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АЙЗЕНГАВЕР HE БАЧИТЬ 
ДІЙСНОЇ ЗМІНИ В ПО-

ЛП`ИЦІ СОВЄТІВ 
КОМУШСТИ ХОЧУТЬ ЗМШОЮ ТАКТИКИ ПЕРЕ-
ШКОДИТИ -ОЗБРОЄННЮ ВІЛЬНОГО СВІТУ; АТО-

МОВА ВІЩА ПРИНЕСЛА Б МАЙЖЕ ПОВНУ 
РУШУ СВГГУ 

Ню Иорк, Н. И. — Пре-
зндент Айзенгавер прибув 
на дводенний - побут до Ню 
Иорку і в першоќїў дні внго-
лоснв півгодинну промову 
на прийнятті в готелі Шерс-
тон Астор з приводу 300-річ-
чя прибуття перших жидів-
ськнх іміґрантів до цієї кра-
їни. Айзенгавер заявив у сво-
ій промові, ЩО В політиці ко-
муністнчннх держав видно і 
далі постійні агресивні зма-
гання, бо в їхніх миролюб-
ннх заявах не видно „щирої 
і дійсної зміни". Але ЗДА 
не дадуть привести себе до 
тієї помилки, Щоб'залишити І тільки тому, щ одеякі про` 

чесного миру. 2. Змагати до 
сдностн і сили всіх інших 
вільних народів. 3. Мати зав-
жди досить стільки збройної 
сили, щоб можна було кож-
ночасно відбити ворожий на-
пад. Президент постійно під-
креслював у своїй промові 
змагання до справедливого 
миру в світі, і ті місця його 
промови щиро оплескували 
численно -зібрані гості на 
цьому прийнятті. „Всі наро-
дн бажають миру, казав Ай-
зенгавер, всі народи в ціло-
му світі. А непорозуміння 
і напруження в світі існує 

КОНГРЕСОВА ПІДКОМІСІЙ ВИСЛУХАЛА ДАЛЬШИХ 
УКРАЇНСЬКИХ СВІДКІВ ПРО БОЛЬйіЕВИЦЬКУ АГРЕСІЮ 

І НАРОДОВЬИВСТВО 
ПРОФ. Л. ДОБРЯНСЬКИП СВІДЧИВ КРИТИЧНО П РО АМЕРИКАНСЬКУ ПОЛІТИКУ ВІДНОСНО ООВС-
Т Ш ; Д - Р ТУРУЛА Д А В НОВІ ДОКАЗИ УКРАЇНСЬ КОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ТА БОЛЬШЕВИЦЬ-

КОГО НАРОДОВБИВСТВА; СЕН. Д О Ґ Л Е С ГРАТУЛЮС КОМІСП ЗА її П Р А Ц Ю 
Шікаґо. — Конгресова під- час минулих президентських виступу на останній конвен-

комісія в справі просліджен- виборів обидві партії, Респу-)цІЇ УНСоюзу у Вашингтоні, 
ня метод большевицької аѓре- бліканська і Демократична, переслав предсідннкові підко-
сІЇ продовжувала тут минуло- її засудили, заповідаючи „по- місії, конгресменові Фредові 

літику визволення". Проф. Везбі, окрему телеграму, гра-
Добрянський дав теж основ- тулюючн цій підкомісії за її 
ний огляд теперішнього ста- працю. „Зібрані підкомісією 
ну большевицької загрози докази насильства і бруталь-
для вільного світу та висло- носѓи комуно-московської а-
внв низку практичких пропо- ґресії в Східній Бвропі' пс̂  
зицій щодо відвернення тісї винні потрясти сумлінням 
загрози, що він бачить го-'усього вільного світу"—твер-
ловно в активній америкня- дитьдить сен. Доґлес у своїй 

озброювати себе і помагати 
зброїтнся вільним народам, 
щоб бути готовими до оборо-
нн перед советською агресі-
сю. Та проте, каз'ав презн-
дент. ми не сміємо відкнда-
ти будь-яких пропозицій, які 
змагають до миру в світі, як-
що тільки є найменші ви-
глядн на успіх осягнути цю 
високу ціль. Президент під-
креслвв, що еброййі СИЛИ 
ЗДА находяться - тепер на 
найвищому пункті під час 
миру, але тих Наших війсь-
ковнх снл ми ніколи не вжн-
смо до того, щоб започатку-
ватн війн}' нротн якоїсь дер-
жави. „Ми вжнемо наших 
збройних сил, казав прези-
девт, тільки на оборону віль-
ного світЎ `перед комуністич-
ною агресісю". Хоч ЗДА ве` 
дуть переговори -а Парижі 
про Озброєння .ЧЬ^ччинн- і 

Бвротт, то гол'овна ціль аме-
ряканської політики — це 
тверде й постійне бажання 
„забезпечити справедливий 
мир". Айзенгавер казав, що 
всі американці згідні в таких 
трьох пунктах: 1. Постійне 
шукання-при допомозі Об'сд-
наяих Націй і всіх інших 
способів, шляху %'мов до по-

відннкн народів в своєму 
ег`оїзмі не допускають до по-
розуміння між народами". 
Президент прибув до Ню 
Иорку з Гартфорду д е він 
дістав почесний докторат від 
Трініті Каледжу. Там він ви-
голосив промову, в якій за-
явив, що після майбутньої 
можливої атомової війни ма-
лощо залишилося б з куль-
турннх надбань вільного сві-
ту. Айзенгавер казав, що во-
снва техніка дійшла до тако-
го розвитку, що війна в дій-
ності не залишає можлнвос-
ти перемоги одному партнеро-
ві, тільки можливе менше 
або більше знищення обох 
партнерів. Тому за всяку ці-
ну треба змагати до мирного 
порозуміння між народами. 
Молодь ЗДА познана змага-
тя до того, щоб можна було 
ѓяке мирч" ппрозр'жітамі 
иутв. уГреандваѓв` ̀ `Шивѓ 
снтн ще , одну яеполітячну 
промову на прийнятті, яке 
влаштовано для зібрання 
фондів на відзначення пам'я-
ті губернатора Альфреда Б. 
Смита. Айзенгавер відбуде 
також політичні наради з 
республіканськими канднда-
тамн до Конгресу, і після то-
го відлетить до Вашингтону. 

го понеділка і вівтірка пере-
слухання свідків на ту обста-
внну та вислухала ряд нових 
тверджень про українську вп-
звольну боротьбу проти боль-
шевизму і про комуно-москов-
ські практики народовбнв-
ства в Україні. Переслухан-
нями в Шікаґо проводив кон-
ґресмен Безбі, а в склад під-
комісії входили конгресмени 
Медден, Фіґен і Махровім, які 
теж брали активну участь у 
переслухуванні свідків. З у-
краінських свідків у Шікаґо 
зізнавяли: голова Українсь-
жогв Конгресового Комітету 
проф. Лев Добрянськнй та 
д-р Павло Турула, сам б. уча-
сник української підпольної 
боротьби проти німецького і 
бол ьшевнцького о к у п антів. 
Проф. Добрявський у своїх 
свідченнях критикував тепе-
рішню американську закор-
донву політику відносно Мо-
скви, стверджуючи,' що вона 
все ще мас характер відомої 
„політики з д е р ж у в а н н я " 
большевизму, дарма, що під 

телеграмі, запевняючи свою 
повну підтримку, що він ви-
явив уже й досі, домігшись 
переведення в Сенаті резолю-
ції ч. 241, яка засуджує боль-
шевицьке загарбання і наро-
довбнвство цілого ряду схід-
иьо-европейськнх н а р о д і в , 
іключно з українським. Піс-

ля двох днів переслухань в 
Шікаґо. підкомісія виїхала 
до Мілвокі, Виск., де продов-
жуватиме свою працю. 

ській допомозі визвольним ру` 
хам українського та інших 
поневолених народів. Д-р П. 
Турула зі свого боку свідчив 
про особисто пережиті ним 
збройні виступи українського 
визвольного руху проти ні-
мецькнх і большевнцьких о-
купантів України і зокрема 
про поодинокі випадки теж 
пережитого ним масового на-
родовбивства, практиковано-
го большевикамн в Україні. `О 
одній такій масовій масакрі 
большевикамн українських 
самостійників згинув рідний 
брат свідка. Місцева і кра-
йова американська преса при-
ділила багато уваги цим 
свідченням, а сенатор Пол 
Доґлес, відомий теж із свого 

Два бувші комуністи оскаржують Воллеса 
і Тейлора в спілці з комуністами 

Ваппшґтон. — Два бувші сів. Тейлор — це демокра-
комуністн Метью Цветіч і 
Джан Лотнер, зізваючи пе-
ред Сенатськоќў Підкомісією 
Внутрішньої Везпеки, під 
присягою залинлн, що Генрі 

і Ѓлея Тендер в 

Прем'єра Магомета Алі викликано 
з Вашингтону до Пакістану 

Карачі, ІІакістан. — Члени 
пакістанського уряду зааляр-
мувалн прем'єра Магомета 
Алі, який перебував від тиж-
ня у Вашингтоні, щоб топ 
негайно вертався до ќраќз у 
зв'язку з акціѓю, яку — вико-
ристовуючи його непрнсут-
ність у Пакістані — повіт 
проти нього генеральний ѓу-
бернатор, існуючий ще з ча-
су, коли Пакістан, який був 
раніше складовою частиною 
Індії, дістав домініяльний 
статут. Поруч із генеральним 
губернатором існує в Пакіс-
таяі конституційне народіЃ'` 
Зібрання, яке мас встано-
внтн тривкий республікан-

ськин лад. Те конституційне 
зібрання, існуюче від 10-го 
серпня 1947 року, прийняло 
20 вересня ц. р. постанови, 
згідно з якими велику части-
ну компстенцій генерального 
губернатора передано прем'с-
рові міністрів, відповідальво-
му тільки перед констнтуцій-
ннм зібранням. Річ іде тепер, 
щоб конституційне зібрання, 
яке підтримує Магомета Алі, 
признало незаконним розпо-
рядок генерального губерна-
тора Гуляма Магомета, яким 
він привернув право активної 
політичної діяльносте кіль-
ком опозиційним лідерам, що 
були по-за законом. 

Скаргу СССР проти ЗДА — відложено в ОН 
Об'єднані Нації. — 12 го-1 що цю справу треба було ащ-

лосами проти двох комуніс- класти, щоб, поперте, не 
іменна голосів Головна Ко- j псувати нею атмосфери під 

В ПАРИЖІ ОСЯГНЕШ) 
ОСНОВНУ ЗГОДУ щ о д о 

НІМЕЧЧИНИ 
АДЕНАУЕР ВИКЛИКАВ ДО ПАРИЖУ НІМЌЦІЎ 
КИХ ПАРТІЙНИХ ЛІДЕРІВ. — СНОДІВАЮТЬСЯ 

ПІДПИСАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
В СУБОТУ ВПОЛУДНЕ ц ь о г о т и ж н я 

Париж. — В Парижі осяг-
иеио пороз}тііння в основному 
в усіх найважніпшх справах 
щодо участи Західньої Ні-
меччинв в західній оборонній 
системі. У зв'язку з тим Захід-
ньо-німецький канцлер Аде-
науер внклнкав телефонічно 
а Західньої Німеччини до Па-
рижу 4чж лідерів тих полі-
тнчннх партій, з яках скла-
даеться його урядова коалі-
пДя. Соціял-демократн обра-
жені, що їх лідера не запро-
шено, але Адевауер НІКОЛИ не 
радяться його, уважаючи, що 
соціалісти ведуть нельояльну 
опозицію. Викликаним захід-
ньо-німецьким політикам Аде-
вауер представить до апроба-
тн проект компромісу, виго-
товленнй між ним і французь-
кнм прем'єром 1 міністром за-
кордовннх справ Меядес-
Франсом, у справі Зарщивн. 
Від того, чв Франція й Захід-
ня Німеччина погодяться у 
справі Зарщнни, залежить 
взагалі згода Франції на ство-
релня західньо-европейськоі 
оборонної системи включно з 
Західн.' Німеччиною. В госпо-

ні fi прийняття Західньої Ні-
меччннн до Швшчдо-Атлан-
тійського Пакту (НАТО). — 
Найважніптим поступом у тих 
нарадах —зазначують комен-
тарі міжнародної преси — вва-
жасться признання збоку За-
хідньоі Німеччини не тільки 
привілею, але й права трьом 
західнім велнкодержавам три-
мати на торені Західньої Ні-
меччинн далі свої збройні сн-
лн до часу об'єднання Німеч-
чнни. Після упадку пакту про 
Европейську Оборонну Спіль-
ноту канцлер Адевауер ста-
вув був на становищі, що 
Західнл Німеччина не задо-
вольниться вже признанням 
їй обмеженої сувереяности, а 
жадатиме повної сувереяно-
стн, при чому вона зможе на-
дати тільки привілей західнім 
державам, мата на території 
Німеччини тимчасово свої вій-
ська. Однак тепер Аденауер 
дав себе переконати арґумен-
том, що коли б західні велихо-
держави не мали формально-
го права тримати в Західній 
Німеччині свої армії, тоді во-
ни опинилися б в незручній 
позиції в переговорах з Сове-
тамя про з'сдивення Німеч-

дарськнх справах, як корнс-
тування природними багатеѓ-1 чини, бо Совсти могли б за-
вами Зарщивн й вільна тор- кинути їм, що вони перебу-
гівля між Зарщиною та За- вають в Західній Німеччині 
хідньою Німеччиноќ), а також! нелегально і повинні негайно 
між Зарщиною і Францією, І очистити II територію. Поступ 

рішає, котру справу поручи- Існня, де бажано до п еста доіпрнйщдо вже до згоди, а 1 зроблено також щодо прий-
ї н до впасу на денний поря-Іпорозуміння мІж,ССС і $ьхо-1 трудність викликують деякії нятгя Західньої Німеччшш до 

ріщнла відлбжити. на{дам у справі, нової плятфор- jцолІ^ачиі млменти, як яапр.}НАТО, бо гвнготовлено но-

тичннй сенатор із стейту Ай-
даго, який тепер старається І 
про перевибір на сенатора 
ЗДА. Цветіч зізнав, що і і ^ У Об'сднаних Націй, яка {час нарад у Комісії роззбро-
Воллес і Тейлор кандндува- і 
ли на президента і віце-пре-! 
злдеята ЗДА тому, що хотілн№Як - , - - --- ` - -

:̀-'-1г" ЩіЛ-шк від сіцапрацюватя к. кдаг^цістз- Д # - ^ к а і шіроіву орвстськлго )мм. для лалда^торепоіїорЬ, ^щ^е(щіаяЬакЛ участи в полі-ішй ключ, за яким всі ўчасин- . -, 
оі ''партіЃ, хочѓ І (ми; ̀ ІХветїч вступив до кому- Іобвняуішчення ЗДА в тому, І— f щоб комуністам Дйтн І ѓячному жатті Зарщннн все-1 ќя НАТО мають складатись 

що ця партія с під ністичної партії в порозумія- } 0 ^ ' вони перевели ̂ ‚даґресію" J„час до надумя"^ Що тепер j німецьких партій, постанова j своїми збройними силами на 

Збільшення числа затруднених залежить від 
ощадности ур?Гду — каже Гомфрі 

Атлантіќ Ситі; Ню Джерзі, і вих видатків і 2. Зменшенням 
— Секретар скарбу Джоолж І висоти оподаткування. Коли 
М. Гомфрі на `18-ій річній це вдасться осягнути, тоді 
Конвенції Товариства Амерн- (неможлива буде інфляція 
канський Баикирів заявив, валюти, яка нищить довір'я 
що ‚‚зменшення числа безпо- до гроша і унеможливлює 
бітних" — це найбільша тур-‚розвиток економіки. Збіль-
бота теперішнього уряду. 
‚‚Ми працюємо і плануємо, 
щоб дійти до того дня, коли 
кожна людина, яка шукає 
праці, зможе її знайти. Ми 

шення державних видатків і 
знецінювання валюти, якими 
то засобами користувався де-
мократичннй уряд в 1930-их 
роках — не привело до трив-

накреслюсмо всю нашу еко- кого і постійного добробуту, 
воміку в такий- спосіб, щоб бо доляр тратив на вартості, 
якнайшвидше дійти до цього а тимчасовий добробут осяг-
щасливого дня' " — сказав 
Гомфрі. Уряд зйае, що осяг-
нути це можна такими засо-
бами. 1. Зменшенням урядо-

нено коштом прийдешніх по-
колінь, які мусять сллачува-
ти ті борги, що їх ми наро-
бнли. 

В АМ'ЕРИЦІ 
Џ Міжѓѓѓ нѓова Т о р говельна 

Кпмігія у Ваішпитоні лозволи-
ла заліяинчнм ліяіям Делеввр, 
Лякавана і Вестетш пілвюцити 
яа десять відсотків ціни за пе-
реізд підміськимя поїздами в 
стевтах Ню Иорк.1 Ню Джерзі. 

ф Голова Федеральної Ощад-
иосгевої Забсзпечаневоі Корпо-
рації Г. Ірл Кук зжжадав шир-
гаоі коятролі дЛИ банків в де-
якях стевтах. На коявеяції То-
варяства Американських Баи-
ковців, він сказав, що в деяких 
стейтах контролери не можуть 
змусити банки піддатися по-
трїбиій коятролі. - _ ^ _ 

9 В останньому ^асі дуже 
підупав престиж комуністів в 
Мехіко. На це вказус те. що ко-
муиістам не вдалося заохотити 
до передвиборчої ресстраціі иа-
віть своїх партійивх прихиль-
ннків, 1 тепер вони не зможуть 
голосувати. 

т Презндеят Анзеягавер, про-
мовляючи під час церемонії від-
значеяня урядовців державно-
го департаменту, заявив, що те-
пер немаѓ, важливішої справи 
в світі як запевняти людство, 
що юно може жити в тривкому 
і справедливому іогрі. 

9 Ліберійськая п р е з и д е н т 
Тубман влашгутвв прийняття 
для президента Анзенгавера та 
його дружний, на яке амбаса-
дор ЛІберейськоТ Республіки за-
прослв також 14 журналістів. 

лим Домом. Пізніше ліберійсь-
кнй амбасадор мусів відклиха-
ти всі ті запрошення, щоб яе 
турбувати Айзеигааера ввли-
кнм числом нрибутнх журналіс-
тін Внаслідок цього вяяих ио-
внй прецедент в дяшюматичио-
му протоколі: чи можуть бути 
журналісти присутні ва прнй-
нятті президента ЗДА, яке вла-
штовус голова чужої держави. 
Досі журналісти брали участь в 
таких приннятгях. 

ф Демократичний кандидат 
на губернатора Ню Иорку Аве-
рслл Гарріман промовляв на 
тому самому форумі з републі-
канським кандидатом на той 
самий пост — сенатором Ірвін-
ґом М. Айвсом. На початку він 
пригадав, як республіканські 
фармери в Вермонті дявували-
ся. чому, один фармер віддав 
свій голос за демократа Руз-
велта. Той фармер боронився-
так: .Деколи в жатті людина 
мусить забути свої засади і ро-
битн те. що добре". 

9 У Вотертавяі. Н. П., нева-
крнті досі особи обкндалн рес-
публікаиського кандидата на 
губернатора сен. Айвса помідо-
рами. одначе помідори в АЙвса 
не вцілили, а тільки поплямили 
сукню його дружини. Після 
цього секатор сказав: — „Вони 
допомогли мені, бо я не міг би 
знайти кращих слів від того 
вчинку демократів, яким вони 

комуністичним впливом. Вол-
лес — це бувший демокра-
тнчннй вще-презндент, що 
2950 року виступив із про-
ґресяввоі партії і тепер живе 
на фармі в Савт Сейлев, Н. 
Й. 1948 року він, як канди-
дат на президента ЗДА, здо-

яі а ФВТ і був присутній на ІУ відношенні до Формози і недоцільно говорити 
зборах комуністів, яа якяx l 'Pa s ^ ш 8 . націонал-китайцямн ^‚американську агресію" 
ставили й затверджували 
кандидатури Воллеса на пре-
зндента, а Тейлора — на ві-
ц є-президента ЗДА. Цветіч 
зустрічався з Воллесом і Тей-
лором під час виборчої кам-

був більше як мільйон голо- панії 1948 року. 

Арештовано 10 порторіканських комуністів 
Ню Иорк, Н. И. — Феде-

ральне Бюро Інвестигаіцй за-
арепггувало 10 порторікансь-
кнх комуністів, — дев'ятьох 
на острові Порто Ріко, а од-
ного в ЗДА. Всіх їх обвнну-
вачують у тому, що вони 
змовлялися силою скинути 
уряд ЗДА. Директор ФБІ 
Дж. Едґар Гувер заявив, що 
масові арешти спаралізують 
змову в Порто Ріко, бо всі 
арештовані займали в партії 
відповідальні становища. В 
Ню Иорку арештовано Бвже-
нія Куебаса Арбону, який 
був зв'язковим між комуніс-

тичвими партіями ЗДА і 
Порто Ріко. Гувер сказав, що 
комуністи підтримували, пор-
торіканських націоналістів, 
коли вони сіяли невдоволен-
ня та виступали проти ЗДА. 
Арбова був вишколений у 
Москві і працював як ін-
структор марксизму в кому-
ністичній партії Порто Ріко. 
1949 року він їздив на Світо-
вий Конгрес Молоді до Вуда-
пешту. Досі заарештовано в 
ЗДА, Гаваях і Порто Ріко 
128 комуністичних провідни-
ків. Всіх їх заарештовано на 
основі закону Смита. 

займаються „піратством" на легат ЗДА Кебот Лодж зая-
водах Катаю. АНГЛІЙСЬКИЙ (ВИВ, ЩО ВІН не відхилястьсл 
репрезентант в ОН заявив, від дебати у цій справі. 

"ДО j щодо тимчасовосте чи остато-1 спільну армію, що підлягатн-
Д^" І чностн теперішньої умови і т. ме головному командаитові 

п. `Все ж, існує надія, що в су- НАТО. Цей ключ передбачує 

Іден заповів тісну співпрацю з Єгиптом 
Лондон. — Англійський 

міністер закордонних справ 
Іден вислав сердечну теле-
граму до єгипетського пре-
м'єра й міністра закордонних 
справ полк Нассера, в якій 
заповідає „нову еру у взас-
минах між двома країнами". 
„Мусимо вжити всіх заходів, 
які є в нашій спроможності, 
щоб зробити укладений між 
нами договір інструментом 
нашої співпраці в інтересах 
миру". Вістку про підпнсан-
ня англо-сгипетської умови, 

Домагаються бойкотувати злочинні 
телевізійні програми 

Вашингтон. — Голова Кра-
йового Товариства для поліп-
шення радіовнх і телевізійних 
програм Клара С. Лоґен лі-
знавала перед Сенатською 
Підкомісією, яка вивчає зло-
чинність молоді і заявила. 
що промадяиство повинно 
бойкотувати тих спонсорів, 
які підтримують телевізійні 
стації, що надають програми 
про злочини. Вона сказала, 
що ніхто не буде купувати 

цукорків ані інших харчів, 
якщо знатиме що вони за-
троєні, тому ніхто не повинен 
дивитися на морально затро-
сні телевізійні передачі. Пані 
Лоґен заявила, що поважна 
більшість внховників і вчи-
телів переконана, що програ-
мн про злочини в радіо і теле-
візії шкідливі для молоді і то-
му мільйони американських 
батьків повинні протидіяти і 
виступати проти тих njx)-
грам. 

Дискусія про шкідливість курення не вгаває 
Ню Иорк, Н. И. — Диску-

сія між лікарями про шкідли-

ас порозуМвтаясь наперед з Ві- самі себе схарахгеонзували''. 

вість курення цигарок про-
довжується. Недавно д-р Кла-
ренс С. Літтел заявив, що не-
правдиве є твердження д-ра 
Е. К. Геммонда про те, що 
курення цигарок спричиняє 
недугу пістряка легенів. На 
це відповів д-р Геммонд на 
зборах Американського Това-
риства для поборювання піст-
ряка. Він заявив, що клінічні 
досліди цілком підтримують 
твердження, що курці часті-
ші хворіють на пістряка ле-
генів, ніж ті, що не курять. 
„Ми маємо певні докази, що 

курення 10 цигарок денно 

мас вплив на виникнення піс-
тряка легенів", — сказав д-р 
Геммонд. Твердження д-ра 
Літтля про нешкідливість тю-
тюну. заявив д-р Геммонт — 
це чиста спекуляція. Д-р Літ-
тел очолює комісію, яку зор-
ганізувалн власники цпгарко-
вих фабрик. Ця комісія мас 
дослідити, чи курення дійсно 
спричиняє пістряка легенів і 
впливає на виникнення недуг 
серця. Д-р Геммонд сказав, 
що перед лікарями стоять два 
завдання: 1. переконувати 
курців, щоб вони покинули 
курення і 2. дослідити, які 
складники тютюну спричини-
ють пістряка легенів. 

за якою Англія зрікається 
Суезу на користь Єгипту, в 
Англії сприйняли апатично. 
Англійські жиди стурбовані, 
що скріплений морально й 
політично Єгипет використає 
нову ситуацію проти` Ізраїлю. 
З усіх часописів тільки кон-
сервативний щоденник ‚‚Дейлі 
Експрес" лорда Бівербрука 
бідкається, що зречення Су-
езу є „найнижчим пунктом 
на довгому й болючому шля-
ху вниз —- шляху втечі ВІД 
ідеалу Імперії". 

Ген. Голл конферував із Синґманом Рі 
Сеул. — Головний коман-

дант військ ОН і ЗДА на Да-
лекому Сході, ген. Джон 
Голл, прилетів із Токіо до 
Сеулу на конференцію з пре-
зидентом Синґманом Рі у 
справі гострого конфлікту, 
що стався між ЗДА і Півден-
ною Кореєю в зв'язку з ви-
значенням вартости південно-
корейського „гвана" у відно-
шенні до доляра. Тому, що 
південно-корейським уряд хо-
тів обмінювати америкаись-
коиу командуванню півден-
но-корейську валюту не по 
дійсній вартості, а по далеко 
вищому й фіктивному курсу, 
ЗДА почали виплачувати 

100,000 цивільним службов-
цям і робітникам платню до-
лярами, а Газоліну, що її не-
ма в Південній Кореї, переда-
лн не державним станицям, 
а безпосередньо на ринок. 
Південно-корейський уряд за-
кндас ЗДА, що вони активно 
підтримують цими своїми ді-
ями чорний ринок і підрива-
ють вартість південно-корей-
ської валюти. Представники 
ЗДА твердять, що, лакупив-
ши „гвани" по ціні яку жа-
дас уряд Південної Кореї, во-
ни значно переступили б 
власний бюджет і тому мусі-
ли б зредукувати місцеві ро-
бочі сили, зайняті американ-
цямн на терені Кореї. 

