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ВИЛСОН ОСУДЖУЄ 
ПЕРЕБІЛЬШУВАННЯ 

СУПЕРНИЦТВА 
І РОЗБІЖНОСТЕЙ 

І Вашингтон. — Секретар обо
рони Чарлз Е. Вилсон скли 
кав надзвичайну пресову кон
ференцію для з'ясування по
глядів секретаріату оборони і 
його найближчих співробітни
ків на справу оборонних спро
можностей й мілітарної сили 
ЗДА. В конференції крім Вил-
сова, взяли участь секретарі 
фльотн і летуяства, як теж ад
мірал Артур В1 Редфорд. го
лова об'єднаних шефів штабу 
та ген. Натац Ф. Твайнінґ, 
шеф- штабу летунства, ген. 
Мексвелл Д. Тейлор. шеф 
штабу армії, ген. Рендолф 
Мек Ц. Пейт командант Кор
пусу Морської Піхоти й адм. 
А. А. Бирк, шеф морських 
операцій. У своїй заяві, про
читаній під час конференції, 
секретар оборна ствердив, 
що розбіжності між окремими 
родами зброї в поглядах на 
завдання, виробництво нової 
зброї й асигнування грошей 
на такі чя інші проекти набра
ли, після виступів таких чи 
інших офіційних представни
ків й особливо ж після комен
тування цих виступів у пресі, 
непотрібного п є р ебільшення, 
яке не завжди виходить на до
бро країни.' Завжди й усюди 
~ заявив Вилсон'— були і с 
деякі різниці в думках між 
поодинокими збройними си

лами у зв'язку з мілітарними 
операціями. Різні погляди на 
такі чи інші справи, як теж 
розсудливе суперництво с здо
ровим явищем і проти нього 
не можна мати ніяких закидів. 
Але ае приносить жадної ко
рнета справі витягання різних 
довірочних рапортів і буду
вання на них надто поквапних 
висновків, тим більше, якщо 
відповідальні чинники не зав
жди мають можливість внету 
пити проти таких чи інших, 
не раз здавалося б цілком 
справедливих обвинувачень і 
закидів. Вилсон подав у даль
шому до відома, що актуальні 
завдання й ролі окремих 
збройних сил будуть вже не
забаром змінені і пристосовані 
до вимог продукції модерної 
зброї і нових технічних вина
ходів. Ці зміни будуть прово-
джувані передусім під аспек
том успішності і корнсности 
для країни. Секретаря оборо
ни підтримали в його думках 
секретарі і шефи штабів окре
мих збройних сил, заявляючи, 
що сучасна програма озброєн
ня відповідає оборонним ко-
иечяостям і що перебільшува
ні пресою розбіжності між ок
ремими збройними с и л а м и 
здебільша такого характеру, 
що за них військові офіційні 
військові чинники не несуть 
ніякої відповідальности. 

і 

ЗВІТИ ЗАПОВНИЛИ ПЕРШИЙ 
ДЕНЬ НАРАД ГОЛОВНОГО 

УРЯДУ УНСОЮЗУ 

В червні відбудеться перша спроба з водневою 
безпілотною ракетою 

""з покладу корабля ->ЮСС і полудніК спроба з великою 
Мт. МекШвлі" в дорозі до 
Кайалейн. — Як інформують 
з офіційних кіл, в червні ц. 
р. на. теренах атомових спроб 
на Пацнфіку відбудеться пер
ша спроба з безпілотною ра
кетою, зарядженою малою 
водневою бомбою. Відбудеть
ся ця спроба в памцях запла
новано! на літні місяці низки 
спроб (коло десяти) з вод
невою бомбою. Відбута в по
неділок ранком, за нюйорксь-
ким часом в неділю по по-

водневою бомбою пройшла з 
повним успіхом. На думку 
спеціялістів, З'сдинені Дер
жави Америки мають сьогод
ні ескадри бомбардувальни
ків, які з допомогою скидува-
иої з літака водневої бомби 
можуть знищити кожне міс
то у світі. Ударна сила нової 
зброї збільшиться непомірно, 
коли її можна буде вистрілю
вати на далеку відстань теж 
з допомогою безпілотних ра
кет. 

Филаделфійський „Тризуб" переміг у фіналі 
Сходу за Чашу Аматорів і звання 

чемпіона футболу ЗДА 
Фнладелфія. — Українські 

футболісти УСТ „Тризуб", 
Феладелфія, добилися вели
кого успіху в. грах за пер-
шенство аматорів футболу 
(соккер) ЗДА, перемагаючи 
у фіналі Сходу (півфіналі 
ЗДА) за Чашу Аматорів Аме
рики сильного противника і 
кількакратного першуна ЗДА 
команду сталеварннків з Гар-
мавіл біля Питсбурґу — С. К. 
Гаррікенс. В першій зустрічі 
українці вибороли нерішеиу 
— зате в других змаганнях 
у Филаделфії перемогли їх 
відношенням воріт 2:1. По 
блискучому центрі д-ра Пав-
лічкн в Другому часі Ігор 
Чижович дав ведення 1:0, по
биваючи олімпійського кан
дидата ЗДА Дон Маліновсь-
кого на воротах. Матч закін

