію, як його ко-
леґи-королі на європейсько
му континенті. 

За династІгЗ?иоартів у 17 
стол. популярність монархії 
в Англії стояла найнижче. 
Король Чарлз І був покара
ний смертю рішенням парла
менту 1649 року, і в країні 
проголошено .республіку. П 
президент (лешд-протектор) 
Олівер Кромвел привласнив 
собі більшу владу як колись 
королі, став фактично дикта
тором. Свободолюбні англійці 
після смертн Кромвела ріши
ли вернути монархію. Обме
живши владу1 монархів на
прикінці 17 стол., англійці 
дожили з цією установою до 
20 стол. 

На початку цього століття в 
Британії були сильні респуб
ліканські течії, які готові бу
ли скасувати інституцію мо
нархії, як зайву. Однак до 
цього не дійшло. 

Недавно 'вийшла книга 
бувшого міністра закордон
них справ Британії Гербврта 

- Моррісона про владу в Бри
танії. Цей визначний провід
ник Партії Праці замолоду 
сидів у тюрмі'за пропаганду 

Головні "багатства ш ( с і о н " (так сердега написав ПР°™ *о"аш«ІІ: • Пізніше, піс-
„і оловні оагатства к Р а ш и | чоонозем" І ля другої світової війни, Мор-
лшеннця і всі збіжжя, бплоп- •''-московська „чорнозем , n i r n M n n i п п в м п г я 6 v T H м і н і с . 
на, тютюн, садівництво, во 
локонні рослини, окопові рос- к л і м а т У 
лини і городництво; різно-
родна індустрія, вугілля і за
лізо. Управні землі 281,640 
кв. км., луги й пасовища 
37,480 кв. км., ліси 33,540 кв. 
км., неужиткн 22,394 кв. км. 
Комунікаційна мережа 14.800 
км. залізннчих шляхів і 13,-
700 км. битих шляхів". Про 
імпорт і експорт немає відо
мостей. У замітці: „Включе
на до СССР". 

В кордонах Совстського 
Союзу назва України з її 
кордонами, зазначена на ма 

ДБ), лагідного й помірного'РІСОНОВІ Довелося бути мініс
тром в уряді Етлі. Моррісон 
у своїй книзі оповідає подро
биці про взаємовідносини між 
міністрами і- королем. Суть 
відносин та, що при всій по
шані до короля, як носія 

Південна рівнина,' 
або ,,Наваросіл" простягаєть
ся аж до Східніх Бескидів. 
Між Дніпром і Озівськнм мо
рем хвилюється височина 
Дінця. По анексії східньої 
частини Польщі, Підкарпат
ської Рутенії і зони Молдав
ського побережжя, простір 
України становить 576,600 
кв. км. з 40,5 мільйона насе
лення. Столиця Київ (900 ти
сяч мешканців) положена 
над Дніпром і є великим тор
говельним та індустріальним 
центром з важливими icfo-

пах 3, 4. 6 (на ній в Карпа-ірнчннми пам'ятниками. Інші 
тах є назва „рутено"). 28. 29, м і с т а (перечнелено 23 міста, 
31. 33. 35, 37; ціла Україна **** якими): ..Львів (400 

тис) , старе польське місто, 
Одеса (600 тис.) найважлнві 
ша чорноморська . пристань, 
Полтава' (130,5 тио.), 'куль
турний і торговельний центр, 
Харків (900 тне) , найважли
віший центр залізної індус
трії, її найбагатші землі — 
говориться у продовженні — 
роблять Україну країною 
старих хліборобських тради
цій, а головними її продук
тами с плекання зернових і 
волоконних рослин, тютюну, 
городництво; багата на різ-
нородну промисловість. Але 
її економія зазнала глибоких 
змін, що їх завдячує своїм 
найбагатшим зложжям ву
гілля і заліза. Для електри
фікації використано води 

з зазначенням 25 областей, 
але без Криму, знаходиться 
на малі ЗО. 

На звороті маля 4 с поль
ський „лямент", начебто 
„Польща втратила Вільно, 
Львів і Карпати". На малі 6, 
розміщення народів в Евро-
пі, українські острови зазна
чено аж на берегах Волги. 
Це дійсно вершок студій ав
тора цієї карти! 

На звороті мали 29 — ці
лий Вавнлон. Є там 36 міль
йонів українців чи „малоро
сів", є „великороси", білору
си, з заввагою, що „українці 
становлять ІО',т всього насе
лення СССР". На звороті ма
т і 31 є відомість що Україна 
складається з 25 областей; 
всі вони перечнелені, включ
но з Дрогобицькою, Черні
вецькою, 3 а к а р п а тською, 
Львівською, Рівенською, Ста-
ниславівською, Тернопільсь
кою і Волинською. Звичайно, 
що сама згадка про ці від
вічно українські землі виво
дить з рівноваги наших су
сідів — „дипломатів", які 
при кожній нагоді покли
каються на те, що Еспа-
нія визнає їх кордони з 1939 

В. М. Вергай 

УЧАСТЬ ІВАНА ФРАНКА 
В РОБІТНИЧОМУ РУСІ 

(4V 
З великою допомогою у бо

ротьбі за самостійність укра
їнського робітництва прий
шла Українська Радикальна 
Партія, що постала була 
1890 р. за активною участю 
Франка. Статті Франка, Пав-
. лкя і ін. з гострою крити
кою польського шовінізму у 
газеті ,.Народ" довели до то
го, що вже на з'їзді 1892 р. 
,',ашннськн!!, реферуючи про 
тактику й організацію партії, 
с.авнв внесок, щоб утворити 
окремий український СОЦІА
ЛІСТИЧНИЙ комітет і щоб ви
давати газету українською 
мовою. Та коли цей внесок 
поставлено на голосування, 
то перша його частина про
йшла, а друга — ні. Тоді 
Українська Радикальна Пар
тія, головою якої був Фран-
ко, постановила сама зайня
тися агітацією і організацією 
міських українських робітни

ків. По довших дискусіях, в 
УРП зарисувалися дві групи: 
старших і молодших. Старші 
радикали були тієї думки, 
що врятувати українських 
робітників від польонізації 
можна тільки організуванням 
їх при УРП. Молодші тверди
ли, що найкращим засобом є 
клясове освідомлення. Всі по
годилися на тому, що цю 
справу мають вирішити самі 
робітники. Дня 17. IX. 1896 
року скликала УРП довіроч-
ні збори українських робітни
ків у Львові і на них ухва
лено заснувати Українську 
Соціял-Демократнчну Пар
тію, випустити відозву та 
приступити до видавання ук
раїнської соціалістичної га
зети латинськими буквами, 
бо української абетки укра
їнські робітники не знали. 

За кілька днів по цих збо
рах появилася відозва п. з. 

„Поклик до робітників руси
нів", зредагована Євгеном 
Левицьким, з підписами: Ми
хайло Бориславський — сто
ляр, д-р Іван Франко — літе-
рат, Микола Ганкевич — 
правннк, Іван Глинчак - -
слюсар, Михайло Котиляк — 
швець, д-р Євген Левицький 
— правник, Михайло Павлнк 
— літерат і Юрій Сндорак — 
друкар. 

У відозві умотивовано не 
тільки потребу самостійної 
політичної організації укра
їнського робітництва, але й 
поставлено ясно денаціоналі-
заційну ролю чужого капіта
лу на українських землях, 
як також нещирість польсь
ких СОЦІАЛІСТІВ до українсь
кого національного питання. 

Впярі з національним пи
танням ставало ft питання 
української державносте, її 
самостійносте і соборности. 
Ставив це питання всім перед 
очі Михайло Драгоманов у 
першій політичній програмі 
1880 p., і у своїх писаннях, 
ставила його у своїй про
грамі 1885 р. Партія Україн
ських Соціялістів-Революціо-
нерів, ставила Українська 
Радикальна Партія у своїй 
програмі 1890 і 1896 pp., пи
сали про це й Іван Франко 

;1895 р. у журналі „Життя і 
Слово" та Ю. Бачинський у 
книжці „Україна ірредента". 

Питання організації укра
їнського робітництва в окре
му партію та питання будо-

|ви української держави, сто
яли ясно й одверто. Треба 

І було тільки їх реалізувати. 
Комітет довірочннх зборів 
львівських робітників дору
чив Миколі Ганкевичеві зре
дагувати перше число в дусі 
виданого ним „Поклику". Та 
як тільки перше число „Ро
бітника" вийшло, всі побачи
ли, що Ганкевич пішов по 
власній лінії. У програмовій 
статті „Наші цілі" він писав, 
що нова партія „стаятиме на 
основі гяйнфельдської про-
прамн і нею буде кермувати
ся в своїй діяльності". Поча
лося тертя між Галицькою 
Соціял-Демократичною Пар
тією і Українською Ради
кальною Партією, як також 
між Миколою Ганкевичем та 
Іваном Франком, які зустрі
лися пізніше як кандидати 
на послів — Франко від УРП, 
а Ганкевич від ГСДП в окру
зі П е р е м ишль-Добромиль-
Мостнська. 

Спробу заснування само
стійної української робітничої 
партії загирив Микола Ган

кевич. Спроби Яцка Остап-
чука і д-ра Яросевнча на VTJ 
з'їзді УРП 1898 р. перейме
нувати її на Українську Со-
ціял-Демократичну Партію, 
не привели до успіху, і вони 
склали заяву, що соціял-де-
мократн виступають з УРП. 

Українські соціял-демокра-
ти, виступивши з УРП, 11. 
ГХ. 1899 р. заснували Укра
їнську Соціял-Демократнчну 
Партію, але програму прий
няли австрійської соціял-де-
мократичної партії, себто 
марксівську. Іван Франко, не-
вдоволений з того писав: „Не 
довго ждати — а будемо ма
ти (а властиво вже ft маємо) 
фомальну релігію, основану 
на догмах ненависте та кла
сової боротьби. Признаюся, я 
ніколи не належав до вірних 
тої релігії і мав відвагу серед 
насміхів і наруги її адептів 
нести сміло свій стяг старого, 
щиро людького соціалізму. 
опертого на етичнім шнроко-
гуманнім вихованні мас на
родних, розповсюдненні осві
ти, науки, критики, людської 
та національної свободи, а не 
на партійному догматизмі, не 
на деспотизмі проводирів, не 
ва бюрократичній регламен
тації всієї людської будуч-
ч н н н . . . " Як Франко перед

бачав, так і сталося. 
Новозорганізована УСДП 

не здійснила свого завдання. 
Провід її був ідеологічно роз
двоєний; її провідники, коли 
виступали в українському се
лі, то виступали в дусі на
родницького соціалізму, а 
коли виступали в місті, то 

найвищої влади, фактично 
владу в державі виконують 
міністри. Король Юрій VI хо
тів був поцилувати деяких 
злочинців, засуджених на ка
ру смерти. Він звернувся був 
до Моррісона; тоді міністра 
внутрішніх справ. Міністер 
подав свої аргументи, чому 
не може прийняти пропозиції 
короля, і справа була скін
чена: король' ніколи не вияв
ляв свого невдоволення, що 
його пропозиції не були ви
конані. 

Те саме у відносинах носіїв 
королівської влвлм'- ,ЗҐ іяшхмн 
міністрами: "король королюс, 
але влади не' виконує. Чим 
ліпше розуміє Король цю за
саду правління Великобрита
нії, тим ліпше для нього 1 
для народу. •• 

Король, що не несе відпо
відальносте за політику (ця 
відповідальність падає на ту 
партію, що мас- більшість у 
парламенті і уряд у своїх ру
ках), виконує, однак, багато 
інших функцій, які для уря
ду дуже корисні. Особливу 
вагу мас репрезентація на 
різних громадських святах, 
на які мусЬнг б іти міністри. 

Дніпра ( г і д р о е л е к т р і в н я " ^ Т ІДЄ ^Р0^ ч и ХТО' 
п , г і Л и . . » \ - ;„„„ |нсвуль із королівської роди

ни, і дорогий для міністрів 
час вони можуть використати 

Дніпрельстан), внаслідок чо
го ця частина стала основ
ною зоною совєтської інду
стрії". 

Звичайно, що як на універ
сальний атлас і значення 
України на сході Европи (са
мі видавці признають нам 
друге місце, ДБ.), то воно 
замало сказано, але треба 
розважати вбогі еспанські 
студії про Східню Европу 
взагалі, а про Україну зо
крема, і тоді ця замітка мас 
для нас велике значення в 
цьому атласі, тим більше, що, 
по тяжких цензурно-протес-
таційних операціях, він сьо
годні мас значення, сказа
ти б, урядового документу. 

на свою чергову роботу. Мор
рісон у своїй книзі називав 
короля „втіленням держави" 
(The Incarnation of the State). 
Король, чи королева, і вся 
королівська родина — це ні
би „власність держави", її 
необхідний інвентар, без яко
го не може нормально діяти 
лержавна машина. В цих 
функціях англійської монар
хії є немало театрального, 
але й ця стЬрбна подобасть-
ся широким масам народу: 
люди з охотою .дивляться на 
королівські коляси, що їх 
тягнуть сірі «оні вулицями 
Лондону, на_ одягнених 

Мадрид, у травні 1954 Р.Б. І старовинні увіформи””вояків 
'і т. д. 

Для Британської Спілки 
виступали як марксисти, як цями. Справа ця набрала по-1 Народів монархія — цС Сдн 
члени польської соціял-демо-, важного значення тоді, коли J на ланка, що формально 
кратії. Доходило -до таких До цієї думки пристав проф 
дивоглядів, що голова УСДП Михайло Грушевський. Від 
Микола Ганкевич був рівно- J радикалів також за об'еднан-
часно головою львівського' ням були Вол. Охримович, 
комітету польської соціял-де-
мократачної партії. Такий 
стан проіснував аж до 1907 
року, коли проти політики 
Миколи Ганкевича створила
ся опозиція під проводом 
Льва Ганкевича, Старосоль-
ського, Буняка та ін., і в 
1911 р. створилася друга са
мостійна УСДП. 

Сам Франко в тому часі 
переживав невдачу у виборах 
і був у затяжній боротьбі з 
польською суспільністю за 
статтю про Міцкевича, і на 
те, що діялося, у робітничому 
русі, особливої уваги не звер
тав'. Він тоді був зайнятий 
переговорами з Ю. Романчу 

Євген Левнцький, Вячеслав 
Будзяновський. 

Коли Охримович І Левиць
кий почали видавати газету 
„Будучність", Грушевському 
вдалося переконати франка, 
щоб і він пристав до об'єд
нання. В грудні 1899 р. в га
зеті „Діло" видруковано 
платформу об'єднання, яка, 
по відкиненій з'їздом УРП. 
лягла в основу нової партії 
Народне Стронняцтво, яка 
відтак назвала себе так, як 
було в плятформі об'єднання 
— Українською Національно-
Демократнчною Партією. Та 
коли Франко й Грушевський 
переконалися, що ця нова 

ком, провідником опозиції партія ступав на шляхи ста-
народовців, в справі об'сд- рнх народовців — вийшли 
нання радикалів з иародов-|з неї. 

звязус заморські країни з 
метрополією. Подорож коро
леви Єлисавети по заморсь
ких країнах, Приналежннх до 
корони Британії, була оціне
на в промові прем'єра сера 
Вжстона Черчила в парла
менті. Він сказав, що королі 
в Британії — не правителі, 
але „слуги держави", і за 
Цю добру службу висловив 
подяку королеві Єлисаветі і 
князеві Филипові. До цієї по
дяки в теплому тоні приєдна
лися й провідники ДВОХ ін
ших партій: Етяї — за Пар-
гію Праці та Дейвіс — за 
Партію Лібералів. 

Преса стверджує, щ 0 HtKo-
ін ще не була така популяр-
іа королівська влада в цій 
<раїні як тепер, за королеви 
Єлисавети. „Вона була ва-
иколена, щоб бути короле-

пою", — кажуть англійці. . , 
Н. А. 
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ЛІ ЖПЕ0ЛТП ГРЛ лімстшитво РОЇВ а гіг 
Андрій Кияннч 

КИЇВ ЧИ МОСКВА? 
Я не знаю, чи с якась біль

ша сила, щоб так полонила 
душу людини, як мистецьке 
слово, висловлене обдарова
ним мистцем. Очевидно, тому 
театр вважається за націо
нальну скарбницю культури. 

Вже не раз, відзначала чу
жинецька преса, що українсь
кий народ обдарований мис
тецьким таланом. Наша піс
ня, танок, музика — виділя
ються від щшонаціональних. 
Наше сценічне мистецтво, 
протягом віків окрадуване 
Москвою, репрезентувало і 
репрезентує досі Москву пе
ред чужинцями. І тепер ук
раїнське мистецтво, хоч фор
мально, до деякої міри, відме
жувалося від московського, 
проте змістом .своїм служить 
і досі Кремлю. 

Хоч у важкому становищі 
перебуває українське м и с 
тецтво, але відрадним є те, що 
Україна і - досі веде перед. 
Московські театри необмеже
ну допомогу дістають від у-
ряду, систематично зміцню
ють свої кадри за рахунок 
українських акторів, — все ж 
Київ с непоборним. 

З великим успіхом проде-
• монстрував' "Київ свою непо

борність у березні 1936 р. під 
час, так званоГ, декади укра
їнського мистецтва у Москві. 

За постановою ЦК КП(б)У 
в згадану декаду включено: 
Український Державний Ки
ївський Театр рпери та бале
ту, як чолову'мистецьку оди
ницю, хорошу капелю „Дум
ка" під мистецьким керівниц
твом Н. Городовенка, капелю 
бандуристів' під мистецьким 
керівництвом М. Миханлова 
та жіночий театралізований 

^МСамбль*Щ і»азрм хтщьло 
помад п'ят сот .осіб. 

Розпочалась,, як тоді гово
рили, — шалева підготовча 
робота. Кожен дктор жертву
вав собою до безмежности, бо 
йшлося тут не про чергову 
виставу, а про змагання Киє
ва з Москвою. І кожний ак
тор розумів, що арбітром цьо
го змагання • будуть „Мис
тецтвознавці" з Кремлю. Від
повідальність за мистецьку і 
ідеологічну сторону декади 
покладено 'на- нач. управлін
ня мистецтв при Раднаркомі 
УССР Андрія Хвилю. 

Театр підготовив.для пока
зу три опери: „Запорожець 
за Дунаєм", „Наталку Пол
тавку" та „Снігуроньку" ро
сійського композитора Рим-
ського-Корсакова. З а м і с т ь 
звичайних програм, було ви-
друковано на люксусовому 
папері лібреттодо опер з фо
тознімками учасників та най
кращі кадри із кожної дії. 
Лібретто до опер „Наталки 
Полтавки" і ,,Запорожця за 
Дунаєм" оздоблено (обгортки 
і над текстом, кожної сторін
ки) найкращим українським 
народним орнаментом. Об
кладинка лібретта до „Снігу
роньки" була прикрашена не

величкою фотознімкою Київ
ського оперового театру. 

Настав день від'їзду. Як і 
треба було сподіватись, кия
ни з усією урочистістю відря
джали своїх мистецьких „ам-
басадорів" до Москви. Майже 
усі київські газети присвяти
ли цій події щонайменше дві 
сторінки. Разом з театром ви
їхало коло десяти кореспон
дентів київських газет, які 
кожного дня подавали теле
графні вістки про мистецькі 
успіхи. Цими успіхами ціка
вились не тільки мешканці 
столиці, а й уся Україна. 