Неру приїхав до Пейпінгу 

боту буде підписаний фрая 
цувько-німецький договір про 
Зарщнну. Одночасно з фран-
цузько-німецькнмн перегово-
рами про Зарщнну успішно 
поступають вперед наради зі-1 

браних в Парижі міністрів за-
кордоввях справ над справа-
мн: пошнрення Врюссельсь-
кого пакту на Західню Німеч-
чяну й Італію, признання су-
веревностн Західній Німеччв-

влучення у спільну армію 
ВІЙСЬКОВИХ формацій двох сту-
шгів — армійських груп і ар-
миі. Прийнявши такий ключ, 
західньо-німецька армія буде 
зобов'язана партиципуватн у 
спільній армії половиною сво-
їх збройних сил, себто спіль-
не командування НАТО ма-
тнме безпосередню контролю 
над приблизно 300.000 захід-
ньо - німецького війська. 

7 західніх амбасадорів покинули бенкет 
у Москві 

Москва, — Сім західніх ам 
басадорів у Москві — ЗДА, 
Англії, Франції Голляндії, 
Норвегії, Канади й Греції — 
покинули бенкет, що його 
ўладив теперішній голова 
дипломатичного корпусу, бур-
мійськнй амбасадор Маунґ 
Он, коли дізналися, що на 
бенкет запрошено також пред-
ставвяків держав чи пак ре-
жимів, що їх репрезентовані 
ннмв держави ио визнають. 
Річ іде про запрошення npt-д-
ставняків комуністичного Ки-
таю, Східньої ' Німеччини, 
Монгольської Республіки, Пів-
нічноі Кореї 1 В'єтнаму- Ан-

ний Китай ‚але не визнає у-
ряду Східньої Німеччини й 
Північної Кореї. Покидаючи 
бенкет, деякі амбасадори зу-
стрілнся з Молотовим, який 
саме входив до будинку. Кож-
ний з них перепросив ГОСІІО-
даря перед своїм виходом. 
БурміЙська амбасада не зра-
днлася раніше що вона за-
просила також тих комуніс-
тичних представників, ба.чз-
ючн, видно, зумисне створн-
ти ситуацію, в якій західні 
репрезентанти опинилися б 
за одним столом з представ-
никамн урядів, що, їх вони не 
визнають. Це сталося всупе-
реч обов'язуючнм диплома-

глія визнав вапр., комуністнч- тнчнем правилам. 

В C B l t l 

Псйпінг. — Явагарляль Не-
ру, прем'єр Індії, прибув літа-
кпм до столиці комуністично-
го Китаю, де його привітали 
Чу Ен-лай і великий гурт най-
вищих комуно - китайських 
достойників. Дівчинка пере-
дала йому червону троянду, 
що її Неру првпняв собі до 
піджака, В короткій промові 
індійський прем'єр висловив 
радість, що здійснилася мрія 
Його життя — побувати в Кя-
таї Негайно з летовища за-
велли Неру до комуно-китай-
ського президента Мао Тсе-
тунґа, а по дорозі 300-тисячна 
юрба вітала його окликами 
‚‚Хай живе мир!" В своїй про-
моаі з Псйпінґської радіови-

сильні Неру висловив переко-
нання, u(o його нарада з ко-
муно - китайськими нроводи-
рями — це велика подія в 
житті всіх азійських держав. 
Ці дві найбільші країни в Азії 
з насселенням, що разом ста-
новить коло більйона людей, 
або дві п'ятих всього лкід-
ства — сказав він, - - живучи 
в приязні, зможуть внрішвяь-
но впливати на відносини в 
цілій Азії. На бенкеті у Пей-
пінґу Неру зустрівся з твту-
лярннм володарем Тибету Да-
ляй Лямою, який підпався ко-
муністичному Китаєві, при-
їхав на „запросини" китайсь-
кого уряду до Пейпінгу і вже 
довший час перебуває там 
.‚добровільно" 

9 В міжкародагій дипломатії 
зобов'язує капелюх „гомбург": 
чорний, вузький, із сально за-
кручеяимн крисами. Такі капе-
люхи маля ва собі дипломати, 
що прощали державного секре-
таря Доллеса на Вашинґтонсь-
кому летовязді після Його ВІД-
лету до Парижу: французький 
амбасадор Воняе, голландський 
— Ван Ройен і бритійський — 
сер Мейкінс. ,JL И. Тайме" по-
дас веселу овітлину. 

9 Кляаь Кемпбедл, що з до-
помогою деяких фінаясістів хо-
тіа добути а морського дна ес-
панськнй корабель із скарбом 
Великої Армади а 1588 року, 
припиняв розшуки, бо — мов-
ляв — вони забагато коштують. 
Він заповідав відновлення їх ва 
весну, але до того часу налли-
вуть тисячі тонн вамулу, що 
його досі відгорнено з-над ко-
рабля. 

9 На голяяядсьхі води впер-
ше після останньої війни внй-
шли колишні німецькі міволов-
ці з німецькою залогою, але — 
під американським прапором. 
Сталося це за обостороняьою 
голляндсько - американською 
згодою, щоб відпоиілир вцшко-

леиі німецькі залоги допомогли 
остаточно очистити голляндські 
води від мін, які там залиши-
лись ще від війни. 

9 Майор амернканського ле-
тунства, Чарлз Іґер, стаціоно-
ваний звичайно на летунськіи 
базі в Каліфорнії, првбув до 
Західньої Німажжннн. Минуло-
го грудня він побив усі дотепе-
рішиі рекорди швидкостн у вій-
ськовому летунст8І, осягнувши 
ва ловецькому літаку швнд-
кість 1,600 миль ва годину. Яку 
саме ціль має його приїзд до 
Західньої Німеччини — не 
-оприлюднено. 

9 В Бвропі цьогорічна осінь 
ще химерніша від амернкансь-
KOL У Північній Англії дощі 
спричинили найбільшу повінь 
на протязі останніх 20-ти років. 
В Данії впродовж 85 годин па-
дас дощ і, як заповідають, па-
датиме далі. В Норвегії сніги 
спричинили великі шкоди й за-
бльокували залізничні шляхи. 
Зате в арктичній околиці панує 
тепла осіння погода, а у Відні 
записано день 19 жовтня ц. p., 
як вайтеплшіий осінній день 
від 1922 року (80 і Фаренгайта, 
себто 28.5" Цельзія). 
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HEPY І МАО 
Можна б цілком добре назвати індійського прем'єра Не-

ру політичним кОМ'еділвтом, а його подорож до червоного 
Китаю — комедгянетвон. Во ж важко припустити, щоб була 
ще н сьогодні така наївна людяна, вихована на Заході в де-
мократичніЙ та ліберальній атмосфері, як б не визнавалась 
йа тому, чим с Москва й Пейпінґ для демократії й вільного 
СВІТІ', яка не знала б комуністичної „біблії", чи не чула 
про криваві методи комуністичного режиму. Все це індій-
ський прем'єр знао, а проте вибрався відвідати червоно-
китайського диктатора Мао,' та ще й назвав ті відвідини 
‚.найважливішою закордонною місією мого життя". Чи так 
воно дійсно буде, покаже будуччнна. Покищо^ можна, тільки 
ствердити, що ця візита с для Заходу і демократій великим 
ударом, а одночасно великим здобутком для кривавого ре-
жиму в Китаю, бо Неру с першою людиною з некомуніс-
тйчного світу, яка відвідує червоний Китай як голова дер-
жавп`, та ще такої, яка с по Китаю другою найбільшою дер-
жавою в Азії. Обидва, себто Мао та Неру, с головами дер-
жвв, які мають малощо не ціляй більйон населення. Якби 
не ті серйозні речі, ми могли б вважати відвідини Неру 
комеліянством. Бо ж таким наївним він не с, щоб не знати, 
що являс собою комуністична диктатура, чи комуністична 
агресія. Проте він таки набрався в подорож до червоного 
Китаю. 

Зустріч Неру з Мао — Це в першу чергу акція проти 
З'сдиненлх Держав. Це намагання розвалити той оборонний 
протнкомуністнчннй фронт, що був створений в Манілі, 
себто ГПвденно-СхідніЙ Азійський Оборонний Пакт. Як ві-
ломо, той договір уклали азійські й неазійські нації. Але 
Пейпінґ намітив іншого роду „мировий договір", в'якому 
учасниками будуть ` уже тільки самі азійські народи. Мов-
ляв, Азія — для азіатів, які єдині можуть завести мир і 
справедливий лад у цій частині світу. Такої думки с теж і 
Яеру. Покищо Мао та Неру погодяться мабуть тільки що-
до „спільної оборони" своїх класних країн. 300,000 кнтай-
ців, що вітали Неру, коли вів висідав з літака, кричали: 
„Хай довго живе мир!" Вже з цісї заараижованої червоною 
владою маніфостацщ можна пізнати, яка с властива ціль 
ИІДИ}ДИИ Неру, бо ж Неру постійно говорить про мир і ним. 
ннясяюв всі свої похвали для „миролюбного" Краќлю, а 
рівночасно й гіркі докори, з якими вія довгий, час постій-
ио звертастьсл вбік З'сдиненнќ Держав. В розумінні Неру 
гелер зійшлися в Пейліягу представники двох великих азій-
оькнх націй, які впродовж довгих століть не- вели між со-
бою війни, а жили в добросусідських відносинах. Ці істо-
рнчні, мирні зв'язки, заявив Неру, тепер знов відновдю-
ються, тим більше, що обидві „великі країни" мають перед 
собою для розв'язання „подібні проблеми,", які вони рішені 
}.озв'язатя в „поступовий" спосіб. Комуністичний офщіяль-
і'ші часопис, назвавши відвідиќн Неру „значною подією у 
пзасмновідносинах азійських націй", ще додав, що тут іде 
кро ‚.колективний мир", в противенстві до того, Що про-
ііують творити З'сдинені Держави. 

Неру не мав в ніякій чужій країні більших симпатій 
для своєї особи, як в Америці. Навіть і ваві виправдують 
ного мирову „філософію", вважаючи його далі демократом 
та противником диктатури і комунізму. Проте починає рва-
-.ися терпець і Америці. „Њо Иорк Тайме", який завжди 
мав добре слово й подив для Неру, квестіонус доцільність 
кого подорожі до Пейпікгу і все те, що вів, як фанатик 
миру, хоче творити разом з Мао. 

Як почне здійснюватись те, на що натякнув сам Неру, 
прибувши до Пейпінґў, то воно не може лишатись без вплн-
j у на дальшу політику З'сднненнх Держав у відношенні 
до Індії та її „мирових планів". Ці ж плянн мусілн б ос-
'..`точно скінчитись цілковитою перемогою комуністів в Азії. 
:чшнмн словами, азійська американська політика вимага-
- нм? нової перевірки, зокрема там, де це відноситься до 
і ді:увавня над Палифіком. Треба буде Америці шукати 
і пі авжніх приятелів, таких, яким с Мохаммед Алі, пдкістан-
і ькчн прем'єр, який, відвідуючи тепер Америку, робить, щ-
гаї .:раще враження. 

ГАЗЕТА І ЧИТАЧІ 
З негоди теперішньої кам-

ганії, яку кеде „Свобода" в 
`праві збірки фондів на спою 
дальшу розбудову і головно 
на забезпечення фінансової 
тзн для свого нового видан-
ня — дитячого журналу „Ве-
селка", велика частина чи-
тачів, надсилаючи свої по-
жертви, висловлює теж і свої 
побажання щодо „Свободи" 
та інших її видань. Таке за-
інтересування загалу чита-
чів своєю газетою можна 
тільки повітати, і треба ви-
словити глибоку вдячність 
усім тим, що свої побажання 
висловлюють. „Свобода" бо 
завжди була і хоче залншн-
тись газетою, яка рахується 
з опінісю загалу, а зокрема, 
своїх читачів. 

Але при цьому виникають 
і деякі труднощі. Відомо ж, 
що „скільки голів, стільки 
думок", і немає такого генія 
на світі, щоб міг рівночасно 
задовольнити побажання всіх 
без виїмку, та ще й в таких 
складних обставинах, у яких 
ми живемо та в яких появ-
лясться наша преса. 

З справжньою приємністю 
треба відмітити, що велнчез-
на більшість тих, які в своїх 
листах висловлюють свої дум-
ки про „Свободу", виявляють 
велике зрозуміння до газети 
і всіх тих проблем, з якими 
їй прнходиться давати собі 
раду. В тих листах с теж 
слова найбільшої заохотн та 
піддержки для .дальшої пра-
ці і дальших зусиль та зма-
гань. І хоч тільки мінімаль-
ний відсоток є таких, що ви-
словлюють своє неадоволен-
ня. Редакція й ці листи роз-
глядас з найбільшою з'вагою 
і на цьому місці хотіла б у 

і першу чергу на них відповіс-
ти. 

У тих нечисленних критич-
ннх заввагах є два головні 
закиди: 1) не надруковано 
пересланого матеріалу і 2) 
надруковано вістку чи інфор-
мацію про іншу політичну 
групу чи партію. 

Коротко у відповідь на ці 
два закиди: 

Навіть найбільш лібераль-
на і найбільша об'ємом газе-
та ніколи не буде друкува-
Ти все те, що їй надсилається. 
Найбільш респектована аме-
рнкаиська газета, „Дн Ню 
(Иорк Тайме", мас зв с вос 

ІЬОТТОЇ „BcJ;' Лсіі^Ш ` надя-
роться до друкў'. Отже, дале-
ко не все, що надсилається, 
до друку надасться і то з різ-
них причин та мотивів: су-
перечить пресовій етиці, мо-
ж'е викликати законну скар-
гу. може зробити комусь не-
заслужену кривду, не мас 
жадної інформаційної чи 
будь-якої іншої вартости, мо-
же мати шкідливий вплив 
На поодинокі ділянки сус-
пільного життя і т. п. Таких 
причин є безліч, включно з 
тим, що надісланий матеріал 
недбало приготований, його 
не можна відчитати, чи важ-
ко зрозуміти висловлену в 
ньому думку. В наших ском-
плікованих обставинах ще 
входить ціла низка інших 
моментів, — наші партійні і 
віровнзнаневі а н т агонізми, 
наша гарячковість та імпуль-
сивність і готовість до поле-
мікн, тенденційність і т. п. В 
таких обставинах надісланим 
матеріялам редакція мусить 
прикласти максимальну ува-
ѓу і найбільш дбайливо їх 
розглядати. У матеріалах, що 
викликають будь-які сумніви, 
вимагають окремої перевірки, 
на яку редакція не завжди 

мас потрібні сили Л засоби, 
виключається все сумнівне, 
або такі матеріали відклади 
сться для перевірки, і це за 
бирає довший час, або, оста-
точно, відкидається їх цілком 

Це одна причина. Друга 
причина — це об'єм газети. 
Нікому вік так не ‚дасться 
взнаки", як самій редакції. В 
останніх роках „Свобода', не 
збільшуючи свого зовнішньо-
ѓо обсму, потрапила всіляки-
ми реформами збільшити 
маііже вдвоє її посмність на 
друковані матеріяли. Але 
всього цього далеко не ви-
стачас, бо чотири сторінки, 
навіть нангустіше записані, 
НЄ ДаЮТЬ МОЖЛИВОСТІ! охопи-
ти сьогодні всеціло навіть 
найосновніших вісток і ко-
ментарів. До того долучасть-
сл всілякі інші обов'язки і 
зобов'язання щоденної газе-
ти. Цю проблему могли б 
розв'язати тільки самі чита-
чі, якщо б вони дали газеті 
відповідні фонди, щоб вона 
могла збільшити свій об'єм. 
„Свобода" за ту передплату, 
яку вона одержує, ледве 
вдержується в теперішньому 
об'ємі, хоч додає ще цілком 
безплатно двічі на місяць ок-
рему літературно . мистецьку 
картку та принагідно інші 
картки. Збільшення об'сму 
газети вимагав би теж і наш 
національний престиж, бо ко-
лн нині кажете амернканце-
ві, який привик до десятків, 
а то й соток сторінок своєї 
щоденної газети, що у країн-
ський репрезентативний що-
денник у цій країні появля-
сться засадннчо на чотирьох 
сторінках, то він дивується, 
як така велика І свідома 
спільнота не може спромог-
тнсь на більший об'ємом що-
денник. 

Справу повторюваних тут 
t там докорів щодо партій-
ности приходилось уже не 
раз вияснювати. Перед нами 
чотири листи і всі чотири, з 
іншими докорами: один заки-
дас „Свободі", що вона х,.ста-
ла на платформу сол.щлістн)і-
ного Державного Центру?, 
другий доріќас їй, що вона 
„підтримує бандерівців'', тре-
тій запитує, відколи вода ста; 
ла „угаверівськнм органом'``, 
а четвертий радить „позбу-, 
тнсь мельниківства" і тоді` бў. 
де все в порядку. Як справа 
'мається в, ділі?. „Свобода?'. 
як' орган Українського "`На-; 
родного Союзу і амернкаись-
ких українців, не стоїть на 
плятформі жадної европеЙ-` 
ської української партії. `Вр-
на піддержує справедливу ук-
раїнську справу, і кожне доб-
ре діло, без ўваги на те, яка 
партія його довершила. „Свр-
бода" стоТть на свош, „плят-
формі" непорушно вже по-
над 60 років, ще тоді, як тих 
партій, які сьогодні активні, 
ще на світі не було. Це — 
українська національно-демо-
кратичва платформа, на якій 
можуть вигідно стояти та кр-
рисно працювати й співпра-
цювати всі українські парті†, 
за виїмком, очевидно, кому-
ністичних зрадників. Це ос-
новне і ці основні принципи 
повторюється у всіх річних 
та конвенційних звітах ре-
дакції і досі їх завжди всі 
її контрольні органи, включ-
но з останньою конвенцією, 
одноголосно апробували та 
схвалювали. „Свобода" цього 
придержується і це практнч-
но здійснює. Хто оцінює її 
інакше ‚той її не розуміє або 
дивиться на неї крізь свої 
партійні окуляри, з тим тіпь-

НЕБЕЗПЕКА НЕСВІДОМОСТИ 
В одному великому амори- кал. Що більше, з погляду 

'ганському часописі великого 
промислового міста вміщено 
в числі з 15 жовтня листа до 
редактора під заголовком 
„Побоювання матері". Автор-
ка листа, Глорія Волќ, мас 
трьох синів, і страх за їхню 
долю спонукав її написати 
цього листа. 

Останній час авторка листа 
багато думає про „справи 
війни й миру". Вона хоче, 
щоб її сини спокійно змуж-
ніли. Вона пише: „Я не хочу, 
щоб моїх синів позабивали". 
Вона певна, що її бажання 
поділяють усі матері на зем-
лі ‚якої б раси вони не були. 
„Дайте нашим дітям стати 
чоловіками і жінками. Дайте 
їм можливість створити влас-
ну родину, повести їхнє жит-
тя таким шляхом, як це звнч-
не для цісї країни". 

Авторка вважає, що мало 
:іасуднтн війни й поставити 
їх поза законом. Стан спокою 
— це щось більше, ніж усу-
нення війни. Вона домагасть-
ся припинення готувань до 
війни, відкинений стану, що 
іветься холодною війою. Ав-
торка має досвід, до чого до-
воднть такий стан. „Нан-
більш помітним тут є брута-
іізовання нашої молоді, що 
: необхідністю з погляду 

психічного готування до ма-
сового вбивства". Авторка по-
мічає сліди цього в телеві-
зійних передачах, у фільмах 
з душогубствами та насиль-
ствамн і у .‚фільмах, що ии-
хваляють армію". Це саме в 
лектурі для молоді — у „ка-
міксах' і інших книжках. На-
дивившнсь на це все й на-
читавшись, молодь стає на-
пасннцькою. Тому авторка 
листа домагається забезпеча-
тн „світові мир, щоб мої діти, 
мій чоловік і я могли раху-
ватн на майбутнє, плянува-
ти це майбутнє и жити без 
страху". 

Думки авторки зрозумілі й 
шляхетні. Ніхто не може 
твердити, що молодь повинна 
виховуватись у брутальності. 
Проте під цим листом не мо-
жуть підписатися матері з 
країн, що їх підкорила Мос-

кн, що, замість уважати 
„Свободу" за свою, добачпя 
в м $ . c-Pfau якрїсђ. іншої пар-( 
it' До цього' треб'а додати:' 

„Свобода" віддас перше міс-
це вісткам з українського 
життя та українських подій. 
Коли „Свобода" інформує 
про одну чи другу подію, це 
аж ніяк не значить, що во-
зарал з тією чи іншою пар-
тісю погоджусться або її під-
трнмус. Свос становище в 
поодиноких справах „Свобо-
да" вияснює в редакційних 
коментарях, і тільки вони є 
міродайні для оцінки „Свобо-
дн", а не подані вістки чи 
коментарі та міркування під-
писаних авторів. 

Стільки на сьогодні про 
„Свободу" та її читачів. Те-
перішия кампанія в справі 
добровільної доплати до пе-
р од плати та на пресовий 
фонд і надсилані в рамках 
тієї кампанії фонди та ви-
слоалювані побажання в сво-
Ьму кінцевому результаті бу-
дуть у великій мірі рішальні 
для дальшого розвитку і 
Дальшого прогресу „Свободи" 
в цьому її сьомому з черги 

Їесятиріччі. Вони теж будуть 
исловом, чи „Свобода" є 

дійсно народною газетою, та-
кою, якої нарід потребує. 

матерів, які знають шдсовст-
"(,ку дійсність, лист цей ппсід. 
лнвий. Шкідливість його у 
несвідомості авторюі. Якщо 
така несвідомість існує в пе-
реконаннях мільйонів матерів 
вільного світу, то велика не-
безпека, спрячинсна несвідо-
містю, висить над світом. 

Незоріснтованість авторки 
виявляється хоч би в твер-
дженні, що - холодна війна 
спричиняє появу фільмів і 
книжок, в яких зображується 
злочини. Такого роді' фільми 
й книжки існували задовго 
перед тим, і в рості злочин-
ностн молоді треба насампе-
ред викувати несумлінних 
п подуцентів, авторів й вндав-
ців. 

Велнкц наївність авторки у 
випаді проти армії. У тепе-
рішньому положенні світу, 
що являс великий двобій, ав-
торка хоче відібрати своїй 
батьківщині знаряддя, яке 
дас їй змогу встоятись у 
двобої. 

Авторка не розуміє, що 
цим листом вона готує своїм 
синам не спокійне майбутнє 
у нормальному родинному 
житті, а підлеглість жорсто-
кій тоталітарній системі, яка 
позбавить їх родини, дому й 
забезпеченої импці. 

А якщо авторќі) думає, що 
океан певне забородо про-
ти наступу ^ОПЬПТР"НМІІКЛХ 
ірмій, ТО ІНЧ'ВІДОМІ. ть її ще 

більш шкідлива й вирвати її 
з цісї несвідомості зможуть 
хіба ракетні атомові бомби, 
які впадуть на її місто. 

У велелюдних містах і '̀ -
коцнвілізованої країни меш-
кають люди несвідомі подій 
у широкому світі. У часопи-
сах вони шукають лише ого-
лошень про випродай; кале-
люхів. у журналах — світ-
лнн кіновнх зірок, у книгах 

- легкої розваги. Книгу 
Прнходька вони не читали й 
не прочитають, про Катинь і 
Вінницю не чули, й не хочуть 
чути. Про осяѓй Росії в про-
дукції водневих бомб, супер-
літаків і підводних суперчоа-
нів, очевидно, також не зна,-. 
ють. А найнебезпечніше, що 
вони не знають того, що ці 
всі бомби, літаки й підводні 
ЧОВНИ продукується не ДЛЯ 
д об роб %ту підсовєтського нат. 
селени^,' а для того, щоб знн-
щити' затишная" 'дім .̀'"їхніх "ѓй-' 
нін. Дім, що їхні сини таки 
зобов'язані ооронити. 

Поруч з численними підпр-
магачамн Кремлю в його по-
ході на завоювання світу, не-
свідомість мільйонів грома-
дян Заходу — великий союз-
ник червоного напасника, 
який вже дозброюсться для 
рішучого скоку. Знайомі з 
большевнцькими практиками 
і цілями громадяни і меш-
канці цієї країни мають ве-
лике завдання в освідомлю-
ванні американського загалу 
перед страшною большевиць-
кою загрозою. 

Л..Ч UJ'I тѓѓ 

ВІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО І ВІЛЬНА У К Р А Ш -

СЬКА ДУМКА — Ц Е Н А І Ш О Г У Т Ш Ш А ЗБРОЯ 

ПРОТИ КОМУНО - МОСКОВСЬКОЇ Б Р Е Х Н І ! ЗАГО-

СТРІТЬ І СКРІПІТЬ Ц Ю ЗБРОЮ СВОЄЮ ДОБРО-

ВІЛЬНОЮ ДОПЛАТОЮ Д б П Е Р Е Д П Л А Т И ТА 

СВОЄЮ ПОЖЕРТВОЮ НА ПРЕСОВИЙ ФОНД 

„СВОБОДИ"! 
Ц Я Ѓ Л.1І Ди І L-L 

І _. 