чився внічию 1:1 (до поло
вини 0:0). Щойно в обов'я-
зуючій догрввці (2 рази по 
15 хвилин), яку децидував 
рейдуючий заложник Яко-
пек, за три хвилини перед 
кінцем Богдан Сеник, правий 
крайник нападу „Тризуба" га
рантував перемогу українсь
кій репрезентації, стріляючи 
переможні ворота під загаль
ний ентузіязм понад 3.000-ної 
маси глядачів. Суддя п. 
Крафт з Балтимор, був дуже 
добрий. Вирішивши ці над
звичайно гарні, завзяті і ва
жливі змагання у свою ко
ристь, перед футболістами 
„Тризуба" ще тільки один 
противник — фіналіст С. К. 
„Кютіс" із Ст. Люїс в їхньо
му поході до звання аматор
ського першуна ЗДА і за 
чашу аматорів. 

В АМЕРИЦІ 

Союзівка, Кергонксон 
Звіти членів Головного Екзе
кутивного Комітету і Голов
ної Контрольної Комісії за
повнили перший день річних 
нарад Гол. Уряду УНСоюзу, 
що почались в понеділок 21 
травня і триватимуть впро
довж цього тижня. Наради, 
що відбуваються у набутій 
недавно новій віллі „Київ", 
відкрив, як уже інформовано, 
гол. предсідннк п. Д. Гали
чий, вітаючи приявиих і під
креслюючи деякі важливіші 
проблеми та подаючи поря-
дак нарад, який прийнято 
однодушно. 

ЗВІТ ГОЛ. ПРКДСІДІІИКЛ 
Д. ГАЛИЧИНА 

Черговою точкою нарад 
був звіт гол. предсідника п. 
Дмитра Галичина. На почат
ку звітодавець ствердив, що 
минулий рік увійшов в істо
рію, як рік найбільшого до
бробуту країни і це позначи
лось теж на більшому рості і 
розвитку всіх галузей су
спільного життя, ВКЛЮЧНО з 
такими організаціями, як 
Український Народний Союз. 
Проте, коли прибутки деяких 
корпорацій і організацій 
збільшились вдвоє і більше, 
або, коли кількість забезпе
чених у приватних компаніях 
зросла на мільйони, то роз
виток нашої організації, УН
Союзу, все ще не с пропор
ційний до такого ж росту 
американських компаній, ані 
далеко ще не вичерпав на
ших можливостей. В дальшо
му звітодавець подав порів
няльні числа з організацій
ного І фінансового розвитку 
УНСоюзу, які опісля ще по-
дрібио вияснено у звітах го
ловного секретаря І головно
го касира. Шукаючи причин 
слабшого розвитку наших 
організацій в порівнянні з 
загальноамериканським роз
витком, звітодавець звернув 
увагу ва все ще великий 
брак зрозуміння забезпечен
ня серед нашого загалу з од
ного боку І на все ще замалу 
активність Відділів УНСоюзу 
та їх урядів з другого боку. 
Звітодавець подав ряд прак
тичних прикладів, як цю 
працю оживити. Гол. предс. 
Д. Галичнн подав в дальшо
му загальний огляд і харак
теристику праці УНСоюзу в 
багатьох інших галузях, 
звернувши в першу чергу 
увагу на культурну актив
ність, що проявилась в ряді 
нових вже опублікованих або 
зданих до друку творів ан
глійською та українською 
мовами; на участь у різних 
політичних акціях, включно 
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• Беручи до уваги фактич
ний стан, що а м е р и к а н с ь к і 
збройні сплн мають сьогодні 
більше ветеринарів, як звірят, 
яками треба опікуватися 1 їх лі
кувати, секретар оборони Чарлз 
Е. Вилсон доручив командуван
ням армії і летукства відрядити 
ветеринарів до Іншої праці або 
звільнити їх з військової служ
би- „, 

• Фрелклін Д. Рузвелт, юи»-
йор. який c агентом 1 правним 
заступником уряду Домінікансь
кої Республіки на терсні ЗДА 
звернувся до г е н е р а л ь н о г о 
прокуратора Герберта Бровнел-
ла, кш., зробити всі заходи і 
зусилля для вияснення справи 
„таемного зникнення" д-ра Хе-
суса де 'аліндеда, лектора Ко-
люмвійського Університету 1 не-
прнмврвого ворога теперішньо
го президента ген. Рафаеля Л. 
Трухілльо. У відповідь ва цс 
звернення уряд державного про
куратора посадив Френклінові 
Д. Руівелтои}, звернутися з та

ким апелем до уряду Домінікан
ської Республіки, що його вів 
— Рузвелт — репрезеитус. 

• 103 американських асеку-
раційннх компанії забезпечення 
від вогню, вирішили приймати 
аплікації на забезпечення від 
вогню також від підприємств, 
які зв'язані з продукцією ато
мової енергії, зокрема забезпе
чення нуклеариих реакторів. 
Кампанії будуть давати покрит
тя до суми 11.114.000 доларів за 
один реактор або за один завод 
атомової енергії. 