Декада українського мис
тецтва розпочалась оперою 
„Запорожець за Дунаєм". І 
хоч в газеті „Всчерняя Моск
ва" було повідомлено, що 
квитки на всі вистави, прода
ні (а насправді їх московсь
кий партком розподілив як 
талони на взуття), проте бі
ля театру були тисячі бажаю
чих відвідати українські ви
стави. Це бажання було на
стільки незміриме, що тут же 
спекулянтам платили за кви
ток ціною в ЗО карб. — 100 
і більше. 

Після третього дзвінка, за
віса піднялася. Зірвалась бу
ря оплесків, переплетена реп
ліками : 

— Какая прелесть! . . 
Все це йшло на конто за

служеного маляра Курочки-
Армашевського, що здивував 
москвичів своєю декорацією, в 
яку, здається, вклав усю свою 
душу. Появу кожного актора 
глядачі вітали, не жаліючи 
своїх долонь. Але, коли по
чувся голос Паторжннсько-
го: 

Ой щось дуже розгулявся, 
'" Ледве я сюди'добрався'..*, 
здавалося, що Оплескам не 
буде кінця. 

Десять днів кияни дивували 
москвичів. Крім театрів ви
ступали по клюбах, в концер
тах, біля мікрофона тощо. Усі 
постави театру та концерти 
транслювались через радіо
станції, їх послухав цілий Со-
встськин Союз. Усі постави 
театру відвідала кремлівська 
свита, очолювана Сталіним. 

Чудовим вечором народної 
пісні і танцю закінчилася де
када українського театраль
ного мистецтва, про яке мо
сквичі довго не могли забу
ти. Але як оцінила українсь
ке мистецтво урядова Моск
ва? 

„Десять днів українських 
гастролей — це не лише ра
дісна зустріч москвичів з у-
країнськнмн п р а цівниками 
мистецтва, але й корисна лек
ція нашим власним оперовнм 
та балетним театрам". Так 
писав у „Правді" нач. управ
ління мистецтв при Раднар
комі СССР Корженцев. 

Як бачимо з наведеного, 
Київ дає лекції Москві. З фа
хового боку, В. Городинський 
писав так: „Виступи україн

ського оперового театру бу
ли справжнім і незаперечним 
тріюмфом українського мис
тецтва в його цілому... Укра
їнські співаки прекрасно спі
вають, диригенти прекрасно 
диригують. Москвичі громом 
оплесків вітали прекрасну ро
боту поставників Манзія та 
Лапицького, художників' Кі-
геля, Хвостова, Курочки-Ар-
машевського та Евеябаха. Є 
щось у роботі української о-
пери таке, що особливо при
вабливе для нас. Це нечува-
на свіжість думки, особлива 
виразливість деталів, юнаць
ка пристрасть у виконанні..." 

В останній день декади ар
тистів було аапрошено до Ге
оргіївської залі великого крем 
лівського палацу для зустрічі 
з сталінською свитою. На 
цьому прозаїчному вечері не
сподівано виступив з корот
кою промовою сам „батько" 
Сталін. Він говорив: „Ви 
своїми гастролями оновили 
репертуар нашого Великого 
театру, врізноманітнили його. 
Я радий вас бачити і чути в 
столиці. Сподіваюсь, що в на
ступному році, під час вашо
го майбутнього приїзду, ви 
здивуєте' нас ще більшими 
досягненнями". Ці слова, мо
же, і не точні, але зміст їх та
кий, — писала артистка О. 
Петрусенко. . 

Днем пізніше, 23 березня 
1936 року уряд СССР за бли
скучі успіхи нагородив Київ
ський театр опери та балету 
орденом Леніна. Це був пер
ший орденоносний театр в 
СССР. Крім того, нагородже
но було орденами 16 учасни
ків декади мистецтва, в тому 
числі: народні артисти М. 
Донець, І. Паторжииський, 
М. Литннненко - Вольгемут, 
керівник4 капели бандуристів 
М. Михайлів, ' художник І. 
Курочка-Ариашевськнй і Ін-

Ці факти с. незаперечли
вим доказом того, що ваші 
запеклі вороги — московські 
імперіалісти примушені були 
визнати українське мистецт
во першим по своїй якості в 
цілому СССР. 

Повертались українські ар
тисти з Мокви переможцями, 
як після великого виграного 
бою. Проте окремі учасники 
були пригнічені нагородами. 
Бо й справді, чому Андрій 
Хвиля одержав орден, не бу
дучи артистом, тоді, як 3. 
Гайдай (через те, що дочка 
священика) — нагороди бу
ла позбавлена? Так само не 
одержав нагороди заслуже
ний артист Гришко і інші, що 
заслуговували на це. Про це 
найбільше йшла мова серед 
артистів усіх театрів столиці. 
Скоро довідались про . це в 
Кремлі і було ухвалено дру
гим указом нагородити і реш
ту артистів перших ролей о-
перового театру. 

З вище наведеного виникає 
запитання: якого розцвіту 
досягло б українське мистец
тво, коли б воно було віль
не, без опіки „старшого бра
та"? 

ОСТАННІЙ ТВІР Ю. ЯНОВСЬКОГО 
Останнім твором недавно 

померлого в Києві українсь
кого письменника Юрія Янов-
ського була драма , Дочка 
прокурора." Події, зображені 
в драмі відбуваються протя
гом однієї доби в одному з ве
ликих міст України. Проку
рор Чуйко повертається до
дому і в родинному колі роз
повідає про судовий процес 
над Романом Бондарем, учнем 
десятої кляси. Роман спіймав* 
ся на грабунках, він не бажає 
розповідати судові про своїх 
співучасників. Суд вважає 
Романа жертвою якоїсь зло
чинної банди. Батько Рома
на загинув на війні, а мати 
найшла другого чоловіка; — 
хлопець, не маючи догляду і 
забезпечення, пустився на 
злочинний шлях. Прокурор 
Чуйко говорить, що члени су
ду для Романа більші прия
телі, ніж його рідна мати. 

Справою Романа затурбу
валася єдина вісімнадцятиліт
ня дочка прокурора Ліля. — 
Стає відомим, що Ліля замі
шана в аферу злочинної шай
ки. Вона сама грабувала різні 
речі, а Роман був її найближ
чим приятелем. 

На суді Роман нарешті при
знається, що злочинці, втяг
нувши його в грабіжницьку 
банду, погрожували вбити йс-
го і Лілю, якщо він від них 
відійде. На суді появляється 
Афанасій Аполонович Гер, у-
читель танців і спорту, він в 
головним винуватцем драми, 
Роман мав єдину стару і ви-
лннялу сорочку. Гер подару
вав Романові нову шовкову 
сорочку, але потім вимагав 
робити злочини. Ліля розпо
відає судові, що за завданням 
шайки з залізниці Ромав при
носив на певну адресу вели* 
ку валізку. Йому говорили, 
що вія потрапив на фальши
ву адресу. Тоді Ромав прохав 
залишити на певний час ва
лізку, поки вій встановить 
правдиву адресу. Вночі з ва
лізки вилазив неповнолітній 
співучасник злодіїв, відкри
вав двері і квартиру грабува
ли. Під час однієї такої опера
ції Романа Ліля зателефону
вала в кримінальну поліцію 
і Романа було схоплено. — 
Знайшовши винуватця драми 
Афанасія Аполоновича, суд 
ухвалює розпочати нове пере
слухування справи. Голова 
суду заявляє Афавасію Апо-
лоновнчу, що його судитиме 
військовий трибунал. Суд ді
знався, що він служив у по
ліції на окупованій німцями 
території, був не раз судже
ний. 

Марфа Матвіївна, мати 
Романа, признає перед судом, 
що вона не турбувалася своїм 
евном, була поганою матір'ю, 
але пообіцяла гробити з Ро
мана „корисного члена совєт-
ського суспільства". Суд зві
льняє з-під охорони Романа і 
передав його матері. Всі при
сутні на суді обіцяють стати 
„чесними членами комуністи
чного суспільства," 

В драмі багато невмотнво-
ваннх і неясних моментів. — 
Родина прокурора Чуйка це 
зборище морально розкладе
них людей. Дружина проку
рора Кіра Карловна вважала 
Афанасія Аполоновича своїм 
любовннком. Коли в присут
ності свого чоловіка вона те
лефоном призначає з ним по
бачення і коли чоловік про
ти цього протестує, Кіра Кар
ловна дивується і звертаєть
ся до дочки Лілі: „Як тобі це 
подобається: невже я не мо
жу приймати старих друзів?" 
Кіра Карловна трактує Лілю 
не як свою дочку, а як при
ятельку, з яких одна старша, 
а друга молодша. Вона по
вчає Лілю: „Не вір мужчи
нам, дочко! Спочатку вони 
добрі, а потім всі тирани. Не 
виходь за чоловіка старшого 
як на п'ятнадцять років." — 
Про свого любовннка Афаяа
сія Аполоновича, якого вона 
не бачила одинадцять років, 
Кіра Карловна говорить: — 
„Він для мене менше чужий 
від тих, які находяться зі 
мною в так зв. родинних сто
сунках." Ліля називає свою 
„бабушку" противною шпи
гункою. І от це кубло розбе
щених людей в кінці драми 
перетворюється на невинних 
жертв Афанасія Аполоновича 
і перероджується в повноцін
них членів комуністичного 
суспільства. І в цьому вся не
логічність драми, бо такі лю-

УКРАШСЬКА ШСНЯ НА СВГГОВШ СЦЕНІ 
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ди є якраз продуктом кому
ністичного суспільства, в яко
му не існує справжньої мо
ралі. 

Ця п'єса Явовського поя
вилася як результат піднятої 
„партією і урядом" широкої 
кампанії за моральне оздоров
лення совєтського суспільст
ва, в першу чергу молоді. — 
Вже більше року на сто
рінках преси, призначеної для 
молоді („Комсомольськая Пра 
вда", ,,Смена"), ведеться дис
кусія і обговорення проявів 
морального занепаду молоді. 
В пресі наводиться багато 
фактів, коли молоді люди в 
родинному житті допускають
ся аморальних вчинків, від
мовляються утримувати своїх 
старих батьків, кидають на
призволяще дітей. Молоді лю
ди, переїжджаючи з міста у мі 
сто, по декілька разів одру
жуються. Серед молоді спо
стерігаються часті випадки 
крадіжок, пияцтва. Ці явища 
набрали таких широких роз
мірів, що стали предметом 
публічного обговорення. Пи
сьменники дістали замовлен
ня писати на відповідні теми 
твори. Юрій Яновський вико
ристав цю чергову урядову 
кампанію, щоб хоч деякою 
мірою помстнтися над прола
зливою, безпринципною і па
разитарною публікою, про 
яку він говорив ще в 1929 ро
ці. Герої останнього твору пи
сьменника якраз і належать 
до такої породи публіки. 

(Л. Л.) 

Фрагмент з виступу хору на величавому музично-танцюваль-
ному ф е с т и в а л ю , що відбувся в неділю, 16-го травня, 
в Карнегі Голл в Ню Иорку. з нагоди 60-річчя Українського 

Народного Союзу. 
(Фото: О. Старостяк, Бруклин). 

рострат, очевидно, мав при- jjUCm до Редакції 
страсне бажання „утвердити 
себе у віках". Але почував 
своє безсилля осягти це кон
структивним творчим чином. 
Це спонукало ного ступити 
на шлях незвичайного ни
щення: спалити світової сла
ви твір людського генія — 
храм Артеміди в Ефесі. 

Тут варто, трохи відходячи 
від безпосередньої теми, ска
зати пару слів про творців 
нових суспільно-політичних 
доктрин, нових образів - пла
нів побудови суспільства. Є 
це, безперечно, творчість люд
ського духу, а проте не мис
тецька, бо вона промовляє не 
категоріями краси, доскона
лосте форми, а позамистець-
кнми категоріями, справедли
восте, доцільносте, матеріаль
ної користе чи вигоди, отже 
категоріями, сприйманими ро
зумом, інтелектом. Це сфера 

Д О Р Е Ц Е Н З І Ї Н А В И С Т А В К У 
С Т У Д І Й Н И Х П Р А Ц Ь ІНСТИ

Т У Т У ПЛАСТИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА 

(„(Лобода" 7 травня4954). 

Підписаний під рецензією п. 
В. К-о пише між Іншим і про 
шрифт, який я провадив в ми
нулому шкільному році. На по
чатку цього 1953/54 шкільного 
року я зрезнгнував з навчання 
і тільки для покінчения тамто-
горічноі програми, я мав кілька 
лекцій на початку осені 1953 р. 
Про те, що кілька-зразків шри
фту учнів були виставлені, я 
довідався аж з рецензії. Мені 
не відомо, хто їх вибрав 1 які 
зразки були вибрані, тому, оче
видно не можу брати за них 
відповідальність. Рецензент пи
ше, що там була „помітна впра
вна рука учителя" (дякую за 
комплімент). Очевидно, я робив 
потрібні поправки. 

•»J»W«I ш і и к ш « » . MV v.̂ -̂̂ " і МІЖ молодим курсом (приб-
політнки, що в ній кожне у-Ілнзно 10 осіб у віці 10-11), було 

А. Юршіяк 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР І ЙОГО АВТОР 

твердження нового неминучо кількоро, що беручи до уваги 
ПОВ'ЯЗУЄТЬСЯ -Ч DviHOJO попе- в ік' Р° 0 н л н великі поступи 1 ров язується з руїною попе зраджували любов до цій су-
редніх надбань-установ і Хоі і для багатьох нудної діяян-
зв'язків старого ладу, бо во- ки, якою с шрифти. З огляду 
ни, „займаючи потрібне міс- власне на цих кількох учениць 
це", перешкоджають новому. 1 Уі"1в' "*° " о ж ^ ь колись, по-1 ' W І святитися ЦІЙ в нас слабо роз-

Натомість у сфері мистецт-1 виненій ділянці, я почуваюся 
ва нові появи чи факти не по- {-зобов'язаний відповісти і дати 

,требують, нищення мистець- вияснення на уваги рецензента, 
„Утверджений Інднвідуаль- І кутинах світу, де автор фізич-1 ш фактів минулого. Наапа-1 ̂ J ^ S u ^ * " 0 ™ ? ^ ' ** 

кости" 1 „світ мастив" , іно віколв ве бував. Ікв, останні шанується, вві w - ^ „ * _ 

Загально відомо, що в що-1 cool „власний світ-, породжс-/ к р а с н в минулому, як пам'я- це той, що пише на ту тему, 
'ний його творчою уявою, що деннім, побутовім житті твор

ці мистецтва, зокрема пись
менники, позначаються до
сить часто неуважністю і на
віть неорганізованістю, шо 
подекуди межує з дивацтвом. 
Причина цього та, що мистець 
побутовим життям живе, так 
би мовите, „остільки—оскіль
ки", тобто оскільки він — фі
зична істота, що не може ціл
ком „вискочити" з матеріяль-
но-фізичної людської оболон
ки. Натомість „всією душею" 
творець мистецтва живе в 
світі своїх мистецьких образів. 
Це — світ творчо спрямова
ний, світ реальносте, перепу
щений крізь призму мистець
кого духового Я, його власної 
неповторної індивідуально
сте. Мистецький факт (у да
ному разі твір письменника) 
— це творчий відрух — про
екція письменника на якесь 
означене, близьке йому сере
довище, хоча б зовні, з по
гляду формально-сюжетного, 
дія відбувалася в рамках до
би, віддаленої від автора ча
сово тисячоліттями, а про
сторово — морями - океана
ми, в якихось екзотичних за-

в свою чергу зумовлена без 
настаняою снагою творчої 
проекції на довкілля у душі 
мистця. Є це, беручи підста-
вово, намагання мистця „ви
тиснути на добі свою печать", 
до якоїсь міри підпорядкува
ти собі світ духово, „накину
ти себе світові", щоб, таким 
чином, утвердити свою інди
відуальність як щось невми
руще. Це означає намагання 
чи прагнення переборота 
свою, скуту рамками мину
щого, матеріальну оболонку, 
перебороти силою власного 
духу і цим осягти безсмертя. 

Таке прагнення в більшій 
чи меншій мірі властиве кож
ній людині, отже не лише мн-
стцям: кожен бо носить у со
бі в зародку „іскру Божу". — 
Але не в кожного це прагнен
ня сягає потрібного степеня 
вольової напруги, підносить
ся до виразного внчутого в 
собі покликання. А що най
головніше — не кожна люди
на наділена від природи 
творчим хистом, цією неодмін
ною передумовою для реалі
зації в мистецькому факті 
свого гону до безсмертя. Ге-

тки творчої діяльносте попе-І мусів би знати, а римське ка-
редніх епох. Образи ідеали літальне письмо, змодифікова-

і _ І не і пристосоване до характеру 
красн міняються, чергуються,' 
проте гін людський до вер
шин прекрасного, до доско
налосте не несе з собою жад
них руїнних первнів щодо 
виявів ідеалів прекрасного 
відходячої з кону доби. 

Вище ми сказали, що в що
денному побутовому житті •тг 
мистець часто буває неуваж
ний, недобачає людей і речей 
навколо себе, наче зле орієн
тується в оточенні. А поряд з 
цим ми нерідко чуємо уваги 
про тонку спостережливість 
письменника. Чи нема тут су
перечносте ? 

Ні, дійсної суперечносте 
тут нема. Справа в тім, що 
звичайна людина бачить речі 
і явища такими, які вони с; 
бачать, що так скажемо, фор
мально, без проникання 
вглиб. Натомість мистець ба
чить явища і предмета „внут
рішнім зором", схоплює те, 
чого інші не бачать і не чу
ють: „око прозорливця" і „ву
хо чутливої мембрани" — 
чуємо нераз про мистця. 

стятого пера. (Друкарське пи
сьмо це спеціальна ділянка, де 
поза стилем основою його в 
пунктуація). 

З цісї похибки рецензента ви
ходить друга: Це письмо (рим
ська капітали) не може, як пи
ше п. В. К-о, приходити на са
мому кінці навчання, тільки 
навпаки, на самому початку. — 
Це з погляду й історичного і з 
погляду будови самої букви. —• 
Згадана римська капітали — 
це перше устабілізонане латин
ське письмо, до того і найпро
стіше і найогнонніше, і його не 
можна поминути, підходячи до 
інших типів письма. З нього 
розвинулись усі стилі письма 
т. зн. західиього світу, а від 
Петрової реформи воно г. ос
новою (стилістичною) і слов'
янського письма. 

Рецензента п. в. к-о змилив 
мабуть факт, що у вселюднів 
школі, у т. зв, „штубі" почина
ться від писаних (курсивних) 
букв, але це хіба не Може дик
тувати план навчання мистець
кого шрифту! Я був би дуже 
зобов'язаний, коли б рецензент 
п. В. К-о вказав бодай на один 
науковий заклад для шрифгу 
(фахово ведений І, де б в лля
ні римське капітальне письмо 
СВОЯЛО ва самому кінці навчан
ня, або підручник шрифту зло
жений за подібним принципом. 