НАША ХАРИТАТИВНА АКЦІЯ 
(Матчфіялн з річних нарад ДиремпДйної 

Р^щЗУАДК) 

(1) 

В і д Р е д а к ц і ї : Злу-
`ений Український Амори-
v шськнй Допомоговий Ко-
мітет, який цього року ВІД-
значас свос десятиріччя, 
належить уже до того роду 
наших центральних органі-
защв, що ‚.самі собою ро-
зуміються" і про них уже 
відносно мало пишеться. 
Та це ще далеко не озна-
час, що вони мало працю-
ють. Навпаки, в них ве-
;іеться величезна робота, 
трудна, наполеглива й що-
денна. Вона тільки, можли-
во, пі)Љпн.ієна тієї сенсацій-
: ocnf. яка здобувала б їй 
перші сторінки газет пос-
- lf:;:o і так. як та праця на 
це заслуговувала б. Для 
зага-чьної орієнтації нашого 
;рт:'лу п†ю ту щоденну і 
ьа:кку. я -,е ріваочаспо та-
-:V поттмбну Ѓі корисну пра-
ї'ї.), ягу вгде ця наша хи-
рнтатиина ц-.'Итралм 

Злучений Ў к р а ї н ський 
Американський Допомого-
вий Комітет, друкуємо у 
відповідному с к о р очеши' 
поставлені нам до розпо-
рядженим матеріяли з не-
давніх річних нарад Дирек-
ційної Ради цього коміте-
ту. 

Наради Днрвкцінної Ради 
ЗУАДКомітету, які відбуля-
ся 25-го вересня ц. р. в домі 
ЗУАДК у фвладедфії, попе-
реднла контроля всієї діяль-
яоств і кннгрводства ЗУАДК. 
Контролю перраеда Контроль-
ва Комісія у повному складі 
за участю Романа Слободяна, 
Катерини Пелешок, ген. 
Олександра 3 й г р о дсьќого, 
Івана Кедрнна-Рудницького 
і Василя Довганя у п'ятни-
цю, 24 вересня, виготовлаю-
чи докладШіЙ звіт для нарад 
ДнрекціинЬї Ради. 

Нара;г '̂ Дирекційної Ради 

ЗУАДКомітету відкрив голо-
ва д-р Лука Мишуга о год. 
11 ранку. На нараду прибуло 
21 членів Дирекційної Ради, 
а саме: всі члени Екзекутн-
вн: д-р Лука Мишуга, д-р 
Матвій Стахів, п. Олена Ло-
тоцька, Михайло Дуткевнч, 
п. Павлвна Різник, Михайло 
Дубас і екзек}тивннй днрек-
тор д-р Володимир ґалан; 
всі члеќн Контрольної Комі-
сії: Василь Довгань, Катери-
на Пелешок, ген. Олександер 
Загродський, ред. Іван Кед-
рин-Рудннпькнй і Роман Сло-
бодян. як теж такі члени Ди-
рекційної Ради: п. Іваќна 
Веяцаль, Орест Городиський, 
Роман Карбі вник, інж. Степан 
Куропась, адв. Роман Смук, 
п. Олена Штогрин, Андрій 
Шекерик, Петро Шинкар і 
Дмитро Васнлащук. 

Оправдали свою непрнлв-
иість всі інші (шість) члени 
Дирекційної Ради, а саме: 
Антін Батюќ, д-р Павло Ду-
бас, ред. Василь Мудрий, адв. 
Іван Панчук, Тарас Шпіку-
ла і мгр Осип Утриско. 

Ствердивши потрібне кво-
Р)-м для наради Дирекційної 
Ради, д-р Лука Мишуга, від-
крнваючи наради, привітав 
усіх присутніх і виголосив 
таку вступну пром`ову: 

1. Десять років тому 

„Відкриваючи чергові річні 
наради Дирекційної. Ради 
Злученого Українського Аме-
рнкавського Д о п омогового 
Комітету дозволю собі прнга-
дати, що якраз тому десять 
років, тут у Филаделфїї, на 
Другому Конгресі Украінсь-
кого Конгресового Комітету, 
дня 22 січня 1944 року, зро-
днлась думка зорганізувати 
одну велику неполітичну гу-
манітарно - допомогову уста-
нову для несення допомоги 
нашим братам в Ќв ропі, Що, 
потерпіли у другій світовій 
війні, а зокрема приблизно 
мільйонові українських ви-
гнанців - скитальців, бездоіі`-
них і безпомічних жертв він-
нн та безоглядного переслі-
дування чужих наїзників. На 
цьому Конгресі ухвалено ре-
золюцію ‚якою уповноважено 
УКК зорганізувати в Амсрн-
ці Український Воєнний Ко-
мітет Допомоги Воєнним 
Жертвам і Втікачам, розголо-
сити безвихідне положення 
українських воєнних жерта і 
втікачів та подати це до відо-
ма урядових установ у Ва-
шннґтоні, Червоному Хрестові 
та Адміністрації Ріліфу ; JPe-
абілітації Об'єднаних Держвв. 

Не буду переповідати істо-
ріі постання цісї харнтатнв-
ної організації, про яку ду-
мав Другий Конгрес УКК то-
му десять років. Вона списа-
на в книзі про ЗУАДК, яка 
вже майже готова до друку, 
а про зміст якої почуємо на 
іншому місці. Але для від-
значення десятиріччя прнга-
дую, що офіційно створено 
Український Американський 
Допомоговий Комітет на на-
радах в Ню Иорку, в готелі 
„Пенсилвенія", дня 20 черв-
ня 1944 року. Нарадами, прр-
водив тодішній голова УКК, 
Степан Шумейко, а вибрана 
там управа складалася з та-
кнх осіб: д-р В. Ґалан, голо-
ва, д-р Неоніля Пелехович-
Гайвороиська і п-ні Юлія 
Маньовська, заст. голови, д-р 
Павло Дубас, секретар, Євген 
Рогач, касир, Роман Слобо-
дян, Василь Шабатура, Ана-
стасія Ваґнер і Іваяна Вен-
цаль, члени Контрольної Ко-
місії, а члеші Ширшої Упра-
вн: Марія Блязнак, Андрій 
Мельник, Анна Настюќ, Бва 
Піддубчншин, Марія Сталева, 
Платон Стасюк, Ірина Тар-
навська і Семен Угорчак. 

Думаю, що буде на місці, 
коли сьогодні з признанням, 
т̀а подякою згадаємо за тих, 

що тому десять років створи-
ли ЗУАДК і тих, що заслу-
жилнсь для нашої гуманітар-
ної акції, як, члени Екзеку-
тивн чи Ширшої Управи, 
чи як ревні працівники на 
місцях і щедрі жертводавці, 
чи як директори і працівии-
кн на європейському терені. 
Зокрема, згадаймо за тих, що 
відійшли від нас навіки, а зо-
крема жертвенного Семена 
Угорчака, члена Першої Уп-
рави нашої організації, та за-
сл%океного заступника пред-
чздника, Покійного Миколу 
Мурашка. Відійшло від нас 
передчасно теж і багато та-
ких, що врятувались і при до-
помозі ЗУАДК дістались до 
Америки. Згадаю хоч би іме-
на таких заслужених Покій` 
них, як голова Наукового То-
варнства ім. Шевченка, проф. 
Іван Раховськнй, як відомий 
громадський: діяч Борис Іва-
ішцький, як славний скульп-
тор Актів Павлось, чи неза-
бутні)"{ артист і режисер Воло-
днмнр Влавацьквй, опероввй 
диригент Богдан Пюрко, чи 
такі, як проф. Михайло Олек-
сіїв, проф. Валентина Радзі-
мовська, або о. Іван Гаращен-
ко з Харкова, відомий діяч ще 
я передреволюційних часів, 
їхні та багатьох інших імена 

Іван Кедрин 

ЗА ЛЬОЯЛЬНІСТЬ МІЖ СПІЛЬНИКАМИ 
Українська громадсько-по-1 Квропі ,так і в Америці. Про-

літичиа дійсність, яка мас І симо взяти кожне число кож-
різні світла й різні тіні, аа- н о г о часопису, кожної з цих 

двох груп: вонв^повне не то 
пблемікн ѓа"ідер^лЬгічнІ гіози-
ції, а такої лайки, що най-
більшому проагнвникові обох 
цих груп стах неприємно й 
моторошно. Бо впадає у вічі 
яскравий ФШІТ, що люди, які 
разом засідмДО в спільних 
загально політичних чм гро-
мадських установах і там ра-
зом голосуют`ь, ^водночас зво-
дять свої внутрішні спори 
публічно в таких формах, які 
викликають прилюдне зѓір-
шення. '- -

Не менше згіршення ви` 
іслшсас боротьба між група-
мн, які належать до УкраІН-
ської Національної Ради. Зда. 
валося б, що'; це вже такий 
табір, який ";',трнмасться ку-
пн", є свідомий значення і 
вартости ідей,' що його об'сд-
нують, свідомий своєї спіль-
ної місії, яка' Імперативно ви-
магас „триматися купи' з у-
ваги передусім 'на зовнішніх 
ворогів, але'Yt 'також на jTt-
раїнських прстивкиків. Тим 
часом партїТ; - іцо входять' у. 
склад УНРади^ розуміють 
свою парттно - політичну 
сігвереняістьт і `право бо роти-
ся за свою Партійно - ідеоло-
гічну програму''в той спосіб, 
:цо без ніякого' стриму пўб-
лічно, в сво'їх^ персональних 
виступах і. свр!х друкованих 
органах ви'ступають проти 
своїх спільників з одної УН-
Ради. І це н'е с явище егцзо-
днчне і спорадичне, а хронічне 
та прикметне' а`бсолютно.всім 
без внннятку' ѓрутѓам УНРа-
ди, які розп`оряджають свої' 
ми власними' органами пре-
си. 
" Від самогЗ початку органи 
націоналістич)доі групи, яка 
входить в УНРаду, виступа-
лн проти „опанування УН-
Радн соцдаііістами'', б'ючи 
головно перігіогр голову Вй-
коного Органу УНРадн, поќ. 
Ісаака Мазепу. Коли напри-
кінці минулого року ця гру-
па відкликала'"` була свого 
члена з Виќонного Органу, 
то в дискреднт$ванні УНРа-
ди, в якій все ще залишила-
ся членом, вона йшла нави-
передки з тіп^и партіями, що 
до УНРадн: и(Г належали і її 
ПОборіОЙЧЛДГ ПІЩНЦНПОВО". 
Офіція-льшій.. пресовий opru.ii. 
соцшлістпчноіг партії, який 
виходить ві ЛоІадонІ, спершу 
завзято атакував лідера УР-
ДП, не беручи під найменшу 
увагу, що цей' останній був 
діючим заступником голови 
УНРадн. ПЃрля третьої сесії 
УНРадн той же сопДялІстйч-
ний орган не Менш завзято і 
постійно б'є 'по нинішньому 
голові УНРгугУ'н нинішньому 
керівникові, ресорту закор` 
донних спра^в.^тому, що во-
ни — націоналісти! Знову ж, 
читаючи деякіс пресові орга-
ни УРДП, бачимо в них те 
саме явище ѓтаке відношення 
до деяких інших партій в У-
НРаді, начебуо^ ця спільна 
приналежніс'ть .ДО СПІЛЬНОГО 
Центру не зірбов'язус до та-
кої солідарн'іќ;!", що автома-
ГІІЧНО накладає обов'язок 
делікатніші!^ фозм полеміки, 
якщо вже така полеміка кон-
че з якихось ігричин потріб-
на. Те саме 'торкається і УН-
ДС: коли тільки її лідер ви` 
ступив з Внќ^Органу УНР — 
зараз почав д'оробленими по-
тім аргументами ,,прийняло-
воЃ' і „ідеологічної' натури 
бити по УНРаді. 

У дискусії на недавніх за-
гальних зборах- організації, 
яка на терені'ЗДА збнрас 

труєна одним препоганим 
явищем: нельояльно'ггн між 
учасниками спільного ідеоло-
гічного табору. Ми привикли 
вже до нельояльности супро-
ти противників, хоч це також 
дуже негарне свідоцтво полі-
тнчної зрілости. Бо навіть до 
противників з цілком іншого 
політичного табору - треба 
зберігати льояльне відношен-
ня, яке проявляється в тому, 
щоб не орудувати в полеміці 
фальшивими даними, не 
вмовляти в противників, що 
вони зробили щось, чого й 
не думали робити, щоб внсте-
рігатнсь демагогії ,не обра-
жатн противників особистн-
мн випадами і завжди зали-
шати відкриту фірточку, че-
рез яку можна договоритись 
на ширшій базі. А що ж го-
ворнти про конечність льо-
яльности між групами й осо-
бамн, які становлять спільні 
ідеологічні чн навіть хоч би 
тактичні бльоки! Здавало-
ся б, що потреба такої льо-
яльности не підлягає наймен-
шому сумніву. У нас діється 
інакше. 

Маємо на увазі два великі 
українські ідеологічні й так-
тичні національно - політич-
ні бльоки: націоналістичний, 
опозиційний До УНРадн, і 
бльок партій, що входять в 
УНРаду. Колись одностайний 
націоналістичний табір роз-
пався, як відомо, спершу на 
два відділи, з яких кожний 
по нинішній день вживає тої 
самої назви ОУН, при чому 
популярно відрізняється ті 
два відділи тільки за пріз-
вищами їх провідників. Жа-
люгідна форма взаємної по-
леміки` між цими двома від-
ламќами одного світоглядно-
го табору, в широких рямцях 
націоналізму від 30-их pp. на-
шого сторіччя, ввійшла вже 
в своєрідну традицію. Тепер 
вона трохи зблідла, бо „центр 
тягарў" пересі'яўвся до бо-
ротьби між двома групами, 
що постали серед того дру-
гого відламу і є відомі, як 
ОУН (р), чи пак Закордон-
ні Частини ОУН, і Закордон-
НЃ Предсгавтщтво УГВР. 
Трева з пріітисКом підкрЄс-
лити, що українськнй загал 
абсолютно не орієнтується в 
ідеологічних нюансах між тн-
ми двома групами, не орісн-
тусться, у чому полягає ста-
новище „двійки", інше від 
становища „однини', і знас 
тільки що „стався ще один 
розкол". Проте між обома ци-
ми групами, які знов таки за-
раховують себе до спільного 
ідеологічного націоналістнч-
ного табору, існує далі так-
тичний бльок, неписаний, 
але сильніший від писаного, 
бо диктований спільним не-
гатившім відношенням до 
Центру УНР. І цей тактич-
ний бльок виявляється в усіх 
зорганізованих клітинах як в. 

є для нас усіх величезною 
втратою, а для ЗУАДК свід- w н а Національну Раду, 
ченням, кого він з українців 
намагався рятувати і кого да-
лі рятує. Пошануймо ж повс-
танням з місць їх пам'ять, а 
теж і тих працівників, з старої 
й нової іміграції, що разом з 
нами, кожен на свій лад, пра-
цювалн для всім нам спільної, 
великої н дорогої справи". 

Після вікрнття прийнято 
порядок наради, а секретар-
ка п. Павлина Різник відчнта-
ла протокол із попередньої 
наради Діфекційної Ради ЗУ-
АДКомітету, відбітої в днях 
24 і 25 жовтня 1953 року. 

Першим із звітодавців був 
голова. Комітету д-р Л. Мншу-
і`а, який у своєму звіті м ін. 
говорив: 

2. Харнтативва праця ЗУАДК 
та громадянство 

„У^зввраенні Ради Дирек-
торів ЗУАДКомітету з 25 
жовтня, минулого року до 
Bcbjjĵ d українського грома-
дянства читаємо в першому 
уступі, що „українська допо-
могова акція мусить збільши-
тися". прн чому вияснено, 
ЩО „чужі ѓі інтернаціональні 
організації можуть лише втя-

червоною ниткою тягнулась 
заторкнена тут аномалія: не-
льояльність між спільниками 
одної справи, між внзнавця-
мн одної ідеоло'гії, яка спо-
нукала їх обсднатнсь на оД-
ній широкій ѓіЬлІтичній плят-
формі, щоб п'рацювати для 
одного діла.4Очевидно, ніхто 
з них ніколи не вирікався 
власного світогляду і ніхто 

(Закінчення на crop. 5-ІЙ) 

лншенців Для узнекання фо,ня. 
дів, але повне зрозуміня 
їхніх потребу і найкраще 
забезпеченнял -може дати їм 
виключно українська, орт?цй;-
зація, веденй і. фінансована 
українським^ громадя нствонѓ'. 

Так стояла` справа десять 
років тому, коли ЗУАДКомі-
тет починав свою праціо^твќ 
стояла вона минулого року і 
так стоїть вин$ й сьогодні. 
Отже своя організація і свої 
фонди. Організацію ми стад, 
рили і вибороли для неї дер-
жавне і міжнародне визнант 
ня. Але фондів, своїх фондів^ 
як не малії дЬстатніо даані-

гяути в рахунок наших за-'ше, так не маємо їх і нині, 



МИСТЕЦЬКІ ВИСТУПИ ОЛЕНЌИ ҐЕРДАН 
У З Д А 

Перечитав я цілу гору ре-
цензііі давніх і нових про 
Оленќу Ґердан, дещо з того 
перший раз. Все те дуже гар-
не, похвальне,'' правдиве і 
про школи і вчительок, про 
виступи і успіхи' та про її 
власні оригінальні танкові 
креації. Багатоj з ` них писані 
спеціалістами ' фахівцями та 
знавцями танкового мнстец-
тва взагалі, а з ‚окрема одно-
думцямн прихильниками то-
го напряму танкового мис-
тецтва, що його визнає і ре-
презентус О. Ґердан. Що та-
нок не тільки може бути 
мистецтвом, але ним насправ-
ді с, сьогодні не` підлягає дн-
скусії. Як самостійне ннстец-
тво він мас своѓ,категорії, за-
собя і можливості вислову, 
мас свої напрями з різними 
критеріями вартостей та ді-
лянками особливих заінтере-
сувавь. `` ' 

Українська хореографія, в 
якій виявляється свідоме шу-
кання своєрідного стилю та 
українського характеру, мас 
три типи, три' виразніші на-
прямн чи навіть школи. Про 
них маю надію говорити до-
кладніше при іншій нагоді. 
Тут мушу тількр ствердити, 
що третій з нц'х. — найнові-
шнй, найменціе практикова-
ний і найменш‡ доцінюваянй, 
та зате найбільше надійний 
для майбутнього розвитку 
українського 'мистецтва. І 
цей третій напр`ям репрезен-
тус Оленќа Ґердан. Вона вже 
настільки внр$сла понад 
школу, що з .̂еї вийшла, а 
своїми творчими креаціями, 
танковими композиціями, та 
вдалими експ'ериментами 
(танки під час "деклямаддї і 
співу) здобула собі повагу 
'``рлеяка Ґер'дан', здасться 
`мені, ще не мас' завзятих во-
рогів — антагоністів. І не бу-
де їх мати, доки'.' виступас як 
соліст, викона'вець власних 
композицій. Дл# її мистецькі 
Можливості на.'цьому не кін-
чаються. Вона автор статтей 
ќа мистецькі 'теми, тому 
скорше чи пізніше мусить 
взятися за п'еро, щоб утри-
валитн свої' мистецькі ідеї, 
передати хоч'' слід по них, 
Щоб не скінчи'лися, як кін-
часться виступ, 'і за ним за-
падас куртнна.'^Ті ідеї мусять 
видержати дискусію і напев-
но причиняться до постання 
чогось нового'. Ві)на автор ці-
лої книжки з йрЬстимн і лег-
кнми до внвчснйя танками та 
руховими забавами для ма-
лих дітей. Баѓб†ство пісень і 
природність '‚укладу дають 
вдячний мистецький образ 
глядачам і приносять не мен-
шу радість виконавцям. Вн-
дання такої їснНжкн дало б 
школам, садочкам і органі-
заціям, які займаються діть-
ми, засіб притягати і дітей і 

батьків. Вона теж фаховий 
мистецький педагог, режн-
сер-хореограф і композитор. 

На індивідуальність нашо-
го мистця зложилося багато 
чинників. Перший — це осо-
бнстнй контакт і досвід з на-
родннм танком. Подвійний 
вишкіл в модерному і кля-
сичному балеті дозволив їй 
зробити не принагідний а 
свідомий вибір. Модерний на-
прям дас можність творити 
щось нове, розкривати глн-
бннний характер та внража-
ти душевні настрої. Знання 
народного танка і її творче 
„я" дали їй ключ до творен-
ня. І тому народні танки її 
У'кладу мають щось більше 
від самого народного стилю. 

В нас с багато сталевих 
українських танцюристів 
балетмайстрів. О. Ґердан тво-
рить настільки в характері 
українського народу, що зба-
гачус і розбудовує той стиль. 
Оце на наших очах відбува-
сться процес дуже подібний 
до процесу поставання кля-
сичного балету. Від фран-
цузьких народних танків, че-
рез сальонн і королівські па-
лацв, сценічні адоптації та 
професійну вдосконаленість 
сьогодні він має світову 
славу. 

Більшість її композицій 
сприймаються як мистецька 
мрія-казка. Але в „Ярослав-
ні" вона підноситься до ви 
соти епосу, національного мі-

З ТЕАТРУ І СЦЕНИ 

ВИКРИТТЯ ТАРТЮФА 
(..Тартюф" Мольсра, постава 

О. ДобровольськоІ в Укр. Теат-
рі в Америці під мистецьким 
керівництвом И. Гірняка). 

Це перша думка після пре` 
м'ери: Тартюфа викрито! Ви-
крнто саме там, де про його 
існування мало хто звав, де 
про нього не думали, його не 
пізнавали, куди про нього ли-
ше зрідка долітали неясні чут-
ки. Це діло Ню Иорк може 
вписати на конто тих своїх 
осягів, якими він лише і може 
здобути собі титул культурної 
столиці позасовстського укра-
їнства. Прем'єра ЎТА поверну-
ла українського глядача, який 
не ходять до американського 
театру, в самі надра клясичноі 
світової драматургії і показа-
ла. як сильно ми потребуємо 
цього, мовляв Зеров, звороту 
„до джерел" у своїй нещасній 
провінційній с к а п ц а и і лості. 
Нам подарували не більш і не 
менш, як Мольсра. І. можливо, 
подивившись ва нього, зрозу-
міють у нас, що значить у 
цих вимірах ваш Микола Ку-
ліш, якого заповзялись донн-
щитн не тільки советські, а й 
наші еміграційні тартюфи. Не 
випадково зразу після Куліша 
Добровольська і Гірняк поста-
воли Мольсра. 

Отже, „Тартюфа" „викрито", 
як старий скарб культури. Але 
ще більше викрито його, як су-
спільно-психологічннй тип на-
шого часу. Безумовно, всі оті 
„батьки народу", „старші бра-
ти" та інці прийшлі з Москви 
творці сучасної „квітучої Укра-
Іии", як і всі їхні явні і секрет-
ні „сотрудкики" з наших „ея-
ків" — це все Тартюфи, що 
забрались у нашу хату і що 
таку несамовиту чортівську ро-
лю відограють в в и т і України 

`вязвол нтел і в'' 

з-під стола иа зненацька роз-
криту перед ним тартюфівську 
дійсність, то в його погляді 
мимоволі відчувається, що вів 
бачить щось більше за те. що 
дісться на сцені. Можливо цей 
незбагненний погляд на залю 
збагнув, як кишить Тартюфа-
мн українська дійсність, зокре-
ма на еміграції. Не може бути 
інакше. Бо хіба ж цс не наші 
еміграційні тартюфи, розттн-
наючнсь на всіх перехрестях 
за гнану українську культуру 
і зокрема за театр, снстематнч-
но цькують і підкопують теат-
ральну працю Гірняка на чу-
жині ? Позатим у кожному йо-
го русі почувається, що сцена 
для нього, як вода для риби: 
поза нею його не уявити. Лн-
ше торкнувшись йогою сценіч-
иоі дошки, він стас собою і 
починає жити так вільно і не-
вимушено, що забувається, що 
це тільки мистецтво і труд ли-
цедія. Може формаліст і по-
прікне Гірняка за злегка дядь-
котарасівський відтінок фран-
цуза Оргона (як Чолгака — 
за демонічну інтерпретацію за-
бавного комедійного типу), але 
ми в цьому саме бачимо мис-
тецьку силу і актора і Моль-
сра, який переніс кордони 
Франції 1 мас здібність бути 
також українським Мольсром. 

З інших акторських досяг-
неш. прем'єри слід підмітити 
Л. Крушельницьку, яку пам'я-
тасмо з ..Боярині", де вона так 
напружено хотіла і не змогла 
вповні пробитись до психоло-
гічноі підоснови образу. Тут П 
Бльміра (Оргонова дружина) 
вже мас елементи глибшої ін-
терпретаціі жіночої психології 
— ва тій делікатній грані, де 
сходяться в одній душі вірна 

Три українські фільми з Торонта 

і під маскою П „ 
ту. Це й є моменти, яю бува- бездоганних добродіїв 1 покір-
ють ще в ритуальних та цс- них слуг. Страшний цей укра 
ремоніяльннх танках стар-
ших культур Далекого схо-
ду, які Захід затратив і за 
якими тужить, щоб щось та-
ке створити. 

Була б велиќ% втрата, я'к-
що б мистецтво `Оленќи Ґер-
дан зупинилося ва теперіш-
нім етапі, або скінчилось вза-
галі. Вона повинна мати 
свою школу, _ свою групўі 
своє місце. Осередок, що на 
таке здобудеться, буде мати 
щось більше ніж ще одну 
атракцію для нових і старих, 
а особливо для вдержання 
наймолодших при своїм. Та-
кий осередок мав би свідо-
мість, що в них не лише пле-
касться й консервується свої 
вартості, але і плекається і 
розвивається, хоч би в скром-
ній обстановці, мистецькі 
ідеали, які в нормальних 
вільних обставинах на рід-
них землях дали б величні 
висліди, принесли б славу і 
честь мистцеві і народові. 

Є в нас люди та організа-
ції, що займаються фільмом. 
Варто б утрнвалити на філь-
мі креації О. Ґердан, її самої 
та її можливої групи на нор-
мальній сцені, при добрім 
світлі і гарних декораціях'та 
добрім акомпанілменті. 