• Американський Червоний 
Хрест відзяачував в понеділок, 
дня 21 травня ц. р. 7б-р1ччя з 
дня свого заснування.. Згадана 
добродійна організація, яка на
раховує сьогодні понад 7.000 
відділів і філій у ЗДА І на їхніх 
територіях, була заснована 21 
травня 1881 року панною Кла-
рою Бартоя, що працювала 
ще під час Цивільно! Війни В ді 
лейці допомога раненим4 

му Департаменті у Вашинг
тоні в справі політики „не-
передрішення" мни. року; на 
виховну акцію; яка включа
ла теж продовжування і удо
сконалювання курсів украї
нознавства на „Союзівці"; на 
допомогову акцію, що про
явилась м. ів. в наглій допо-
моговій компанії для поводян 
— та ЦІЛИЙ ряд проявів іншої 
гктнвностн. Окремо здавав п. 
Д. Галичий звіт з Адмініс
трації „Свободи", яка в звіто 
чому часі заключалась в по 
над 200,000 долярів обороту 
Із конкретних пропозицій 
які вндвнгнув гол. предс. п 
Ц. Галичий на найближчч 
чету, згадати б зокрема ре-
фганізацію існуючої вже від-
іавна при Головному Уряд' 
культурної Комісії з шнро 
сим заелгом діяльності. 

я т я ЗАСТУПНИКІВ гол 
ПРЕДСІДНИКА АДВ. М. 
ПІЗНАКА 1 ПАНІ ГЕНО-

ВЕФН ЖКРЕБНЯК 
Заступники гол. предсіднн 

ка адв. Михайло Пізнак і па
ні Геновефа Жсребилк, Які 
належать до народженої вже 
а Америці української гене
рації, звітували про свою 
участь у працях Гол. Екзеку
тивного .Комітету, як і про 
свою індивідуальну актив
ність з рамени УНСоюзу в 
його рямках та на загально-
громадському полі. Теж і во
ни, підкресливши замітняй 
дальший розвій УНСоюзу, 
звертали увагу на все ще іс

нуючі ве.-іині можливості 
дальшого росту г-ще більших; 
успіхів. Вони зокрема затор-? 
кали широку проблему тут 
народженої генерації та її ве
ликі ресурси і великий поі 
тенціял для нашого загаль
ного життя. 

ЗВІТ ГОЛ. СЕКРЕТАРЯ 
п. ГРИГОРІЯ ГЕРМАНА 
Із звіту гол. секретаря п. 

Григорія Германа виходить, 
що хоч у 1955 році здобуто. 
для УНСоюзу 3.490 нових 
членів, то все ж організація 
збільшилась в цьому часі 
фактично тільки на 530 чле
нів, покривши свої членські 
витрати в померлих (458), у 
тих, що відійшли зі зворотом 
в готівці (489) та інших, і 
зокрема у все ще завеликих 
суспендах, дні у звітовому 
часі становили 1,430 членів. 
Далі. гол. секретар поінфор
мував, що в звітовому часі 
створено 11 нових Відділів, 
один відновлено, а п'ять роз
в'язано так, що з кінцем 1955 
року УНСоюз мав усіх 4£8 
Відділів. Загальна кількість 
членів УНСоюзу з кінцем 
1955 р. виносила 71.003 чле
ни. На закінчення свого зві
ту гол. секретар п. Г. Гер-
ман назвав цілий ряд того, 
що можна означити, як світ
ла і тіні організаційної праці, 
подаючи одночасно деякі 
практичні вказівки, як мож
на збільшити світла і змен
шити тіні. 

ЗВГГ ГОЛ. КАСИРА П. РО
МАНА СЛОБОДЯІІА 

Свій звіт гол. касир п. Р. 
Слободян розпочав короткою 
заввагою, що хоч довгі та
белі і багатоцнферні числа 
касового звіту можуть вида
ватись найнуднішнми, то по 
своїй суті вони в найбільш 
міродатяями для загальної 
характеристики * організації, 
її стану та розвитку, бо з 
кожним числом, яких у тому 
звіті так багато', зв'язана 
якась активність та творчий 
процес рук і умів кількадеся
ти тисяч членів УНСоюзу. Із 
звіту гол. касира п. Р. Сло
бодяни виходить, що каса 
УНСоюзу за звітний 1955 
рії< мала 3,192.417.68 долярів 
приходу, з того найбільша 
сума, бо 1,875.058.38 долярів 
походили з місячних вкла
док від членів. Прибутки з 
різних інвестицій становили 
580,151.10 долярів. Найбіль
шу цифру по стороні розхо
дів становлять виплати по
смертних запомог, які в звіт
ному часі склались на суму 
360,051.59 дол. Поважну циф
ру становлять виплата диві-

з інтерпеляцісю в Державно- денд, разом у звітному часі 
на 121,829.08 дол. В загаль
ному майно УНСоюзу збіль
шилося у 1955 р. на Jf/.ЗІО.-
366.86 дол. (або 7.98%) себ
то УНСоюз йде вже мільйо-
новнми кроками вперед. За
гальне майно УНСоюзу”з кін
цем 1955 р. становило 17,-
869,927.09 дол.. яке в міжчасі 
зже переступило 18 мільйо
нів дол. Інтересно додати, що 
УНСоюз мас сьогодні 4,072.-
(62.29 дол. більше резерви 
ііж цього вимагають асеку-
піц і пні закони. Це ставнті 
^НСоюз між найкраще за-
осподаровані і найпевніші 
іього роду організації. 