Михайло Оствоверха 

ЖИТА ЦВІЛИ І НАЛИВАЛИСЯ 
(Згадка про бій за 

Ще тоді, коли сонце, бла
кить, легіт, роси, зорі й ми-
творили симфонію краси і 
знеслостн Богові і життю. 

Ще тоді, коди простори на
шої України .тремтіли ясно-
зеленими ланами, що дихали 
волею і хвилювали ритмом 
нашого, оживленого бороть
бою, серця. 

' * » 
Травня 31, ррку 1919 прий

шов наказ: Наші війська від
ступають у напрямі сходу. — 
Поляки зайняли Тернопіль. 
Наша „Група — Схід" опус
тить уночі Підволочиська. 

Тепла, простора, пахуча, 
травнева ніч. Тихо й безго-
монно ішла сотня за сотнею 
правим берегом Збруча на 
південь, у напрямку Гусяти
на. Нашою мовчанкою і во
яцьким смутком мерехтіли 
зорі.--

На світанку минули ми с. 
Оріхівці, Що поринало в сні, 

Тернопіль 1919 року) 

й подались на с. Красне. Тут, 
серед зелені садів, у придав
леному гаморі села мали ми 
короткий спочинок. І дальше, 
через Скалат, селами, поля
ми й гаями дійшли ми до 
Сидорова над Збручем. 

В кожного в очах і в серці: 
куди далі? коли далі? 

Але — розкватирувалнсь у 
цім селі. 

Минав день за днем, дов
гий, важкий, непевний. 

Врешті, одного дня, перед 
заходом сонця — могло це 
бути й 8 червня! — прийшов 
наказ: Поготівля!. ' 

Зависло важке і смутком 
їдке: Куди? 

А тлом для цього „куди?" 
був безнастанний гук гармат 
коло Чорткова. 

Коли зайшло сонце і з ро
жево-золотих просторів за
бриніли на житах у цвіті ро
си, тоді сотня за сотнею ру
шила в босвий похід: на За
хід! Перші і довгі хвилини 

ми йшли мовчки: не хоті
лось вірити, що йдемо на за
хід. 

Зійшла ясна, лагідна, прос
тора червнева ніч. Ми були 
вже в Нижбірку, як довіда
лись: під Чортковом пролом, 
поляки в переполосі утіка
ють, начальним вождем на
шої армії іменований ген. 
Греків, ідемо на Теребовлю. 

Йдемо — без гомону, не ку
римо, — приспішеним мар-
шом. Ніякої втоми ніхто не 
відчував, ніяких „мародерів" 
немає. 

Тут, то там, обабіч польо
вої дороги, несуться перекли
ки перепелиць. Колоски жи
та й пшениці, що наливають
ся, посхилялись обабіч доро
ги, вітаючи нас. На небі, да
леко, блиснув світанок, а за 
ним — чистою рожевістю не
бо запалало. 

Перед нами впали стріли, 
заторохкотіли кулемета. 

У селі Мшаяець зійшло 
сонце. 

Праворуч гостинця, під с. 
Іванівною, розгорявся бій. — 
Наша „Група — Схід" розта
шувалась тут же при шляху, 
біля фільварку, як перший 

боєвий запас. Батерія гармат 
„Гаврило" поручника Бале-
шти зайняла становища. Ота
ман Кирило Карась пильно о-
глядас поле бою. Поручник 
Балешта далековидом вимі
рює точки обстрілу. Поручник 
Михайло Дацків уважно слід
кує за розвитком бою. Час 
до часу, в долині, від села I-
ванівки і Янова, з подихом 
вітру несеться: слава! 

Докладно означивши бос-
ву лінію ворога, „Гаврило" 
викидає перший стріл. Кожна 
гармата цісї батерії, доклад
но „встрілявшись", починає 
густий вогонь по ворожих 
становищах. 

Під вогнем гармат і скоро-
стрілів поляки починають за
гальний відступ. Наші гарма
ти переносять вогонь на тили 
ворога, а наша піхота з кри
ком „Слава", бігом несеться 
за першою лінією ворога, що 
втікає у панічному відступі. 

Маршуємо, сотня за сотнею, 
вже з піснею на устах на Те
ребовлю. Після перестрілок 
стеж ми увійшли в місто й 
тут заночували. 

Ранком — збірка на лузі 
над річкою Гнізна, біля мос

та. До нашої „Групи—Схід" 
наплило, вже по дорозі мар
шу від Сидорова до Теребовлі, 
багато наших молодих селян 
та інтелігентів, колишніх воя
ків австрійської армії. І тут 
ва березі річки Гнізна, у Те
ребовлі, сформовано Х-ту 
Бригаду. Мала вона п'ять ку
ренів, її комендантом став 
сотник Кондрацький , шефом 
оперативного штабу сотник 
Губер. Курінні, що ще прига
дую собі їх, були м. ін.: сот. 
Клемкевнч, сот. Вал. Гамаль, 
поручн. Михайло Дацків, — 
який був курінним V куре
ня. У нього команд антами со
тень були: Василь Костюк, 
Керстюк, Федір Мучій і nop. 
Лянґ. Комендантами куле-. 
метннх сотень були: поручн. 
Дмитро Квасниця і поручн. 
Рудольф Кетнер. Гарматнім 
полком командував отаман 
Кирило Карась. 

Таки з цього берега річки 
Гнізна Х-та Бригада в бос-
вому ладі рушила в дальший 
похід у напрямку Тернополя. 
Вчасним смерком цього ж 
дня ми прибули до с. Миш-
ківці. Тут у розлогій балці 
був короткий спочинок, при-

діл амуніції і вечеря. Курін
ний скликав старшин і позна
йомив нас із босвим станом 
на польському фронті у Га
личині, а в першу чергу до
кладно поінформував, що діє
ться на нашому відтинку. І 
дав наказ: зазначив станови
ща кожної сотні, на яких тре
ба вкопатись, бо наступаємо 
на Березовнцю Велику, яку 
вих 
поляки думають обороняти, 
засівши у цементових, іще ав
стрійських, шанцях. Спершу 
буде наш барабанний вогонь, 
а по ньому буде наказ негай
ної атаки нашої піхоти на 
польські шанці 

Після цього наказу, сотні 
нашого куреня рушили впе
ред. За селом ми розсипались 
у розстріл ьну й тихо, ниш
ком, підійшли до вказаних у 
наказі становищ. Зупинились. 
Вкопались. 

Була прегарна, щедра бла-
гістю і спокоєм ніч. Простір 
куди лиш сягнуло око, був 
виповнений лавами жита і 
пшениці. 

Могла бути одинадцята го
дина ночі, як перший зелено-
ясний розблиск розпанахав 

теплу і тиху темінь ночі і з 
свистом та поспішно пігнало 
стрільно в сторону ворога. — 
Другий, третій, четвертий, де
сятий блиск. Врешті, на всій 
ширині фронту* нашого насту
пу заграли наші гармати. Від 
безпереривного блиску гар
мат стало ясно, наче б на не-
білбула місячна повня. Стар
шини далековидамн нишпо
рили по ворожих становищах, 
вкритих димом від наших 
стрілен. 

Сільська тиха й лагідна ніч 
перемінилась у стихію бою 
за право, за нашу правду. 

По двох годинах цього пе
кельного вогню, впав наказ 
піхоті: вперед! 

Рванулась лава з місця. — 
Ніхто не хильцюс, ніхто ниць 
не падас перед вогнем крісів і 
кулеметів ворога. 

Он, бачу їх: хорунжий О-
енп Типкевич іде на чолі сво
єї чети, твердо усміхаючись; 
хорунжий Негрич, із шапкою 
зсуненою назад, спішно посу
вається з своєю четою; хорун
жий Голіней, піднісши в лі
вій руці лопатку, тісно кри
чить: хлопці — шпарко! че-
тар Федір Мучій, висунувши 

свою бороду й тримаючи в 
руці свого ,,штуца", на пра
вому крилі СВОСІ сотні, швид
ким і рівним кроком іде впе
ред; четар Василь Костюк 
гарячими очима кидає по ла
ві сво«;ї сотні і гукає на сво
го стрільця, що загнався над
то сміло вперед: „Ти, слухай, 
куди женеш? Хочеш коман
дувати всім фронтом!?"; хо
рунжий Лужицький синьооко 
і м'яко, як ті шовки ланів, — 
глядить на ціль наступу, йде 
усміхаючись; хорунжий Ген
но Паздрій дотепом сипле: —-
„Наші гармати так віголнлн 
ляхГв, що вони лиш для „ва-
лечноста" ще стріляють!"; 
четар Іван Кучмак, затиснув
ши долішню губу, басом бур
моче: „Хлопці! таки наша бе
ре!" 

Врешті, нестримне й могут
нє „Слава" — і лава нашого 
вояцтва вмлівіч кинулись на 
шанці воіюга. Рукопашного 
бою поляки не прийняли, — 
стали безладно відступати. — 
Лиш у балці, ліворуч, біля 
залізннчої будки, треба було 
викидати ворога рукопашним 
б<к:м. 

(Продовження на стор. 4) 
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ПЕРЕД З'ЇЗДОМ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ АМЕРИКИ І КАНАДИ В ТОРОНТІ 
У д а о Самчук 

НА ЗУСТРІЧ-З'ЇЗД! 
Український Літературно-

Мистецький Клюб в Торонті, в 
порозумінні з іншими того ро
д у інституціями З Д А і Кана
ди, протягом цих місяців ро
зіслав і ще розсилас на всі 
боки Північно-Американсь
кого континенту де тільки 
живуть люди українського 
походження, заклики. щоб 
з'їхатнея у днях 3. 4, і 5 лип
ня ц. р. до Торонта на вели
кий з'їзд-зустріч діячів літе
ратури н мистецтва з україн
ським громадянством. 

Подія такого роду в історії 
нашого заморського поселен
ня б у л а б першою і покищо 
одинокою. Причин для її ви
никнення більше, ніж досить. 
По ж кому не впадас в очі, 
вже на перший погляд, що лі-
тературно-мнетецька творча 
робота нашого вигнанства ви-
повнюс чи не три чверті змі
сту в діяльності українства на 
чужині. Імпрези, концерти, 
вистави, видавництва, крити
ка, театр, музика, малярство. 
То ж по суті ні одне наше пу
блічне підприємство не може 
обійтися без чинного співді-
яння діячів мистецтва. А ра
зом з тим, коли спостерігати 
наше життя на чужині, то по
стає враження, ніби літера
турно-мистецької роботи у 
нас майже не відбувається. — 
Твориться враження, ніби ми 
живемо лише політикою, 
громадськими і ще церковни
ми інтересами. На цьому тлі 
існують організації, на цьому 
тлі відбуваються чисельні ві
ча, з'їзди, виносяться поста
нови, ухвалюються резолю
ції... І коли ви ті постанови чи 
резолюції читаєте то, направ-
ду, видасться, що діячам лі
тератури чи мистецтва там 
зовсім нема місця. Про них 
д у ж е рідко коли згадується, 
а то й не згадується взагалі. 

Це могло б, розуміється, на 
перший погляд з усіх боків 
видаватися нормальним. Ко
ли відбувається з'їзд політич
ної партії, там ніби не конче 
мусять думати про речі „не-

' го її оплачується, а роботу по
літичного діяча вважається 
за справу загальнонаціона
льну, і знов таки відповідно її 
оплачується? Чому артист, 
співак, танцюрист, маляр, що 
без нього не може обійтися 
ні одна інституція, відіграє в 
тому ролю побічну й додатко
ву? Таких „чому" ми б на
брали більше і на все ще є 
одна відповідь: це не тому, 
що наше громадянство цих 
речей не добачус чи не доці-
нюс, а тому, що самі мнетці 
не зуміли знайти тієї форми, 
що могла б представити їх 
роботу в такому вигляді і світ
лі, яка їй безперечно нале
житься. 

У цілому світі (мається на 
увазі — культурному світі) 
існує засада організованості!, 
тобто засада збірного зусил
ля людей певного творчого 
вияву для захисту своїх інте
ресів. Від цієї засади, на жаль, 
не звільнені і діячі українсь
кого мистецтва. І нам потріб
но організацій... з'їздів... по
станов... Резолюцій.. . І нам 
треба усім разом виявити пе
ред нашим громадянством на
ше збірне Хочу і Потребую. 
Бо коли ми зрікаємося ба
жання , здобувати нам належ
не, зрікаймось тоді консе
квентно всього, включно до 
сорочки і хліба з маслом. 

Ні, колеги! Усі на в'їзд! 
Усі на зустріч! Д о цього за
кликаємо і наше культурне 
громадянство, щоб воно при
святило частину своєї уваги 
цій справі. Не все нам з'їж-
джатися лише і виключно на 
грунті партій, земляцтв чи ін
ших парафін. Не заперечуємо 
ані ваги, ані значення тако
го роду організованости, але 
далеко не було б гаразд, на
коли б тривало обмежилися 
лише до такого одного вияву 
нашої зорганізованої волі. — 
Мусимо все таки цілком по
важно збагнути й усвідомити 
до кінця, що без творення 
фактичних вартостей куль-

Аиатоль Курднднк 

День мине — і ми ближче зустрічі... 
... і повірте, мої відомі й не-1 дійській Виставці, щоб наш: 

відомі Приятелі, що працюєте пісня і музика дістала най-
в тій чи іншій ділянці на- ' краще оформлення, а слухач 
шої культури: І — легіт від справжнього м о 

Кожний день приносить РЯ. Концентрично атакуємо 
нам тут, на місці в Торонті, т е п е Р А Р т Галери: через на 
де ціла велика машинерія за- ших високих протекторів, че-
пряжена д о того, щоб наша Р«з Провінційну Команду Ле-
Перша Зустріч була гідною гіону — І через чарку за сто-
тісї назви, нові радощі, нові 

Перша Зустріч Уукраїнських Мистців Америки 
й Канади з Громадянством 

напруження і турботи, нові 
нерви і зусилля. Прийде вра
нішня пошта і листоноша ви
кладає на стіл коверти з пе
чатками далеких міст та різ
ними почерками. Євген Дес-

ликом розкішної „Панами" 
Знаємо, що мнетці нервують-
ся. Але запевняємо ї х : їх кар
тини і різьби мусять дістатись 
туди, де їм місце, і цю останню 
фортецю здобудемо теж. Мо
ж е вже разом з цією статтею 

.турного значення і трнвало-
політичного порядку. З д р у - г о п о р я д к у немислиме існу-
г о г о б о к у . л ю д ю * і « с т е ц т і а и а „ „ я ^т(Л я а ц К ^ ^ ^ 
ис кояче * залежить, Х д о б - Ь с і щ ^ л н і к о л и ! К о м у це не 
якось особливо трактовано У Я 0 Н Є і у ^ ^ щ о с ь я е в поряд-
резолюціях з'їздів. А л е це так 
видасться лише на перший 
погляд. На другий погляд ця 
справа мас й ще одну сторін
ку, що не може бути бай
д у ж о ю діячам цієї д ілянки на
ціональної культури: відпо
відно до тих постанов і тих 
з'їздів кермується наше гро
мадянство в оцінці фактичної 
іюботн людей . Відповідно до 
цього розділяються громад
ські матеріальні фонди . Від
повідно до цього трактуєть
ся справу взагалі. 

Чому л ю д и літератури й 
мистецтва так багато нарі
кають, що їх роботи не оці
нюють не тільки належно , — 
але й навіть приблизно? Чо
му писання книги письменни
ком чи науковцем розцінює
ться, як справу особисту й 
приватну і відповідно д о то

ку не л я ш е з очима, але й з 
головою. 

Цілий ряд г:'кавих імпрез 
чекає на наших гостей на цій 
зустрічі, що їх готують наші 
Мнетці. Вистави, концерти, 
забави.. . А головне — сесія 
мистців, на якій будуть від
читані звіти про стан нашої 
літератури, образотворчого 
мистецтва, театрального, му
зичного, танкового, нашої 
журналістики, як також вине
сені відповідні резолюції та 
накреслені певні напрямні в 
організації нашої роботи. Хо
чемо зустрітися не лише за
ради наших гарних очей, але 
задля нашої спільної справи, 
що їй ми кожний зокрема, і 
всі разом, служимо. 

Тому всі на з'їзд-зустріч до 
Торонта! 

П Р О Г Р А М А 

1. Зустрічі українських мистців Америки А Канади з грома

дянством S, 4 І 5 .імама 1954 в Торонто 

3. ЛИПНЯ Відкриття Мистецької Виставки будинок Галері! 
Мистецтв - в парку Всеканадінської Виставки. 

4. ЛИПНЯ - Зустріч у парку ВсеканадійськоІ Виставки над озе
ром. - Під чис Зустрічі Ргпрезентаиілнии Концерт. 

5. ЛИПНЯ о 10 гол. ранку: ПУБЛІЧНА СЕСІЯ МИСТЦІВ в Ап-
диторй УНО із такими допошда'іами: проф. Ю. Шерех, проф. 
Д. Горнятксвич, проф. В. Внтвицький. проф. Л. Ревуцькнй 
і рсд. І Кедрнн-Рудннцький. - На Сесії — схвалення декла
рації Українських Мистців. 

о 8 гол. вечори: В замку КАСА ЛОМА — ВАЛЬ МИСТЦІВ. 
За ближчими інформаціямн в справі квитків і т.д. писати 

ил адресу: Літературно-Мистецький Клюб, 512 Queen St., VV„ 
Toronto, 6nt., Canada. 

C. з Ню Иорку питає чи на 
Валь Мистців брати вечорову 
чи балеву сукню. Мистець А. 
з Фнлзделфії написав цілу 
купу вказівок та порад. Пи
сьменник Б. з Шикаго аляр-
мус, що три його знайомі ще 
її досі не дістали запрошень. 
Посол С. з Отави повідомляє, 
що прибуде тільки на один 
день, бо сесія парламенту. — 
Пів десятка листів мас фото
графії для Книги Мистців, — 
кожна іншого формату й ін
шої техніки. 

Це ще найменші справи. — 
Наш адміністратор пише, як 
дві машнністкн разом, думає 
добою електрики і за три 
чверти години відповіді з ве
ликою зеленою печаткою ЛМ-
Клюбу поїхали до наших ін-
терпелянтів. А л е за той час 
секретарка відібрала десять 
телефонів: — ускладнилася 
справа в Арт Галери, двох 
наших протекторів вимагає 
хтось з Комітету Мистців, бо 
міністер хоче точніше обгово
рити своє слово на Зустрічі, 
маестро Дмитренко, що від
повідає за виставку, мас за
мало запрошень і бракує йо
му адрес, три бизнесменн хо
чуть оголошення на останній 
сторінці обкладинки програм
ки зустрічі. Тільки ми розв'я
зали першу справу, до ЛМ-
Клюбу зайшов наш представ
ник з Боф'ало, симпатична 
пані Ірина, з цілою масою за
питів і пропозицій. Мусимо 
бути водночас ділові, суворі І 
ввічливі, усміхнені І поважні. 
Машинка стукає, телефон 
дзвонить, л ю д и говорять. На 
всіх столах — папери. Авто 
під „Одесою" — ніби кінь, що 
кожної хвилини може руши
ти туди, де буде потрібна без
посередня інтервенція. 