Антів Малюца 

Перший Ви, Достойні Читачі, 
мабуть уже бачили, а якщо ні, 
напевно він швидко до Вас 
приїде. Це „Львівські катаком-
бн". Ви самі його побачите 
Й оціните, але одна заввага: 
коли будете дивитися, не за-
будьте, що це перший фільм з 
українських, що спробував під-
аятн іншу, як побутова, тема-
тику та що у зв'язку з тим. 
зокрема з нашими умовннами 
і нашими скромними фондами, 
ва нього не слід дивитись очи-
ма того глядача, який бачить 
фільми Голлівуду. „Львівські 
катакомби" — це спроба пере-
вести Львів, Карпати, НКВД і 
нашу геройську ЎПА на філь-
м'ову плівку і надати цілому 
сюжетові ідейного змісту иа-
ших бурхливих днів. Навіть ті. 
що стояли близько до продук-
ції фільму (коли про таку 
можна взагалі говорити!), зво-
рушуються, коли цілість про-
ходить перед їх очима, а цілій 
низці сцен з життя підпільної 
і переслідуваної Греко-Като-
лнцької Церкви, з кабінетів 
НКВД, врешті з лісів, у яких 
діє ЎПА, — не можна відмо-
вити високої якостн. „Одеон-
Солук-Фільм", що мас вже за 
собою кольоровий фільм „Чор-
номорці" та ряд більших і 
менших фільмових репортажів 
з українського життя, зробив у 
цій новій своїй спробі черговий 
крок вперед . 

Другий фільм український. 
що .‚вродився" в Торонті. ба-
чилн кілька днів тому запро-
шені журналісти та гості. Це 
фільм зовсім Іншого типу і 
про те, що він „робиться", ві-
домо було вже щонайменше 
від півтора року: цей згадував 
якісь прізвища, той розшуку-
вав потрібний реквізит, але 
довкола всього стояла тайна. 
І ось — с! Його назва „Скарби 
України", він кольоровий і ан-

у „Скарбах України" зробле-
но зусилля поставити перед 
очі англомовного-ft украінсько-
го глядача всю красу та все 
багатство народної ноші Укра-
Інн. Масмо враження, що це 
вповні вдалося — і коли перед 
вамн проходять окремимќ не-
зв'язаннми з собою, картинами 
чудові народні строї різних ук-
раіяськнх земель та околиць, 
модельок для яких дбайливо 
підібрано та які відповідно 
скоментовано. масте респект до 
тих, що в Канаді завдали собі 
труду повинаходити та поспро-
ваджуватн цю ношу, розробити 
окремі сценки та закріпити їх 
для всіх: тих, що, вже бачили 
ці строї і знають, як їх знв-
щиті, сучасна московська оку-
пація та тих, що не бачили їх 
„в натурі" і вже не побачать. 
Респект масте ще ft тому, що 
весь кошт цього прегарного і 
важливого фільму, коротко 10.-
000 долярів. склали три лікарі-
українці. що вже тут родились 
і зросли, не бачили України, 
але зробили для Неї цей фільм. 
Чи це не будує? Чи це не 
творче та сильне? 

Про третій фільм можу тіль-
ки зрадити те. що сам знаю. 
Знаю, що зватиметься „Під 
дахами Торонта", що накручує 
його невснпущиЙ І завзятий 
Лев Орлнгора за власним сце-
нарісм і що тема його — бо-
ротьба з затіями та щупальця-
мн НКВД серед української 
еміграції в Канаді. 

Ось так Торонто презентує 
вам в цім році три українські 
фільми. Ні, я був би неточний. 
Є ще і четвертий, саме кольо-
ровий фільм-репортаж з Пср-
шоі Зустрічі Українських Ми-

О. Архнпенко: Ма в медитації. Різьба (власність п. Ро 

Слободяни, гол. каѓќра УНС), включена в теперішню 

виставку в Ню Порќу. 

ВИСТАВКА АРХИПЕНКА В НЮ ЙОРЌУ 
(Г) В суботу, 14 жовтня, 

відбулося в пополудневих 
годинах відкриття 110-ої з 
черги індивідуальної мнс-
тецької виставки великого 
українсько - американського 
мистця Олександра Архнпен-
ка. Виставка відбувається в 

стадв" Аме'рики Т'кавши! 'ц'е І приміщенні Галер`и Об'сдна-
чудовий фільм і навіть я. що них Американських Мистців 
мав мороки з цією Зустріччю При 711 П'ятій евеню. Вис-
та маю до зануди П ліквідації. тавка ц я відзначає 50-річчя фізьби, виставленої 1913 Р. 
дивився на нього з захоплеи-' 

Виставка, для кращої орі-
єнтації, цоділена на періоди, 
характеристичні для творчос-
ти мистця: `період кубістнч-
ннй, період моделювання 
простору і вгнутих форм, це-
ріод мальованої скульптури, 
період тривимірної скульпту-
ри (тут бачимо фрагмент 

дружина і приваблива жінка, ГЛОковний. час — майже го- ням. Відтяв би тільки ті інтер- творчої пращ мистця і на ній на нюйоркській виставці КО-
якій улещують. Володимир дана. Якщо точніше говорити вю. які п. В. Солук дочепнв до показано твори з різних пе- дериих), період скульпто-ма-

Іяський Тартюф і напевно не 
випадково Мирон Чолган (як 
актор) і Олімпія Добровольсь-
ка (як режисер) надали цьому 
комедійному французькому об-
розові характеру якогось хи-
жого чорного крука, якогось 
чортівсько-зловісного .̀ВІдтішсу, 
що так пражас па безжурному 
тлі французького комедійного 
дійства, В одному місці (пер-
ша дія) Мольср иібя иенаро-
ком кинув устами Клеанта 
слівце про Тартюфа: „страш-
ннп". Цю часткову риску за-
галом смішного в комедії обра-
зу Чолган і Добровольська пе-
ретворилн чи не в основну 
прнкмету Тартюфа, надавши 
цим комедії трагічного відгін-
ќу. Зроблено це з характерис-
тнчною для .Чолгана шляхет-
ною скупістю зовнішніх засо-
бів. Вийшла українська інтер-
претація Тартюфа середини 
XX сторіччя 1 глядач може 
гордитися нею разом із П ав-
торами. 

З другого боку, Орґон у ви-
конаняі Йосипа Гірняка і ви-
правдус і мистецьки зрівнова-
жув цю інтерпретацію Тартю-
фа — творення зовсім проти-
лежного психологічного і мис-
тецького образу — незвичайної 
довірливостіѓ, яка, за влучним 
виразом Дмитра Доицова, в 
українців часом доходить 
ступня святого ідіотизму. Цей 
мольєрівсько-фраяцузький пси-
хологічний тип людини дове-
деннй Гірняком до ступня його 
чисто української непереверше-
ности. Гірняк-Орґон стоїть на 
рівні ліпших кулішівських ше-
деврів його минулої акторської 
молодостн. Коли вік дивиться 

Змій в ролі Клеанта чи не 
вперше за ряд років самовід-
даноі упертої праці в театрі 
розморозив своє тіло й облнч-
чя, на якому вже не видно 
тяжкого зусилля „заграти ро-
лю". Його монолог в першій 
дії дас ключ до Мольсройого 
розуміння типів, Орґоив^ І Тар 
тюфа і не ПІКО дало б, 'колії б 
актор у дальших виставах Ще 
більше вияскравив це місце. 
В. Калин (Дорина, служниця 
Оргонової дочки Мар'яни) ма-
ла особливо явний успіх у пуб-
ліки — можливо, не без впли-
ву додаткового фактору „амп-
луа", в якому вона дома. Ігор 
Шуган і Люба Сай в ролях 
закоханих Вал єра і Мар'яни 
були свіжі, молоді і забавні, 
хоч Валсрові не пошкодило б 
набути дещо більше французь-
коі легкости, якою більше від-
значнвся Ярема Шугав в ролі 
Дам і ѓа (Орґонового сива). 
Добрі жести, рух і міміка Івн 
Куліш, творячи яскравий образ 
Парнелі (ОрґоновоІ матері), ве 
знайшли відповідного допов-
нсння в слабуватому цим ра-
зом звучанні й змістовій аќ-
центації П голосу. Акторськи 
трудне поєднання в образі 
Парнелі сліпого фанатизму до-
вірливостн і тупої ароґанціі мі-
заятропізму Іві Куліш таки 
вдалося. Коли Микола Понеді-
лок врізався в пам'ять корот-
кою появою в ролі Лояля — 
судового пристава, то цього 
не можна сказати про Р. Ле-
едзу в такій само епізоднч-
ній ролі поліцая. 

Це була справжня розвага 
для глядача і яскрава лекція 
для тієї акторської молоді, яка 
вважас за образу запрошення 
до виконання епізодичних ро-

про нього, то найкраще порів-1 фільму наче розвору до фаа-Іріод}в його різьбарської і ма-Ілярства і період плястнки з 
ияти його з недавно виданою в тону - і мав би відвагу пока- л я р с ь к о ї ТВорчости. прозорого і освітленого мате-
ЗДА також англомовною книж- зати цю відбитку Зустрічі хоч І ' ѓ " і^"Лч` """"""""" " " " 
кою „Юкрейнісн Артс", точні- би і в Вілому Домі. 1 Виставка обіймас 163 екс- Р`ялу. До цього додано зяач-
шо з частин'ою тіе книжки, бої Аішто.-іь Курднднк 1п о н атн але вони лише час-1нУ кількість рисунків, аква-

тина матеріялу, який не міг ІРель і олійних образів, в яких 
поміститися а задах ГалеріІ. найновіший датований 195І-

I іншими. В теперішній групі І картони з голосами світової 
від белпередиху навального І творів показано головно речі {мистецької критики про твор-
потоку і ритму дії до останньої 
мізансцени — скрізь видно 
мистецьку волю режисера. Та-
кож добре, що постановник за-
проснв до співпраці доброго 
мистця — Мирослава Радішій, 
який дав кольорове бездоганне, 
хоч, може, як на сцену, дещо 
заплоске оформлення сцени. 
Було б гарно, щоб ЎТА і на-
далі залучав до співпраці на-
шнх ліпших малярів. 

Переклад Володимира Салій-
ленха, видрукуваний 1901 p., 
звучить і сьогодні добре, хоч 
Рильський нині дав би незрів-
няний текст. Хтось із наших 
ліпших поетів мусів би бодай 
в окремих місцях освіжити про-
красну стару працю Самійлен-
ка. В давніші часи ..Тартюф" 
не раз ішов на українській 
сцені, але може вперше оце він 
прищепився і зажив на украін-
ському , ґрунті повноцінним 
мистецьким життям. 

З прем'єрою „Тартюф" ЎТА 
перейшов із категорії сухого 
оголошення у вигляді трьо'х 
літер в українську культурну 
дійсність, викриваючи наперед 
своїх сподіваних противннків-
тартюфів і подавляючи їх 
своєю веселою і безпромашною 
рапірою. 

Юрій Дявинч 

з останніх десятиліть твор-Ічість Архнпенка — амерн-
чостн мистця, виконані в (панської, французької та ук-

раїнської (м. і. статтю в 
„Свободі"), як також кари` 

лет —' оця'.'`стара служннцл розглядання Істотіѓ безсмертної І За два тижні деякі з творів Іям pbUott. 
Фліпота у вихонанні Олімпі!;комедії 1 до останвього ѓўдай-ѓбудуть усунені і заступлеяі І До виставки додано Також 
ДобровольськоГ. їй дано п і к а на мистецькіѓ добірних і Іс-ІДЕЇ— п _і ь м м . ,

п м м і І т п т т . ^ я л л а ^ ^ - і ^ ^ г 
сцені лише кілька хвялин і j торично грамотних костюмах. ( 
жадного слова. Добровольська 
створила ляльку, зроблену з 
застигло-невгнутого папье-ма-
т.`, і ця німа лялька промов-
ляла до глядача більш, ніж 
фонтани слів. 

ЎТА є під мистецьким ке-
рІвннцтвом Йосипа Гірняка. 
А-Яе постановник-режисер, без-
посередній будівничий цього 
глиісобокультурного і непідроб-
новеселого спектаклю — це 
Олімпія Добровольська. Після 
30 років виключно акторської 
праці позбувшись силою тра-
гічних з а г а л ьно-украінських 
обставин театру, Добровольсь-
ка відважилась иа вигнанні 
почати нове життя — режисе-
ра, постановника І педагога. 
Уже після П „Оргії", „Лісової 
Пісні", „Слуги двох панів" і 
„Примар" можна було це ду-
матн, але після П „Тартюфа" 
треба сміливо ствердити: в 
особі ДобровольськоІ за непов-
них десять років вигнання ви-
ріс новий в українському теат-
рі повноцінний орнґікальиий 
режисер'. Розкоші естетичної 
гранлнвостн в поєднанні з не-
шадннм розтином на всю гли-
бину „геологічяих" шарів люд-
ськоі психології — оце те. чим 
обдарувала глядача перша ро-
бота ДобровольськоІ в першій 
прем'єрі ЎТА. Від загального 

ЗДА", лкі легше можна було 
стягнути на виставку. Між 
ними звертають увагу дві 
прегарні різьби із збірки п. 
Романа Слободяна з Елиза-
бету, Н. Дж., одна з них — 
це знаменита жіноча фігура 
‚‚МА", другий примірник якої 
знаходиться у Львові в На-
ціональному Музеї. Як відо-
мо, твори нашого мистця 
знаходяться в багатьох музе-
ях, галеріях і приватних збір-
ках цілого світу, і придбати 
їх на виставку було нсмож-
ливо. Для полегшення орікн-
тації і кращого погляду на 
попередні періоди своєї твор-
чости, Архнпенко зробив се-
рії картонів а фотографіями 
творів, між іншим, погруддя 
Шевченка, що тепер знахо-
диться в Клівлендському пар-
ку. З таких картонів бачимо, 
що деякі музеї, ось як у 
Тель-Авів, мають по два де-
гятки творів нашого мистця. 

натури на твори Архнпенка 
(одна роботи Бќо з 1937 р. 
в львівському „Комарі"). Від-
ќриття, а властиво перод-від-
криття для запрошених пред-
ставників мистецького світу, 
відбулося при імпозантній 
кількості тостей, між якими 
можна було зустріти відомих 
американських мистців і крн-
тиків. Український мистець-
кий світ був репрезентований 
на відкритті представникамќ 
Літ.:Мнст. Ќлюбу в Ню Иор-
ку І Об'єднання Мистців Ук-
раїнців в Америці, яке вша-
вувало мистця кошем квітів. 
Виставка відкрита до 13 лнс-
топада і варт особляво звер-
нутн увагу, що Архнпенко 
даватиме щосуботи від 4 до 
5 ѓод. пополудні доповіді з 
поясненнями своїх творів 
(вступ вільний для всіх ЦІ-
кавих). 

В. Січниськяй 

СВЯТОЮРСЬКІ ЯРМАРКИ У ЛЬВОВІ 
Святоюрсьі^а Х`ора у Льво-

вГ, з славно`з'вісною катед-
ральиою цепкяою, першою 
школою вищого типу XVIII 

‚століття - - Колегією, друкар-
нею, осадком!галицьких мнт-
рополнтів, манастирем та ін-
шями культірнр-освітніми та 
ввробннчими 'закладами, ві-
догравали провідну ролю та-
кож в економічному житті 
Львова і цілої Західньої Ук-
раіни. В цьому відношенні 
першорядне ^значення мали 
славні Святдїорські ярмарки. 
В старовину подібні ярмарки 
були незвичайно важним ор-
ганізацінннм - і' регулюючим 
чинником в господарському 
житті краю, Спеціяльно ук-
раінські ярмарки досягали 
великого розмаху, сприяли 
господарській, , самостійності 
українців, незалежности від 
чужих ринків збуту та зміц-
нювали доб'робут України. 
Чужинці, що відвідували ук-
раінські ярмарки, днвували-
ся їх розсягом, грошовими 
оборотами і прцргягаючою сн-
лою для чужинців. Навіть 
невеличкі м#ггї}чка України 
були славні сі$оїми ярмарка-
мн, що звячай^Ь відбувалнся 
одночасно з церковними від-

пустами та храмовими свята-
ми. 

Як приклад наведемо за-
писки німецького подорожня-
ќа Шмальця з 1836 року про 
Україну. Він писав: „Я був 
здивований торговельними 
оборотами деяких ярмарків. 
В Ромнах, маленькому міс-
ті Полтавщини, сума річного 
обороту перебільшує можли-
во ту, яка у деякі роки буває 
на ляйпціґських!" Не менше 
інтересні спостереження про 
українські ярмарки чеха К. 
Заппа 1844 p., О. Бальзака 
про київські ‚‚Контракти", И. 
Г. Коля, російського пись-
менника I. Аксакова та ба-
гато інших. Тільки не ціка-
вилися тим українські істо-
рикя, економісти, ве дослі-
джуючи глибше їх- економ і ч-
ного, фінансового і культур-
ного значення. В кращому 
разі звертали увагу тільки 
на чисто побутову, етногра-
фічну і звичаєву сторінки 
торгів. Але і чисто побутова 
сторінка українських ярмар-
ків викликає значний інтерес 
та читається з великою ціка-
вістю. 

Святоюрські ярмарки у 
Львові були найбільшими яр-

маркамн Львова та втягали 
в свою орбіту більшість під-
прнємств і ремісників цілої 
Галнчини. Вони були відомі 
ще в княжі часи. Тоді у 
Львові торгували купці ук-
раїнські, вірменські, німецькі, 
особливо нюрнберзькі. Остан-
ні скуповували на Руси-Ук-
раїні шкури, худобу, збіжжя, 
мед, а продавали матерії, 
сукна, полотно, футра та ін-
ше. Купці розкладали свій 
крам у буковому гайку коло 
манастнря св. Юра та на са-
мому подвірі Юра. В старі 
часи дуже' добре розуміли 
наші провідні верстви зна-
чення економічного і ќуль-
турного життя широких на-
родних верств і то краще ро-
зумілн, як сучасники! Адмі-
ністраторн С в я т о юрського 
манастнря, згодом єпископи 
і митрополити, дбали про 
привілеї й охоронні грамоти 
для ярмарків притягаючи та-
ким чином ремісників, мист-
ців, торговців та покупців на 
Святоюрські ярмарки. Пер-
ШНЙ'ІЗ львівських єпископів, 
що звернув пильну увагу на 
піднесення святоюрських яр-
марків, був енергійний Йосип 
Шумлянськнй. Він здобуває 
королівський привілей на два 
ярмарки під св. Юром — на 
Покрову і св. Юра, Перша 
звістка про такі ярмарки по-

ходнть з 1679 р. В 1720 р. 
адміністрація св. Юра від-
новлюс привілей у короля 
Авґуста II на день св. По-
крови і здобуває привілей на 
відпуст від папи. 

Давня традиція Святоюр-
ських ярмарків від тоді, в 
XVTH стол. особливо, пошн-
рюсться. Купці й товари стя-
гаються не тільки з цілої Га-
личини, але і з закордону: 
Молдавії, Австрії, Шлеську, 
Німеччини. З місцевих крас-
вих виробів відомі були куш-
нірські, кравецькі праці з Ро-
гатина, вироби гончарські, 
боднарські та інше. Славні 
були львівські медівники, так 
звані ‚‚юрашки". На площі 
перед св. Юром для ярмарків 
будувалося ціле провізорич-
не місто — не тільки різні 
шатра, але більші дерев'яні 
будинки. Прочани приходили 
не лише з Галичини, але і з 
цілого Поділля, Волині, а на-
віть з Буковини і Закарпат-
ської України. Треба відміти-
тн, що зносини з Закарпат-
тям були особливо інтенснв-
ні також у справах культур-
них і національних, спсціяль-
но за доби мукачівського 
єпископа Бачинського. Щодо 
прибутків з ярмарків, які 
впливали до єпископської ка-
си св. Юра, то з огляду на 
великі оплати за місце торгу 

та ія`., вони не були великі. 
Наприклад, за записами сп. 
Лева Шептицького вони ста-
новили 400 золотих від одно-
го ярмарку. Після розбору 
Польщі в 1772 p., коли Гали-
чину приділено до Австрії, 
Святоюрські ярмарки трива-
лн далі. Привілей цісаря По-
сифа П з дня 6 листопада 
1789 р. для львівських мі-
п{ан, у точці ХШ, дас дозвіл 
на два Святоюрські ярмарки: 
в місяці травні в день св. 
Юрія і в жовтні ва Покрови. 
Одначе через різні урядові 
обмеження, що загалом тор-
калися відпустів, та з огляду 
на неспокійні часи — Свято-
юрські ярмарки до 30-их ро-
ків ХГХ стол. розвивалися 
слабо, зате в 30-50-их pp. до-
сягали великого розміру. З 
того часу, між іншим, похо-
дить олійний образ на полот-
ні. що дуже докладно виоб-
ражас Святоюрськнй ярма-
рок (Національний музей у 
Львові). У половині ХГХ сто-
ліття. крім одягу та подібних 
виробів, був поширений про-
даж гончарських виробів з 
Миколаєва над Дністром і з 
Мазурщннн, крім того внро-
би боднарські, кушнірські, 
ткацькі та, звичайно, знаме-
ннті львівські медівники, цу-
корки та інші ласощі. З 1844 
роком осягнули ярмарки 

найвищий ступінь розвитку, 
стягаючи купців з Відня, з 
чеської Праги, з моравського 
Берна та інших міст серед-
ньої Европи. 

Яскраво змальовус побуто-
ві особливості Святоюрських 
ярмарків Рудовнч (Іван Вой-
ниловець), к о р и с т у ю ч и с ь 
згаданим олійним малюнком 
і, розуміється власними спо-
гадамв та свіжими ще в його 
часи переказами. 

„На ярмарку рух, життя, 
день торговий. Під муром 
розтягнулися довгим рядом 
шатра образників та купців, 
що з далеких сторін позвози-
ли свій товар та порозклада-
ли різну одежу на продаж. 
Перед шатрами повно наро-
ду; торгуються, купують, 
щоб дурно домів не вертати. 
Для старшенької доні-відда-
ниці торгує мати кожушок 
на віио, для молодшої хоч 
запаску та скиндячку. а для 
себе стара вибирає пасовані 
жовті сап'янці, щоб було в 
чім до церковці та між люди 
вийти. 

Поза шатрами з крамщи-
ною та одежею розложили 
львівські медівинкарі свої ла-
сощі. їх буди, немов піраміди 
в міньятюрі, вистають понад 
інші провізоричві будівлі, а 
перед шатрами медівникарів 
та цукорннків згуртувався 

,,меншин брат", міщухк та 
селюхи всуміш; кожний з 
них бажає купити лицаря з 
медівника, дітвака повинено-
го, або звізду за гріш, одер-
жаннй від матусі чи на-
вашкн. 

Маленька прогалина — це 
вулиця, кудою їдуть фіри; а 
за доріжкою розложили гон-
чарі, аж з Миколаєва та з 
далекої Мазурщини, свої ха-
рактернстнчні шатра з пів-
округлими верхами. Можна 
тут дістати і глиняні калин-
ннкн. роботи наших домород-
ннх артистів, і поливанні, ба 
і кам'яні горщики, зроблені 
умисно на торг під св. Юром. 
Понижче гончарів бачимо вн-
сокі горн та цілі фірн бод-
нарськнх виробів. Тут торг 
ще більше оживлений: вид-
но, що ті, які купують, не 
вміють, або не хотять, оціни-
ти правдивої ваптости виро-
бів боднарських. Купець 
спускає з поданої ціни, а ос-
таточно, розлючений, каже 
„крайнє слово". Бойкий про-
чанин хапас купця за чупри-
ну: зачинається метушня, а 
гиря летить на землю, немов 
скошена трава під косою. 
Напроти гончарів стоять де-
рев'яні буди з полотняними 
дахами; це, мабуть, магазини 
і гостннниці для приїжджих 
гостей ти купців. По стінах 

! тих буд, а навіть під окремим 
шатром, порозвішували куш-
нірі шапки. Та, видно, торг 
не ведеться, тих, що купують 
майже не слідно, мабуть, не 
чують ще зими. 

Внизу, ближче до Поєаутг-
ського городу, видно більшай 
майдан. Тут рух, повно иаро-
ду. фіри Ідуть одна за дру-
гою. Напереді іде широка 
ляндра запряжена парою сн-
вих довгохвостих конях. В 
повозі розсілася вигідно 
якась поважна матрона з ши-
рокою білою капузою на го-
лові; ошую від неї сидить ма-
буть її супруг у циліндрі, 
що заліз йому на голову аж 
понижче вух. на кізлі сидить 
скулений візник. За ними 
проїхав якийсь селянин у вн-
сокій шапці „на завісах", 
одягнений в білу сірачнву в 
„бороднцею" на плечах. Став 
між знайомими та розмовляє 
з прочанами, з котрими рік-
річно стрічається під святим 
Юром. Видно недалеку доро-
гу відбули, бо одяг пока-
зус, що цс селяни з підльвів-
ськнх. а найдалі з стрийсь-
ких сторін. Далі за возами 
бачимо наших гірняків, бой-
ків та навіть лемків, у сіраку 
наопашки, в пасованях штан-
цях з сїрачини та в легеяь-
кнх ходачках. Одна із них 

(Закінченќа на crop. 4-jft) 



Микола Понеділок 

РЕСТОРАН - „СТАХАНОВСЬКА КУХНЯ" 
„Я п р о б у ђ до Одеса і 

за три дні перебування 
там лише двічі їв". 

Лист колгоспника до 
газети. 

(‚‚Радянська Україна") 

Кирило Федь приїхав до 
Одеси ще ранком, — і ось 
вже сонце спочило, а він ще 
нічого не їв. В який ресторан 
не зайде — черга до столика 
така, що за три години не 
д іждешся їжі. Добрі люди 
порадили йому взяти трам-
вай до передмістя, до голов-
ного цвинтаря, де вечером 
люди бояться ходити, і тому 
там ресторани пустують. 

Майнув він туди. Добрав-
сл. роздивляється . . . Головні 
ворота цвинтаря, трохи пода-
лік декілька невеличких за-
дрипаних будинків. Ані світ-
ла. ані руху. Від такої тиші 
Феді стало моторошно. І пер-
ша думка, шо стрельнула 
йому — „Дай Боже, ноги — 

страв не масмо. 
— Тоді дайте щось іншого 

з м'яса. 
Тут п'яний, що обрізувар 

нігті, облишив працю і заре-
готався. 

— Він певно з місяця зва-
лнвся. М'яса захотів! 