ЗВІТ ГОЛ. КОНТРОЛЬНОЇ 
КОМІСІЇ 

Від • імені Головної Кой-
-рольної Комісії звітував у 
(вилсвій неприяаності її го-
юви д-ра Вол. Галана, його 
іаступннк, інж. Степан Куро-
іась. Він ствердив у першу 
гергу. що Контрольна Комі-
ія впродовж мни. тижня з 
іайбільшою дбайливістю і 
/вагою перевірила організа
ційний і фінансовий стан У-
іСоюзу та його діловодство 
га ствердила, що все с в най
більшому порядку і що орга
нізація виказує виразні тен
денції дальшого росту. Пере
ходячи поодинокі позиції ор
ганізаційного життя, інж. Ст. 
Куропась твердив, що коли 
мова про членів, то можна б 
сказати, що в звітному ча
сі „нас діти врятували", а 
це тому, що з звітному ча-

ЗАГРАВА ВОДНЕВОЇ БОМБИ НАД ОКЕАНОМ 

Велетенська вогняна куля, позакривана Частинно хмарами 
диму, спричинена розривом водневої бомби скиненої з літака 

^ ^ н а острів Наму 

Німеччина не виречеться втрачених східніх 
земель 

Бонн. — Західньо - німець
кий уряд запевнив 11 мільйо
нів німців, прогнаних після 
війни з т. зв. Судетського 
краю в ЧСР і східніх земель, 
що їх дістала Польща, що він 
ніколи нікому не запродасть 
їхнього права до „своєї вуж
чої батьківщини". Західньо-
німецький міністер закордон
них справ д-р Гайнріх фон 
Бреитано і міністер для все-
німецькнх справ Кайзер виго
лосили промови і вислали 
звернення до кількох великих 
груп тих німецьких виселен
ців, які майже одночасно що
року відбувають свої зібран
ня в різних західньо-німець-

Бохумі на Рурщині зібрались 
100,000 колишніх мешканців 
німецького Помор'я, а в Кель
ні — 30,000 колишніх меш
канців Бресляв (Вроцлаву). 
Міністер фон Брентано зая
вив, що західньо-німецький у-
ряд не змінить свого принци
пового становища, що право 
самовизначення с еднннм мі
рилом, за яким населення 
краю чи окремих провінції! 
може виявляти свою волю 
щодо дальшого політичного 
стану. Найбільш категорич
ною була заява цих речників 
західньо - німецького уряду 

АНГЛШ РІШЕНА СИЛОЮ 
ЗБЕРЕГТИ СВОЇ КОЛОНІЇ 

Лондон. — Англійський у-
ряд рішений. всімн засобами, 
включно з покористуванням 
силою, зберегти свої колонії 
Кипр, Сінгапур і Аден з ува
ги на їх стратегічне значен
н я — заявив міністер закор
донних справ Селвейн Ллойд 
у понеділок 21 травня на зіб
ранні консервативної партії в 
Нюарку, в окрузі Нотінгтем-
шайр. Зречення з отих замор
ських посілостей, — сказав 
Ллойд, — було б для уряду 
„злинанням свого символу ві
ри". Англійський міністер за
кордонних справ використав 
цю нагоду для виголошення 
такої політичної промови сві
домо, щоб відповісти щораз 
частішим голосам критики на 
англійську політику на Кя-
прі. Сінгапурі й Адені: в цих 
всіх трьох пунктах населення 
домагається права самовиз
начення з очевидною ціллю 
проголосити власну держав
ність, або приєднатися (як у 
випадку Кипру) до .іншої дер
жави. Всі ці три посілості є 
тепер „коронними колоніями" 
Англії, при чому Аден охоп
лює порт, як колонію і сумс-
жннй обшир, як протекторат. 
З трьома іншими коронними 
колоніями такого самого ве
ликого стратегічного значен
ня —' Ґібральтаром, Мальтою 
і Гонг КОНҐОМ — Англія (по
кищо) не має клопоту. Най
гірша ситуація є тепер на 
Кнпрі, де продовжується під
пільна терористична акція 
тайної кипрської революцій 

них містах. У Нюрнбергу від 
будись такі'збори з участю І воєнним німецько - польським 
110,000 судетських німців. ВІ кордоном. 

щодо земель між теперішньою 
лінією Одри-Нісси (німецько-1 н о ї організації. Англійський 
польський кордон) та перед-^ міністер Ллойд різко крвти-

ловя Партії Праці, кол. пре
м'єра Клемеята Етлі. Ллойд 
спростував закид цього ос
таннього, наче б щойно від 
вивезення з Квпру архнелпе-
копа Макаріл почав шаліти 
на Кнпрі терор і погіршились 
відносний. Революційна акція 

кнпрських греків почалась 
в листопаді мни. року, а-Ма
каріл вивезено в березні ц. р. 
головно власне за його від
мову виступити проти теро
ру й осудити його. Ллойд за
певняв, що тільки невелич
ка частина кнпрських греків 
одобрюс діяльність тієї теро
ристичної організації, бо ця 
діяльність коштує кривавих 
жертв також самим кнпрсь-
кнм грекам і створює страш
ні умовний життя для всього 
населення. З Інших заторк-
иених Ллойдом справ — вія 
„привитав" в імені англійсь
кого уряду заповіджеву ре
дукцію збройних сил СССР. 
але підкреслив, що Англія 
швидше почала зменшувати 
свою армію і засадничо сто
їть на становищі, що кожне 
роззброєння повинно бути., 
предметом контролі н інспек
ції. В теперішніх міжнарод
них умовинах НАТО мусить 
залишитись сильним війсь
ково, а ще сильнішим політи
чно. Тепер нема безпосеред
ньої небезпеки совстської аг
ресії. Совстські” диктатори 
пробують „експортувати ко
мунізм так само, як всякі 
експортові товари і свою тех
нічну службу". — Але — 
прийшов до висновку англіи-