І. — не забудьте. Д р у з і . — 
це ще сорок днів до нашої 
зустрічі. Щ о буде, два тижні, 
тиждень до неї і останні дні 
перед нею — ми вже сьогодні 
цього страхаємось. А л е будь
те спокійні: Торонто хоче 
Вас прийняти, як добрий гос
подар і приготовляється на 
тс. Коли , .Альфа-Фарнпчср". 
787 Дандес , купила в нас 
1.000 квитків на Валь Мист
ців, щоб перепродати їх, ви
платила нам згори готівку і 
хоче за те тільки, щ о б ті, що 
прийдуть по квитки, перейш
ли через її багату крамницю, 
— то в цьому масте доказ , 
які тут люди. Таких тут біль
ше і пропозицій допомогти 
доволі. Не боїмося, д е буде
те спати і чи почастують вас 
торонтською ,,віски", коли 
приїдете. Маємо і таких, як 
касир Клюбу чи його секре
тарка Ніна, що ніколи не том
ляться і в „найчорнішШ" си
туації всміхаються. 

Ми брали перешкоди чер
г о ю : за легкістю. Закріпили 
чудесну Касалому, щ о б ви 
потанцювали у справжньому 
королівському замку, д е щ е у-
країнці ніколи не були . Під
писали контракт про концер-
тову черепашачу на Всскана-

шат^^шшшЬшашттттшшшшнмм 

Торонто — 3, 4 і 5 липня 1964 
І. Комунікат Ділового Комітету 

11 Комітет Мистців Першої 
Зустрічі, у відповідь на чнелен-
і(і листи подас цим до відома, 
ло. проголошуючи Зустріч У-
краіиських Мистців Америки й 
Канади з Громадянством, вія 
мав на меті зібрати на ній не 
виключно мистців у вузькому 
того слова значенні, але теж у-
сіх. хто діс 1 працює в ділянці 
ук[>аінськоі культури, отже ми
стців пера, пензля й рильця 

вій. Ню Иорк, І. Лацрівська. 
Бофало, В. Барагура, Ню Иорк, 
д-р О. Всбій, Шикаго, М. Ба-
жанськнЯ, Дітройт, І. Манило, 
Фнладслфіл, Ю. Лаврівський, 
Бофало. О. Литвнненко, Ню 
Иорк, М. Струтннська, Фнла
делфія. В. Чаплеяко, Ню Иорк, 
М. М. Шрамченко, Вашингтон, 
О. Андрусів. Фнладелфія, д-р 
Г. Скегар, Лос Анджслсс. 

КАНАДА: (крім Торонто) Ю. 
Фіяла, Монтреал, І. Кейван, 
Едмонтон, М. Леввожнй. Вни-

Галнна Дубрівна 

ФРАГМЕНТ 

лав з Ніцци пише, що вже за- читатимемо запрошення до 
мовив літак до Канади. Пані н е ї - Повірте, що і в Торонті є 

сили, які діють проти нас. 
Ви поставите напевно ряд 

питань. Книга Мистців? Про
грама кинцерту? Запрошення 
д о мистців англомовного сві
т у ? І найважніше: Д е к л а р а 
ція, без якої наша Зустріч не 
матиме глузду . — що з н е ю ? 

Гуртом відповідаємо: будь
те спокійні. Наші Комітет 
Мистців, Технічна Комісія і 
Управа Л М К л ю б у міцно три
мають в руках всі ці справи. 
Коли пишу ці рядки, запро
шені до концерту вже чита
ють листи до них і від нашо
го найдорожчого „мізинчика" 
Романа Рудницького маємо 
вже згоду. Над Декларацією 
працюють автор ,,Ван о ф ф і ф -
ти мільйоне", автор . .Волині" 
і ціле сузір'я інших. В течці 
у нас є готовий проект запро
шення до не-нашнх мистців і 
великий їх список. На все 
прийде свій' час. 

Ми дякуємо вам усім, щ о 
допомагаєте нам на місці у 
себе. Чуємо ,,сідло під собою", 
що Зустріч йде під фірмою 
всіх наших ЛМКлюбів та Об'
єднання Українських Образо
творчих Мистців. Автобуси, 
що їх заповідаєте, вже ввижа
ються нам. Будемо раді не ті
льки їм, але й кожному автові 
і кожному, хто вилізе втомле
ний далекою дорогою з сіпі-
ярського вагону. І якщо має
мо до вас, Друз і , прохання, то 
воно осьтаке: , 

Голосіться'. А д ж е Зустріч 
с для вас, ваших адрес ми не 
маємо і хоч би платили по 10 
доляріа з а одну — не діста
немо. Тому не ждіть, що не 
приходить офіційне запро
шення. Киньте карточку, що 
ви цікаві, і за три дні мати
мете його. 

І ще одне: читайте точно 
наші комунікати. Воліємо, за
мість відписувати вам на ви
яснені ними справи, мати час 
на те. щоб підготовити все 
якнайкраще на привітання 
вас. І повірте нам, що ми не 
янголи, а таки люди, які теж 
можуть і мусітимуть зробити 
свої недотягнений. 

А я та інші члени коміте-1 
тів і комісій не відписують 
вам приватно, прийміть в і-
мені їх ус іх таке вияснення: 

Коли ви в суботу 3 липня 
почнете приїздити і заходи-
тимете до скромної нашої до
мівки ЛМКлюбу, над якою 
траяспарент першим вітатиме 
вас, ми вибачимось перед ва
ми: 

Найсердечнішим стиском 
руки і найщирішнм усміхом. 
Знаю, що після років розлу
ки і тисячів-соток миль окру
ж н и х доріг еміграції не од
ному з нас і вас заломиться 
слово в устах і заскляться очі 
сльозиною. 

, Бо знову будемо разом ті
лом так, як разом ми були 
завжди духом у нашій вели
кій і відповідальній службі 
світлій культурі нашого Не
переможного, Прекрасного і 
Геройського Народу! 

Анатоль Курднднк 
, голова ЛМК в Торонті. 

співу й музики, танцю і сцени, | ніпоґ. М. Петрівський, Оттава, 
як також і літературознавців, д-р С. Жмуркевмч, Оттава, М. 
науковців, публіцистів, журна- С а м о в и д е ц ь , Гемилтон, В. 
• иг:в, видавців, диригентів і Кримський, Вант Мавт, М. Ш а -
нсдагогів мистецьких ділянок, рик, Ст. Кетврінс. 
словом усіх, що творять спіль-1 Крім того участь у Зустрічі 
по. одним великим зусиллям, беруть усі мнетці і діячі укра-
украінську культуру на цьому Інської культури з Торонто, 
континенті. Очевидно, Комітет] 3) Перша Зустріч Украінсь-
Мистців. не зважаючи на всі кнх Мистців Америки й Кана-
своі зусилля, не міг дістати ди проводиться в тіснім поро-
адрес усіх згаданих осіб і про- зумінні з Літературно-Мистець-
енть тих, хто не дістав окремо- ними Клюбамн й Об'єднанням 
го листа, вважати цей комуні- Українців Мистців Америки. В 
кат офіційним запрошенням до місцевостях, де немає ЛМК, 
участи в Зустрічі та надіслати стараємося творити паші ггред-
свос оголошення, на яке виш- стаиннцтва. На внизу подані 
яеться кожному вичерпну ін- адреси можна звертатися за 
формацію. Всіх, хто дістав.лис- всіми інформаціямн: 
та від Комітету, просимо відпо-1 Об'єднання Мистців Українців 
вісти на нього. 

21 До сьогодні заповіли свій 
приїзд на Зустріч такі наші 
мисці, письменники, журналіс
ти, артисти сценн, музики й 
діячі української культури (по-
дасмо в такому порядку, в яко
му надходили листи): 

ЕВРОПА: Євген Д є с л а в, 
Франція. 

ЗДА: М. Анастазісвськнй, Ст. 
Пол, І. Білогруд, Шікаґо, Е. 
Батюк. Скрснтон, М. Бутович, 
Риджфілд, Ю. Б у р я к і в е ц ь , 
Трснтон, В. Дубина, Шікаґо, 
проф. О. Неприцькнй-Грановсь-
кий. Ст. Пол. проф. Р. Смаль-
Стоцький. Мілвокі. С. Гордин-
ський, Верона. Л. Івченко, Ню 
Иорк, Іваи Кедрин, Ню Порк, 
Іван Керннцькнй, Ню Порк, 
Марія Сокіл, Томе Рівер. д-р А. 
Рудницькнй, Томе Рівер, Р. 
Рудннцькмй. Томе Рівер, А. Ко-
ломисць, Шикаґо. О Лнсяк. 
Фнладелфія, О Тарнавський, 

Америки: 
149 — 2nd Ave., New York, N.Y. 

ЛМК Ню Иорк: 
149 — 2nd Ave., New York, N.Y. 

ЛМК Фнладелфія: 
866 N. 7th St., Philadelphia, Pa. 

ЛМК Дітройт: 
12001 Lumjkin St., Detroit 12, 

Mich. 
А. Хомяк: 

145 Eric St., Hamilton, Ont. 
Canada. 

M. Шарик: 
9 Geneva St., St. Catharines, Ont. 

Canada. 
Базар: 

800 William St.. Buffalo. N.Y. 
Б. Пожарнюк: 

CHVC, Rainbow Bridge, Niagara 
JJails, N.Y. 

Українських громадян Аме
рики й Канади просимо вже те
пер надсилати свої зголошен-
ня до участи в цій нещоденній 

Фнладелфія. С. Мілянський, Ню імпрезі. За Інформаціямн про-
Гейвсн. В. Мілянська. Ню Гей- симо писати: 
вен, П. Мегик, Фнладелфія, І. 
Саницька, Фнладелфія, О. Ве-
ретенченко, Дітройт, Яр. Славу
тич, Фнладелфія, д-р І. Розгін, 
Дітройт. Є. Розгін, Дітройт. Ок
сана Вікул, Міннсаполіс. Д. Гу-
менна. Ню Порк, Оксана Бурс-

L. М. К. 
512 Queen St. W. 

Toronto, Ont., Canada. 
КОМІТЕТ МИСТЦІВ 

І. Гірняк, Ф. Головко. М. Голки-
ськин, О. Ґердан, М. Прнходько, 

У. Самчук, Л. Турксвнч. 

НОВІ книжки 
Український Л і т о п и с Ч. 1 . 
Г 

'Ukrainian Quarterly," Vol. X. 
' No. 1, Spring. 1У». ст. 112. Ви-

1953 p. Видавництво „Знан.г дас Український конгресовий 
ня". А в ґ с б у р ґ в Німеччині. 
От. 160. 

Це число журналу „Українсь
кої державницької думки, куль
тури і науки" присвячене виз
начному полі”ично-громадсько-
му діячеві й ученому історикові, 
професорові Дмитрові Іванови
чеві Дорошенкові. Поскільки ж 
постать Д. І. Дорошенка нероз
ривно зв'язана з усім визволь
ним рухом, особливо ж з добою 
державности й еміграції, то 
..Український літопис" дас ва
жливий матеріял для освітлен
ня подій першої половини біжу-
чого століття. У збірнику взя
ло участь коло двадцяти авто
рів, серед яких визначні наші 
вчені, чужинці й учні В жур
налі вміщено кілька світлин Д. 
Дорошенка й плян кладовища в 
Мюнхені, де спочиває покійний. 
У низці статтей, що всебічно 
висвітлюють життя ft творчість 
Д І. Дорошенка, визначають
ся безпосередністю „Уривки 
споминів" Наталії Дорошенко, 
дружини покійного, — особли-

Комітет Америки — редактор 
проф. М. Чубатий. 
Це перше цьогорічне число 

„Українського Квартальиика" 
призначене в цілості Переяс
лавському договорові. На цю 
тему вміщені статті Іллі Ґолд-
ман.ч. Кларенса Маянінґа, Бори
са Крупницького, Олександра 
Оглоблина, Андрія Яковлева. 
Миколи Чубатого, Святослава 
Йорданського, Миколи' Чяров-
ського і Миколи Приходька. 
Крім цього це число приносить 
некрологи президента Андрія 
Лівицького (автор Матвій Ста-
хів) та Володимира Коростов-
ця (Р. Данилів) 1 проф. Ва
лентини Радзімовської (М. Ве-
тухів). „Огляд кикжок" закін
чує цей цікавий том. присвяче
ний 300-річчю Переяславського 
договору. 

„ D E R U K R A I N E P H I L A T E 
LIST", Nr. 3 ( 6 ) , Maerz 1954. 
Hamburg. Видання Т-ва 
„Ukraine Philatel ietcn Fer-
band". 
Це свіже число, невеличке 

" ^ ^ ! ^ Л ? . ^ ~ J £ Розміром, під редакцією знавця кв життя Дмитра Івановича. 'Про 
що торкається у спогадах й 
проф. С. Нагай. редактор „У-
краінського літопису". Науко
ва діяльність Д І. Дорошенка 
висвітлена статтями проф Н. 
ПолонськоІ-Василенко. проф. 
Б. Крупницького й ін., його рід 
— працею проф. О. Оглобли
на, громадська й політична пра
ця — статтями проф. О. Шуль-
гниа, д-р. В. Галнияка й іи. 

Звичайно - - не вистачить І 
великих книг, які колись ви
ходитимуть про Дмитра І. До
рошенка і його добу. Нова пуб
лікація, що продовжує працю, 
яку розпочала УВАН ф честь 
свого президента, заохотить до 
праці й інших учнів, друзів 1 
почитателів великого праців
ника. 

І. К. 

українських марок д-ра Д. Шмі 
дта дас багато цікавого мате
ріалу: Д-р. Д. Шмідт. „З історії 
мало знаної країни", яка істо 
рично добре подас всі обставн 
нп появи українських клясич-
яих марок, але все таки цю кля-
сичну добу, (себто П закінчен
ня), я пересуваю на 1920 рік, 
а не на середину 1919 року, як 
це робить автор. Далі Ідуть ві
домості з життя „У. Ф. Ф.". — 
Рецензія на український жур
нал „Філятсліст", що виходить 
в Ню Иорку. Д-р Р. Зайхтер 
„Нові відкриття з української 
клясичної філятелії", тут знай
демо досить цікавих відомос
тей. Додана фотографічна таб
лиця нововідкритих тризубів.— 
Закінчується число переліком 
нових видань марок УНРадн і 
УПА. 

Крізь далечінь, захмарену імлою, '~ 
Тебе я бачу, о мій Рідний К р а ю ! 
Ти линеш у затемнені клітини, ,' „ 
Які, мандруючи по світі скрізь, Тебе хотіли, змити 
Своїм настирливим і запашним розмаєм, . 
Щ о всюди край дороги я стрічаю. 
Але чи знайду я Твої простори, ,'. 
Які стреміли від низин у гори? 
Д о Тебе, о мій Рідний Краю, , 
Я тягну руки немічні між з г р а ю 
Рабів лиш сатанн, — які загризли \ ., 
Тебе, святине, із кістками, кров ж е п и д я „ ,, 
І не наситились іще! Не знаю, ,. 
Чи гори з'їли, бо ліси докраю 
Понищили і гріш поламаний тиснули ,, _, 
У кулаці, захлюпанім у крові. Гнили 
Поорані шовкові трави, о мій раю! 
Бо мало, мало сатані погною, ' 
Яким червоних гниль п л о д и л и . . . 
І серце Твос роздирали, рили, р и л и . . . 
Ш у к а л и прадідів кісток. „Ранню , , 
Зорю порите поле зустрічас . . . " 
Кричить, реве Дніпро і хвилі ,. , 
Кидає в гніві у пролиті Л ,' 
Сльози із-за Тебе. О мій Рідний Краю, 
Прилинь д о мене хоч у думці, я благаю f , 

У 21 річницю смерти Миколи Хвильового 
14 травня, в Літературно-Ми-

стецькому Клюбі Ню Иорку. за
ходами письменницької секції 
Клюбу, відбувся вечір, присвя
чений творчості М. Хвильового. 

Вечір відкрив 1 коротке всту
пне слово виголосив Б. Подо
ляк. Він нагадав припиним про 
велике реформаторське значен
ня мистецьких творів М. Хви
льового, але особливо підкрес
лив надзвичайний вплив і зна 

величі. Глибока й "оригінальна 
авалі за мистецьких •особливос
тей нашої* літератури того часу 
була зроблена на початку допо
віді. Є. Маланюк підкреслив, 
що з чисто мистецького боку 
наша дореволюційна література 
не була на належному рівні. 
Молоді мнетці дореволюційно'. 
доби силою свого обдарування 
1 таланту зуміли1 вивести вашу 
літературу на широкий евро-

ченнл публіцистичних та поле- пейський шлях. Туга за вели 
мічннх виступів його. Виступи ким мистецтвом. молодої нації, 

за всебічним виявом творчих 
сил народу, за реальною, не 
прикритою фікціями, українсь
кою державністю, -г-- ось те під
ґрунтя, що породило цілу фа
лангу мистців великого форма
ту. (П. Тичина "МУ Хвильовий. 
Ю. Яновський. В . Підмогиль-
ний. Гр. Косинка.та Ін.). І якщо 
ніхто з цих мистців не тільки 
не дістав всесвітнього признан
ня в формі, скажімо, Нобелівсь
кої премії, а й не дожив до роз
цвіту своїх творчих сил. то це 
тільки тому, що ми не мали 
своєї вільної держави. Як П. 
Тичина доби „Золотого гомону" 
в поезії, так І М.> Хвильовий у 
прозі, належать,до своєрідних 
Колюмбів, відкривачів незна
ного і не виявленого досі в у-
краінській літературі. Це Не
знане і нсвиявле'хе до них — 
була глибока музааиість укра
їнського слова, як елементу 
рятмічности і музичности саі-
товідбудовн, космосу. 

В сенсі громмської людини 
и . Хвильовому належать сила 
духу 1 ВІДЛІГ* і ворот*6н Як 
проти віками' \ . виплеханото 
дуку робства, "пі$Ьти' одвіч
ного тупоголовбго' - раба-про-
світянина, обмеженого, залюб-
леного в свою відсталість 1 про
вінційність, так J проти Мос
ковської метрополії: носія жор
стокої північної цивілізації, що 
важким прокляттям, лежить на 
нашій духовості..Відштовхуван
ня всім своїм єством від цент
ру Імперського рабства Москви, 
тяга до грандіозної європейсь
кої цивілізації і фанатична ві
ра в грядуче українське відро
дження, що своєю силою мало б 
перекинутися в усі Інші країни 
світу (візія великого азіптсь-
кого ренесансу в мистецтві) і 
запліднити Його,,д> нового від
родження людства — таким був 
М. Хвильовий мистець 1 грома
дянин. Такі, в загальному і д у . 
же спрощеному переказі думки. 
подав Є Маланюк' в своєму 
глибокому і преінтервсному есеї. 