Федя розгубився, не знав, 
що далі просити. 

— Ну, дайте мені щось без 
І м'яса. 

— Масмо лише холодну 
страву. 

— Давайте холодну. 
— Будь-ласка. Х о л одна 

картопля, різана, або ціла. 
— А щ е що? 
— З капустою можу дати. 
— Свіжа капуста? 
— Майже, можна сказати, 

с в і ж а Трохи пахне, але я 
вам дам цибулі, щоб вона 
вам. не так ніздрі турбувала. 

— Давайте. А л е спершу 
попрошу борщу. 

Офіціянт побіг до віконця: 
1 — Маня, один борщ плюс 

НОВІ КНИЖКИ 
О П О В І Д А Н Н Я О. ЗВИЧАЙНОЇ 

(Олена Звичайна. Оглянувшись 
назад, збірки опошлиш, і но-
вель. Мюнхен 1954. ст. 230. 
Видавництво „Дніпрова Хвн-
Ля", обкладинка Михайла 
ДМнтреяка). 

втікати". Але голод затри 
мав Федю та піддав йому 0 Д н а Дерев я ш ложка. 
трохи хоробрости — Нема ложок. Треба че-

- Щ о б там не було, піду кати. 
шукати. Затамував страх і 
покрокував до будинків. З 
розчинених вікон одного про-
бнвалося підсліпувате світло 
та аромат несвіжої капусти, 
змішаної з сирівцем. При від-
блнсках віконного світла 
прочитав вивіску: 

„Народній Комісаріят Здо-
ров'я. Канцелярія цвинтаря. 
Відвідини зацікавлених кож-
ного дня від восьмої ранку 
до четвертої дня. В суботу, а 
також в день Першого трав-
ня і Жовтневої революції 
замкнено". Внизу ще одна 
вивіска: ‚.Народній Коміса-
ріят Харчової Промисловості!. 
Ресторан - - ..Стахановська 
Кухня". Телефонічно резер-
вуємо посуд та ложки". 

Постукав. Двері трішки 
розхилилися і крізь щілину 
понеслася лайка. 

— А розносила вас чоптя-
ка. Канцелярія закрита. Зав-

тра . . . 
— Т а зачекайте Я. 

— Подивись там в ящику 
я бачив ще дві ржаві залізні. 

— Нема, кажу, всі в екс-
плуатації. Є лише внделка. 

Офіціянт накрнвас газетою 
столик і приносить борщ. 

— На жаль, ложки немає. 
В нас там, — - показўе на за-
вісу, — маленький баль і всі 
ложки в експлуатації. 

Федя уздрівши та відчув-
ши страву, аж стрепенувся 
від апетиту. 

— А коли ж л о ж к а звіль-
ниться ? Мені не терпиться. . . 

— Як не терпиться, то 
пийте з миски. В нас багато 
відвідувачів п'ють. Бачите ж 
— борщ ріденький. 

Феді нічого іншого не ли-
шалосл, як перехилити та-
рілку і сьорбати з неї. 

— Куховар! — мов ошпа-
рений, враз закричав Федя і 
перестав пити. 

З віконця визирнула Маня. 
розчісуючи однією рукою ко-
си, а другою тримаючи над-

Вольшевнцька п р о п а ґанда 
уперто намагаг.ться довести 
„громадянам" СССР І чужий-
ЦЯМ, ЩО ПІДСОВСТСЬКІ люди жи-
вуть „щасливим І радісним" 
жіттям. Тому с велика потре-
ба в творах, які вірно висвіт-
люіоть большевнцьку дійсність. 
Такими переконливими твора-
мй с оповідання письменниці 
Олени Звичайної. 

Щоб зрозуміти вартість її 
оповідань, треба взяти до ува-
-и деякі моменти з її біографії. 
Олена Звичайна в перших ро-
ках большекиці.кої революції 
вчилася в Київському універ-
с'итеті. коли там ще виклаца-
ли висококваліфіковані профе-
сорн. що потім в більшості бу-
ли знищені большевиками. 
Природа обдарувала П та лан-
том письменниці, але вона, жи-
вучи в СССР. не виявляла сво-
го таланту, не бажаючи відда-
вати й о т на службу ворогові. 
А проте вона не була байду-
жа до тих нечуваиих в історії 
злочинів, що і: 
большевики над 

зацікавлення у читачів зустрі-
ла повість Олени Звичайної 
..Селянська санаторій", що від-
бивас часи навмисне зорганізо-
ваного большевиками голоду в 
Україні в 1932-1933 р. Таке ж 
велике зацікавлення викликав 
нарис з тих часів під назвою 
..Миргородський ярмарок". Га-
дапмо, що прихильно зустрі-
нуть читачі і нову збірку опо-
відань „Оглянувшись назад" 

Обкладинку намалював мнс-
тець Дмитренко. Під високими 
мурами тюрми з вікнами, за-
крнтими спеціяльними щитами 
що вживаються лише в СССР, 

- довжелезна черга жінок. їх 
зовнішній вигляд свідчить про 
неймовірні злидні й моральні 
муки. Вони принесли передачу 
своїм рідним, що мучаться в 
в'язниці. На передньому пдяяі 
— молода жінка. Вона обер-
иувшись назад, дивиться на 
довжелезну ч е р г у . . . В П об-
личчі. позі, особливо в очах і 
захололому рухові правої ру-
ки. яку вона піднесла до роз-
критого рота, — відбився не-
ймовірний жах. 

Цей малюнок яскраво пере-
дас основну Ідею І настрої 
збірки. Авторка її. як та мо-
лода жінка на малюнку, огля-
дасться назад, на той шлях 

докопували І страшних терпінь і мук, саднс-
поневоленим і тнчннх знущань над людиною. 

Щ о ви мене затримуєте, гризену котлетку. 
товаришу Ви в справі вічно- , Щ о за підвищення го-

нягеленням України. І це тим 
більше, що їі чоловіка заареш-
тували були большевики і зя-
глали в далекий концентрацій-
ний табір. ' 

І ось тепер, опинившись на 
еміграції. Олена Звичайна пн-
користовус спої письменницькі 
здібності! відтворюючи в мнс-
тецькій формі жах большевнць-
кого режиму, якого вона була 
свідком і тагар якого на собі 
відчула. Ім'я її вже вігсоме І 
в "Европі і в Америці. Велике 

борщ, бо холодну страву вже 
приготувала. 

Коли це офіціянт настиг з 
ложкою, яка вже звільнила-
ся та переполоскалася на 
кухні. 

— ВУДЬ ласка, нате л о ж -
ку. Доїдайте аристократично 
страву. 

Федя ВИКИНУЯ. „баржу" з 
тарілки і доїв бопщ нормаль-
ним способом. Принесли хо-
лодну картоплю з капустою. 
Виделки, на щастя, не треба 
було чекати. Розкришив кар-
трплину, нахилився . . . 

— Та вона ж кисла, това-
ришу. 

— Хто. капуста? 
- Картопля. 

Дивно, вчора ще стовід-
го спочинку? Ілосу 

— Ні, поїсти. І — Йдіть ближче , хочу вам! 
— Ну так би й зразу ќа - ‚щось показати! Щ о це у васісрткова була. - - і поспішив І яи їх на вулицях. Більш од-1 так 'нахабно розпаношўвалнся 

зали. Ліворуч двері. Я е сѓу- ‚плавав в борщі? Ідо кўаші,'на х о я у і в и с а а у ю ч в } я е р т к м ^ л о ^щ^^^ 

що вона й мільйони П земля-
ків пройшли й проходять в ка-
тівні народів — в СССР. 1 П 
охоплюс жах. який вона й від-
бнвал в своїх оповіданнях. 

Як в панорамі, перед чита-
чем проходять обпади один од-
ного страшніші. Ось днќа банда 
будьоновців. що нищить мнрне 
населення: беззахисних жінок 
і дітей. („Чорний острів"). 

А далі йдуть картини голо-
ду, навмисне зорганізованого 
большевиками на Україні в 
1932-1933 р. В оповіданнях 
..СОЦІАЛІСТИЧНІ картоплини". 
„Щаслива Ганна".. „З гармат 
по горобцеві", авторка викрн-
вап злочинну мету большевиць-
кнх катів — не тільки виннгцн-
ти голодом мільйони ўкраїн-
ціп. але разом з тим прилили-
ти. обернути на покірних рабів` 
тих. що лишилися живими. 

Польшевикам здавалося, що 
досягнули мети. І ТОМУ Сталін 
„ощасливив" населення СССР 
.конституцісю", що оголошува-
па для „громадян" СССР сво-
боду слова, зібрань, преси, пе-
рекопань. Підступність Сталін-
ської конституції і жахіття 
Зольшсвнцького терору автор-
ка з переконливістю викриває 
в оповіданнях „Всенародне 
спято". „Оглянувшись назад", 
„Кобзар в сжовнх рукавицях" 
і .Довкола мертвого Леніна". 

В липні 1941 р. прийшли в 
Україну німці. Але не свободу, 
а неволю принесли воші. Воль-
`певикн розстрілювали людей 
в пивницях НКВД. німці вішя 

контрастів, завдяки чому явн-
ща або персонажі, що їх внво-
дить вона у своїх творах, з 
більшою чіткістю і яскравістю 
виступають у свідомості чнта-
чів. Цей засіб авторка заетосо-
вус в більшості своїх опові-
дань. Контрасти вона аміс по-
мітити між лагідною українсь-
кою природою і брутальною 
поведінкою диких наїзників, 
між садистичною жорстокістю 
тих же наїзників і високою гу-
манністю української жінки 
(оповідання „Чорний острів"), 
між большевицькою реклямою 
про „щасливе й радісне життя" 
і жахливою підсовстською дій-
сністю („Всенародно свято"). 

Нарешті, слід відзначити в 
авторки збірника велику здіб-
ність тримати особистий зв'я-
зок із читачем. Вона, ніби та 
Дантіиська Беатріче. бере чи-
тача за руку і водить його по 
большевнцькому пеклу, пока-
зуючи йому картини, одна від 
одної жахливіші. 

Українська еміграція мас 
повне право пишатися тим. що 
мас таку талановиту письмен-
ннцю. 

ІІроф. Г. Вапненќо 

(Улас Самчук. П'ять по два-
надцятій. Записки на бігу. 
Буенос Айрес. 1954, ст. 230. 
Видавництво Миколи Дени-
сюка. Обкладинка роботи В. 
Крюкова). 
Такий заголовок мас нова 

книжка нашого славного пнсь-
менннка Ўласа Самчука, яка 
щойно з'явилася на украінсь-
кому книжковому ринку в вн-
давництЕІ Миколи Деннсюка в 
Аргентині. 

Я щойно закінчив читати що 
книжку. Прочитав її запоєм, 
не відриваючися, і наприкінці 
відчув жаль, що книжка мас 
лише 230 сторінок. Маю й ін-
ший жаль: шкода мені, що я 
не критик і не можу написати 
справжньої рецензії, віддавши 
тим 'належне книжці, яка вн-
являс глибокий літерату'рний 
хист та велику культуру авто-
ра і прн тому мас зовсім скром-
ннй заголовок — „Записки на 
бігу". Цей підзаголовок, між 
іншим, дуже вдало представ-
леиий на обгортці кннжкн. 

Майже всі ми, новоприбулі, 
можемо намалювати таку об-
кладинку в уяві, вона довіку 
не може стертися з пам'яті: 
апокаліптнчні руїни розбомбле-
цого міста I поміж ходячих 
скелетонів з клунками в руках, 
на плечах, на візочках запря-
женнх згорбленими людськими 
Істотами. Хоч на край світу, 
хоч у пекло, лише б далі від 
тої проклятої „родіни", мораль-
иу мразь якої не можна згаду-
ватн без огиди й почуття не-
иавнсти до неї. до її „вальок, 
катюш і пг.тухових". 

Трагічно незабутній І ненмо-
вірний час наших мандрівок по 
палаючих руїнах Третього 
Райху й поноснних таборах, де 

канте, бо ніхто вас не пояўс. J — х і б а вн не зкасто щ о ? 
Просто заходьте. і Вітаміни. Жапена цибуля. 

Нарешті дошукався. Справ-1 - - Яка цибуля.' Ц е ж му-
ді. їдальня. Під стіною т р и і х а . 
заялозені столи. Біля одного І — А чому ви кричите на 
якийсь п'яний, певно відвідў-jмене? Щ о я ту м у х у ту'ди са-
впч. обрізував кухоннпм н о - ‡ д ж а л а ? ! Добповільно впала. 
жем нігті та щось наспіву'вав, і Підійшов п'яний, і всі трос 
За ним висіла густа, болотя- стали розглядати чорний, 
ного кольору, завіса, з-за мов вуглинка, згусток 
якої долітали крики, свисти 
та дзенькання чарок. На заві-
сі теліпалася дощечка з дру-
кованим наліпленим папе-
ром: ‚.Не затримуй ложку — 
вона потпібна іншому". 

— Це, чесне комсомольсь-
ке. не муха, — твердить 
Маня. 

— Ясно, що не муха. — 
згоджується п'яниії. — Який 
дурень каже, що муха. Це 

Федя облюбував собі ми` цс звичайний тарган, 
в кутику і збирався сідати. J — Сам ти тарган. Я варю, 

— Не сідайте, з стільця то знаю ліпше, що то може 
гвіздки повилазили, можете Ібути. Стеля трішки протікає, 
свій фасад пошкодити. -- ото грудочка глини звідти 
ввічливо попередив офіціянт. в п а л а 
- - Йдіть он до вікна. Там 
хоч і шиба розбита і з сані-
тарної ями трохи поні вас, за-
те стілець добрий. Щ о ба-
жасте посмакувати ? 

— Щ о ти, Маню, мені зу-
би замовляєш! Д у м а є ш , як 
я випив, то ти можеш розво-
дити тут фальшиву політгра-
моту. Глина у воді розвари-

Феді при одній згадці про ,лася б, а так он плавас, мов 
ї ж у покотилася слина. і баржа на морі. 

— Давайте, що масте. Мо-І — То може то з ложки 
ж е с гуляш? 'або з підлоги шматок дерева 

— На жаль, імпортованих відломився. Пийте швидше 

Мані і — Мянь, давай оцту, 
к'артоплі треба д у х забити. 

— Ось вам, - - за хвилю 
у с л у ж л и в о зігнувся він, ппо-
понуючн оцет Феді. — По-
кропіть страву, і не будете 
чути, що вона підпсута. 

Федя, розплатившись зѓ 
вечерю, вийшов за поріг і 
зразу ж пірнув у вуличну 
темряву. 

Здрастуй, браток! — 
сказав темний стовп з 6OKV 
цвинтаря, повільно до Фед` 
наближаючись. — Пізнаєш 
мене? Я той, що тобі радив 
їхати сюди повечеряти. При-
гадусш ? 

— Впізнаю. Спасибі вам. 
наївся. 

— Спасибі в другу чергу 
Перше гаманець давайте. О-о 
у вас аж п'ятдесят с. ш е г 
дрібні. Мідяки лишіть собі ня 
трамвай. Д о побачення і дя-
куйте мені все життя; такого 
культурного спеціял`ста вн п 
цілому Совстському Союзі не 
знайдете. 

Федя голоднѓЃі та пере-
страшений, дременув до трам-
вайної зупинки. 

Леріацяхм людської гідиостн 
населення. Все це показала ав-
торќа в оповіданнях „Вальс 
Штравса". „Гаряча смерть"Г 
.Обмежені ланцюгом". 

Кожне оповідання Олени 
Звичайної — це надзвичайно 
цінний історичний документ, а 
вся збірка — це історія страш-
чих большевицьких злочинів 
подана в яскравій Формі, але 
Іез найменшого фальшування 
Хле це Й високомистецькі тво-
ри. що свідчать про талановн-
гість авторки. 

Письменницький талант ви-
чвлястьея перш за все в тон-
чій 1 глибокій спостережлнвос-
"і, в здібності помітити те іс-
тотне. що часто проходить По-
m увагою звичайної людини. 
Ця здібність Олени Звичайної 
'інявилась в нарисі ‚.Обмежені 
чанцюгом". Сюжет нарису над-
звичайно простий. Під час иі-
мецької окупації містом Льво-
вом їде трамвай, переповнений 
тюдьми і. нарешті, доїздить до 
т`танньої ЗУПИНКИ. Зларалось 
^и. шо ТУТ може бути ціісавого 
аля читача? А Проте авторка 
зум'ла наповнити цей нарис 
глибоким драматичним змістом 
і показати в ньому гітлерівсь-
ку самозакоханість I обурливе 
презирство до т. зв. унтер-
меншів. 

Друга властивість О Звн-
чайної, як письменниці. — це 
вміння використовувати методу 

коліѓ, здппдлося; прийшов ло-
гічний кінець терпіітям тих 
що вирвалнся з московської і 
німецьхої неволі, з-під смерто-
носннх руїн, голоду й поневі-
рянь. 

І. на жаль, майже ніякого 
сліду про цю грізну епоху в 
нашій літературі — для на-
ших нащадків, для тих. що не 
бачили й яс переживали її і 
для всіх тих. кому треба від-
крнти очі. щоб не заснули на-
вікн під гіпиозою московської 
.‚миро любностя ". 

Прогриміло, скосило мільйо-
ни, ні в чому неповинних лю-
дей, знищило віковічні непов-
торні пам'ятки культури, тнся-
ЧІ її творців. І заб; лося. І нема 
г'лідў, як за каменем у плаву 
Лише кілька звичайних, недов-
говічних як метелики, репор-
тажів. 

Чужинці написали й напи-
щуть ще про цей період ціл 
томи, вони залишать їх на 
щадкам на полицях своїх біб-
л'отеќ, дапмпщо не могли во-
вн заглянути в трагедію лю-
цини того пѓріоду тяк глибоке 
й зблизька, яќ ми П бачили, чі` 
пережнвалн самі. 

І вже аж тепер - першѓ 
кннжка про tno рпоху . П'яті-
по двонадцятій". Не не репор-
таж. пе визначний літеплтур-
ннй ТВІР, хоч він справді fivp 
вапнсаннй на бігу, з наплечнн-
ком за плечима; написаний у 

ті хвилини, коли так легко 
зривалися голови з плечей; 
перетворювалися за хвилину 
на смітники велетенські буднн-
K.H і сонце затьмарювалося 
хмарами порохового диму. 

Треба було невгасимої на-
сиаги творчого покликання, 
письменницького обов'язку пе-
ред своїми і фізичного самоза-
буття, щоб. видравшися з бои-
босховнща і руїн палаючих бу-
динків, щось писати в голод` 
ній, потопленій хаті. Зовсім не 
заради якихсь" гонорарів і ка-
віть з повною непевністю про 
те. що написане побачить світ. 
Це сила творчого духу, `це 
творчий героїзм. І ми зобов'я-
чані їх оцінити заслужено, бо-
дай пошаною' і вдячністю ма-
шому Уласові Самчукові і йо-
го книжці. 

Він уже створив с о б ' неруко-
творннй пам'ятник ‚.Волинню", 
що завоювала Йому серця всіх 
П читачів, незабутньою ‚‚Ма-
рівю". ще незакіиченою' трилр-
гіпю „Ост" 1 кількома іншими 
оздобами нашої національної 
літературної скарбниці. Сього-
дні нове підвищення на підму-
рівку цього пам'ятника, воно 
надас йому ще більшої імгіо-
зантностн, не зважаючи на те. 
що, на жаль, так мало читачів 
і поклонників української кня-
жкн на цьому континенті, що 
піхто не цікавиться тям, як 
автор живе, віддаючи весь свій 
час літературній творчості. 

Це не знеохочує нашого 
письменника. Вій, незмінно з 
дня на день, переповнений 
творчими планами, майже 
юнацьким загалом до роботи й 
невтомністю. Він зиас. що його 
книжки читатимуть живі й Be-
народжені сини майбутньої 
оновленої України. Він. може, 
не думас про те. але так воно 
буде, що його знову ентузіяс-
тнчно підхоплять па руки юна-
ки й юначки і понесуть до 
епосі школи, коли він таки ГІ0-
вернеться до свосі рідної Дер-
маиі. 

Микола Прнходько 

т 
`А. ' 

Ірина Ш . Шуварськв 

осшь 
Повітря — думка џлйчрбгітл, 
прозора, з віддиху неначе; 
листок із бронзи м'ов перетнвас 
крншталь . І", і усмішка дитяча — 
привіт від сонця, ввечері останній. 

Ходн, х т о сам, доріжкою зо м н о ю ; 
чекатиму. Чи с к а ж е ш про свій біль? Ч я я 
заплачу, на плече тобі обпершися безладно, 
і крокам нашим л у н я прокричать. ' ' 

Берези ждуть від вітру поцілувків, - ' - '-
за провів неба відлітають птахи. 
Я не сама! Ти, пригадавши щось, з ідхасш. 
Схиляєшся д о квітів незнайомих, 
і темрява вклоняється мені глуха . 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР ШїИНИ 
ЛАЩЕНЌО У ‡ИЛАДЕЛФП 

Літ.-Мистецький Ќлюб у Фи-1 воєнного переживання. Події. 

СЛАВЕТНА ЛГТКРАТУРНА 
МІСТ'ИФІКАЦІЯ 

До 20-ї річниці розстрілу 
московським виїзним судом 
28-ми письменників І засуджен-
ня до каторги ішшіх 9-ти пись-
менників мас вийти друком ці-
кавий твір одного з '„28" — 
Костя Вуревія. автора відомої 
драми „Павло Полуботок". Під 
прибраним ім'ям Бдварда 
Стріхи Ќость Буревій 1927-1928 
років друкується у журналі 
футуристів ,ДЗова Генерація", 
редактор якої, 'МНхайль Семен-
ко. вірив, що Вдвард Стріха с 
дійсне прізвище і дійсно совст-
ський дипломатичний кур'ср 
який курсўе між Москвою і 
західньо-европейськими столи-
цлмя. Коли Вдвард Стріха був 
згодом викритий, як' Ќость Ву-
рсвіП. ЯКИЙ 'в дійбностї НІКОЛИ 
иіяким кур'фом ані футурнс-
том це був і який' стгівпрацю-
гіпвг"іѓ- ВяпЛІ-гяпііМИ- f-ttmtpam 
..Верезіль", де `йшля його 'ревіЃ, 
то ЗЕдва'рд Стріха ' опублікував 
в журналі ..Критика" останній 
свій твір під заголовком „Авто-
екзекуція". Виглядала вона, як 
чла пародія на '.,самокритику". 
Ця сенсація, що справила в со-
ветськнх умовах враження лі-
тературтоі 'бомби, б^ла йе'мен-
шим і полттичяим" скандалом. 
Справа в'том'у, що футуричггн'і-
-а група „Нова Генерація" не 

чолі з Семенќом ще з еереди-
`іи двадцятих 'років снетема-
тнчно` цькувала „Вапліте". неб-
члясиків та всі інші ` л"тератур-
чі угруповання, як ..буржуаз-
чо-нпціопалістичні". Свош фу-
турнзмом і специфічно С̀ОВІГГ-
-`ькнм лівацтвом вона взагал' 
1пала курс на ліквідацію мис-
тецтва. як „буржуазного пере-
`4птсу". П донощицька дежа-
гчіНя багато шкодила відро-
тженню 5гкраІиськоІ літерату-
ри, а безграмотні атаки на 
мистецтво взагалі і проповідь 
.пролетарського функціояаліз-

му" могла лише зривати вяхо-
чаяня молодих українських 
іисьменииків. М і с т и ф і кація 
Стріхи-Вуревія ве тільки ;.ви-
кінчила" Футуристичних „де-
стоуктивістів", а й дошкульно 
вдарила по „партійній лінії" в 
літературі. Недарма вона була 
включена в довгий список 

ладелфШ влаштував у суботу 
9 жовтня ц. р. авторський ве-
чір української ' письм`енниці 
Галини Лащенќо. Вечір від-
крив голова Кдюбу, Володимир 
Дорошенко, вітаючи пнсьмен-
иицю та й характеризуючи в 
коротких словах II. творчу 
сильветку. 

Письменниця прочитала той 

‡рагмент із своїх автобіогра-
ічних споминів, який відно-

еиться до П побуту в Україні 
під час другої світової війни 
після 21 року еміграції. Ці спо-
мини не лише надихані свіжою 
безпосередністю і живим хис-
том спостережень, але теж і 
переплетені вставками з літе-
ратурннх, головно поетичних 
ТВОРІВ. 

Помітне враження справив 
на прнявних парне „Утеча", 
який мас темою настрої ` у 
Франції з періоду вступу ні-
мецько! армії до тісї країни. 
Нарис дуже сюжетний І с 
справді викінченою 1 психоло-
гічно оправданою картиною 

хцч і які трагічні, перепонідже-
иі без буфонадшіго на ванта-
Ження страхітливїстю. — ўаќ, 
як їх безпосередн'ьо бачить Мо-
лоденька героїня . нарису Жер-
меи. Та можн.а б викреслити 
цю коротеньку: сцену В ДОМІ 
Ж"ермен. після її втечі,' бо ця 
сцена псус безпосередяість роз-
ПОВІДІ. л " 

а ще один нарис, що його з 
мистецькою ннрцзністю qpp-
читала письменниця з підсо-
встСького` побутў; Лро трагедію 
свящеш(ка-з а є я а иця. Нарис 
мас назву ,,Поворот" і розка-
зус про трагічні ‚рережнвання. 
Аде і тут письменниця стара-
сгься поминути малювати бў-
фонадний жах` Вона з м'яѓчўе 
трагізм долі цнтлтамн з Сиаи-
геліі. І це. — з-уваги нр пос-
тать героя і його жнттсвнй Сві-
тогляд, — орпТіпальна` роз-
в'нзка запляиоввлбі теми. ` 

Після виступу письменниці 
прнявні обмінялись думками 
про її творчІеті. `̀  

- - rv . т_ 
II = г ія - л - " 

КОНЦЕРТ РОМАНД РУДНИЦЬКОГО 
9 ДГГРРЙП 

Роман Рудннцький. учень і 
стнпеиднст ф н л а д елфійськоі 
Музичної Академії, виступив у 
Дітройті з своїм власним са-
мостійннм концертом, влашто-
ваним старанням Літературно-
Мистецького КлюбУ- Концерт 
відбувся в неділю 8-го жовтня 
1954 у великій залі ІнтернАцІо-
нального Інституту. 