* Прем'єр Ізраїлю foTOB поїхати до Каїро 
Єрусалим. — Ізраїльський і більше візи на в'їзд будь-яко-

прем'ор Бея Гуріон потвер-Іму арабському журналістові, 

ськнй міністер закордонних 
кував становище соціялістич-1 справ Ллойд — теперішня хо-
ної опозиції та недавній вис-ілодна війна куди краща від 
туп в палаті лордів кол. го-1 атомової війни. 

= Я5» 

Єгипет затаює дальший зануп зброї 
див заяву, що її склав пе
ред молодим єгипетським 
журналістом, який інкогніто 
відвідав був Ізраїль, •— що 
він, Бен Ґуріон, готов в кож
ній хвилині поїхати на кож
не місце, включно з Каїром, 
на зустріч з єгипетським пре
м'єром Н а с с е р о м і обго
ворити з инм усі справи, що 
їх тільки захоче заторкнути 
Нассер. Жидівські часописи в 
Ізраїлі передрукували в ці
лості репортаж і політичні 
коментарі, що їх написав той 
єгипетський журналіст Ібря-
гім Іззат, репортер одного с-
гипетського тижневика в Ка
їре Однак ізраїльський уряд 
заявив, що не видасть ніякої 

поки єгипетський уряд не по
годиться впустити до Єгипту 
ізраїльського журналіста і не 
запевнить Йому такої самої 
безпеки та свободи рухів, як 
це сталося у випадку подоро
жі Іззата до Ізраїлю. Цей ос
танній дуже гостро скритику-
вав у своїй статті відносини, в 
яких мусить жити арабська 
меншина в Ізраїлі. Однак вік 
признав, що настрої жидівсь
кої маси в Ізраїлі С мирні і 
всі мріють про тривкий мир 
з Єгиптом. Проте він пересте
ріг арабський світ перед си
льним промислом в Ізраїлі, 
який, допущений ва арабські 
ринки, сильно пошкодив би 
арабському промислові. 

Звільнені з сов. кацетів поляки й балтійці 
сподіваються виїхати до Америки 

Ню Иорк. Багато поля
ків і балтійців, особливо ес
тонці й литовці, дістали в ос
танніх днях від своїх свояків, 
які перебували в совстськнх 
таборах невільничої праці, ли
ти з повідомленням, що їх не 
тільки випущено на волю, але 
< що буцім-то большевикн о-
Зіцялн їм, що дадуть їм візу 
ча виїзд до ЗДА. якщо вони 
іього захочуть і якщо зголо-
яться їх свояки в Америці. 

При цій нагоді американська 
преса пригадує, що бо.тьше-
чики в и в е з л и а ,.східньої 
Польщі" після зайняття її в 
1939 р. 1.500.000 „поляків", 
— що, очевидно, торкається в 
:іершій мірі українців, білору-
:инів і литовців. 300.000 гро
мадян Польщі звільнено в 

1942 році при творенні армії 
Андерса, а коло пів мільйона 
З кінцем війни. Тепер полег
шали можливості жидів із 
СССР до Палестини. З Поль
щі дозволено на виїзд певної 
скількости осіб до Англії, де 
їхні свояки осіли на постійне. 
Однак Державний Департа
мент дуже сумнівається в 
здійснення большевиками о-
біцянок. даних звільненим 
вчорашнім в'язням | кацетів 
якщо взагалі такі обіцянкг 
були дані. - бо ж саме тепег 
йде посилена акція комітет} 
ген. Міхянлова за поворотом 
„на родіну" втікачів, а совст-
ська амбасада в Зах. Німеччи 
ні не вгаває у заходах спону
кати до масової репатрілції та
можнях емігрантів а СССР і 
ентелітинх країн. 

Каїро. — В єгипетській ра
діопередачі з Каїро було в 
останню неділю повідомлен
ня про підписання нової умо
ви між Єгиптом і Польщею 
про закуп у Польщі зброї.— 
Речник польської амбасади в 
Каїро не заперечив ані не по
твердив тієї вістки, тільки під
креслив, що дійсно ВІД двох 
тижнів перебуває в Каїро де
легація від Польщі для ве
дення торговельних перего
ворів. Тим часом речник с-
гнпетського уряду на другий 
день після тієї радіопередачі 
заперечив тій вістці, заявив
ши, що вона полягала мабуть 
на „непорозумінні" та що 
вправді підписано з Польщею 
торговельну умову, але нема 
там мови про транспорт 
зброї з Польщі для Єгипту*. 
Однак закордонні диплома^ 
й журналісти в Єгипті пе
реконані, що та радіова віст