Доповнили його твори самого 
Хвильового.* Т,-.На глухім 

М. Хвильового глибинно збурн 
лн, схвилювали І ворогів, І дру
зів українського відродження. 
Офіційні керівники і публіцисти 
комуністичної партії (Л. Kara-
нович. С. КосІор, П. Постишев, 
Є. Гірчак, А. Хвиля), хороните
лі централізму та едннонеді-
лимських традицій Москви, від
чули І вбачали у виступах М. 
Хвильового велику руйнуючу 
небезпеку. Щоб скомпроміту-
вати його, вони визначили йо
го позиції як фашистські, націо
налістичні, буржуазні. Прихи
льники І діячі українського'від
родження (С. Єфремвв, М. Зе-
ров, М. Могнлявський, М. Ку
ліш та Ін.) відчули у виступах 
М, Хвильового велику турботу 
І тривогу за майбутнє українсь

кої нації І українського пись
менства. Враження І почуття 
від тих виступів М. Хвильово
го було таке, як висловився М 
Могиллиськнй. ніби „В кімнаті, 
де було так душно, що дихати 
ставало важко, раптом відчине
но лікна 1 легені разом відчули 
свіже повітря." 

Далі В. Подоляк подав дуже 
цікаву згадку про, тепер уже 
напевно забутий портрет Хви
льового пензля Аиатоля Петри-
цького, що був виставлений у 
Галері! пореволюційннх україн
ських письменників в Інститут: 
їм. Шевченка в листопаді 1932 
року. Цей портрет з надзвичай
ною правдивістю виявляв внут
рішню психологічну та ідейну 
суть Хвильового, як письменни
ка і громадянина. 

Нав'язуючи добу Хвильового 
до основного доповідача на ве
чорі, Євгена Маланюка, Б. По
доляк підкреслив, що це не ви
падково, що саме Маланюк ро
бить доповідь про М. Хвильо
вого. Є. Маланюк вже тоді на
лежав до найвизначніших пое
тів, що їх широко звали на рід
них землях. Він не тільки не 
стояв осторонь від доби куль
турного відродження 20-их ро
ків, на яких непроминально ле
жить дух М. Хвильового, а був 
активним співтворцем П. Саме 
в цьому є велика символіка сд-
ности і незнищимости українсь
кого духу. 

Євген Маланюк виголосив 
свій есей про Хвильового мнет-
ця 1 громадянина з властивою 
йому точністю вислову і глиби- . >.,,. . , :І . „ •:,...,. „.,„ 
го^и^”„^0™- Х в и л ь о в о - ДІЯЛЬНИХ М к к ^ Х и я ь о Ж 
го-мистця постала перед чис- була справжньою, ревсляиіск 
ленною авдиторісю в усій своїй вечора. 

М 
шляху", .Дорога в ластівка" та 
„Елегія") що їх блискуче про
читали сеньоря української сце
ни пані Олімпія Добровольська 
і Йосип Гірняк. Зачитана перед 
кінцем И. Гірнякбм* гумореска 
Остапа Вишні . Д о всіх провін-

Р. Грим. 

Жита цвіли і наливалися 
(Продовження зі стор. 3) 

ЛИСТ ДО ПРИЯТЕЛЯ 
Не писав я Тобі вже дов

генько, бо не було що писа
ти. Україна ще не вибухну
ла, Бандера з Лебедем не 
погодився, а крім того в нас v 
Канаді була паршива погода. 
а ви в Америці Батькові-Со-
юзові Ювнлен справляли. — 
А л е сьогодні мушу написати 
тобі, брате милий, бо наші 
українські і'истці канадінсь-
кото походження зняли таку 
катавасію, що, що до чого, то 
й сонце може зупинитися в 
своному колобігу. Малснко-
ва може нагла кров, ти ро
зумієш, і взагалі готова нова 
сторінка історії розпочатися. 
Не відомо тільки, якої істо
рії, але з історією взагалі та
ка заковика, що ніколи не 
знати, чим вона кінчатиметь
ся. 

Ото ж, як тобі напевно ві
домо із преси, радіо й інших 
пльоткарських д ж е р е л , в лип
ні в Торонті буде перша мис
тецька зустріч. Знаючи тебе, 
я не думаю, щоб ти заціка
вився малярською виставкою. 
З цілої виставки Гніздовсько-
го тобі тільки та миска ку
курудзи сподобалася і припа
ла до твого мистецького сма
ку. Але чим гбрщик накипів, 
ти :шасш. Кукурудза не куку
рудза, але все таки вона на
гадує рідний старий край. За 
те знаю, що тебе зацікавить 
зустріч над озером (брате ми
лий, як би ти бачив, які там 
романтичні кущі, просто бе
ри ..Зів'яле Листя" під паху 
й іди реалізувати те, щ о в ,,Зі
в'ялім Листю" не реалізова

но) , . а також Валь у Каса Л о 
ма. 

Я знаю, що ти завжди був 
так би мовити, аристократич
них інклінацій. Тато тебе ні
коли не періщив нічим, тіль
ки бодай п'ятьома, коли не сі
мома палками. А відомо, сім 
палок в короні, то вже не 
яканебудь копиця сіна. — 
Отож спеціяльно, коли я при 
тому Балю, хочу зрадити то
бі кілька таємниць. Чя тобі 
снилось, що ти матимеш наго
ду танцювати з Ромою Прий-
мівиою? А навіть як снилось, 
то що з того? А тут матимеш 
нагоду з нею танцювати, о-
чевидно* як вона захоче. Або 
скажемо, яка то сенсація бу
де, коли піде козацьким щу
паком редактор Петро Воли-
няк довкруги Олени Звичай-

і ної? Вправді не відомо ще, чи 
б у д е виконаний історичний 

„Запорожець" в інтерпретації 
іиж. В. Коссара, Семена Під-
гайного, проф. І. Вовчука та 
ред. І. Гришка, але відомо 
вже зовсім певно, що кадриля 
провадитиме Улас Самчук із 
Докісю Гуменною. 

Із ділянки несподіванок пе
редбачений небуденний но
мер: проф. Ю. Шерех дока
же, як на долоні, що власти
во всі наші поразки минулого 
були нашими великими пере
могами, тільки ми про те ні
чого не знали. Люльку миру 
закурить нюйоркськиїї теат
ральний ансамбль із фила-
дельфійським, а те все увіко-
вічннть на полотні на вічну 
пам'ять грядучим поколінням 
творчий колектив Спілки У-
країнських Мистців Америки. 
Позаспілковим мнетцям буде 
дозволено співучастувати в 
творенні цього монументаль

ного образу. Вони могтимуть | 
підкладати драбини, розмішу
вати фарби і зблизька при
дивлятися творчому вогневі 
своїх організованих колег. —-
Яків Гніздовськнй виголосить 
птЮмову на тему: Дві країни 
fc-i одне мистецтво, або куль
турний вплив України на Ме
хіко. Нашому улюбленому I-
керові призначена почесна 
функція натиснути кнопку, 
після чого 2000 різнокольо-
вих бальонів розлетиться по 
цілім замку і під час того, як 
гості будуть трптуватн один 
одного, щоб більше бальонів 
для дами свого серця придба
ти, спеціяльннн злучений хор 
Комітету Українців Канади Й 
Конгресового Комітету вико
нає стару кантату на новий 
л а д : , .Де згода в сімействі". 
.•'..Ще подаю тобі, що спіри-
туальними справами завідує 

найелавнішнй наш спіритуа
ліст С. П., який обстоює зде-
цидовано вищість каиадійсь-
кої горілки від американської, 
а розбите скло збиратиме Лев 
Орлнгора, який в останній 
хвилині зірвався із рожна 
,,Українського Прометея". 

Ми хотіли запросити орке
стру Босого, але, з огляду на 
загальні збори канадійських 
„Січей" і можливість непоро
зуміння між Науковим Інсти
тутом ім . 'В . Липинського й 
названою оркестрою щодо 
розмежування наукових кой-
петенцій — цей проект від
пав. 

В ж е добре світало, як ми у-
війшли до Березовнці Вели
кої. Ми, п'ятий куоінь, були 
вже в Березовнці Вел., як на
ше ліве крило стало з нами 
вирівнюватись, женучи перед 
собою поляків. А праве кри
ло, від Кнп'ячки, було при-
пізнене і не було від нього 
ніякої вістки. 

Ш т а б нашого куреня при
містився в Березовнці Вел., у 
західній частині села, у край
ній хаті, ліворуч від шляху до 
Тернополя. Сходило сонце і 
золотило росисті, свіжі, черв
нево-зелені далі. Наша роз-
стрільна стояла на краю се
ла і дивилась на Тернопіль. 
Курінний Михайло Дацків 
горів нетерпеливістю: ніяких 
нових наказів не було, на 
праві крило вислав зв'язко
вого, а той іще не вернувся. 
А тут треба б далі наступати-
на ворога, використовуючи 
його паНіку. Прийшов і от. 
Кирило Карась, і nop. І. Ба-
лешта, і всі сотенні комен
данти. Порадились і курінт 

Бачиш, д р у ж е любий, що ний М. Дядьків р і ш а є : , ла
то б у д е ? Отож д о ж и д а ю тебе стУ1"8"™ та Тернопіль. Сотні 

рушили д о наступу. Мені при
пала честь іти в наступ із мо-
іжн кулеметами г о л о в н я м 

нетерпеливо. 

Твій С Оелеико. 

шляхом на Тернопіль, що ви
ходить на нашу церкву в міс
ті — церкву он. Спаса. За
раз ж е за розстрільною зай
няв становища nop: І. Балеш-
та з гарматами.. Поляки від
крили вогонь. По декількох 
шрапнелях наших гармат, 
ворог почав дальший від
ступ. І в цей ж е мбмент якось 
зайшла невеличка хмарка, а 
з неї хлипяув раптовий дощ. 
такий густий, , щ 0 заслонив 
нам з-перед очей -Поляків. То
ді, nop. І. Балешта. сам тер-
нопілець, ш в и д е н ь к о 
впрягши готових .до їзди ко
ней — жене наперед нашої 
розстрільяоТ і "кйртачаМи б'с 
по ворогові, що відступає. 
Сміючись, він крячить: „Тут 
не втечеш переді МНОЮ — ЗЯй-
ю відстань кожного центи-
метра!" 

Біля десятої години ранку 
—- ми увійшли д о Тернополя. 
Пр-* вході д о міста вітала нас 
цвітами й радістю величезна 
юрба мешканців міста. 

На другий день ранком — 
У дальший п о х і д і з серцем 
радісним та знеслям у наші 
простори, що л а х л я квітом 
жита. 
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ОРГАЩАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
Під час окружних зборів окружних 

делвгахів на Конвенцію У. *Н. 
Союзу один Is недавно при
булих делегатів в и с л о в и в 
думку, що найкращим засо
бом притягнути молодь до 
Українського Народного Со
юзу — це спорт. Це правда, 
що молодь любить спорт і 
більша увага УНСоюзу для 
цісї ділянки молодечого за-
інтересування матиме напев
но успіх. Але треба визнати, 
що теж і спортові вже від 
давка українська зорганізо
вана громада приділяла ве
лику увагу, в тому теж і наш 
Батько-Союз. Цей недавній 
наш співпоселенець був зди
вований, коли Йому дехто із 
давніх поселенців ВИЯСНИВ І 
подав усі ці починання УНСо
юзу і В молодечому секторі з 
великою увагою для спорту. 
Виставе взятигв руки Україн
ський Тижневик, що вихо
дить аглійською мовою ра
зом з „Свободою", щоб пере
конатись, скільки місця саме 
спортові приділюе цей тиж
невик, призначений головним 
чином для молоді. Давніше, 
ще перед двадцяти роками, 
спортові приділено велику у-
вагу, напевно більшу, як воно 
с тепер, і тому^ варто всі ці 
теперішні починання в спор-
товій ділянці дов'язувати до 
тих давніших успіхів. 

Ось в наступному році бу
дуть саме двадцятирічні ро
ковини від першої українсь
кої сПортовоГ олімпіади у 
ЗДА. 4-го серпня 1935 року 
відбувся у фрладелфії День 
Української Молоді із слорто-
вими виступами і грами. В 
цій українській спортовій о-
лімпіяді у Фнладелфії взяло 
участь понад З тисячі учас
ників і 135 чшагунів-спортс-
менів та й 14' спортовнх клю-
бів, що заступали всі ділянки 
спорту. 

Про цю велику спортову 

ки з синьо-жовтими лентами 
і тризубом, а молодечі клюбя 
піднесли вгору здобуті тро
феї, то в душі кожного прн-
авного зродилось одно ба
жання, щоби другий день мо
лоді випав ще краще, ще 
більш величаво. Всі дивува
лись, як наша молодь пере
робила звичайну фермерську 
дорогу на шлях до змагань; 
як карно виконували змагу-
ни првкази проводу та й як 
щиро вони себе взаємно віта
ли". 

Молодь відчула, що вся фи-
ладелфійська громада піддер
жує її зусилля, бо всі органі
зації й наші парафії не тіль
ки запросили на це свято 
своїх членів, але навіть від
клали на інші дні свої пікні
ки, щоби свято молоді випа
ло якнайкраще. Молодь оці
нила, як слід і піддержку на
ших головних організацій: 
Українського Народного Со
юзу, Робітничого Союзу і 
Провидіння за їх прегарні 
трофеї та й висилку окремих 
представників на це свято, як 
і за моральну піддержку, зо
крема ,.Свободи", „Юкрейніси 
Віклі", „Народної Волі" й 
,Америки". Клюбам - змагу-
нам роздано нагороди від У-
країнського Народного Сою
зу, Українського Робітничого 
Союзу, від Дівочого Атлетич
ного Клюбу в Найставн у Фн
ладелфії, від Товариства У-
країнськнх А м є р иканськнх 
Горожанок і від п. М. Насе-
вича, як теж багато знову ж 
уфундованих різними това
риствами й інституціями. 

В наступному році відбувся 
другий такий День Молоді у 
Фнладелфії в днях 5, 6 і 7 ве
ресня 1936 року і він вже мав 
офіційну назву Першої Укра
їнської Американської Олім
піади. 

Пригадка про ці давні по
чинання української амери-

НЕМА, ЯК В СОВЄТСЬНОМУ РАЮ 
Тушею для брів 1 вій частять взуття. 

імпрезу, яка”-іаЛа теж ширше канської молоді в ділянці 
національне значення, шнро-' 
по писала наша преса. У 
„Свободі" з дня 27. серпня 
1935 року мявйо'такі інфор
мації про цю імпрезу: 

„Перший День Молоді від
бувся У Фнладелфії в неділю, 
4-го серпня, в прнявності бі
ля трьох тисяч гостей. В про
грамі свята.взяли участь 135 
змагунів f 14 молодечих клю-

• бі* » -ФтлбДвлфіТ, *-£*юабет, ,.Ьаобода" віддала для спогь 
Мілвіл і Треятон. 

Організованим, зднецнеплі-
иованим виступом, працею- та 
й молодечим- запалом — на
ша молодь здобула не тільки 
щире признання і любов за
галу, але і показала йому у-
спіхи об'єднаної громадської 
праці. *. 

Коли ж на грудях перемож
них змагунів^ заблисли зо
лоті, срібні V бронзові відзна-

спорту н а п е в н о розбудить 
більшу цікавість до спорту і в 
нашої молоді тепер та й ще 
тісніше згуртує її в українсь
ких зорганізованих лавах. У-
краінський Народний Союз 
стояв постійно на першому 
місці в піклуванні справами 
молоді. Теж і тепер і для 
спорту від присвячує пильну 
увагу та й бачимо, що наша 

ту ціпу сторінку, де спортова 
молодь може говорити про 
свої проблеми. 

Всі свої нові починання бу
дуймо на здоровії! українсь
кій традиції, то ж і в ділянці 
спорту нав'яжім до цих, мо
же, призабутих починань, щоб 
в той спосіб разом і молодь 
тут роджена і новоприбула 
творила нові осяги на славу і 
добро всього нашого народу'. 

Харків'янам, Киянам чи й 
мешканцям інших українсь
ких міст, виселених востаннє 
на примусове „освоєння ці
лий й облогів" до Казахста
ну, пряходиться зазнавати на 
місцях всіх благ совстського 
„прогресу", тобто „голово-
кружиих" досягнень Й успі
хів совстської торгівлі і про
мислу. 

Багатомовну картину цьо
го „прогресу" подала востан
нє „Комсомольська Правда" 
з в. травня ц. р. в окремому 
дописі якогось Д. Новоплян-
ського. Початок цього допи
су подаємо, в дослівному пе
рекладі, тільки з підкреслен
ням деяких місць: 

„Перед нами лист комсо
мольців Ішимської МТС, Є-
сільського району, Акмолін-
ської області!. Приїхали вони 
сюди з Харкова за путівкою 
комсомолу... К о м со мольці 
скаржаться, що в сільській 
харчівні погано варять. Бу
ває, що н цілий день не від
кривають харчівні. В сільсь
кій крамниці нема предметів 
лершої потреби. Ніде напри
клад купити ложки, кухля, 
миски. 

За півтора місяця в північ
ні області Казахстану пряїха 
ло понад 50 тисяч молодих 
добровольців... Але в тих 
районах по давньому немає 
харчівень, не вистачає кітлів 
і посуди. Не зважаючи на о-

сять їздити в... Челябінськ. 
Недавно п'ятьох комсомоль

ців Джаксннського зерносов-
госпу, Акмолінськоі области, 
за дорученням своїх товари
шів виїхали за орудками в 
Магнітогорськ — місто відда

лено на український матеріял, 
далі - - н а щоденні редакцій
ні коментарі про найголовні
ші справи. В американських 
справах трактувано всі спра
ви під кутом добра цілої краі-

,ни. В закордонній політиці 
ШШ&^їі&ЯЗ&і отримувано політику визво-Що ж вони там купили? Щі
точки і пасту до зубів, нитки, 
шнурівки до черевик, гуталін, 
олівці, чорнило, конверти, пе
ра. Нічого цього нема в ма
газинах і крамницях Сеульсь
кого райпотребсоюзу. 

Із цього Єсільського райо
ну прибулі комсомольці при
мушені відбувати далекі подо
рожі, щоб купити сорочку, 
майку чи штанці. Днями з 
Красівшської МТС, Єсільсько
го району, поїхала до Акмо-
лінська комсомолка Тамара 
Чепурніна. Дівчині доручили 
закупити в обласному центрі 
.. .сто коробок сірників, бо їх 
— як виявляється нема в ма
газинах споживчої коопера
ції. В багатьох місцях коопе
ративи не торгують сіллю ні 
дешевими цигаретами. Напе
редодні першого травня но-
восільці розкупили в Джак-
синському магазині спожив
чої кооперації всю косметичну 
туш для барвлення брів і вій. 

і Не думайте, що трактористи 
і причіплювачі барвили цією 
тушшю вії. її вживали для 
чистіння взуття, бо в цих міс
цевостях не можна дістати ні
якої пасти чи крему до чере-

ЗВІТ ГОЛОВЦОІ^Ь РЕДАКТОРА 
„СВОБОДИ" 

•(Закінчення зі crop. 1-шоО 

лення. ..Свобода" стояла і 
стоїть на становищі, що мир 
можна осягнути тільки на руї
нах комуно-московської імпе
рії. В українських справах 
„Свобода" передусім підкрес
лювала жертвенну і героїчну 
боротьбу українського наро
д у на рідній землі. Була за 
конструктивним об'єднанням 
всіх українських сил на емі
грації, вважаючи розбиття од
ною з найбільших причин на
ших невдач. „Свобода" вва
жає, що в теперішньому часі 
ще найкращу базу для об'
єднання дає Українська На
ціональна Рада, одначе не 
легковажить її тих конструк-

ітнвннх СИЛ, які поза нею. В 
' американсько - українських 
і с п р а в а х „Свобода" піддер-
' жувала консолідаційну плят-

форму Українського Конґре- ка. 