Програма концерту була 
змістово, можливо, надто вя-
моглнва для юного виконавця. 
На неї склалися: 'Скарлятгі 
І.Пастораль" " t ‚ДіапрІЧчіо", 
Гайдна „ВаріяціІ ф-моль", Ва-
ха „Італійський Концерт", Ра-
веля ..Сонатіна", Діля-Льобош 
„Три Марії", Д е ФаТ „Танок 
вогню". Додатки: Соната Скар-
ляті,. два-Прелюди: Прокофіс-
№л іттояехьг J - - {̀ г ` ` ` , 

Пох'птове опанувапия такої 
оелнкої програмќ `У РоМава 
справді феноменальне. Його 
технічна спроможність і чнсто-
та гри — гідні подиву. Можікі 
jfyno любуватися м'якістю ного 
удару, смаком і поміркованіс-
тю в доборі засобів передання. 
особливо гарними і тонко про-
чеденнмн за^няелнямн музнч-
инх думок. 

15 грудня 

Підходячи до 'Романа, Як до 
повнокровного музики-концер-

. можна було б завважити, 
тон у нього" — ос'обливо 

руки —"вимагав би ще 
поглиблення і посилення. У де ` 

творах, напр., у першій 
і третій частині ^концерту Ваха, 
було б потрібне - більш вира-
зисте тематичн'е 'підкреслення, 
чіткіше розложення світел "І 
^)""й. Але те. чого Роман Р у д -
ницькя$ досяг'не" одинадцято-
wjv ооиі життя, j a c підставу 
сподіватися,' njb йоро п о с т у т г а 
Мтанчяі світи будуть такі ж 
знамениті, цк внслідн дотепе-
рішньрі праці. Зрештою, Роман 
н}е тільки феноменальна днтп`-
гіа, вШ`"І -ь` дн^`кііа. 'їйіго ди-
тячість с в цілому зовнішньому 

^дилсті floro і̂ рк. tuhnx до 
иершин перед ним відќрѓѓѓий. 
' Нйпі vn.ionnn пішіі(`т іші:о. 

пав і свій власний Твір „Три 
Прелюди", натісаинй у 1964 
році. Це справді цікавий і гар1 

ний прелюд — вступ 'до компо-
заторськоі тпорчосгн. На цьо-
му полі видна 'музична дтмо-
сфера. якої Рома'н, набирався в 
дрмі свого батђќа, комгіозито-
ра`Антона Руднйцькбго."Увагу 
притягають особливості у виді 
Рівнобіжних ходів по квінтах, 
чківячкі ропн тактів. Його дум-
ки співзвучні сьогочасиому му-

6УВ розстріляний 
X9S4 р'. 

Книжка „Пародези" — Ед- зичному мисленню. Це Т с' в чарла Стр'хч-Вуревія РЯХОДИТЬ 
У виданні Об'єднання Письмен-
ннків — Видавництві „СЛОВС;" 
за редакцією Юрія Шереха, в 
Мистецькому оформленні Якова 
Гніздовського. на ліпшому па-
пері з фотоілюстраціями. Всі 
кошти і клопоти, зв'язані з 
цим'виданням одної'з' майстер-
нішнх у ' світовій літературі 
містифікацій, взяла на себе 
донька' Вуревія — Оксана, яка 
зуміла зберегти чимало із за-
боооненоТ' чи недрухованоі в 

гармоніці і в характері мелоі 
лики і в ужитті 'стало повер-
таючнх фігур в низьких регіс-
трах фортепіяиу. У `першому 
прелюгіі було 'нам цікаво гіочу-
ти відгомін яеаяих зворотів 
української мелодики. 

Публіка, що 'громадно прнй-
шла на конц.ерт, приймала 
юного піяніста,так. як він' на 
це гйслужнв: з повагою ГтеПг 
л^того. Численні.на залі одио-
літки Романа' -'принесли ‚‚сво-

'МУ" ПІЯНІСТОВІ КИТИфО квітів . 

„гріхів" Вуревія супроти іюс- ітурну книжку 
коаськоі системи, за які вів і 

СССР спадщини свого батька, j ' Напередодні кпнцерту члеЬч 
Треба надіятись, що кошти, ви- Літ.-Мист.' Кдюбу вислухали 
трачені на це видання донькою цікавої, у своїх окремих момен-
I дружиною Вуревія," вдячний тах ДИСКУСІЙНОЇ'‚доповіді дгра 
читач компенсує, розкупивши Антона Рудннцького на тему 
цю весеДу люксусову і куль- ‚'‚ШляЧп розвятку украіясь'коі 

музики". 
Юрій Дитиня Ваеялі Витвяцьхяй 

СВЯТОЮРСЬНІ ЯРМАРКИ У ЛЬВОВІ 
(Закінчення зі стор. 3) 

вітається з якимсь підльвів- за душечки, що супокою не 
гькнм селянином, що з ха-1 мають. помочі благають". 

„ Т р о ш к и подальше сидить пактернстнчним тлумаком на ^Г" „ " " м „ м 
1 1 „ бщннн, безногий каліка на 
плечах плентасться згорвле- j т е л і з і 3 д в о м а к о л е с а м и . Х о ч 
ниіі на торг, щоб вторгувати j я к простягає руку, на нього 
який крайцар. Видно, довгі: не зважають, бо вся увага 
літа не бачилися. Go вітають-1 звертасться на юрбу, що на-
ся сердечно, а руками внма-1 д ійшла з міста вулицею. Між 
х%тоть мов птиця крилами. І прибулими увиваються жиди 
коли збирається летіти. А ще в довгих халатах, у ярмур-
нижче. вже майже під дере- ( ках на голові, та правлять до 
вами Посзуітського городу та j народу. Вони напихають се-
під парком Скшннськнх, роз-1 лянкам та селянам свій 
сілася біднота, жебраки й ^ р а м ; коло них счннясться 
лірники, що благають мило-j збіговисько, надходить сто 
стині у прочан та в панів, що 
вийшли подивитися на торг 
та датися оглянути публіці, 
і, дармуючи, волочаться по 
площі. Якийсь панок, вистро-
сний у фрак, веде свою су-
пругу, прибрану в чудер-
нацькнй капелюх, і, присту-

рож безпеки з карабіном на 
лівому плечі та з шаблюкою 
при боці; принагідні купці 
збирають увесь свій крам на 
плечі та, резонуючи, йдуть 
далі. 

Звернімся тепер ближче до 
св. Юра в ту сторону, д е сто-

пившн до старенького, мовіїть будинок, званий „кор-
голуб сивого дідуся, дас йо- j шемкою". Тут щойно рух та 
му милостиню. Сусідній бі-1 забава! Серед площі горить 
дак-каліка простягле руку до і велика ватра, а коло неї по-
л р о х о ж н х , але дармо. Та й і приставляли великі казани, 
до нього приступає селянка в котрих вариться свинина 
з паличкою в руці і з тлума- та ковбаси на „юшку". Нав-
ком на плечах, дас йому коло стоять столи та кілька 
крайцарик „за худібку, з а . лавок — це ‚.реставрація" 
здоровлс. за гріхів отпуще- під голим нсч5ом. Коисументи 
иіс, за ін)дичіп, за померших. це наші селяни; спожнва-

ють ті присмаки навіть з гор-
няток; гуртками стоять та 
ѓуторять, а інші позасідали 
за столом мов на гостині. Та 
заговорившнся, навіть не ба-
чать, як пес, підкравшися, 
виїв увесь заплаченпй стра-
вунок і з горщиком на го-
лові втікас наляканий. Та цс 
реставрація для старших, 
менше розохочених. Бо далі 
стоїть дерев'яна буда, в кот-
рій розмістилися Бакхус і 
Терпснхора. Тут ѓрас музика, 
стоять столи з пугарями, з 
котрих переливається вино 
пиво, а навіть галицький 
шампан. Під наметом при 
столику сидять вояки та по-
пивають винце, а трошки по-
дальше стоять їх ‚‚камаради" 
в білих ќабатах, синіх пан-
талонах та з шаблюками при 
боці. Ѓуторять весело і при-
глядаються танцям. Це шат-
ро до забави і танцю для ба-
батих сільських панів-дідн-
чів, що приїздять на Свято-
юрські торги забавитися та 
поладнати орудки. Перед 
шатром стоїть поважний се-
ляннн. і. зложивши руки, 
глядить на тую веселу гуля-
тику і мов би хотів промовн-
тн: „Добре гуляти, коли па-
сус" 

Доповненням до цього об-
разу Святоюрського ярмарку 
може служити інший ОПИС 
ярмарку 50-их років Неплои-

ського про найбільш хідкнй 
крам. 

„Посуд уложений на фі-
рах, піднімався вгору немов 
би дерев'яні римські вежі на, 
хребтах слонів. У найближ-
чому сусідстві розкладали 
гончарі начиння, кам'яне та 
фаянсове. Панн перебирали 
той крам і, пробуючи, дзво-
ннли голосно в горщики. 
При них торгувала молодша 
генерація львовян та улаш-
товувала немилу серенаду на 
глиняних кониках, полива-
ннх яскравими фарбами в 
різні орнаменти. Трошки ви-
ще порозкладалися різники 
зі всіляким м'ясом. Вепроае 
м'ясо, смажене на пательнях, 
шкварилося коло вогню та 
присмннм запахом приманю-
вачо неперебірчнвих гостей 
до тих ресторанів під голим 
небом. Д о м'яса додавали різ-
ники посолў, себто води, в 
котрій варилося вепрове м'я-
со або ковбаса. Ціле уря-
дження тих ресторанів б у л о 
дуже просте: чорні глиняні 
мисочки та дерев'яні ложки. 
Гості споживали страви сто-
ячн, або розсідалися вигідно 
по площі та під муром. За 
ресторанами були буди з об-
разамн, медалнкамн та різ-
нимн ‚.мантячкаии". Тут ле-
жали цілі стоси образів у ра-
мах і без рам. хрестиків, щ о 
вже були ке на однім відпус-

ті та ярмарці. А попри ті свя-
ті речі розкладав купець 
красні хустинки для дівчат, 
скендячкп, люстерка, оправ-
лені в позолочений папір, за-
бавкн для дітей, ляльки та 
багато інших дрібниць, на 
котрі сільські діти спогллда-
лн ласим оком. А для місь-
ких дітваків були інші за-
бавки: скрипки з дерева, ка-
латалкн. малі столики та ка-
напки, мальовані невправним 
артнстом д у ж е примітивно в 
різні цвіти. 

На самій середині площі 
був цілий ряд полотняних 
б^д, прикрашених сосновою 
віхою та позолоченими горі-
хами. В ж е здалеку чути було 
згук веселої музики та го-
лосні оплескп. Тут гуляли 
та пили до нестями. 

А напроти тих крикливих 
буд розложити свої ласощі 
львівські медівннкарі, під 
проводом свого сеньйора Ле-
вицького. Львівські медівнн-
кн звісні були в цілому 
краю, а кожний поважний 
львовянин уважав це за свя-
тий обов'язок купити своїм 
дітям „юоашка". Вже на по-
чатку ХГХ століття стали у 
Львові виробляти медівники 
кавові, памаранчеві та вані-
леві, а в 1841 році стали при-
кращувати їх різними оздо-
бами та з тіста стали випіка-
тн гузарів на конях, „МИКО-

лайкн", кошички та повитих 
дітваків. 

Голосний крик та натовп 
народЎі м і ж котрими були не 
тільки селяни н передміща-
ни, але і добірна львівська 
публіка, був непохитним зва-
ком, щ о ярмарок удався доб-
ре. Н а торги стягалися і різні 
пройдисвіти — акробати' та 
штукарі, щ о на своїх возах, 
с х о ж и х н а ковчег Ноя, дава-
ли представлення . . . " 

З розвитком І централіза-
цісю великого промислу та з 
модернізацією торгівлі, що 
опинилася в ч у ж и х руках, в 
другій половині X I X ст. Свя-
тоюрські ярмарки стали 
швидко підупадати і нареш-
гі зовсім припинилися. В 
1897 році на бувшій ярмар-
ковій площі перед св. Юром 
місто урвднло пгюгульковнй 
міський парк, тепер заоослнн 
великими деревами. Упадок 
Святоюрських ярмарків від-
бився у Львові великою ма-
теріяльиою руїною соток мі-
щан, особливо українців. По-
терпів на тому д у ж е також 
домашній селянський про-
мисл, особливо ПІД ЛЬВІВСЬКИХ 
і дальших околиць, не маю-
чи змоги збувати свої прості, 
але мистецькі і солідно внко-
наиі вироби гончарські, дере-
в'яні, ткацькі та Інші. Віднов-
леяі Святоюрсіасі ярмарки ос-
таиніх років не дорівпювали 

тому економічному значенню, І звісні килими,'' доріжки, за-
яке маля ярмарки в старі ча-(паски, паси, хустки, стрічки 
си. Цікаві були спроби орта- ( знаходили збут. , на велику 
нізуватн збут на українських 
я ѓшаѓтах в Галичині вироби 
українських фабрик і май-
стеоеиь, які постали вже в 
20-30-нх pp. нашого віку. І 
треба відмітити, щ о такий то-
варообмів користувався успі-
хом, особливо з боку селян-
стза. 

Немов би епігонами ко-
лишніх українських ярмар-
ків, являються поширені в 
Америці та в інших краях 
‚пікніки" чя ‚‚фестяни",; А л е 

коли ми їх порівняємо з ко-
лишиіми, хоч і як прнмітнв-
но урлдлсеішмн, ярмарками, 
то пЬріввания не вийде ва 
користь ‚.модерних" пікніків. 
Українські ярмарки, крім ве-
лнчсзного г о с п о д арського 
значення, мали також І ан-
ховне значення, абстрагуючи 
від деяких випадків, ш о ви-
кликали згіршеиия. Та все 
таки, на українських ярмар-
ках продавали мистецькі ви-
роби: образи, дереворитиі ре-
продукції украіиських та ін-
ш и х визначних граверів і ма-
лярів, гумористичні образќи 
та різні інші друкп, не рідко 
високого мистецького рівня. 
Український домашній про-
масл, `як вироби гончарські, 
зі шила, металіо і різноманіт-
пі вироби ткацькі — СЛПЕНО-

скалю і давали - засоби д л я 
існування десяткам тисяч рС` 
місннків, мистцям і аматорам. 
Н а тих справді мистецьких 
виробах повсякденного вжпт-
KV і домашньої їѓультури 'ви-
ховувався смак` і' любов до 
мистецтва та -'загалом змщ-
нюваласл кулітурно-націо-
нальна єдність-народу. Наші 
„пікніки" обмежуються деко-
ли д о їжі борщу, голубців і 
танців, та не ‚'завжди мають 
культурну програму. Чи Не 
можна було б зрефопмуватя 
ті пікніки в товѓу напрямку. 
щоб вони могли, бодай час-
тнняо, виконувати культур-
ночювітні завдання та пІП-
трнмуватн на'ші.- виробничі 
заклади? Відповідні перевоз-
ні кіоски з книжками, часо-
пнсами, репродукціями, об-
разками, мнст^цькнмн кера-
мічннми виробами, вншивка-
ми І т. д. , спрнчинллнся б яе 
тільки до популяризації на-
шого виробництва, але дода-
л и б більшої ку}іьтурної вагігт 
і змісту самим „пікнікам". Не 
треба також цуратися „npbi 
стого" слова „ярнарка". Ко-
лн уряджухмо „Літературио-
Мнстецьі(і Ярмарки", то мо-
жуть бути і ярмарки ролай-
гові, але більш культурќі, аќ 
дотепер! - v 
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жттїт-тшщт ДОДАТОК, аоршки молоді, дагячий ЖУРНАЛ „ВЕСЕЛКА"-ЦЕ 
„СВОЙЗДГ ДІЯ ВАС; НЕ ВАГАЙТЕСЬ ПЕРЕСЛАТИ СВОЮ ДОБРОВІЛЬНУ ДОПЛАТУ 

Џ ПЕРЕДОШЙ ТА СВОЮ ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА ПРЕСОВИЙ ФОНД „СВОБОДЃ! 
Василь Мудрий 

НА ПОПЕЛИЩАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ!' РЕВОЛЮЦІЇ 

(У ЗДслЬ?я української національної катастрофи 
19197192а р.) 

(3) 
Як фальшиво І як живо! 

Вчення,-що; перетворює людн-
ну, одиницю і за її посеред-
нндтвом сусді-џьність, націќ), 
людство — це засадннча дум-
ка Вннннченка, здійснення 
якої, очевидно; він у комуніз-
мі знайти не ь̂ г. У 1920 p., 
він вік бачив',саме в комуніз-
мі „вишу гармонію психічних 
та фізичних сил''. А знайшов-
шн-цю гармонію, він знайшов 
себе і почувся- щасливий та 
„чесним із собою". Ідучи В 
Росію і на Україну (1920 p.), 
він надіявся знайти нову си-
лою комуністи'чної ідеї пере-
таорену суспільність і перед` 
усім перетворених людей; НОг̀  
ві, живі змагання визвольної 
душі. Цього, иф знайшов, а 
знайшов мертве слово програм 
ми і закріпачення суспільнос-
ти, нації, партії, людей. Кому-
нізм у російській інтерпрета-
ціш показався. Вннннченкові 
безсильним, пустим словом. І 
тут, у цьому' досвіді внявнла-
ся вся суть і характер полі-
тн чќого самоозначення Вии-
нвченка - украІнцяЛ Внннн-
ченка - мнстііяі Бо його розу-
иіння комунізму було на-
скрізь суб'єктивне і суто чут-
тсве". Стільки' Бураатович. 
Але Вннннчѐ нко пізніше опу-
блікував книЗкку п. н. „По-
ворот на Увдаіну", в якіќ та-
ки радив українськіш еміґ-
рантам вертатися на Укра-
Іиу. Але й сам) не зірвав кон-
такту з комуністами на Уќ-

ділові зв'язки з Дер: 
Видавництвом УССР і видав 
у ньому свою „Соняшну ма-
шнну", утопічний комуніс-
тичний „роман" та інші тво-
рн. 

Поворот на Україну М. 
Г р у ш е в с ь к о г о та кнвж-
ка Вннннченка „Поворот на 
Україну" спричинили доводі 
численний поворот в УССР 
наших емігрантів, а також і 
виїзд туди видатних галнць-
ких вчених та діячів. Всі во` 
ня в короткому часі були 
там зліквідовані або заиуче-
ні на засланнях у таборах 
примусової праці. 

Ш. 

На цьому місці хочу при-
святити дещо уваги двом 
докладно сформулованим і 
нововирослнм на попелищах 
української національної ре-
волюції українським політнч-
ним оріснтаціям. Одну з них 
репрезентує Дмитро Д о н ц о в 
у своїй книжці „Підстави на-
шої політики" (Відень`, 1921) , 
а д р у г у — Василь Панейко у 
своїй книжці п. н. „З'сдннені 
держави Східньої Е в р о п и " 
(Галичина й Україна супро-
тн Польщі й Росії — Відень 
1922) . Обидві ці орієнтації 
одна одній суперечать. Ц е — 
вогонь і вода! А л е обидві 
вони народились під впливом 
тих страхіть і тих нестерпних 
обставин, в яких прнходи-

раїні. Навпаки, він ввійшов у лось боротись за національ-

УВАГА!.'БОСТОН, ИАСС. і ОКОЛИЦІ! 
ВІДДІЛ:.УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО 

!'; КОМІТЕТУ В БОСТОНІ, 
закладвдЬ все Українське Громадянство на 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
та відзначення 

40-річчф Українських Січових Стрільців 
..- .̀г що відбудеться 

31 1954 В НЄДІЛЮ, і 1-ГО ЖОВТНЯ 1 9 0 4 p . , 
в приміщенні ELIZABETH PEABODY HOUSE 

357 Charles Street, Boston, Mass. 
і Початок о 3:30 ѓох пополудні. 

Після .Академії — КОНЦЕРТ та інсценізація 
г.`'л героїчних минулих подій. 

Для-'покриття витрат, вступ — 50 центів для 
дорослих',"4- діти безкоштовно. 

. . Відділ УККА в Бостоні. 

Поважне з весел ям! 2 години інформації і розвага! 
КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО ДОМУ В НЮ НОРКУ 

в неділю, 24-го жовтня 1954, 
; '.', о ѓод. 5-ій пополудні, 

велика заля У. Н. Дому, 142 — 2 Еве. 
у рямгдях своїх ВЕЧОРШ РОЗВАГИ 

. `л`1' відбудеться 

Ж И В А Г А З Е Т А 
... Шш З ТАКОЮ ПРОГРАМОЮ: 

1. Д -р Лука Мшпуга: „Республіканці чи деиокрлти?" — 
Вибори в ЗДА 2 листопада ц.р. 

2. Юрій Дігйилч: „Найновіша московська Інтерпретація 
історії України". 

3. Д-р Юрій 4УДННСЬКЯІ: „Чому шпигунові в З Д А трудно 
попасти- До в'язниці?" 

і. Іваа Кермжцький: „Слово до панів докторів", гумореска 
у виконанні арт. Богдана Иаздрія. 

5. Д-р Степам. РІоецишй: „Фінські Усусусн". 
в. Іаая К#дрмя: „Забагато говориться про мир", огляд 

міжнародної ситуації. 
7. Едвард Козак: ГРИЦЬ ЗОЗУЛЯ про „Осінні Імпрези" 

у виконанні арт. Носила Прашка. 
Початок год. 5. попол., — кінець ѓод. 7. веч. — Вступ $ЇЛО 

но - державне визволення як 
під час назріваючої катастро-
фн так і по ній. 

Про книжку Дояцова пн-
сали багато зараз же по Іѓ 
появі, під враженням стра-
хітливих подій, доконаних 
фактів і під впливом дуціев-
ного болю найбільше . га-

Зицькі автори. Про книжку 
і. Панейка писали переваж-

но наддніпрянці не менше 
терпко, як галичани про 
книжку Дояцова. 

Д. Донцов у своїй щироко-
заложевШ праці намагасхься 
доказати, що Росія — це та-
ќа „апокаліптнчна" потвора, 
яку треба за всяку ціну як-
Що ие знищити, то ослабити 
до тої міри, щоб вона не мог-
ла відігравати ніякої полі-
тнчноі ролі. Російська духо-
вість і т. за. російська куль-
тура — це внслід духового 
варварства. „Боротьба з Ро-
сісю, — пише вій, — с нв-
шнм колективним ідеалом". 
Тому „в наших інтересах 
сильна Румунія, Угорщина і 
Польща.. Так! Польща! Мас-
мб' з неп багато ^піолаго-
дженнх рахунків тут і там та 
ще десь: Але це все конфлік-
ти льокального значення". 
Далі він тіше, що при реалі-
зації незалежницьких посту-
лятів треба „жертвувати час-
тиною для цілого, або цілим 
для частини". В першому ви-
падќу, коли жертвусться час-
тииою для цілого, мова про 
„національну полѓѓику", а,в 
другому, випадку була б мо-
ва про ‚‚прові'нфялгну" полі-
тику. 

(Продовження буде) 

Івамка Сааяцька 

БАЙКА Й КАЗКА В ДИТЯЧОМУ СВІТІ 
Байками називаємо такі тво-

рн народної уяви, в яких малю-
сться апіриш'шА побут. Ціла ак-
ція байки концентрується отже 
на представлешію життя звірів 
і відносин поміж ними. Коли'й 
виступають часом у байках лю-
ди, то їх роля зовсім другоряд-
ка. Байки можна отже проти-
ставити казќан, які малюють 
людське життя і в яких висту-
пають. як головні особи, люди. 
Звірі підпирають в казках спі-
зодичні роді, та проте немало-
важні і завжди майже як уосіб-
лення доброго. То вирятовують 
чоловіка з прикрого становища, 
то віщують щасливу долю, то 
знов допомагають обдурити лн-
ходія. 

І байкн і казки сягають далс-
коі старини і носять характер 
мандрівних творів народної у-
яви. Всі вони визначаються 
фантастичністю і чим П більше 
в оповіданні, тим воно ціка-
віше. 

Вояки й казки займають па-
нівне місце в дитячому світі. 
Діти радо слухають їх, щиро 
сприймають горе і радість усіх 
героїв, плетуть в долоні і під-
стрибують, коли куцому зайчи-
кові вдасть'ся втекти від вовчих 

'зубів, плачуть іноді, коли лиха 
'фея заставляс принцесу спати 
'сто років, одним оловом, глн-
боко пережнваіоть дію ІІДЛОК, І 
коли бабуся чи вчителька KJJJ,-
ча'с їх розказувати, просять: 
ще, ще... 

Отож не диво, що діти так 
‚радо простягають руки цо ко-
Яьорову існйжку. 4 якій казка. 
ілюстровані пестрнмн. аелнк)і-
ми, погіднНмн малюнкомн, до-

Л приголомшенням слухали по-
трясаючу доповідь українця, 
одного "з багатьох мільйонів, 
що на мапі показував свій і їх 
страдницький путь на ту Гол-
готу, і розповідав про рабське, 
н е з н а н е в історії людства, 
життя політв'язнів на Колимі, 
та яечувані знущання над ии-
мн здсгенерованнх енкаведис-
тіп і кримінальників — їх по-
мічників. 

— Невже ж усе це можливе 
н XX віці, і в тій країні, що так 
галасливо вндас себе за „най-
демократичнішў" в світі?! — 
запитували очі все більше прн-
голомшепих і потрясених сту-
дснтів. Та одночасно вони все 
більше переконувалися і в жа-
хлноій правді не тільки про ту 
Колиму, але й про всю систему 
московського к о м у н Істинного 
імперіалізму, що П відзеркалю-
іпть тпбппи рабської праці Со-
ловків, ІКурМВНСЬКу й через у-
иесь Сибір до найвищої Гол-
готи — Колими. 

За ЛЬОЯЛЬШСТЬ МІЖ 

спільниками 
(Закінчення з! crop. І) 

помагають малим дітям роапіз-
шівати звірят добрих і злих і 
краще розуміти зміст казки. 