ка була правдива та що лиш 
згодом єгипетський уряд ви
рішив відкликати її, щоб на
далі закуповувати зброю у 
комуністичних державах у 
тайні перед західнімн держа
вами. Саме в минулу, суботу, 
напередодні того таємничого 
„помилкового" радіоповідом
лення, єгипетський прем'єр 
Гамаль Абдель Нассер виго
лосив войовничу промову при 
нагоді піднесення єгипетсь
кого прапору на торпедних 
човнах і міноловцлх, отрима
них в останньому часі від Че-
хословаччинв, чи пак СССР. 
Нассер, натякнувши на ос
танню достану 12 ракетних 
літаків від Франції Ізраїлеві, 
заповів, що Єгипет купувати
ме далі зброю „де вдасться". 
Здогадуються, що достава 
зброї для Єгипту була одиою 
з цін, за які Єгипет визнав 
комуністичний Китай. 

В С В І Т І 

•і Відділ повнолітніх членів 
v порівнянні з минулим ро-
чом зменшився на 29 членів 
а молодечий департамент 
збільшився в тому самому 
часі на 559 членів, що дало 
з результаті загальне збіль
шення на 530 членів. Давши 
загальний огляд фінансового 
?тану та потвердивши ци-
фериі дані у звіті гол. каси
ра, інж. Ст. Куропась в імені 
Гол. Контрольної Комісії 
ствердив, що „діловодство є 
у взірцевому порядку, майно 
іобре ульоковане і приносить 
задовільні відсотки, а орга
нізаційне жнття виказує нор
мальний: зріст членства та 

де здоровим руслом ДО СВІТ 
іої майбутності! УНСоюзу". 

З черги звітували індиві
дуально поодинокі члени Го 
іовної Контрольної Комісії-

пп. інж. Ст. Куропась, Іван 
їванчук, Петро Кучма й інж. 
Володимир Коссар. Всі вони 
заторкувалн актуальні орга
нізаційні і громадські пробле
ми УНСоюзу на місцях, зу
пиняючися на своїм власній 
актнвнекті. Інж. В. Коссар 
подав крім нього загальну 
характеристику Союзового 
життя в Канаді. 

На цьому закінчено пер
ший день нарад Гол. Уряду 
УНСоюзу. І-

• Гаврі Трумаи, /кол. прези
дент, роз'їжджаючи по Европі 
прибув до Риму, де з усмішкою 
позував фотографам иа тлі руін 
історичного КолНзею Він був иа 
15-хвнлнниій авдігнції У Папи 
Шя ХП, після чого Пап.; прий
няв також його дружину І чле
нів товариства, з яким панство 
Грумани разом перебувають в 
Европі Трумаи відмовився ска
зати, пр”о що була мова між ним 
і Папою, але признав, що він в 
прихильником встановлення по
стійної американської амбасади 
при Ватвкані 

• У Парижі закінчилась су
дова розправа, яка впродовж 
"І1 дня була сенсацією Франції: 
v справі просякання військових 
гаемннць а Державної Ради Вез-
іеки. З-посеред 4-ох підсудних 
- двох звільнено: генерального 
скретаря Державної Ради Без

пеки, Жана Мона, бувшого ге-
черального резидента Туиісіі 
і журналіста Барана, який мав 
передавати отримувані від Ради 
Безпеки відомості про воєнну 
ситуацію в Індо-КитаІ одному 
:омуністичному послові. Чотири 
юкн в'язниці дістив асистент 
Жана Мона. Рене Тюршен. лкие 
іавав документи урядовцеві Ро-
жерові Лябрюсс. що передавав 
їх названому журналістові. Ля
брюсс засуджений теж на чоти
ри роки в'язниці. Після проголо
шення присуду в судовій залі 
зчинилася бійка між свояками 
підсудних. 

• }1л Кнпрі, в помешканні 
спархіяльного г.пнекопа а Пато-
су. англійська поліція знайшла 
В пістоль, з яких дві були з пов
ними магазинами набоїв, а одна 
— як виявлено з поміччю балі-
стячяопв досліду — була вжита 

недавно для терористичного за
маху зі смертним вислідом. Хто 
міми користувався — невідомо, 
ю сам слископ утік до Греції. 
Англійці опечатали будинок. 
Минулої неділі згинув наслід-
:ом терористичної акції грець
ких націоналістів 32-ий англієць 
на Кнпрі, 19-річциЙ вояк, пора
нений бомбою. 

• Матілш Р а к о ч І , перший 
секретар мадярської комуністич
ної партії, заявив, що з в'язниць 
Мадярщинн випущено всіх соці
ал-демократів, про яких під час 
відвідин у Лондоні Хрущова, 
говорили англійські соціялістя. 
Мадярські комуністи повідомн
ій про це англійську Партію 
Праці. 

• Хрущов під час бенкету, 
влаштованого иа честь францу
зького прем'єра і міністра закор
донних справ, оповідав переро
блену на російський лад відому 
казку Лндсрсена про царя, що 
його не можно було пізнати ко
ли він роздягнувся. „У купелі. 
— закінчив свою розповідь Хру
щов — ви не можете відрізняти, 
хто цар, а хто Хрущов". Закор
донна преса вмістила з цього 
приводу влучні завваги, що між 
старорежимним самодержавним 
царем 1 диктатором Хрущовим. 
нема великої різниці. 