сового Комітету та всіми си
лами підтримувала теж ак
цію другої нашої, харитатяв-
ної, централі, Злученого Ук
раїнського А м єриканського 
Допомогового Комітету. Оче-

ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА! 
V Незабаром закінчується 6 
років праці зреорганізоваиого 
на підставі Тимчасового За
гону з 10 червня 1948 р. Д е р 
жавного Центру Української 
Народньої Республіки. Укра
їнський Д е р ж а в н и й Центр. 
мимо всіх труднощів і т р е 

п і т н о , що Союзові справи ко- ш к ° Д - я к і постали й постають 
ристувалнсь окремою увагою 
„Свободи". Окрема увага бу
л а присвячувана справам мо
лоді і культури. (Тут звітода-
вець ширше місце присвячує 
цим двом останнім справам, 
вказуючи зокрема на заслу
ги У.Н.Союзу в ділянці ви
давничій.) . Зрештою, найкра
щим звітом Редакції є сама 
газета: свій звіт складає Ре
дакція „Свободи" кожного 
дня. А л е вона не могла б ви
конати свого завдання, як
що не працювала б в повній 
гармонії з Головним Екзеку
тивним Комітетом і Головним 
Урядом У.Н.Союзу і не мала 
підтримки його та широкого 

на його шляху , успішно вико 
вус визначені йому завдання 
організації визвольної акції й 
боротьби українського наро-
ДУ-

Запорукою його успіхів, ве
ликою мірою є та обставина, 
що Державний Цент]) опер
тий на традиції створеної во
лею й силами українського 
народу в 1917-20 роках на
шої національної державнос
те, і його парламентське тіло 
Українська Національна Ра
да, в склад якої входять пред
ставники різних політичних 
течій українського організо
ваного громадянства, об'еднус 
українські політичні сили з 

загалу членства, зокрема чи-' >cut кР а , в української землі н 1 спирається на українське гро-
сленних дописувачів і авто-1 мадянство. Таким шляхом У-
рів з-поза Редакції. Усім їм 
належиться вдячність і подя-

біцянкн робітників споживчої < вик чи до чобіт". 
кооперації, в селах мало тор
гових магазинів, постійних І 
переїздних крамниць. За то
варами першої потреби- кус
танайські трактористи му-

Стільки ,.К о м с о мольська 
Правда". Здасться, що карти
на реальна і непідбарвлена і 
характеризує вона добре со-
встську дійсність. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Бостон, Масс. 
„Наталка Полтавка". 

„Наталка Полтавка" І. Котля
ревського — черговий великий 

лагідного, доброго характеру, з 
самопожертвою на користь" Ін
ших. У перших двох діях так 
багато говориться про Петра, 
так його всі хвалять і люблять, 
що й глядач, ще не бачучи Пет
ра, симпатизус йому. Тож і не

пе були дбайливо опрацьована, 
культурно виведена вистава. 
Публіка щедро сплескувала ви
конавців після кожної дії. а то 
й в окремих місцях посеред дій. 

вати все найкраще ддля згур
тування розпорошених наших 
людей. 

А робота тут не абияка, нивл 
велика, досить нагадати, що 

Та нанйеильніша злива' оплес-1 майже вся стара іміграція зі 
ків рясно посипалась напри-1 сходу України — національно 
кінці вистави. \ ма-™ свідома. 
Саме тоді, коли публіка оплес- j Зразу ж по приїзді нашого 
ками тримала виконавців на | о. їв. Гончарова ми взялись за 

успіх бостокських аматорів. За давно, що вихід Петра на сцену 
останні 2 роки український гля- • з дзвінкою піснею викликає 
дач у Бостоні бачив у їхньому зворушення і оплески. Пан Го-
внконанні ..Чорноморці" Куха 
ренка та „Назар Стодоля" Шев
ченка. Кожна вистава залишила 

ловатий. хоч 1 не блиснув голо
сом, однак гляд; її тепло при
вітали його появу, а він грою 

у глядачів приємне враження, і вирівнявсь у загальному ансам-
а головне — гордість. Гордість , блі виконавців. 
за нашу пісню, аа нашу музику, 
гордість з а доброту і щирість 
ндлхопо народу :.горлісгь за наші 
таланти. Після кожної вистави 
українські глядачі самі става- і 
ли щирішими один до одного, 

Роля Миколи — у виконанні 
дебютанта Петра Огружа, виве
дена тах гарно, так впевнено, 
що ніхто б не повіряв, що п. 
Отруж перший раз у жатті ви
ступає у самостійній ролі. Його 

-гхххххтдрдрсттттттхтххххххжххз 
В неділю, 20-го червня 1954 p., 

в Осередку «в. Ап. Андрея в Савт Баунд Брук, Н. 
Дж,, з наґЬди Конференції представників парафій 

Української Православної Церкви в ЗДА, буде 
відправлена соборна архнєрейська 

СЛУЖБА БОЖА, 
З яку очолить Високопреосвященніший Архиспископ 

;';.". МСТИСЛАВ. 
Початок Служби Божої о год. 9:30 рано. 

Пополудні, на сусідньому „Українському Селі" відбу
деться аусяріч учасників Конференції з місцевим громадян
ством. Під час пікніку приграватиме добірна оркестра. Бу
фет у заряді сестрицтв з дооколичннх парафій. Дохід при
значено на будову церкви-пам'ятника в Бавнд Брук, яку 
УПЦерква в ЗДА будус на молитовний спомин наших рід
них та героїв і мучеників Українського Народу. 

Проситься-про масову участь православних українців 
з терему стейтів: Ню Джерзі, Ню Иорк, Коннектикат 1 Псн-
снльваніл. 

Комітет Сестрицтв 
Української Православної Церкви в ЗДА 

Н Т » Т Ї » І І М І , І І І І І Х І І І І » І М І Х Х Х Х Х _ Т 1 1 Д Ц - Х Х 1 . Х Х Х Х 1 * 

КОНКУРС на ПР0ЄКТ ПАМ'ЯТНИКА І 
на могилі ВОЛОДИМИРА БЛАВАЦЬКОГО jf 

Громадський Комітет для вшанування пам'яті Володя- | 
мира Блавацького подає до відома, що надсилку праць на | 
Конкурс на проект пам'ятника на могилі Володимира Бла- .¥ 
вацького ка* католицькому цвинтарі у Фнладелфії продов
жено з техніЧннх причин до дня 31. липня 1954 року. 

Праці треоа надсилати з придержннням конкурсових | 
приписів під-прибраним прізвищем Із залученою ковертою І 
9 правдивим прізвищем мнетця й адресою, на адресу голо- ,і 
ви Комітету:У PUSHKAR, 5014 N. 11th St., Philadelphia 41, Pa. І 

При цій'нагоді подасться до відома, що величина па- Щ 
м'ятника може мати такі виміри: передня стіна довжина — у 
8 стіп, бічнй--стіна глибина — 6 стіп, висота —• 10 стіп. 1 
Матеріял по. t-орішення самим мнетцем-прос.ктодавцем у Т 
фінансових спроможностях комітету. Ціна пам ятника не 1 
може перейти суми 5 тисяч доларі в. Маштаб проекту до- У 
вільний. 

На пам'ятнику буде напис в двох мовах (українській і В 
англійський: ' f 

ВОЛОДИМИР ТРАЧ-ВЛАВАЦЬКИИ 1 
• 15. листопада 1900 в Косові — t 8. січня 1953 року 

у Фнладелфії 
Творець новітнього театру в Західній Україні 

Громадський Комітет запрошує, всіх українських мнет-
ціг до участі! в цьому конкурсі. Мистецьке жюрі: пп. П. 
Андрусів, Д.- Горняткевнч і М. Островерха. 

Нагорода за найкращий проект 200 дол. 
ЗА УПРАВУ .КОМІТЕТУ ДЛЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 

ВОЛОДИМИРА БЛАВАЦЬКОГО. 
В Пушкар (Голова), И. Гірняк (заступник). О. Тарипвський 
(секретарі. СЛевацмсяй, Б. Паздрій. Б. Ромаяеятук, члени 

ставали ближчими, ріднішими, | тенор прнемно було слухати, а 
признавались до українського особливо у „Гомін, гомін по діб-
роду і ті. що ніколи перед тим рові". Миколі часто надають ха
не признавались. Та цього разу рактер. якогось збиточника, пу-
після вистави ..Наталки Пол- етуна аж до пересади. У внко-

в неділю, 16 травня у нанні п. Стружа він був справді 

тримала 
сцені, до них вийшли представ
ниця Інтернаціонального Інсти
туту пані Піл та голова відділу 
УКК п. Мельниченко. щоб осо
бисто подякувати аматорам за 
добру гру. ІІри цьому пані Піл 
Вручила прекрасні КИТИЦІ квіт:'І 
пані Ларисі Діяк та панові М. 
Каліниченкові, а в додаток ще й 
УРОДЛИВИЙ торт. Неділя 16-го; 
травня, день вистави „Наталки і 
Полтавки" обернулась в подвій- j 
не свято свято мистецького! 
успіху наших аматорів та свято 
уроднн. бо 13 травня день уро-
днн п Письменного і Виборний і. 
16 травня - п. Каліниченка | 
(Возний) і 17 травня - пані j 
Лариси Діяк (Наталкаі. Оду-
шевлеиа публіка гучними оплес
ками побажала їм „Многая лі
та". Зворушені глядачі не дуже 
радо виходили із залі, все зупи
нялись та ділилися своїми вра
женнями. 

Побажати б дальших творчих 
успіхів нашим аматорам. 
/ Надіємось, що при повторенні 
•будуть усунені деякі НеДОТїИ'-
ненш* у виконанні, а ааля буде 
виповнена таки українськими 
гллдачамн-

А. І>. 

краінська Національна Рада 
відтворює думки н прагнення 
українського народу, уярмле
ного московсько-большевиць-
ким окупантом на Батьківщи
ні, н українського загалу у 
вільному світі та в одності їх 

шляху до здійсненна наших 
національних цілей. 

Сесія ствердила дуже по
важні у с п і х и провадженої 
Державним Центром і його 
органами вашої визвольно* 
державницької акції так у ді
лянці дальшого згурдування 
українських сил, як і ство
рення спільного фронту поне
волених комуністичною Мос
квою народів, у якому Укра
їнський Державний Центр с 
одним з найповажніших І 
найвідповідальніших чинни
ків. Акція Виконавчого Орга
ну Укр. Нац. Ради на міжна-
родньому полі відіграла над
звичайної ваги роль у по
важних зрушеннях серед про
відних міжнародніх чинників-
на користь кращого й пра
вильнішого зрозуміння зна
чення України і її визвольної 

"Воротьби в справі подолання' 
спільного ворога всього віль
ного світу — МОСКОВСЬКОГО 
червоного тоталізму й імпе
ріалізму. 

Українські орган і зац і ї ! 
Спричиняйтеся до збірок до 
Українського Н а ц і онально-
Державного Фонду! 

-Підміновуйте твердиню чу
жинецького, тиранічного па-'" 
лунання над Рідним Краси, * 
над нашим народом, над Ва
шими найближчими! 

історичних прагнень, як і в і Голова Української Наци*-

організацію свосі церкви 1 на-
дісмось, що в скорому часі за 
всю історію існування Портлси-
ду. задзвонить дзвін з україн
ської ДЗВІНИЦІ. 

Б минулому році була переве
дена велика жалобна академія 
для вшанування жертв штучно
го голоду на Україні в 1933 p., 
на якій були присутні посадник 
міста, багато американців, ла
тиші, литовці, естонці і 
руси. 

Крім того мені хочеться від
мітити віддану працю амери
канця укр. походження п. Вол-
тера Повела, який дуже багато 
допомагає нам матеріяльно в 
організації громадського життя. 

Дужо прикрої, що в нас тут 
исмас зовсім інтелігенції, яка 
була б дуже бажана в цій сто
роні, клімат у нас дуже гарний. 

Ореі'онсць. 

творчій різноманітності ідео
логічних і політичних погля
дів. 

Ш сесія Української На
ціональної Ради, дала понов-
ний доказ того, що ідея виз-

I вольної боротьби й об'єднан
ня українських національно-

І політичних сил на засадах 
державних традицій наших 
ВИЗВОЛЬНИХ Змагань за від
новлення фактичної суверен
носте самостійної й соборної 
України, щодалі більше за

біло- корінюсться в свідомості на
шого громадянства, як єди
ний і ясний дороговказ на 

• • 

• • • 

нальної Р а д и : 
Осип Бойдуннк 

Голова Виконавчого О р г а н у : 
Симои Созонтів 

Заступники Голови: 
Іван Багряний 
Свген Словінський 
Любомир Макарушка 

Генеральний Секретар: 
Василь ДІГи'рт 

Члени: 
Спнридон Довга. іь 
Микола Лівицькин 
Михайло Воскобійник 
Микола Хробак 
Олександер Юрченко 

В травні 1954 

вАМ- НЕ МОЖЛИВО ОБІЙТИСЬ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕН
НЯ. А НАЙКРАЩЕ І Н А И П Е В Н І Ш Е ЗАБЕЗПЕЧЕВ-' 

НЯ ДАСТЬ ВАМ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗІ 

ПОДЯНА 

Вітней Голл, долучилось ще од
но почуття — почуття вдячнос-
ти для авторів. Це ьони свосю 
працею, своїм таланом справля
ють нам, глядачам, приємність, 
викликають задоволення, підно
сять нас у наших власних очах 
та в очах американців. А на за
лі цього разу їх, запрошених Ін
тернаціональним Інститутом, що 
разом з відділом УКК спонзо-
рував виставу, було багато. 
Найбільше признання належить 
Миколі Каліниченкові, режисе
рові й постановникові. На н ю і о 
припала найбільша частка пра
ці, бо він не лише вишколював 
виконавців, а й сам розписував 
ноти для оркестри, сам оркест
рантів добирав, сам І проби з ни
ми провадив, він же сам і деко
рації малював. А декорації до І 
І ПІ дій справді виглядала чу
дово, нагадуючи один з краєви
дів з-під Полтави, з П красунею 
Ворсклою. Внутрішній вигляд 
селянсько! хати у II діі чарував 
своїм затишком, чистотою та 
етиловими малюнками на коми
ні та мисникові. Хата вигляда
ла, хоч і бідно, зате гідно, з об
разами та рушниками, як і па
сувало до НаталчииоІ характе
ристики: „яка вона трудяща, 
яка рукодільниця". 

Ролю Наталка грала пані Ла
риса Діяк. Струнка, делікатна 
постать гарної молодої дів
чини, чистий, приємної краски 
голос та щира, переконуюча 
гра привели П до заслуженого 
успіху. 

Ролю Терпелихн грала пані §̂ 
Анастазія Каліничснко. II без- к 
доганна гра та зворушуючий, j ^ 
вишколений драматичний соп-, Щ 
ран, яким вона прекрасно воло- ( | 
Діє. — зраджують в ній фахову )5 
артистку, а коли ні — то ама- ^ 
тора великої школи. |(б 

Ролю Петра грав п. Степан /£ 
Головатий. Петрові автор надав *а 

веселий, дотепний, але й роз
важний, письменний СІЛЬСЬКИЙ 
юнак. 

Ролю Виборного грав п. Т. 
Письменний. Його гра й УМІННЯ 
бути сценічним, свідчать про 
великий стаж аматорства. Ви
борний у виконанні п. Пись-

Портленд, Орегон 
Праця в громаді. 

Тут, на далекому Заході, о 
Ореґоні, теж пригатилась неве
лика частина українців, біль
шість яких зосереджена в Порт-
ленді. 

До приїзду нової іміграції на
ціональне життя українців про
ходило дуже мляво, хоч з дав-

менного, впарі з Возннм, зрива- ніх давен Існувало українське 
ли оплески посеред дії. | товариство ім. Франка, але воно 

Найтяжча роля Возного при- , | і я к ^ громадсько - політичної 
режисерові Миколі Калі-1 "Р* ц і н е в е л ° - . ... „ 
ікові. хЬч роля І не в його 3 " Р ш : , Д ° и , , O D m Міграції. 

пала 
ничеикові. хоч роля І не в його 
характері, одначе мистецький 
хист п. Каліниченка допоміг йо
му прекрасно вивести цю ролю. 
Хто знас п. Каліниченка в жит
ті, той подивляє, його здібність 
до мистецьких перевтілень. У-
спіхові вистави великою мірою 
сприяла оркестра під умілим 
проводом п. Петра Владюка. 

Назагал можна сказати, що 

нової 
життя потекло бурхливіше і о-
собливо пожвавилось після при
їзду до нас в 1952 р. о. їв. Гон
чарова. 

Цей молодий священник — 
повний енергії 1 ліобовн до свосі 
многострадальної батьківщини, 
просто з нічого робить все, не 
жаліючи ні своїх сил. ні коштів. 
Працюючи вдень фізично, він 
находить час і спромогу відда-

• Авто Гароллп Гвррісокв 
наїхало на б-річну доньку па 
кіетаиського урядовця при Об'
єднаних Націях Шагнад Заі:І. 
яка йшла купувати Морожене. 
Власник апта відвіз П до шпи
талю на Квінсі в Ню Иорку, та 
вона померла. 

• Конгресова Комісіп Закор
донних Справ вирішила запро
сити як „почесну гостю" до 
ЗДА французьку медичну сест
ру Жсневісву де Гмлярд-Тср-
роб, яка з посвятою піклувала
ся пораненими в Діснбіснфу в 
Індо-Китаї. 

• Жінка одного моряка, що 
служив на літаканосці ,.Вен-
НІНҐТОН", розповіла журналіс
там, що ії чоловік прибув перед 
катастр^крога до Бруклина на 
відпустку 1 заявив-їй. що пе
редчувай свою близьку смерть. 
Перед поверненням на літаконо-
есць, він подарував їй радіоала-
р.чт. з якого вона довідалася 
про експльозію. в якій згинув 
її чоловік. 

• Державний секретар Джан 
Фоетср ДоЛЛеС ..додержить сво
го слова" і в червні виголосить 
кілька промов ни Заході. 6-го 
червня- промовлятиме на Раді 
Світових Справ у Сан фраисіс-
ко. 9-го червня в Ротарн Ін-
терисшенсл п Сіетел, а 11-го 
червня в Лос Анджслссі. 

ДО П. Д-РА І МАКАРЕВИЧА В НЮ ИОРКУ 
ДОРОГИЙ ПАНЕ ДОКТОРЕ! 

Чотири лікарі, що я до них на протязі 3-х років звертався за порадою і поміччю, та 
три шпиталі, де я систематично переходив докладні перевірки, ис були здібні викрити при
чини моїх терпінь, а навіть не могли знайти ..слідів якоінебудь недуги" в мойому організ
мі. А тнмчасом недуга робила свій нищівний поступ, й коли я. вже цілком хворий, по двох 
нових безуспішних "спробах ще в двох шпиталях, "звернувся нарешті до Вас. то я був вже 
в тан тяжкому стані, що Ви мусіли мене негайно оперувати, оперувати в найтяжчих умо-
винах. без можливості попереднього переведення всіх потрібних докладних обслідувань. 
Цю тяжку операцію, зарівно як і слідуючу в квітні Ви перевели зі знаною мені ще з 
Європи Вашою рідкісною майстерністю хірурга-мнетця. А Ваша післяопераційна опіка 
була так вийнятково дбайлива, сердечна, що викликала подив і заздрість інших пацієнтів 
не-украінців та зворушувала навіть професійну байдужість шпитальної обслуги. 