Що ж тоді говорити про дн-
тячнй театр, де Дія проходить 
Зараз таки на очах дітвори. 
Можна чути й бачити все. розу-
мітн, перезќивати, сміятися і 
часом плакати, як того конечно 
потрібно. 

Ніде правди діти, ноша дітно-
ра позбавлена цілковито нагоди 
бачити казку на сцені. Літсра-
тура під тим оглядом небагата, 
поставлення чогось доброго ви-
магас великих грошей і велнко-
го труду. 

А тнмчассгм американські ді-
ди потопають у морі кольоро-
вих, прегарно Ілюстроватгх 
кіпіжок І мають бодай раз в мі-
сяць нагоду оглядати казку на 
сцені. Театр тоді набитий ма-
леччю по береги, а стіни аж 
здриі`аються від радости й бсз-
журного сміху. 

Та від чого у Филплелфіі 
Товариство Опіки над Дітьми 
і Молоддю? Воно і заду 
зробити на сцені правдиву к а з - ' Н И Ш І гаслами й демагогієќ) про , 
ќу, з королем, і королевою. І ̂ щядьцу справедливість І на- Ь. пшрковоьішв, сшоик 
Принцесою І принцом, з пажа-1 „ІОНЧЛЬИУ ВОЛЮ. Український 
ми. феями, слугами, воїнами 11 1 Шрод проголосивши свою са-

сабою. з балетом, музикою і м о с т і „ н у державу, п е р ш и й 
збройну 

ВИКОНАЛИ СВІЙ ОБОВ'ЯЗОК 
У цій рубриці друкуємо з признанням І подякою 

громадян, т о прися тім спо#о яобіюиільну доплату до п 
‚‚Свободи''та свою пожертву на фонд д и т я ч о г о ж у р н а л у 
„ D t o e J K а". 

СІ ПІСОК Ч. IS. 
Ф. ІС К. Самопоміч. Піікаґо $W 
Д . К . КульЧМЦЬКЯ, Нін П о р і : 2 5 
Ю. 1 В. Загасвячі, Форегт Г. 5 
I. Вардахоаськхй, Шікаґо 5 
Д-р к. Л. Гарасам, Фнл. б 
Д. Косляич, Бруклмн 5 
Д-р О. Илітаг, Кул.чеп 5 
В. Ксрннцькмй, ДітроЛт 
II. Чорнома, Морічог 
А. Шсдомсд, Дітройт 
Д-р Т. Антоионич, Клівленд 
П. Задорецьквй, ІІю Порі; 
A. Заліско, Джерзі СмтІ 
'Л. Гаврилќо, Асторія 
B. Коник, Коговз 
В. Федои, Канзас Ситі, 
М. Кисіль, Джемейка, ІІл. 
Т. Каськіп, ІІюарк 
L Шалько, Дітройт 

' , д: р
Г М. Р зІІвальняц, Куллеи і-тема московського комуністич-

ного імперіяліяму, базованого V. ЖаровськиЙ, Торонто 
Р. Катрич 

М. Наннар, Неррмгбург 
В. Доклія, Лінден 
І. Овгрко, Нюарі: 
В Пі"ісріок, Кептон 
Т. ВІчук, Кеќтон 
Д-р О. Короией. Повтукет 
І. .̀ {а гоік і.кігГі, Вунсакет 
A. Матііішіііи, ВЃІТ ВарвІК 
К. Котило, Вріджпорт 
Г. Волянськвй, Ст. Под 
Т. Комгцькнй, Карнеґі 
Ф. Літоввнгькмй, Плгйнфілд 
B . Гічкмісці , , " 
Д. Геча, 
П. Дноойло, " 
В. Лагодюк, Порт ІШкаі'о 
Д. Добвнш, Маѓсільпп 
Т. Королишкя, ЛІК`ОПІН 
Ю. Мельннковяч. Ст. ІІол 
Ж, Осідач, ІІю Порк 
В. Дубицький, ШІішґо 

CSS a^esxsssLSSiwiSSa^SSS' 

співом. 
Так! це- не якісь вигадки, а 

щира правда. Качка „Сп'ячц 
королівна" підгоТоалястьсн у 
Фкладелфії І пстўпатнмв н ній 
поверх п'ятдесят осіб. 

Ми віримо,. Що і палії золі, де 
ставлятяМ)ть КПЗК5", будуть іід-
биті дітворою, по береги і стіни 
теж здрігатпм.%ться від радощів 
і безжурного сміху — Не прав-
да ж? 

Доповідь про Колиму в Колумбійському 
університеті 

(Доповідь гтудАМтам liuu. М. МлаКопого). 

не потребўо й падалі ного вн-
рінатись. А л е ж існують не-
порушиі прннципн у иолітнч-
Ному й; громадському житті, 
що зобов'язують в усьому сві-
тД,„Щіаіть м і ж JкaтsЯ'ciЬJ^Цмв S J Підступні - оріміаГаяддиаі^ мпскя 
московськими кЬмуністами, 

Не Кремль-Москва і Лснін-
град. а Соловкн, Сибір та, оср-
блиао, Колима аідзеркалюють 
справжню московську комувіс-
тнчну імперію, відому під наа-
вою СССР. Піааайте правду. 
ПРО Колиму з П мільйоиовими 
таборами иеаільничоі праці ра-
бів, 1 ви пізнасте правду про 
цю імперію. Во ця страшна 
золотоносна Голѓота поневоло-
них народів, цей інтернаціот 
пальний, цвинтар закатованих 
том мільйонів політи'яатп. nv-
реважно українців, .зрнвас, всі 

які мають старі й смертельні 
територіяльиі та економічні 
порахунки. Раз хтось із 
кимсь вступив у спільний 
бльок, чи раз хтось із ким 
належить до спільного бльо-
ќу всилу чи то` зближеної іде-
ології чи - коньюнктурних 
спільних інтересів, мусить 
поводитись пристойно і льо-
яльно. Бо інакше підрізўе ѓі-
лячну, на якій сам сидить, 
дискредитуючи самого себе, 
коли дискредитує свого спіль-
ника із спільної установи й 
коли дискредитує тісю такти-
кою цілу дану установу. Най-
прикріше, коли сектаяство, 
яке диктус таку яапастливу 
тактикў, захоплює навіть де-
яких поважних і відповідаль-
иих діячів. А вони ж повнн-
ні, навпаки, Впливати на мо-
лодших, загорільших і менш 
під оглядом громадським до-
свідченнх. Може б дійсно са-
нація українських відносин 
почалася від такого нанннж-
чого ступня, яким с конеч-
ність зберігати взасмну льо-
яльність бодай між спільни-
камн, без уваги на те, про 
який табір мова. 

Москви, а пі)кялуч, яку MOMU. 
ѓотў`е ДОЛЮ всім поневоленим 
народам. 

А поза тим для американців 
із канадійцямв Колима мас ще 
й спеціальний інтерес ввключ-
яоі ваги: тут бо — саме на Ко-' 
лнмі — Москва давно вже бу-
дус свої повітряні й морські 
бази для свого нападу на Амс-
ряку. 

Страшну правду про Колиму1 

та сжовськнй режим і терор 
Москви українці в Галичині по-
чули вперше у 1943-44 pp. з 
доповідей інж. М. Млакового. 
кол. політв'язня на Колимі, 
що Йому майже чудом пощас-
тнло вирватися з того пекла. 
Во з Колими лише, одиниці по-
вертаються живими. І ті прав-
днві відомості ікж. М. Млако-
вого згадують після 1945 р. 

сотні тисяч галичан, зокрема 
упістів, засланих на Колиму. 
Та згадують хіба тільки Галн-
чани? 

„Прсчосте утвкааі?"і адже ж 
„ідут братя русі!" — з до-
кором зачитували наївні слова-
ки в околицях Крупінн, Злате 
Моравцс, Тркавя, Вратіславн 
та Голіча. І вони з недовір'ям 
слухали розповіді про тих 
„братя русі" та їх Колиму, що 
а на них чекав... Тоді не віри-
ЛЯ, але незабаром у вони пові-
рнлн, переионажшнсь з власно-
го. досвіду... 
- І мешк'анці кількох мігцепоо-
тей ШвайцарН, напевНо, не за-
булн й зѓа дуќѓть доповіді інж. 
М. Млакового Й письменниці О-
ленн Звичайної про ту Колиму 
сжовшнну в 1937-38 pp. та про 
боротьбу українського народу з 
сжовсько-колимського Москвоќ` 
ще в 1917-20 pp. і пізніше. З 
рядом доповідей на цю тем%' 
інж. Млаковий виступав уже і 
в Америці і на зборах ўкраїн-
цін, про що інформувала „Сво-
бода" н чч. 103 та 165 1953 р. 

На спеціальне запрошення 
Колюмбійського Університет)' 
інж. Млаковий двічі. 29 червня 
й 3 серпня ц. p.. доповідав сту-
дентам цього університету про 
невільничі табори на Колимі та 
московський режим І сжонські 
в'язниці. 

Студенти з великою увагою 

II. Вородій, Рачестср 
II. Скотииськмй, Толідо 
В. М. Карн'аќ, Клівлеид 
Д. О.іійішк, Амстердам 
н. Яремчук, НІІкаґо 
с. Шиярсьвііа; нитгчн'он 
К. ЧуиІрчук 
а. II. Туряіісьинн, (`тчктон 
М. Водзіиський, Форт Вейм 
II. Іїутковсьмяй, Нюарі: 
Г,. МІллеіАТополі.шщккнй, ІО. Я 
І. Г.ардахііа`ькнй, ШікаГо 2.50 
ШколаУІІЦсркии, Геркімі'р 2.50 
Д . Лтякята, Лорейн г 
Ж. Сидір " 1 
IT. ІТагаЙ. ІСЛІИ 
L Г)'са'р, Влтфі.чд 
М. Занісоцміні"і, БруКЛМИ 
I. Ямролик, ІІю Порк 
П. Ѓанппені:, ВофаЛО 
М. С'енќів. Шікаі о 
Ф. Геберлгн, Нвидерграс 
Д-р II. ІІрибитківеький Тор. 
М. Слюсар. Г.руі.лип 
II. ІІІннрі.-л. ДірП.ірц 
`М. МінеькнЙ, Г.руі.'.шн 
О, Ч`'пііч. Пі о ГЇорк 

бо-1 ЩЏ г , Сороківгькяй, Сап Фр. 
НІ Иарснііцн, Сакраменто 

ОСЕРЕДОК СУМА ім. ГЕН. ХОР. Т. ЧУПРИНКИ 
в НЮ ПОРЌУ 

а нагоди 5-річчя ісвування Осередку 
влаштовує - і 

В СУБОТУ, 23-го ЖОВТНЯ 1954 Р. 
ш залах У. Н. Дому при 140-142 2nd Ave. 

ВЕЛИКІ ВЕЧЕРНИЦІ 
Початок о ѓод. 8:30 веч. Оркестра В. БОСОГО. 

Буфет в заряді Сумівок. 
В програмі різні несподіванки. 

вступна з Москвою в 
боротьбу в 191^20 pp. (в ній 
активну участь приймав І до-
повідач і." Але західній світ то-
ді фактично допоміг Москві 
знову окупувати А поневолити 
Україну з її невичерпними ма-
терія`львими й людськими ро-
еурсамн. що иа їх базі мосиов-
с'ький імперіялізм виріс до су-
чаенн`; иоіх) меж І став емер, 
тельиою загрозою для всього 
людства. 

Для оборони перед наету-
цом та для перемоги в немнну-
чому збройному двобої з мос-
ИОВСЬНИМ ІМЛЄрІЯЛІЗМОМ, ВІЛ!.-
ний світ повинен супроти воро-
пв протнетаватн. іфім належної 
технічної сили, ще сильніпіу за 
ворожу, духову Ідейну, але 
правдиву зброю, ЩО ЇЇ ОСНОВОЮ 
мас бути проголошення прия-
ципу звільнення всіх уярмле-
них Москвою народів І їх ціл 

іковита незалежність, та 
ро-".ба за волю для всіх. 

Так закінчив свою д о п о в і д ь ^ ' 4 І . у м к а ' ,ІГІЛЛР",Д 

Ішк Млачовнй. давши вичерп- У' . їУР ч л к . И Ж мвер 
„І відповіді студеитан на їх t ^ f t b S i J m K f o 
запитання. Вони так зацікави-, J - ж "МА`УК- " " ^ Г 
лися ціг.ю темою, що з не мси-. " ' А'к""- Клівленд 
шою увагою прослухали шир- І 1' ваеклаті, Иалатіиі 
в и висвітлення П. пов , язапвЛО-"Г г Р и ч к а ' 1 І 1

І ? , П о Є! ' 
зокрема, Із особою доповідача,!^' Мальііоамч. датроат 
иа Його -другій доповіді, ще ; Л. Оямськів, Дітройт 
вІЖі"лТснІ?а бажАння сд-удои- - ткаврмгно. Гемтремк 
тін і алмЬгістпаиіТ ІИлумбІйсь- №Т^Г^^^ ЛИТ^Лт 

'Дме. Гривнаќ, Рачос.гер 
‚ІЃ. П., ШЬ.'ш'о 
К. Говірка, Джерзі СнтІ 

ІДІ CrrttKo. Ст. ЛуЃг 
Д-р В. Гудницькмй, Фнл. 
Љ Рудий, Гачеотгр 
If: Чуйко, Вофало 
С. Музика, Фвладелфіп 
П. Ревгґа, Ню Порк 
В. ІІриетаЙкл, Вофало 
A. ІІилипчпк, ГПтебурґ 
Л. Сгбгкович. Ню Норм 
B. МКняк. К.ііил.-іід 
Г. Верчола, ЬкіаГі Оиті 
.М. СрІГшлі;, Кіін.іенд 
А. Соломка. ДІтрчійк 
II. Сірмк, Гачеотер 
К. Паліцькнй, Лі(інгре.і і 
Т. IlaaapvK, ЛІчбург 

ІІО(ЧфвД малий.`ЬІЛІЧ джуи- І. Гаж'нчук. Поч`так 

4 і II V. Ќостюк, Треитон 
4 і '5. .11 ЦІ.І.НЙ, Д і т р о й т 
З j А. Ќарап. Джоліст 
З Д. Стеблннськнй, Форт Віл. 
З, Д. Мельник, Леаміягтом 
З і Д-р К. Вопгук, Торонто 

A. Лобачевський, ІІПкаі о 
К. ЗІнчеИко, ІШкаго 
`м. Гаврклюк, Ст. Чврлс 
М. ЛНТІІІШ. Літл Фоле 
П Світуха. Монтреил 
С. Гусар, Торонто 
II. Тіцькнй, Нерт Амбол 
ІЃ. Паш.ко, ДХЄРЗІ СМТІ 
Д. Воловодюк, Ню Пори 
О. Кулик, Пагейк 
І)кк. М. Шулі., Ню Порк 
`Л. Мартинюк, ПассГіК 
B. Чорний, Літл Фоле 
М. Доябуш, Гівгрге.х 
М. ІПавранеькяй, 1'ачегтер 

В. Назаречук, Фдьораль Парк 2 Я. Велнчио, Смраиюл 

2 С̀  
2 А 

тів і адміністрації КолумбіАсь-
кого Університету. 

С. Панаѓ. 

О Англіканська Нерќва — о-
дин з найбагатдшх власників 
земельних реальностей. Вона 
перевотить тепер у днстрнкті 
ПаДДІИҐТОЯ біля Лондону вн-
продаж 1.500 об'єктів. Торго-
вельний предетивннк Цврі(ОВИОІ 
срврхіі заяпяв, що Англікаись-
ка Церква раз-у-раз кл-пус. і 
продає, реальності. З заміреного 
продажу зад.умустьея дістати 
$Г).вОО.ООО. Деякі домн. вистав-
лені на продаж, мають історію, 
що сягас до часів Генрика VIII. 

2 К. Лрогомироцький, Коговз 
2 І. КуенА. МоррІітовм 
2 А. Колій. НІІкаґо 
2 І. Вогоч, Ѓрѓяд Гепідг 
2 І. КУЛИК, Пагейк 

II. Сорокмліт, Ірвіш тіщ 
` Дубей. Плейифілд 

Кручаќ. 
І. Головка, " 

2 ІО. Кошслміак, Of. Пол 
! О. Петрів, 
Z І. Петручок, " 
2 Т. Петруѓќ, " 
2 В. Грмиявган, 
2 І. .ІІноватияй, 
2 В. Анпгтизіьиеькнй. " 
2 М. Турчмаііович, " 
2 П. Лещуќ, Торонто 
2 М. Вдлояен, Фултон 
2 І. ЛПитяюк, Лінкольн 
2 ` Т . У ѓляк, Скрентон 
% ) В- Ќу лі а. Вріджлорх 
t i t РІЙЯЙ. ЃНІ кап. 

І№. Самодіи. Ст. Ппл 
V А`. .I.viiin. Міннеаполія 
Д. Яремќо. Ко({іа.'(м 
Ві Літник, Клівленд 
II. ІЦукькиА. ІІе(гт АмЗоЙ 
М. Лоза, Вофало 
Н . ВрОНДЗЄЙ, III єЃн їй ГРІ І 
О. Кметь, ІІю Порк 

2 j В. ТЧ-рука.чо, С̂ г. Пол 
2 І Ю. Господ іревеьі.нА. Фнл. 
2 і С Літніїѓ. Ню Порк 
2 і В. Дякун. ФРІІІКЄВІЛ 
'і. Ю. Сапарнії, ІНІкш'о 

Я. Андріїв, Гачегтер 
Ні Перміќ, Гачестер 

I. Мулярчуи, ДІтрчіАт 
II. Саиа, ДІтрч^йт -
Т. Гоманіок, Торонто 
С . В и н а ; , С н р а к і и а 
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Газом S 441JW 
Ранішѓ проголошено 2.7Я8.Н0 

Газон в п л и н у л о $3,230.30 
на фонд „Веселки" 

СІІГАВЛКІШЯ НОМІВКП 

В списку ч . 4 . п о м и л к о в о 
подано ІО. ТурчІй — мас бути 
ІО. Т у р ч и н , ВДУМІВҐТОН. Іид. 

глів. у погоні за комуніетичнн-
МІІ бандами, поліція знайшла 
друкарську машину вагою в 1 
тонну, що її п'ять років тому 
вкрадено з одної друкарні в І м . ЧаАкГвськнй, Кембрідж 
Сінгапурі. Недалеко того місця . 
знайдено 11 кам'яних глеків із І 
олив янимн черенками. Черенки Д А П Т Е С В І П Б К Л А Д У П О Ш И Р К Н Н Я П Р А В Д И П Р О 
знаходились в доброму стані. _„ ' ^ 
але машина заржавіла Поліція У К Р А Ї Н У ! П О Ш Д І Т Ь С В О Ю Д О Б Р О В І Л Ь Н У Д О -
и знищила. ПЛАТУ ДО ПЕРЕДПЛАТИ ТА СВОЮ ПОЖЕРТВУ 

-== 

ФУТБОЛЬНІ 
У.О.К. НЮ ИОРК — YONKERS AM. 

за мистецтво Над. Ліѓн 
Передзмаг 

УСК ЇВ — SADA S.C. о год. 12:80 
та юнаки: УСК — YONKERS о год. 11:30 

В НЕДІЛЮ. 24. ЖОВТНЯ 1964, о ѓод. 2:30 попол. 
на грищі Steinwny Oval, 19 Ave., A? 37th St., Astoria, 
L. 1. — Доїзд: IRT, BMT, A 8 Ave Ind. сублей до 
Queens Plasn звідки автобусом Steinwny No. 101 
до кінця. 

З М А Г А Н Н Я 

ЧИТАЙТЕ „ С В О Б О Д У " НА ПРЕСОВНП ФОНД ..СВОБОДИ"! 

ч ч і ч ^ ч и і и и т и і и т ч ч 1 ч і ч ч ч ч ч ч і і . м . 1 і . . . . , . . і т і 1 . 

ВЖЕ ПОЯВИВСЯ' 
Ф О Т О А Л Ь Б О М 

, ДОБПЬ УКРАЇНУ" 
1128 ФОТОГРАФІЙ З ЦІЛОЇ УКРАЇНИ! 

Всі тексти в українській і англійській мовах! 

ЦІНА $12.50 
З а м о в л я й т е у 

MYKHAILO BORETSKY, 
431 Blecckcr Street, Вгсюкіуп 37, N. Y. 

533333СЕСЕХ ихУТ.^гг^^т.тпт^чуухд.гггаг.^.г^ггялдллА^ уьгчгхушѓі 

Комітет Об'єднаних Американсько Українських 
Організацій м. Ню Йорќу — філія УННА 

``' в л а ш т о в у є 

В НЕДІЛЮ, 31-го ЖОВТНЯ 1954 P., о год. 6-ій веч. 

В'ЗАЛІ ВАЕВШҐТОН ІРВІНҐ ҐАИСКУЛ 
Р'. іфн 17-ій ВУЛ. І ВАШІНГГОН 1РВШГ ПЛЕИС. 

У 36-ті ЮКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

святоадйй КОНЦЕРТ 
СВЯТОЧНУ ПРОГРАМУ ВИПОВНИТЬ: 

Промова мґр` Михайло Купшір — учасник Визвольних змагань, рецн-
тація — п. Лідія Крушельиицьіаі, сольосшв — н. Марія Руда, ансамбль 
Бандуристів п. С. Гаяушевського та виступ хорів: Укр. Правосл. Церк-
ви св. Володимира під дириґентурою проф. В. Завітневнча та 2 відділу 

СУМА під дириґентурою п. Р. Стспаняка. 

ПАНАХИДИ за поляглнх Борців за Волю України будуть від- у 
правлені о год. 4:30 пополудні в укр. греко-кат. церкві св. Юрія — ? 
співатиме хор ДУМКА, в укр Прав. Церкві св. Володимира співатиме 4 
церковний хор. та в Укр. Прав. Церкві св. Тройці — співатиме цер- у 
ковішй хор. 7 

До численної участи в панахидах та на Святочний Концерт за- $ 
прошус і 

К о м і т е т . У 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР В АМЕРИЦІ 
під мистецьким керівництвом 

ЙОСИПА Г І Р Н Я К А ... ; и 

пНАТДЛКА ПОЛТАВЌА 
музична комедія — IB. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

на 3 дії. 

II 7-го ЛИСТОПАДА 1954 Р. В ФИЛАДЕЛФЕ 
в залі ГОРОЖАНСЬКОГО ЌЛЮБУ, Фрапісліп Сп). RI7. 

21-го ЛИСТОПАДА 1954 Р. В НЮАРКУ 
в залі НЕЙТРАЛІ Віл†ям Стр. 180 . 

Початок о 7-ій год, 
Персдпродаис квитків у крамницях ,‚Базар". 

1 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 22-го ЖОВТНЯ 1054. Ќ Ч .2М. 

9 П Р А Ц З а 
Ив HELP WANTED—COUPLE 9 

П Р А Ц Я 
Для саміт. Манілі або одруже-
воі бездітної. За поміч молодій 
Камі з 3-ма донечками 1 поміч 
и хаті дістане зал лату плюс 3-
хімя. модер. мешкання на ве-
ликій фармі в горах в окрузі 
Hunterdon. Муж може дістати 
тнмч. працю як "handyman" І 
т.д. 40 хвилин до Трентону. Пн-
сати або телефонувати. 

BROOK HOLLOW FARMS, 
Sergcantsville, N. 1. 

LAmbertville 2 0937-J I. 

9 П P А п я m 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

ПІКЛУВАЛЬНИЦІ 
— реєстровані 

Ха})чувяння під час праці. 
від 3 11 P.M. і 7 AM.—З P.M. 

ЗМІНИ. 
KESSLER INSTITUTE 

(}Range 3-6571 

РК1НГРОВЛШ 
ПІКЛУВАЛЬНИЦІ 

до праці п шпиталі з 50 ліжка-
мн в Newark, N. І Дуже добра 
винагорода. Харч, вакації, сусп. 
забезпечення. 

Тс.і. MISS STYER 
Michell 2-1319 

по 0-іа вечором. 

ПОШУКУЄТЬСЯ д ш ч ш ш 
до легкої праці. 

(Молодо подружжя) говорить 
по-украінськн. 1 хлопчик у віці 
8 рокія, цілий день в школі, 
пів голини їзди собаоем з Ню 
Порќу. Добра платня, слання 
на МІСЦІ 

Телефонувати по 7 P.M. 
TWininj? 8-8002 

впор т 
Ф И Л А Д К Л Ф І Я , П А . 

ДЕЛІІАРК — ТРИЗУБ 
8:0 (5:0). 

Фнладслфія. 17 жовтня. — 
Тризуб без Королика і Крнву-
ші, з д-ром Павлічкош в нападі. 

Треті з черги мистецькі зма-
гання тим разом не дописали. 
Наші програли їх навіть `оа вн-
соко. Причина — брутальна гра 
Делпарку, який змусив наших 
до уважнішої гри, а це давало 
їм можність легше добиватись 

Повідомлення УНК 
В СПРАВІ ІЧ).ЧІГЛАННЯ ВИ-КАЗІВ ПЛАТНИКІВ НАЩО. 
ПАЛЬНОГО ДАТКУ І ЖЕРТ- ВОДАВІЏВ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО ФОНДУ 

Украіік-ькнй Конгресовий Ко-
мітет Америки оцим повідом-
ляс. що до всіх місцевостей у 
ЗДА, де мешкають українці, вн-
олано Викази Платників іЖерт-
водавців Українського Народ-
иого Фонду з тої місцсвости за 
усі чотири роки існування Ук-

Лмерики повідомляс усіх укра-
інгькнх громадян, що вони ма-
ють можливість оглянути в міс-
цевих Відділах Українського 
Конгресового Комітету, а також 
в більших місцевих організа-
ціях ці Викази Платників і 
Жсртводппців Українського На-

до наших воріт. Рівнож брак Дати образ жертиснности укра-
Королнка і Кривўші в обороні 
дав фатально відчутись. Конту-
женнй Гарасим мусів піти до 
нападу, а його місце заняв Чер-
нявськнй, який через брутальну 
гру господарів опинився аж в 
шпиталі. Д-ра Павлічку суддя 
усунув з грища, прн кінці пср-
шої півгри, так. що дружина 
Тризуба абсолютно не мала 
шансіи на Здобуття хоча одної 
точки. 