• У Калькутті в Індії зростає 
епідемії холери, ка яку захво
ріло впродовж перших трьох 
тижнів 1,207 осіб, а з них 173 
особи померли. У тому мільйоне-
•ому місті вибух скандал у зв'я
зку з публічними закидами, що 
службовці міського санітарного 
відділу продають відпадки хар
чів, а з старого поржавілого за
ліза поробили руря для допли
ву питної ВОДИ . 
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ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ 
23 травня 1938 року на вулиці Роттердаму згинув від 

годинникової бомби, схованої ніби у пуделку сигар, Євген 
Коновалець, ще одна жертва большевнцької змови і про
вокації. Від того часу рік-річно згадує його пам'ять не тіль
ки політична організація, яку він оголював від 192У року, 
але it ціле українське громадянство, свідоме ного індивіду
альносте на всеукраїнську міру та його історичних заслуг. 

Євген Коновалець — молодий студент у рядах австрій
ської армії, став клясичннм зразком, як у военно-революцій-
ні роки люди, які мають в собі завдатки до великих діл, 
дістають змогу вирости, діяти, переходити в майбутнє, як 
творці історії рідного народу. Він був одним із тих молодих 
галичан, які в горнилі революції 1917/19 pp. так глибоко 
перейнялись всеукраїнським світоглядом, що не тільки в 
їх політичних поглядах, але й у їх вдачі та психіці не стало 
місця для територіяльного партикуляризму. Це був все
український державний, який відчував і знав, що, поки 
батьківщина поневолена, мусить вестить за її визволення 
безперервна боротьба, включно із засобом сили, як проти
ставлення насильству окупанта. Таким чином Євген Коно
валець став одним із тих фанатиків творення української 
збройної сили, які, на жаль, були нечисленні в перших ро
ках української революції, що відразу полонила народні 
маси, передусім своїми соціяльнимн гаслами. 

І тому з таким трудом примшлось дістати дозвіл ua фор-
мування Січових Стрільців у Києві літом 1917 р. Після ко
роткого первісного періоду, Євген Коновалець став їх ко-
мандантом і був ним до самого кінця існування цієї військо
вої формації, яка з відділу і куреня розрослась у корпус. 
З іменем Січових Стрільців нерозривно зв'язане ім'я Євгена 
Коновальця, їхнього полковника. Він і Його найближчі спів
робітники — військовики, що становили Стрілецьку Раду, 

Овген Онацькнй 

БАТЬКІВЩИНА 
Я одержав лист від одного 

онака: 
„Пане професоре! Виясніть 

дені, що це таке — Батьків
щина? Чому ми, українські 
емігранти, звемо Батьківщи
ною далеку і простору Ук
раїну, в якій, як я переко
нався, мої батьки тільки й 
знали, що своє село та кіль-
ка сусідніх, де вони народи
лися й жили свого часу, і де 
вони знали дійсно кожний 
кущ і кожний горбок. Чи не 
було б доцільніше звати 
Батьківщиною власне отой 
кутик землі, який вони знали 
і який досі люблять, а не по
ширювати цієї назви на всю 
Україну, якої вони не зна
ють?" 

На це питання я мусів від
повісти. Вважаю не зайвим 
подати цю відповідь багатьом 
іншим юнакам, і не-юнакам, 
перед якими воно, мабуть, не 
раз вставало. 

Було б помилкою вважати 
за Батьківщину взагалі будь-
який. ,,кутик землі", бо Бать
ківщина, як ми тепер розу
міємо це слово, це не тільки 
земля, вужча чи просторіша, 
а це — моральна вартість, 
одна з найцінніших духових 
вартостей людини, що її лю
дина виробила собі протягом 
понад двох тисячоліть, і що 
за неї готова нерідко проли
ти свою й чужу кров, і відда
ти власне життя. 

Був час, коли під словом 
Батьківщина люди дійсно ро
зуміли малий „кутик землі", 
де вони народилися, де жили 
і вмирали, і де покоїлися ко
сті їхніх предків, і перебува
ли їхні душі. Це було в ча
сах давньої класичної Греції 

зуміли створити з тієї бойової одиниці зразкову формацію. >, 
Євген Коновалець був типом активіста. Коли носив вій-, „US^SSSSST^- патрТя 

ськову уніформу — був звеличником залізної дисципліни.. _ б с в я т о ю землею" 
якої вимагав від вояків, але яку стосував також до власної 
особи. Тому він був вірний Центральній Раді і приєднався 
до думки більшосте Стрілецької Ради, що після розігнання 
німцями Центральної Ради та приходу до влади гетьмана П. 
Скоропадського — треба погодитись радше на розв'язання 
Січового Стрілецтва, як окремої формації, аніж на зміну 
прапорів і присягу новій владі. Дозвіл на нове формування 
та збройний виступ проти Гетьманату під тиском Україн
ського Національного Союзу для рятування самої ідеї дер
жавносте України — були наступним еталон. Після битви 
під МотовилЧвкою 18 листопада 1918 року і відновлення 
Української Народної Республіки, з Окремого Загону став 
Осадннй Корпус, а його командант, полк. Євген Коновалець, 
став командантом Києва. 