П'ять довгих місяців, день в день, двічі денно, в кожній погребі, м шпиталі і в мене 
вдома. Ви з'являлись коло мого ліжка як лікар, як опікун, як приятель П все це безінтере-
совно, без винагороди навпаки, купуючи ще за власні гроші ліки, перев'язочні маторіялн 

Я ДЯКУЮ ВАМ ЗА ВСЕ ЦЕ, ДОРОГИЙ ДОКТОРЕ! 
Я дякую Вам за врятування мене від страшливих терпінь, за привернення мені 

ров'я! Ще в більшій мірі я G вдячний Вам. що Ви своїм безприкладно дбайливим, жертв 
ним сповненням трудного і відповідального лікарського обов'язку та своєю внйнятконою 
людяністю врятували мені мою, захитану останньо. віру п Людину в людині. Віру, ЩО бу
ла головним джерелом мосї енергії й натхненням мог.і діяльності через Ціле моє життя. 

Нехай Всемогу™** Я*РУС Вам довге життя, здоров'я і сили, щоб Ви якнайдовше могли 
нести Вашу жертвенну поміч досконалого лікаря і незрівняного опікуна тисячам, тисячам 
хворих! Олекса .1І1ТВІШКІІКО. 

Старшина Кружка Пластлрият в Ню Порку щиро дякує 
Вп. Паням і Панам з Пласту ft Плдетприяту за успішну до
помогу ж зорганізувати І пореводсіші СПІЛЬНОГО "СВЯ-''1 

ЯВНОГО в 'дні ft травми 1964. 
Окреме Спаснбіг Всім Жертводавцям, а саме Паням за 

ЗЛОЖвЙИЛ пожертви в харчах чи грошах, як також фірмам 
II. Стаеіок, Гладун і ..Поділля" за їх Щедрі датки. 

Ок|)«ма поляка опікунам 1 вихованкам пластової молоді 
пл. сен. Е Гойдиш і пл. сен. Р. Ііотріні за підготовку та ми
стецьке випровадження гагілок, танків і ритмічних хоро
води:, а пл. сен. О. Улнцькому за виступ з добре вишколеним 
діточим хором. 

Чистий дохід п сумі S850 призначується на таборові 
оплати для найбілнішої молоді. 

Старшина Кружка ІІластириит в Ию Порку. 

л^лллллллллл^^лMAЛлллvwus^м^^л^м^MAмvиw> 

„Ян стати Горожанином ЗДА"? 
таку кннжечку. що містить питання І відповіді в англійській 
І українській мовах — отримайте за 35<. або 3 штуки за $1. 
Замовляйте: 

"HOWERLA", 41 Е. 7th St., New York 3, N. Y. 

.1И. i> 

ЄН- 'J/ 

УВАГА! — ЧЛЕНИ ОбВУА! — В неділю. 6-го червня 1964 
відбудеться заходом Оп”слмання Демократичної Української 
.Молоді (ОДУМ) ПІЛ протекторатом Центрального Комітету 
Виїаиунання єн. Пам'ятм С'имони Петлюри, в залі Sluyvesant 
High School. K.nst 15 Si. r, Нью Порку. n гол. 4-ІЙ пополудні 
ЖАЛОБНА АКАДЕМІЯ, присвячена 2Я-ІЙ річниці трагічної 
смерти СІІМОНА ПЕТЛЮРИ. Голови Директорії та Голов
ного Отамана ВІЙ«ьк І Фльоти У.Н.Р. Знкликнг.мо Членів 
ОбВУА паяти ОБОВ'ЯЗКОВО громадну участь у тій же 
АКАДЕМІЇ. " 

Управа ОбВУА — Відділ в Нью Иорку. 

І 

УКРАЇНСЬКІ СПОРТОВІ КЛІОБИ 

„YCK" - НЮ ИОРК 
! „СІЧ" - ЕЛИЗАБЕТ 

НЕДІЛЯ, 6 г о ЧЕРВНЯ 1954 Р. 
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО 

BOUND BROOK, N. J. 

СПОРТОВИИ ПІКНІК 
В програмі з и а т н п я копаного м'яча. вІдГ»ивннки. та виступ групи дітей з Клизабету. 

Вябір королеви краси пікніку та різні несподіванки. 
• ЗАБАВА ДО ПІЗНО! НОЧІ ПРИ ЗВУКЛЖ ОРКЕСТРИ „. ВАСИЛЯ БОСОГО • 

Добірний буфет для старших та спеціальний для малих дітей. 
ПочатЬк о год. 10-irt рано Вступ на мк-ці S1.00 
Доїзд з Ніо Порку автобусами: Вул. 7-ма Укр. Кат. Церква, та з 11-ої - Укр. Прав. Церква, що вів,год. від і' ло 12 

• Доілд ” автобусом з Ніо Норку ия місце пікніку я обІ сторони зі вступом уі.М). 
Доїзд антами: Holland Tunnel — Route 2*J to Bound Broofc cross limine to South Поїнні Brook, turn U 
2 miles to Cedar Grove Road. 

11 ЯШЯВШЯШШ і 

ft on Cannal Ro.nl 

Український Музичний Інститут 
ВІДДІЛ В ПАС ЮПКУ 

при співучасті відділі. Джерзі Ситі, Клізабот І 
ЕМмфк 

неділя, 6. червня 1954 р. 
о ГОД. 3:30 пополудні, 

ЗАЛЯ YMCA, 45 River Drive, Passaic, N. J. 

РІЧНИЙ ПОПИС УЧНІВ 
Виступлять учні кляс: Т. Богланськоі, Д. Караиович, 

Клим. Г. Темнннькоі І О. Чнпак. 
Вступ за програмкою. 

Для учнів Інституту вступ вільний. 

1 

Увага! Рачестер, Н. Й.! Увага! 
СКСТРІІЦТВО РОЖД. ПРКСВ. БОГОРОДИЦІ, 

відділ 3(і У. Н. Союзу 
: влаштовує : 

ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ ВАЛЬ 
в неділю, дня 6-го червня 1954 року 

о год. G-тій вечора 
в залі Українського Американського Клюбу. 

МаСМО чеїть залрОСВТИ Братства. ТОВЯрнсТВИ, Гсстрнц-
тиа та все Українське Громпдянетво Смачна перекуска 1 
різні ніпнткн .Мушка Михайла Юркового, 

За добру забаву ручнть Комітет t еотрицтва. 
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• П Р А Ц Я • 
Help Wanted—Male 

ПОТРІБНО КУХАРЯ 
Стала праця, добра платия. 

Приємні умовний праці. Голо-
сятись: 

CESARIOS WYKAGYL GRILL 
1279 North Ave.. New Rochelle 

Phone New Rochelle 6-9580 

1 TIRE MAN 
Досвідчений у всіх родах гумо
вих колес. Стала праця, т год. 
Добра платня. Деяка продаж. 
Багато компан. добродійств. 

Гологитись: 
FIRESTONE STORES 

80-29 S^nwav St.. Astoria, L. I. 
Phone: AS 8-5180 

III В E Ц Ь 
досвідчений в виробі чоботів до 
кіноі їзди. - Зголошуватись: 

М І L L Е R S 
123 Е. 24th St.. New York City 

Phone GR 3-6638 

PROOFPRESS OPERATORS 
'•Vandercook" репродукція. 

Праця ввечорі. Звертатися до: 
Е. W. SCHMIDT 

228 East 45th Street 
New York City 

Загальна достава лошти літаками 
Вашингтон. — Заступник 

генерального п о ш т м айстра 
Чарлз Р. Гук ;шявнв у роз
мові із представником жур
налу ,.Ю. С. Нюз енд Ворлд 
Ріпорт". що поштовий де
партамент плянуг. доставляти 
всі листи літаками 38 опла
тою 5 центів. Він сказав, що 
дотеперішні спроби ;s доста-

плянують поширити летун-
ську поштову с л у ж б у на всю 
країну, бо перевіз пошти лі
таками не с дорожчий від за
лізниці. Загальна достава 
пошти літаками буде запро
ваджена тоді. КОЛИ поштовий 
департамент ствердить, що 
кількість посилок на окремих 
шляхах достатня для того. 

вою поштових листів на де- щоб доставляти їх окремими 
які віддалі вдалися, і тепер'літаками. 

— . . . . . . 
Жінки домагаються поставити комуністів 

поза законом 
Денвер, Колорадо. — Три резолюції, яку схвалено одно-

тисячі делегаток жіночих | душно, сказано: ,,Комуністич-
клюбів, які репрезентують 11 

Продавець авт 
Фірма продажі Фордів, що най
краще розв. в Ню Джерзі, по
требу*", досв мужчину на місце 
свого найліп. продавця, що став 
директором. Найкраща винагор. 
і умов, праці, кожний продаж 
дає шансу д. доброго заробітку. 
"Ford's out in front, ride with a 
winner Просимо найперше те-
леф щоб договоритися, питати 
за Ray Weber, ML' 6-4500. Mayfair 
Auto Sales, Inc. "The fastest 
growing Ford Dealer in N. I." 3(X) 
E. Elizabeth Ave., Linden, N. |. 
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К У Х А Р К А 
Досвідчена, ДО Дому старших 
віком людей СпаНня нц місці 

Голоситясь: 
501 West 190 Street 

New York City 
Phone LO 8 5200 

MERROW ОІІКРКИТОРКИ 
при жіночих светерах. Тільки 

досвідчені. 
Голоситигь треба. 
SCARF & BRE1T 

мільионгв жінок у цілому сві
ті, прийняли резолюцію, в 
якій вимагають поставити по
за законом комуністичну пар
тію. Ці делегатки :й'халися 
на річний з'їзд Генеральної 
Федерації Жіночих Клюбів. В 

ну партію в З Д А і всі інші ор 
галізації, що мають подібну 
ціль, — треба поставити поза 
законом". Жінки також до
магаються, щоб „членство в 
камуністичній партії, або у-
часть у П праці" — вважати 
за злочин. 

Оппенгаймера не допущено до таємниць 
атомової бомби 

Вашингтон. — Персональне 
Бюро Безпеки при Комісії 
Атомової Енергії вирішило, 
що д-ра Д ж . Роберта Оппен
гаймера не можна прийняти 
на дорадника в справах, що 
відносяться до атомової енер
гії, і не можна допустити д о 
таемниць, що відносяться до 
продукції атомових і водневих 
бомб. Рішення бюра запало 
більшістю 2 до 1 голоса. Од
ночасно це саме бюро одно
душно вирішило, що д*-р Оп-
пенгаймер — „льояльний" 
громадянин, і що він „дис
кретний" в справах, зв'яза-

мера заявили, що ці два 
твердження с взаемносупереч-
ні, і просять дозволу на вне
сення апеляції до Комісії Ато-
мово? Енергії. Проти поновно-
го затруднення Оппенгайме
ра голосували: президент Уні
верситету в Північній Каро-
лайні і голова слідчої Комісії 
Ґордон Ґрей та Томас А. Мор
гай, а професор Льойоля уні
верситету в Шікаго д-р Ворд 
В. Еванс голосував за повною 
реабілітацією атомового ф а 
хівця. Деякі сенатори й кон
гресмени критикують рішення 
цього бюра. Також багато на
уковців невдоволені з цього 

них з продукцією атомової рішення і називають його не-
енергі ї Адвокати Оппенгай- справедливим. 

З департаменту здоров'я звільнено 238 
урядовців 

Вашингтон. — Департамент му, що їх запідозрювано в під-
здоров'я. виховання і добро- і рнвній діяльності. В звіті пе-
буту звільнив до 30 квітня ред Конгресовою Підкомісією 
цього року 238 урядовців з Видатків виявлено, що деяких 

4fi7 Trootman St.. Brooklyn. N. Y. і огляду на безпеку країни. З усунених урядовців врийнято 
Phone EV 6-1822 

ДО ДОМАШНЬОЇ ПРАЦІ — 
ПОМІЧНИЦЯ МАТЕРІ 

У віці понад 30 р. Слання на міс
ці, власн гарна кімната і лаз-
ннмкп Гмтч варення. Добра плат
ня Пригмиа домаш. атмосфера. 

Phone АХ "7-2514 

• КНИЖКМ—Ж-УР1ГАЛП ф 

ДО ПРОЧИТАННЯ вишлемо 
кожному книжку О. Мардена 
ВОЛИ І УСГПХ. Як перечитаєте 
1 подобається Вам. пришлете до-
ляра Якщо ні. звернете книж
ку Пришліть Jf» й иа пересил
ку Пишіть: SURMA. 11 East 7th 
Street. New York 3. N. Y. 

Тіто В Атенах 
Атени. — Югославський 

маршал Тіто прибув з давио 
заповідженими* відвідинами до 
столиці Греції, де привітали 
його з великою парадою. Гре
ція очевидячки з а б у л а свій 
первісний гнів, коли під час 
перебування Тіта в Туреччи
ні весною цього року Югосла
вія і Туреччина заповіли були 
перетворення існуючого між 
цими двома державами і Гре
цією пакту на вінськово-по-
літнчний с о ю з : Греція обури
лась тоді, що цю постанову 
прийнято без и відома. Тепер вельні обороти 

вона підтримує цей пляи, і 
жав мас бути внедовзі прого
лошений. Також Італія буцім
то перестала противитися йо
му, маючи докази, щ о в най
ближчому часі прийде д о іта
лійсько • югославсько! згоди 
в справі Трієсту. Тіто хоче та
ким чином, маючи союз із 
двома членами НАТО. щ е 
більш наблизитись до Заходу , 
але він не відмовляється і від 
поліпшення зв'язків Югосла
вії з комуністичними держа
вами через збільшені торго-

Справа Індо-Китаю в Об'єднаних Націях 
Об'єднані Нації, Н. И. — 

Американський делегат в Об'
єднаних Націях, амбасадор 
Кебот Лодж, який — за сис
темою щомісячного чергуван
ня — головує в Раді Безпеки 
в червні ц. p., скликав на чет
вер 3 червня Раду Безпеки на 
домагання Сіяму ( Т а ї ) , який 
зголоенв скаргу до О Н з при
воду небезпеки, що загрожує 
йому збоку комуністичної аг

ресії. Рада Безпеки, що скла
дається з 11 членів, вислухає 
пояснень Сіяму, після чого 
відложать дебату на наступ
ний тижень, щоб своїми нара
дами не перешкоджати Ж е 
невській конференції . Якщо 
делегат СССР зголоенв би 
„вето" проти вислання „об
серваторів миру" д о Сіяму, 
справа опиниться на повній 
Генеральній Асамблеї, де ніх
то не мас права „вета". 

дівано вернувся з Москви, ку
ди відлетів був минулої субо-

Молотов вернувся до Женеви 
Женева. — Молотов неспо- довгу нараду з комуно - ки

тайський прем'єром Чу Мін-
лаєм. У Женеві поширилась 

~ '~~ поголоска, що Москва ріши-
ти, щоб показатися на неділь-; л а с Я н а м н р о в и й . . к у р с щ о б 

ній „маніфестації приязні" , н е доводити до розбиття Ж е -
на честь України, яка відбу-1 невської конференції, внаслі-
лася у Москві на Червоному! док чого, неминуче прийшло 
майдані, і щоб скласти зв ідом- ' б до „інтернаціоналізації" вій-
лення п р о хід Женевської ни в Індо - Китаї, від якої 
конференції . Негайно після був би один крок до третьої 
свого приїзд^', Молотов відбув світової війни. 

„ Японія не приступить до азійського пакту 
безпеки 

числа звільнених урядовців було на працю вже під час 
— 114 мусіли залишити пра- урядування президента Ай-
цю в цьому департаменті то- ' зенгавера. „Небезпечними" 
— — — — • — • ' уважано також і такі особи, 

які забагато п'ють, д у ж е ба
лакучі або не мають сталого 

Пошукую ю.іьку БОРСУК зам. характеру. Демократичні чле. 
за Василем <Члабун. а с . Войт-' н и ^ с ї п і д к < ш 1 с і ї зд„л,”сї*. 
кова, повіт Добромнль, Зах. Ук 

Р О З Ш У К И 

раїиа. виїхали до Америка в ро- щ о багато урядовців, запиши-

W. Division St., Chicago 51, ID. 

Пошукую стриСЧЯОГО брата ВА
СИЛЯ КРУК із села Суховоля, 
пов. ВрОДИ, який ще у 19-15 р. 
перебував в Німеччині. Якщо б 
хто знав про нього прошу ла-
схаво написати на адресу: 

IWAN RYPIANSKYI 
242 Е. 3rd St., Nek York 9. N. Y. ЧИТАЙТЕ „ С В О Г . О Д У 

НЕМА TO ЯН НА СОЮЗІВЦІ! 

ках 1929-30-31. Прошу писати на І л я працю в департаменті д о б -
адресу: DMYTRO BORSUK, 3233 ровільно. не знаючи навіть, 

що їх уважають за непевних 
службовців. Секретарка здо
ров'я, виховання і добробуту 
пані Овета К. Гоббі заявила, 
що в її департаменті зоргані
зовано окремий у р я д з 35 осіб, 
що займається перевіркою 
льояльности укрядовців і по-

Токіо. — Прем'єр Иошіда 
заявив у японському парла
менті, що Японія є надто сла
ба економічно й мілітарно, 
щоб могла взяти участь в 
будь - якому колективному 
пакті безпеки, що накладав би 
на неї поважні обов'язки. Цим 
аргументом Иошіда поясню
вав своє застереження проти 
участи Японії в проектовано
му пакті безпеки для оборони 
країн південного Сходу Азії 
проти комуністичної агресії. 
Довкола дому Иошіди скріп
лено полщійну сторожу, бо 
побоюються атентату на ньо
г о : недавно арештовано робіт
ника, який признався, щ о був 

• „Літературная Г а з е т а ' , 
яка виходить у Москві, запев
няє, що вовстські пригодницькі 
повісті не стоять позаду повіс
тей Джека Лондона, Марка 
Твейна чи Фснімора Купера. 
але не назвала прізвищ пись
менників — авторів цих гені
альних повістей. Підеовстське 

доларів. 
требус на ці видатки 185,000 життя приносить більші неспо

діванки, ніж іх може видумати 
иайбуйніша фантазія 

• Пані Де Каетріе, дружина 
• „Витязь Евересту", що пер-1 генерала, що попав v Діснбісн-

ший дійшов на цю найвищу го- І ф\. в комуністичний полон, знер-
ру в світі, новозеландець Ед- вулаСЬ (а закликом до Міжна-

у змові на житя Иошіди, щоб 
перешкодити йому виїхати до 
З Д А . Проти цієї подорожі с 
комуністи. 

REAL ESTATE 

WHITESTONE — FLUSHING 
2 нові доми з цегли, 

по 2 родини, по 10 кімнат по 2 
гаражі. Гарна околиця, вигід
ний транспорт. По інформації 
кличте: 

ШЛИ РИБАК, будівничий 
FL 8-5020 

WESTBURY L. L 
78x100 і Сиз. посілість, в кімн. 