Гру починають наші, одначе 
господарі перебирають ініціятн-
ву в свої руки і вже в 5 хв. про-
вадять 1:0. Гра починає загост-
рюватнсь. Американці грають о 
клясу вище, леп:о доходять до 
ваших воріт і майже кожний 
стріл кінчиться воротами. Нс-
диспоноваиий в цьому дні Вар-
варук не дао собі раДи зі швнд-
ким нападом противника. Гара-
агм, кульгаючи, не міг нічого 
вдіяти. Наші, маючи перед со-
бою брутальних господарів, 
старались оминути всякі сутич-
кн з ними. Інтервенції у судді 
не давали жадного офскту. І 

раінського Конгресового Комі- родяого Фонду, ознайомитися 
тету. а де Відділів нема, то до 
поодиноких громадян — по 6 
ппимірникіп на кожну місцс-
вість. 

Завдання цих Виказів по-

шського громадянства на На-
родннй Фонд п поодиноких по-
селеннях, а мета — цю жерт-
вснність піднести. 

Вислані Викази Відділи Ук-
раїнського Конгресового Комі-
тсту мають передати для ін-
формації також більшим місце` 
внк українським організаціям. 

Ці викази подають важлнвий 
конкретний матерілл для з'ясу-
вання. оскільки українські гро-
мадянн п псюдиноких МІСЦЄВОС-
тях Виконують стій цаціоваль-
ннй обов'язок, а також дають 
наѓѓїду для скликання спеціяль-
них Зборів, з метою обговорен-
ня справи Народного ФОНДІ' В 
даній Громаді. 

Подаючи про зазначене, Ук-
раїнський Конгресовий Комітет 

9 КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ 9 

ГОСПОДИНЯ у віці до 45 р. 
Знання апгл. мови. Мусить лю-
битн діти. Звичайне варення. 
Власна кімната і лазннчка. 

На початок $45-00. 
Телефонувати: 

ST 4-3138 

ГОСПОДИНЯ 
Спання па" місці у власній кім-
наті з лазвичкою. Мусить лю-
битн дітей. Всі елекр. прнряди. 
Добра платня. Приємний дім в 
Roslyn, L І. 

Телефон: R0 3-6387 

Вже появилася у В-ві „Нашим 
Дітям" Об'єднання Працівників 
Дитячої Літератури актуальна 
святмнколаївська сценка п. з 

ДЗВІНКИ 
СВЯТОГО МНКОЛАЯ 

пера Р. Зааадовнча 
Ціна 50 ц. Для покриття к о ю 
тів видання приймаємо замов-
лення найменше на два прн-
мірннкн 51-00. Пересилку пла-
тнмо самі! Замовлення і гроші 
слати на адресу: 

OPDL 
сХо yevshan-Zilla 

286 Lisgar Avc , Toronto Ont„ 
Canada 

Л Г Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Ч Ч Ч Ч Ч Ш И И Ш Е Ш Ш Т 

з НАГОДИ 700 ліття ЛЬВОВА 
вийшли виконані пншянм вшпивковим 

п'ять-кольоровим узором різдвяні 

СВЯТОЧНІ КАРТКИ 
а пилами Волоської Церкви, Собору Св. Юри та 

Святвечіркоі Зірки. 
Ц І Н А 1 0 Ц Е Н Т І В , 

зл картку з ќопертою. Можна набути в українських 
книгарнях або впрост у видавця 

Е. BOHACHEWSKY, 48 Е 7th St., New York 3, N.Y. ; 
Г І І Г П Т Г П 

M. G. Otekeon's Ukrainian Music Publications 
(A) PIANO ACCORDION MUSIC: 

(1) Echoes of Ukraine, Alb # I S'2.00 ea. 
(2) I'krainian Folk Dances, Alb. # I $1.50 ea. 
(3) I'kr. Miniature Dance Albs. # 1 A 2 $1.50 ea. 
(4) Five Ukr. Dances. Albs. # I . 2 A 3 $1-50 ea. 

(U) UKRAINIAN CHISTMAS CAROLS 
Arr. for Choir and Piano Accomp't $1.50 ea. 

ALL ORDERS C.O.D. 
Trident Records Соф., 270 E. 10th St., New York 9, N.Y. 

ДО УКРАЇНЦІВ СТАРОЇ І НОВО! ЕМІГРАЦІЇ! 
Одинокий представник найкращих 
отваілареьких годииивиів „ОМЕГА" 
в самому cepnj української громали 
яа півночі поручас иаиновипий мо-
дель „ОМЕГА АВТОМАТЃЌ" годин-
вик, що самий накручується. 

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

вих виробів з золота і срібла яа да-
рунжи s різних нагод. Ми тішимося 
вже 38 років великоќ} українською 
кліснтелею ве лише в Шікяґо, але й 
внслласмо по всій Америці на С. О. 
D. замовлення. Гарантуймо і звер-
табмо гроші, якщо яема 100% задо-
водеяия. Догідні сплати без відсох` 
вів. Говоримо цо-укрвівськи! При-
ходьте, телефонуйте, замовляйте 
поштою: 

М. J. HARRIS JEWELER, 
IMA W. Chicago Avc, Chicago, II 

Tit Scteey 3-5753 

так в 17. 19. 25 і 38 хв. падуть 
непрошені ворота. За словќу 
образу судді, д-ра Павлічка 
вже більше не вертаѓться на 
грище. 

Друга півгра дещо змінилась. 
Американці трохи зм'якли і на-
ші перебрали ініцінтнву в свої 
руки, але брак стрільців, ве до-
зполив нашим запхати хоч один 
м'яч до сітки. Одначе і це не 
перешкодило господарям в 1-й. 
14-тій і 30-тія хв. стрілити во-
рота. Якщоб наші були грали 
в першій піпгрі. так як в дру-
гїй, то иапевно вислід був би 
зовсім інший. Треба признати, 
що противник мимо свосї бру-
тальної гри, показався дружи-
ною зіграною, швидкою і`тех-
нічно перевищав наших. 

На маргінссі цих змагань тре-
ба пригадати нашим змагунам 
одне, що як вони вміють чесно 
вигравати, хай і вміють чесно 
програвати. Всякі непотрібні 
дискусії залишити компетент-
ним чинникам, бо такі дискусії 
не приносять абсолютно жадної 
корнети — Глядачів понад 200 

П. К. 

із станом жертиснности своєї 
Громади і виявити ініціативу 
та взяти участь в акції на ко-
рнсть Народного Фонду, маючи 
на увазі головну мету: піднс-
(`ечнч і скріплення української 
справи на міжнародньому фо-
румі та уможливлення найшир-
ШОІ праці на всіх ділянках ук-
раінського життя. 

Український Киш pre-.ц.mi 
Комітет Америки. 

О Донька Ѓїўвшого презнден-
та Марі проѓ Трумдн, промоиля-
іочи на збор'ах Демократичної 
і Ліберальної Партій разом із 
Ф. Д. Рузвслтом І Лвереллом 
Гарріман. закликала виборців 
ресструватіісь ти і-олосуватн за 
демократичних кандидатів. 

# Business Opportunity 9 
ЧАСЃТИНИ ДО АВТ — 

РОБГГНЯ НАНРАВИ АВТ 
Виз. наріжне положення.. Пов. 
виряд. засноване 18 р. при Gra-
ham Avc, Brooklyn. Власиии 
продає по д. умірковавій ціні з 
уваги на інший бнзаес. 

Тел. власника: EV 7-4382 

ДКЛІКДТКСКН 
Добре вляштована. Добре бизн. 
положення в Westchester. Ріпно 
$85.000. Вянайм. Надасться для 
спільників або подружжя. 

Телефонувати: 
NE 6-5108 

LUNCHEONETTE — FOUNTAIN 
Продаж або винайм. Повне но-
ае влаштування. $600 тижневий 
прихід, легко побільшити. Влас-
ник не може сам провадити бнз-
нес, тому продас для подруж-
жя або спільників. Тільки за 
$8.000. Зайдіть до власника: 
1015 Bedford Ave., Brooklyn. N.Y. 

Phone MA 2-9852 

Business Opportunity 9 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У . н . СОЮЗУ 

wwmtmwmm 
ІНОВНН^^Ц^^ТЕИІ 

‚давшќи 
СВ. МИКОЛАЯ" 
(З святим МИКОЛАЄМ 

СВІТ ОБТЖДЖАСМ) 
Сценічна квртииа. 

Ціна 50 от. 
І Замовлення з належнтістюі 

!
прнймас: 

S V О В О D А 
581-83 Grand St. (P.O. Box 3 4 6 ) 1 
я Jersey City 3, N. J. і 

DONUT SHOP — RETAIL 
Повне влаштування. Внзнес. по-
ложеяня. Пересічно 1000 тузінів 
тижнево, легко побільшити. До-
бре життя. Власник продас по 
д. умірковаиій ціні. 

Телефон власника: 
EV 4-9060 or EV 5-2075 

РОБІТНЯ СУКОНОК 
Повне влаштування з товаром. 
Добре бязяес. положення. Мож-
на поліпшити життя. Доскона-
ла нагода для кравця. Власник 
підходить, продас по д . ўмір, 
ціні. 

Т е х власника; ОЕ 9-8028 

Радіо. TV няправа й обслуга. 
Повне влаштування. З кімнати, 
бизн. положення Brooklyn. Доб. 
прихід. Низ. рент — винайм. 
Нагода ^для G.I. 3 уваги на не-
дугу. власник продас по дуже 
умірковаиій ціні. 

Тел. власника PR 4-6588 
Крамниця — Овочі — Гросеряя 
також печиво (впродовж 6 бльо-
ків нема пекарні). При склепі 
3-кімн. мешкання — пар. огрі-
вання. $70 місячно за склеп і 
мешкання. Винайм на 3 роки. 
Внзнес положення. Власник 
продає тільки за $6,000 готівки. 
Питайте за Chris. 

Gedney 8-9585 

SSAL ESTATE 

ЛАНЧОНЕТА 
Модерне повне влаштування. 
Добре бнзнес. положення, бл. 
автобусу, склепів прн голов до-
розі. Власник продав з уваги 
на недугу по д. ўмір. ціні. 

Тел. власника: JA 6-9548 

НАГОДА НА ЦІЛЕ ЖИТТЯ 
Чудовий дім і делікатесеќ 

за половину ціни. 
Околиця Woodbridge. 

Як не побачите, не повірите. 
FRANK P. SIW1EC A CO. 

336 State St . Perth Amboy, N. J. 
VA 6-4496 
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РІЗДВЯНІ 
КАРТКИ 

В К О Л Ь О Р А Х 
РЕЛІГІЛНІ 
12 за S1.00 

СВІТСЬКІ І РЕЛІГШН1 
((Аиастазісвського, Козака 

І Богачевської) 
10 за $1.00 

J Крнчепської—15 ц. за штуку.Ji 
ѓЗамовлення слати на адресу:J 

"S V О В О D А" 
81-83 Grand Street 
Jersey СНу, N. J. 

г^‡ 

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

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ПЛАТІВОК 
В АМЕРИЦІ 

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

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

KOWBASNIUK AGENCY 
277 EAST 10th STREET, 

(Біля Avenue A) 
NEW YORK 9, N. Y. 
Tel.: Algonquin 4-8779 

ШИФКАРТИ продаємо на всі кораблі. 
ГРОШІ посилаємо до всіх країн І виплачўемо яа останній 

пошті. 
АФІДЕВІТИ, прохання та Інші потрібні документи ва спро-

ваджения рідних і знайомих до Америки. 
ОБЕЗПЕЧЕННа (асекурація) — від вогню, нещасливих вя-

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

ПІЧ) ДАЄМО доми та всякого роду би знеси. 
ПЕКЛО (пересилка пакунків за границею). 

Віра Ковбаснюќ Шумейко — Антін Шумеіко. 
Відкрито від иоя. д # вѓи.ѓвиці в суобти: 

від 9 4 0 риво до 7 994. Від 10:00 рано до 1:00 попол. 

БЕЗПЛАТНА ПРОБА 
ва ревматичні болі 

АРТРИТИЧНІ 
Коли Ви ніколи не вживали 
ліку званого ROSSE TABS на 
ці незначні мускуларні недо` 
маѓяння й болі, злучені з 
ревматизмом і я а п н є н ням 
жил, або з нервовим залален-
ням. то чому не спробувати 
його сьогодні на наш кошт 
Пого вживають тисячі людей 
впродовж 30 років. 

Безплатно для читачів 
нашої газети. 

Запрошуємо Вас випробува-
ти його без ніяких коштів. 
Дозвольте, щоб ми вислали 
Вам пачку повної величини. 
Заживайте безплатно 24 тя5-
лнчок. Коли не` будете вдо-
волсні паліятивноіо—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 висилайте грошей. 
Пішліть л и с е негайно Ваше 
ім'я й адресу до: 

BOSSE PRODUCTS CO. 
Пері, o-.s, 

2708 Farwefl Avenue 
Chicago 45 111. 

Ф А Р М И Н А П Р О Д А Ж 
біля великого фабрич. міста, де 
с фабрики бронзу 1 копру — де 
є постійна праця і в день і в 
ночі. 
98-акр. фарма, урожайна зем-
ля, добрі будинки, електрика, 
прн добрій дорозі. 11 корів, па-
ра коней, трактор, трок. Власті!-
тель продас з уваги на старість 
і брак робочих рук. Велика 
стайня вартостн $10,000 і Міс-
це на 50 корів. Ціна $15,000, по-
ловина готівки. 
Фарма 25 акр., 5 акр. лісу, до-
брі будинки, дім 5 кімнат, елек-
трика. при стейт. дорозі, близь-
ко фабричного міста. Ціна 
$4,500. вплата $2.000. 
300-акр. фарма. добра земля, 50 
акр. лісу, при добрій дорозі, до-
брі будинки, всі фермерські ма-
пгннн, 'ф дійних корів, місячний 
дохід з молока $1.300. Ціна 
$42,000. готівки $2.000. решта на 
догідні сплати. Маємо фарми 
дорожчі й дешевші, за яку 
тільки ціну Ви собі бажаєте. 
Пишіть до нас по дальші іи-
формаціі та умовний купна 
впрост до свого земляка: 

. STANLEY SZC2ERBAN 
311 Lynch Street, Rome, N. Y. 

? WESTCHESTER 
Солідний мурований 7 род. дій. 
в доброму стані. Гараж на 5 авт. 
Олив, огрівання. 2 склепи в 
Yonkers. Прихід. Добра дільни-
ця. Бл. шкіл, склепів, церков і 
комунікацій. Добре купно — 
продасться помірковано. 
Тел. власника: Yonkers 3-8235 

ПРОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ 
НА ДРУГУ — т .за. „Г А С Л О В У" — ЧАСТИНУ 

МОНУМЕТАЛЬНОГО ТВОРУ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

що її видав Наукове Товариство LM. Т, Шевченка 
І що появиться в чотирьох томах (двадцятьох зошитах) 
разом близько 1600 от. друку енциклопедичного формату, 
з кольоровими мала ми ти вќ явдаии, разом — чотири томи 

в полотняних обкладинках І охоронних карто пах, 
за ційў: 

дол. 40, — платних до кінця 1964 р. 
дол. 50, — платних до кінця 1955 р. 
дол. 60, — платних після появи цілостп, 
дол. 8, — за піи шкір тѓу обкладинку. 

Шив в ІитіЙ валюті відповідають ріввовартості доляри. 
ДРУГА ЧАСТИНА Е У СТЃАНОВИТЬ ОКРЕМЕ ЦІЛЕ 

У В А Г А ! 
Для колишніх передплатників першої частини ЕУ — 

(що висе появилася в трьох томах) — і для тих теперішніх 
передплатників,, що бажали б набути також і першу ча-
стину ЕУ, пересилаючи рівночасно на цю ціль дол. 45, — 
обнижу гано передплату на другу — „гаслову" — частину 
ЕУ до висоти дол. 35, — платнях до кінця 1964 р. 
Гроші слати яв: 

Verlag MMOLODE ZYTTIAM 

MUENCHEN, Dachauer Str. 97П. 
Postcheckkonto: Muenchen 116130 
Bankkonto: Sueddeutsche Bank Muenchefl 19441 
ЖАДАЙТЕ ПРОСПЕКТІВ І ІНФОРМАНТИ! 

В-тво мМолоде Життя" 

REAL ESTATE 

МУРОВАНИЙ БУДИНОК 
на 6 родин та 3 склепи, олійне 
огрівання. Недалеко зоо парку. 
Добрий прибуток. Ціна $12,800. 
Готівки $4,000. Є до продажу 
також 3-ох родинний дім. Олійне 
огрівання. Треба готівки $2,200. 

Дзвонити до 10 ранку 
на від 7 до 9 ввечорі. 

AU 1-0194 

BUSH TERAUNAL SECTION 
2 поверхи. Мала фабрико. 

Олнвве огрівання "air 
conditioned". 

Продаж або винайм. 
Продаж s стратою. -

Телефон: 
SOUTH 8-2042 

НОВІ 2-РОД. ДОМИ 
Околиця St. Paul's. 58-62 Bull 
Terrace. Фронти з цегли і ка-
міння. -і і 5 кімн.. кахлева лял-
ничкя. велика ках. кухня, об-
тянковпні стіни. Гараж на 2 

авта. 
Bunder — ES 5-8093 (N.J.) 

Відкрито до огляд, суб. і неділя 

HILLSIDE AVE. 
Мурований 10 апартаментовнй 
дім. Високий мортґедж. Понад 
20% чистого доходу. 

ELSE A NELSON 
118-18 Rockaway Blvd.. 

Ozone Park 
Phone VI 3-5024 

КУПЎИТЕ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В СВОБОДИ 

BOATS POR SALE 

НА ПРОДАЖ ЧОВЕН 
Evmrude 1954 p. 7 М Н.Р. 

Aquasotric 
Уживана тільки 6 годин. ЗІ 
„стендом". Справжнє к у п н о 
тільки за $175.00. 

Телефонувати: 
SH 5-4516 or HY 3-0727 

Й) Р О З Ш У К И 9 
ЄЛИК ДІЛЬНІШ пошукує сво-
го сива СЛАВКА ДІЛЬНОГО. зі 
села Миріщів, повіт' Перемнш-
лляи. Останні вісти 'я отримав, 
що вів знаходився`ў вартівнн-
чія компанії Гамбургу. Якщо б 
хто що знав про нього, прошу 
ласкаво подати мені до відома 
ви адресу: ELYK DILNYJ, 89 
Greenville SL, Winnipeg 4, Man^ 
Canada. 

АГАФІЯ ПЕТРІВ по мужу Яку-
ба зі с. Поручня, пов. Вережа-
ви, хоче відшукати своїх сестер: 
старшу Анну Гиса (по мужу), 
молодшу Анаствзію Шагай (по 
мужу). Я жила у Франції від 
1924 року до Америки приїхала 
1949 р. Останній раз я їздила 
1942 року до Галичини їх від-
відатн. Хто знав ба про них, 
прошу писати ва адресу: 

Mr. 4 Mrs. MAKAtTIAKUBA 
Colts Neck, New.Jersey 

К О С М Е Т И К А 

K О 0 M Е Т И К А 
До набуття різні креми; від 
плям, веснянок, прищів, затой-
щення, вугрів та' л а загальвт 
поправу церв, 

М. MALA 
3510 W. Evergreen Avt. 

Chicago 51, Ш. 
Застушшцтво на Ню Норм 

ft околицю: 
йМриш "ARKA" 

48 Е, 7th SL, New York ОђТ 
T e x t GRamercy 3-3550 

MISCELLANEOUS 

Килимя — продаж 1 обслуга. 
Чищення — закладання кя-
лимів на місці від стіни до, 
стіни. — Надрали — перехо-
вуваияи — Встаиовлюваішл 
без прибнваиня. Найкраще 
виконаиіш. Wool, cotton, тау-
ои-Ьіхнх11оот.-——-Дуяиь помір-
ковакі ціпи—иайкрлпіа якість. 

TRU.TONr 
Phone Yonkers 8-3550 

ПРЕКРАСНІ ФУТРЯНІ 
НАКИДКИ 

( S T O L E S ) 
НА ОСІННЮ ПОГОДУ 

Mink 
Black Fox 

White Fox 
Moles 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
РОБГГНЯ НОВІ ФУТРА ПЕРЕМОДЕЛгОВАННЯ ФУТЕВ 

НАНРАВИ # У Т Е Р 
Найновіші фасони 

Найкращі иатеріяли 

Roman Kussoff 
1420 Avenue of the. Americas 

New York, N. Y. 
Between 58 A 59th Sts. 

PLaza 9-4238 

П о в і д о м л я є м о , що ціни 
оголошення веджчхнв 1 Ьго 
черва 1 воловќу виносжть 
11.40. Просяться належжтіоть 
(відповідно до велхчваш ОГО-
аошваия) пересилати разом 

в текстом. 
Адміігісграція ..Свободвл. 

; ; ѓЧіЃп.; : . 

AL 4-5059 
звичайно протягом од-
ноі години. 
4- За частини 1 працю, 
за виклик до дому. 
Легкі сплати. Від 9 а. 
ѓл. до півночі через 7і 
днів. 

OR 7-5391 
POWER TV 

Man-Bx-Bklyn-Queena 

УВАГА! УНРАЇНЦІ! УВАГА! 
Вже появився в продажу МУЖЕСЬКИЙ ПЕРСТЕНЕЦЬ З ТРИЗУБОМ! 

Пррстянь зроблений з 14 каратового (європейського) золота з повною ґараятіею і важить 23 грами. 
Тризуб вирізьблений по-мнстецькн та виповнений золотом в камені піафірояого кольору. 

- Ціна цього перстенця тільки $39.50 
ііііісіииіінііііиімпіііітсліііітшісмппіімніпіішішпіс)тііі(ганашмяяіои 

Корнстайт(` з ціет небувалої нагоди і 
набудьте цю чудову річ! Замовляйте 
або безпосередньо в організації до 
якої Ви належите, або в крамниці 
золотарських виробів 

МИХАЙЛА ДВОРСЬКОГО, 
68Н Гадоон Квеню, Рачестер 21, Н. П. 

iiiiitiiiiiiiimutinimiiiiiiaiiimmiiitiiiiniiiiiriaiiimiimitwiumttiinujimmnoni 
Хай нг Куле ані одного Українця, який не гќористая ви 
:і a id небувало! Нагоди, та не набув сові цього перстенця 
— Що кожної хпнлинн вуде нам пригадувати „хто ми 
такі 1 чиї ми діти":!:! 
Прн писемних замовленнях просимо подати вимір пальця. 

Џ l td ламовлгнкя полагоджусмо негайно! # 

ш 
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іиітпппіцлігапшііашішшіимішітшпаіітптиі 
Для Л'країнців :і Гпчг^теру дасмо 

НА ВИГІДНІ і I IЛАПІ — 
для поанмігцгпих 

ВШПЛЛСМО ЗА ІІІ(`ЛЯІІЛАТОЮ. 
Особи заінтересовані я перепродажі цих 
перстснів. просимо голоснтись на нашу ад-
ресу. Гараитуг.мо за вдоволення. Кожний 
продавець одержить перстень на показ для 
своїх клієнтів. 
ішшішмісшшшшшіітшішіігтіішаіяяяисямамисжаанисяия 

М. DW0RSKY Jewelers 
688 HUDSON AVENUE, ROCHESTER 21, N. Y. 

Tel.: HAmilton 3424 

гсоссосссссосссосссссссссссс 

z^7.-=rr^T7-.: 
Перороблеи! 

ШИНКИ 
до 

ІНШІЇ 
англійські. Шив $36.00 ми-
ио також нові 1 перероблені 
українські машинки. Рахуй 
нові машина Офісові приря 
аа Потрібно агентів. 

ALL LANGUAGES 
TYFEWRrTER COMPANY 

119 W. 23rd S t (f—7 A m ) 
New York.' N. Y. 

Phone: CHetoCB 3-80ве 

Lytwyn fclytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDTTIONED 

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

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

Т А Р З Л Н , ч. 3860. Іде додому. 

940UTi;J6,'LON6 LIVE KING THUP05-' 
ТИЕ CROWD HURRIED TOWARD THE 
СІТУ TO OPEW THE DUNGEONS AND 
RELEASE THE POPULAR AND WELL-
LOVED FATHER OP DORIA AMD 
PROCLAIM HIA^ KINO. 

TARTAN AND JAN WERE AUONE."AW 
HOME LIE6 BEYOND THE MOUNTAIN^' 
SAID TAR2AN." WE SHALL MI9S `ЮУ.` 
JAN REPLIED.' GOOP-BVE, PRIENP.' 

ONCE A6AIN TAR7AN STOOD ON 
THE PLATEAU WHERE HE HAP 
PIRST SEEN THE СПГУ OP ANTHCR-
ABRUPTLY HE TURNED AMP 5ТЯ0РЄ 
TOWARD HrS BELOVEP JUN6LE 
AND HOME. 

Вигукуючи „Нехай довго 

живе король Тудос!", юрба 

поспішала до міста, іцоО від-

чиннти темницю 
популярного та 
батька Дорії і 
8ого королец, 

і звільнити 
улюбленого 
проголосити 

Тарзая і Джейн були самі 
‚‚Моя батьківщина лежить за 
горами", — сказав Тарзан. — 
Ми відчуватимемо ваш брак, 
— відповів Днсейн. — До по-
бачення, приятелю, ^_ 

Тарзан знову стояв на вясо-
корівні, звідки він перший 
раз побачив місто Ангору. 
Раптом він обернувсь і пішов 
в напрямі своїх любих джунґ-

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

Ободўѓа чесна 1 иаДхрищи. 

Ц Ш Н П Р Н 0 Т 7 П Ш . 

JOHN BUNKO 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

REASONABLE PRICES 
Telephone: ORatnercy 7.7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р В Б Н Н Е 

Заиимастьея иохоронами 
a BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 околвца 
Контрольована темпера-
гура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 
P E T E R J A R E M A 

129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, M. Y. 

Tel : ORchard 4-2568 
emmemmmmmmmm t 