дім, 2 лазнмчкя. 
ПІДХОЖІ КРАМНИЦІ. 
Оглядати-: 644 Union Ave. 

MAnhasset 7-4376 
М-24-А. Rm. 830. 11 W. 42 St. 

New York City 

PORT WASHINGTON 
Сильна конструкція, в е л и к и й 
дім, легкий до заміни на 2 або 4 
фам., всі вигоди, гарна мешка-
нева дільниця, площа 100x150. 
Плини на зміну безплатно. 

Ціна тільки S12.800 
WALTER O'MELIA A CO. 

65 Plandome Ril. Manhasset, LI. 
MA 7-5500 

RESTAURANTS 

MARU'S — LADY OF THE LAKE 
White Hone Pike, Atco, N. J. (20 miles from Philadelphia) 
Подаємо до відома українського громадянства, що ми отворилн 
далеко від міського гамору, вад розкішним озером РЕСТОРАН-
ВАР із смачними європейськими стравами та найвнбагливішнми 
иапитками. — Вянаймасмо кімнати на літній відпочинок. На 
всякі бенкети, весілля, або приватні забава приннмаємо замов
лення на залю, яка поміщає 300 людей.. 

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

• MISCELLANEOUS • 

Offered Ай a Speculation Новий виріб. 

PURITAN Bottling Co., Inc. 
(Заснована від 1927) 

190,000 шерів гуртово $1.50 зв шер. Фляшки приємних ка-
питків Carbonated, включно NESBIT ORANGE. Смачний 
кавовий калиток CARAMBA й Інші присмаки. 

ФАБРИКА й БЮРА: 
615 ADAMS STREET, HOBOKEN, N. J. 

ПИШІТЬ ЗА БЕЗПЛАТНИМ КАТАЛОГОМ. 
615 Adams St., Hoboken, N . J . 
TeL SWarthmore 2-105(K-105I 

Michael Spano, Underwriter 
Puritan Bottling Co., Inc 

Please send me offering circular on Puritan Bottling Co., Inc. 

Name 
Address > Phone 

REAL ESTATE 

Знаменитий прибуток! 
St. George, S.I. 3-фам. дім з ви
дом на Harbor, олив, огрів., во
дограй, веранда, город, 3 кімн. в 
сутерннах. Прихід $251 місячно 
Партер, мешк. можна зайняти 
за 90 днів. Близько всього. 

Ціпа тільки $14.500. 
Власник Gibraltar 7-5588 

128 Stuyvesant PI., S. I., N. Y. 

NORTHPORT — ЖАДАС $20.000 
Великий віднов. кольок, дім з 
центр, залою. Найкраща дільпн-1 
ця, вид на воду. З поверхи — 5 
спалень на 2 пов. Викінчений 3 | 
пов., 2 лазннчкн, 2 коминки, мод. 
кухня, маш. до миття начиння. 

Chambers кухня, олив, огрівач. 
Пишіть 1-І, Rm 830, 11 W. 42 St. 
N. Y., або телефон. 

Newtown 9-7977 

BAYSIDE—DOl'GLASTON 
Відокремлений 1-фам. дім з бли
скучих цегол. сальон, їдальня, 
кухня, закуток на сніданок, у-
мнвальня 1 поверх; 3 великі 
спальні, лазннчка 2 поверх; Га
раж. Скорий продаж $17,500. 

BURROWS REALTY 
212-35 - 42nd Ave. — Ba 5-6000 

В ПОВІТІ BEROEN 
WRIGHT VILLAGE 
Огородо*] мешкання. 

Найнижчі чниші в повіті Bergen. 
3 кімнати $75 місячно 
4 кімнати $89 місячно 

включно з огріванням. 
• Парцелі з кущами 
• Відпочинкові городи 
• Місце на оаркувамия ззовні 
• Гаражі 
• Близько шкіл, склепів І ко

мунікацій. 
ДОРОГОВКАЗ: Route 4fi з мос
ту G. Washington до Hasbroock 
Heights, на полуднє при Boule
vard, около 2 м. до "Traffic Cir
cle" скрутити на право при Pas
saic St., 5 бл. до "Wright village." 

Бюро вияайму на місці. 
P R e s c o t t 7 - 1 6 2 0 

мунд Гіллярі. занедужав на за
палення легенів і лнжить у та
борі в Гімалаях, на висоті 22.-
500 стіп. Американська експеди
ція вислала йому пеніснліну. 

рОДИОГО Червоного .Хреста й ін
ших міжнародних добродійних 
організацій, щоб вони заопіку
вались полоненими, які пере
бувають u руках індокитайсь-

Пллярі захворів після того, як, [ ; и х КОМУНІСТІВ. ХОЧ 

П р и р о д а , л і с і г о р и , — пов ітря , вода , п р о с т о р и ; 
Д е в ' я т ь б у д и н к і в — к о ж н и й БІЛЛЯ, 
В і д п о ч и н о к , спорт , д о з в і л л я — 
Н а ч е п и ш н а у к р а ї н к а — ц я ч у д о в а С О Ю З Т В К А ! 

С О Ю З І В К А — і д е а л ь н е м ісце на в а к а ц і й н н й і 
к і н ц е в о - т н ж н е в и й в і д п о ч и н о к та к у л і . т у р н у р о з в а 
г у , н а з у с т р і ч з п р и я т е л я м и , на п ікн іки , к о н в е н ц і ї 
та і м п р е з и . П р и ї ж д ж а й т е на С О Ю З І В К У ! З а м о в 
л я й т е з а в ч а с у м ісце , в и п о в н я ю ч и та в и с и л а ю ч и 
п о д а н е в н и з у з а м о в л е н н я : 

І : 
• 

UKRAINIAN NATIONAL A S S N E S T A T E , 
Kerhonkson , N. Y. 

J П р о ш у з а р е з е р в у в а т и мені м і с ц е на С О Ю З Ш Ц І 

на ч а с від 
( д е н ь , МІСЯЦІ.) 

Д" 
ід«міь, місяць і : 

{ д л я о с і б д о р о с л и х і д і т е й . і 
,' Н а р а х у н о к п о б у т у н а С О Ю З І В Ц І в и с и л а ю j 
! ч«к і м о н і о р д е р ) н а с у м у S ! 

і 
і 

J 
і 

(ПІДПИС) 

і число і вулиця > 

(місцевість, стейт) 

шедавяарааява иеевдхдзаввдаддддада 

рятуючи одного члена своєї 
• :спедиціі, упав і зламав два 
'ебра. Один з тубільчнх членів 
• :спедиціі подав радіодепешу 
ро його занедужаиня. 
• В комуністичному Китаї 

еребувас тепер коло сотні ци-
ільних американців. Про 32-х 
ідомо напевне, що вони с у 
язннці. а про трьох Є здогади, 

ю вони теж ув'язнені. 16 про-
али дозволу на виїзд, але їм 
ІДМОВНЛИ, Половина американ
ці в червоному Китаї залиша
ться там добровільно, не маю-
и перешкод від влади. , 

імовірно, 
кая:е вона, з ними поводяться 
добре, але там нема ані ліка
рів, ані харчів ані одягу. 

• К.інда озброєних верхівців 
піп,їла н.і невеличку оселю в 
Порданії, за одну милю від із
раїльського кордону, і вбила 4 
чоловіків. Уся оселя складають
ся властиво з кількох хат для 
приміщення женців. Обсервато
ри ОН ствердили, що кінські 
сліди вели від Ізраїлю до оселі 
і колом повертались до Ізраїлю. 
Йорданія зголосяла новий про
тест проти нападу збоку Ізра
їлю. 

В п'яту річницю смерти нашого сдияого сина 

Богдана Павла Ростислава Бабяка 
в і д п р а в и т ь с я 

З а у п о к і й н е Б О Г О С Л У Ж І Н Н Я з П А Н А Х И Д О Ю 

в церкві ев . о. И и к о л а я в Ш і к а г о о г о д . К-ііі р а н о 

Д Н Я 13-го Ч Е Р В Н Я ( с у б о т а ) 1 9 5 4 . Н а ш и х З н а й о 

м и х і Д р у з і в П о к і й н о г о п р о с и м о д о л а с к а в о ї у ч а с т и . 

Ш і к а г о , ч е р в е н ь 1 9 5 4 . Р О Д И Ч І 

ASTORIA — великий 1 фам. дім. 
цілком відокремлений, 4 спаль
ні, город. Гараж, олива. Зараз 
до зайняття. $15.0Ч>0 

AS 4-1680 
Близько української грек.кат. 

церкви. 

W V N A ^ W ^ ^ ^ W W ^ V ^ ^ W f t ^ ^ W ^ ^ W I ^ W / l ^ ^ ^ W W 

Ш а н о в н і Г р о м а д я н и : П е р е д п л а ч у й т е є д и н и й в З Д А 
ж у р н а л л і т е р а т у р и , н а у к и , м и с т е ц т в а , к р и т и к и і 

г р о м а д с ь к о г о ж и т т я 

„КИЇВ" 
який приносить цікаві статті з різних ділянок українського 
життя. — ГІЧна передплата $3.50. - Ддреса: 

"KYIW", 8 3 8 N . 7th St., Phi lade lphia 2 3 . Pa. | 

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

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ТЗДИ 

OR. 7-8951 f 
КУРСИ МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ЇЗДИ АКТАМИ 

Постараємося для Вас про 
еґзамін Лайсеису. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк
ції в українській 1 англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ
ЧІРНІ 1 НЕДІЛЬНІ. Інструк
тори фахівці. Залож. в 1816. 

U TYCHNIEWIC2, 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,, бллз. 10th St. 
NEW YORK CITY 

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

~1ЬШБІЛЬШИИ ВИБІР ІШАТЕВОК" 
В А М Е Р И Ц І 

Н а й к р а щ і п а т е ф о н и — н а й л і п ш и х м а р о к . 
В і д ч и н е н о щ о д е н н о від 9 : 3 0 р а н о д о 9. вечора . 

» • • * • » • • • 

СЕНЗАЩННИЛ план 
НА ВТРАТУ ВАГИ 

Як Вам подобається втрата ба
гато фунтів гидкого товщу, 
зовсім безпечно, зайвого торту-
руванвя себе вправами 1 голо-
довими дієтами? Якщо Ви ма
єте надмір ваги з причини злих 
або необачних діетарннх зви
чок, то ця мрія може здійснити
ся впродовж кількох коротких 
тижнів при помочі сензаціяно-
го редукційного пляну, що є те
пер до набуття для читачів цієї 
галети. Звичайно перешліть цей 

41 вирізок в коперті з Вашим прі-
** явищем і адресою, виписаною 

виразно па відворотній стороні 
І до K1NGSLY CO., Dept 805, Box 
.415 PeeksktU, N.Y. Вони пішлють 
Вам місячний запас таблеток, 
перевіреного редукційного пля-

іну. що дає Вам так сензаційні 
І висліди. Заплатіть поштареві 
• $5.00 1 кошти пересилки COD. 
Держіться 30 днів вказівок 1 як
що Ви не будете цілковито вдо
волені з уплнвом цього часу. 
Ви можете повернути порожню 

.фляшху для повного звороту 
Івплати. 

0Z0NE 
PARK 

149-55 ТАНОЕ STREET 
Н О В И Н 

5-КІМНАТННП ДЕН 
Пластеровані стіни. Виробле
на площа 40x100. Повний бе
тонний підвал. Олнвне ппро-
ве огрівання. Поширене під
дашшя. Модерна кухня, кахл. 
лазннчка, 2 спальні, велика 
вітальня й Інш. Багато шаф' 
Також чудовий дім в Hemp
stead. 

A Real Buy! 
INVESTIGATE 

VIRGINIA 8-2797 

JOHNSON'S 
BAKERY 

OR 3-1529 
Г А Р Н Е 

РІЗНОРОДНЕ 
ПЕЧИВО 

Bee 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-українськи. 

6 2 F I R S T A V E N U E 
(Near 4th Street) 

N E W YORK CITY 

О С Я Г Н І Т Ь 
фінансову незалежність. 

Приступіть до цього просперу-
ючого бнзиесу. Пишіть за ін
формаційнії цін І висоти прибут
ку цього приємного бизнесу. 

ANDES CHINCHILLA SALES 
194 Route 17 — Paramue. N. | 

ORadell 8-6000 

• BUSINESS OPPORTUNITY • 
TAf&PHA, COCKTAIL ВАм; 

їдальня, готелеві приміщення, 
12 кімнат в Parsippany. Route *Ш. 

Телефонуйте: 
BOonton 8-1946 

або 
BOonton 8-2121 

Delicatessen—Пиво 
Nassau Co. Знамените положен
ня на Лонґ АЙленд. добре сусід. 
Спеціялізується в салатах, зим
них м'ясивах і пиві. Дохід $1.600 
тижнево. Ціна $15,000. 

В.t.icmu: IVanhoe 6-9341 
1-6-А Rm 830. 11 W 42 St.. NYC 

BAYSIDE — WEST 
Керівна площа в бнзнесовій зо
ні, напроти Francis Lewis Blvd. 
Приблизно 10,000 sq. ft. фронт 
до 2 вулиць. Ідеальне на центр 
городів й інш. 

Ціна иа скорий продаж. 
Власник Westbnry 7-3653 

Пишіть: М-27, Rm. 83(1 II W. 42 
St., New York City 

Гросерня—Делікатессен 
і Дозвіл на пиво) Вповні виря
джена. Дохід $100,000 річно. До
бре рч-хлнве положення. При
ступна Ціна. Огляньте крамнн-
ЦІ<- прі: 

206 — 9th AVE. 
(Between 22 A 23rd Sts.), N.Y.C. 

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ 
ПОСІЛІСТЬ НА СЕЛІ 

пишіть: 
JOHN BARTON BROKER 

24 Lake St., Owego, N. Y. 

DINING CAR — Steel, 40 ft. дов
гий, повний виряд до прова
дження. Мусить бути перенесе
ний з тепер, положення. Жадаг 
$3.500. Пишіть або кличте: 

5ANFORD COOK. INC.. 
600 North Ave..* New Rochelle. N.Y 

NE 6-0600 

ВУДЮНИЩ 

Для старших людей, що не пере
носять холодного клімату, чудо
ва нагода поселитися иа Фло
риді та прожити • довшого віку. 
Маю в Маямі в місті площі 1 бу
дую 10 домів по уміркованій ці
ні. Хочу, щоб поселилися свої 
люди, колоситись: 

S. P R O P Y K 
2971 Wrd Avenue 

Coconut Grove.'Miamt.Fla-

УБРАННЯ 

ЧОЛОВІЧЕ УБРАННЯ і ПЛА
ЩІ практичний дарунок на 

кожну нагоду. Мало вживані, 
неначе нові, чудово вшиті. Та
кож для Ваших близьких в Ко
ропі від $15.00. 

LOUIS SANDERS 
І541 First Ave., New York Cily 

(Між 80-в1 вул.) 

• КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ • 
_ 

УВАГА! УВАГА! 
Вже вийшла четверта велика 

збірка поезій II. ОАВЧУКА 

„В БУРІ ЖИТТЯ" 
Обкладинка В. Сочинського, з 
портретом та автографом авто
ра. Люксусове видання, 80 сто
рінок. Ціна 1 дол. за брошуро
вану та 1.50 в твердій оправі 
(напівшкіряна) з витисненням 
золотими, буквами. Спішіть на
бути, бо тираж обмежений І по 

книгарнях не буде. 
Замовлення слати на 

"SVOBODA" 
83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 

та-. 
VV. MYCHAJLOWYCZ 

383 Grand St., Jersey City, N. J. 

МАШИНКИ 
ДО 

ПИСАННЯ 
Перероблені 
англійські, Щиа $25.00, 
«о також нові і перероблені 
українські машинки. Радув 
кові машиин. Офісові орнря-
дя. Потрібно агентів, 

ALL LANGUAGES 
TYPEWRITER COMPANY 

119 VV. 23rd SL (6—7 A v e ) 
New York, N. Y. 

Phone: CHeJsea 3-8088 

Б Е З П Л А Т Н А П Р О Б А 
иа ревматичні болі 

АРТРИТИЧНІ 
Коли Ви ніколи не вживали 
ліку званого ROSSE TABS на 
ці незначні мускуларні недо
магання й болі, "злучені s 
ревматизмом І ЯЧЧПІІЄІІ ням 
жил, або з нервовим запален
ням, то чому не спробувати 
його сьогодні на наш кошт. 
Його вживають тисячі людей 
впродовж ЗО років.-

Безплатно для читачів 
тішіої галети-

Запрошуємо Вас. випробува-
гн його без нгяких коштів. 
Дозвольте, щоб.'-ми вислали 
Вам пачку повної величини. 
Заживайте безплатно 24 таб
личок. Коли не будете вдо
волені паліятивною—часово-
ю—полекшою, зверніть нам 
решту й не будете нам винні 
нічого. Така проба не буде 
коштувати Вас. ні о д н о г о 
цента. Не висилййте грошей 
Пішліть лиі~е негайно Ваше 
Ім'я й адресу де: 
R O S S E P R O D U C T S C O . 

Dept. 6-Ь. 
2708 Farwefl Avenoe 

Chicago 45 III. 

PF.CTOPAH — BROOKLYN 
Добре наріжне положення. Пов
ний виряд. Можна поліпшити 
життя. Помірков. рент, винайм. 
Власник продас по д. уміркова-
ній ціні, тому що мусить відійти. 

відвідайте власника. 
228 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. 

Phone ST 3-9554 

ЩАДІТЬ У ЛЕГКИЙ 
С П О С І Б . . . 

КУПУЙТЕ С В О Ї П О І І Д І Ї 
ЧЕРЕЗ ПЕНРОЛ СЕИВШГС 

ПА ПРОДАЖ ГРОСЕРНЯ. 
морожені харчі та делікатеси з 
трикімнатним ме ш к а н и я м. 

І Прийметься всяку розсудливу 
І оферту. 
1 100 ST. MARK'S PLACE 

(East 8th St.) 
NEW YORK CITY 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щпра і Чесна 
Our Services Are Avertable 

Anywhere In New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRV1NGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

ДО УКРАЇНЦІВ СТАРОЇ І НОВОЇ ЕМІҐРАЦП! 
Одинокий представник найкращих 
швейцарських годинників „ОМЕГА" 
в самому серці української громади 
на півночі поручик найновіший мо
дель „ОМЕГА АВТОМАТШ" ГОДИН
НИК, що самий накручується. 

Ціна від $71Л0 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 Шікаго. але й 
висилаємо по всій Америці на С. О. 
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, IU. 

TeL SeJeey 3-5753 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Б П И К 

Обслуга чесав І найкраща 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker 

4 Embalmer 

4 3 7 E A S T 5th S T R E E T 

N e w York City 

REASONABLE PRICKS 

Telephone: ORatnercT 7-7Я61. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б П И К 
Заминається похоронами 

В BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK І о к о л и н и 

К о н т р о л ь о в а н а . « т е м п е р а 
т у р а . М о д е р н а 'кпи іиця 

д о у ж и т к у да|мім 

P E T E R J A R E M А 

129 E A S T 7 th S T R E E T , 

NEW YORK. N. V 

T e L : ORcnard 4-25АЯ 