освяченою релігією. Там жи
ли їхні боги, в яких ті люди 
вірили і яким культ віддава
ли, — боги, що були звичай
ними духами давніх предків, 
обмежених героїв. Це була 
дійсно конкретна батьківщи
на, в якій був знаний кож
ний горбок і кожний кущ, з 
яким в'язалися иайінтемніші 
переживання дитинства і ро
мантичної молодосте. Але 
вже й тоді були в давніх 
греків дві батьківщини — од 

Після заломання українських збройних дій і переходу На, вужча, з родинним вог
ка еміграцію — полк. Євген Коновалець залишається акти-інищеи 1 могилками батьків, 
вістом. Колишні СС-н вступають до 6-ої дивізії ген. Марка (ДІДІВ, прадідів, похованих тут 
Безручка, кол. шефа штабу Корпусу Січових Стрільців. —-
Коли Польща зрадила УНР у Ризькому договорі, а в Гали
чині завела режим окупації, кол. Січові Стрільці засновують 
у Львові Військову Організацію, яка підносить прапор ре
волюційної боротьби. проти Польщі. 

У січі 1929 року полк. Євген Коновалець стає на чолі 
новозоргаиізованої Організації Українських Націоналістів. 
Не вдаючися в розгляд різних поглядів на ролю і діяль
ність цієї організації, не підлягають сумніву дві правди: 
1) ця організація перейшла вже в історію, як продовжувач
ка політичної боротьби за Україну революційно-збройним 
ділом і 2) сам полк. Євген Коновалець, мавши авторитет, 
почуття такту і надпартійну зрілість, підтримував увесь час, 
буквально аж до самої смерте, живий безпосередній зв'язок 
із керівниками різних політичних таборів і партій, повто
рюючи не раз: „Різні шляхи ведуть до Києва, але всі ми 
там зустрінемось". 

Американсько-українська громада мала нагоду поба
чите й пізнати безпосередньо Євгена Коновальця вперше 
у 1937 році, його приїзд був також доказом широчіні його 
політичного овиду: революційна боротьба може вестись 
тільки за власні фонди. І тому він прибув сюди для орга
нізації політичного запілля для своєї акції на терені емігра
ції в Західній Европі та боротьби на рідних землях. Укра
їнське громадянство в Америці дало йому значну підтримку, 
і поважні організаційні наслідки з того часу втримались 
по нинішній день у З'сднненнх Державах і Канаді. 

Євгенові Коновальцеві належить поклін у 18-ті рокови
ни його смерти, як воякові, що впав на стійці, як чільному 

же, в огорожі родинного ма
стку, і друга, ширша, з гро
мадським спільним осеред
ком, пританеум, і спільними 
героями, що їх шанувалося в 
обмеженій території громади, 
визначеної згідно з релігій
ними приписами. Тут давня 
людина знаходила свою без
пеку, свою охорону, можли
вості матеріального добробу
ту й духового розвитку. По
за межами цієї батьківщини 
стелився ворожий світ із чу
жими богами, із чужими зви
чаями, із чужими, часто во
рожими людьми. Досить бу
ло кинута свою батьківщину, 
як людина вже не знаходила 
ані своєї релігії, ані жадного, 
необхідного кожному су
спільного зв'язку. Лнше в 
батьківщині, в отій „святій 
землі", знаходили давні гре
ки свою людську гідність і 
свої обов'язки; треба було 
любити ботьківщину, з якою 
зв'язаний був культ предків 
і богів, треба було коритися 

цжений несправедливо своєю 
батьківщиною на смерть, ка
зав своїм учням: 

— Батьківщина більша за 
батька і матір. Яка б не була 
вона до нас несправедлива, 
треба зносити цю несправед
ливість, навіть не намагаю
чись її уникнути. 

І дійсно, Сократ не зробив 
жадної спроби уникнути сво
єї несправедливої кари на 
смерть. 

Ф р а н ц у зький дослідник 
клясичної старовини, Фус-
тель де Кулянж, каже, що 
чавній грек і римлянин (рес
публіканських часів) ніколи* 
не вмирали з відданосте до 
когось, — вони вмирали г 
відданосте до батьківщини 
бо, боронивши її, знали, що 
боронили найдорожче —"мо
гилки своїх предків, і релі
гію, з тими могилками пов'я
зану, — боронили все життя 
своє, матеріальне й духове. 

І так батьківщина, земля 
предків, вже навіть і в дав
ніх греків та римлян із часом 
набирала все більше форм 
моральної й духової вартосте. 
Батьківщина вже навіть і в ті 
часи поволі переставала бути 
тільки землею, територією, 
але ставала й суспільством, 
громадою, пов'язаною спіль
ними інтересами, спільною 
мовою, спільними звичаями, 
почуттям громадської, перше 
родової чи племінної, а потім 
і ширшої солідарносте. 

Людина не може жити й 
розвиватися поза громадою, 
поза суспільством, і Батьків-, 
щина — це власне, після ро
дини, перший конкретний ви
яв того суспільства, що в 
ньому людина духово й фі
зично формується і розвиває 
свою особистість. Отже, бать
ківщина — це не тільки зем
ля, територія, але Й все ду
хове оточення, речі і люди, 
що на тій землі перебувають 
і витворюють ту спеціальну 
моральну атмосферу, в якій 
людина знаходить найкращі 
можливості для свого розвит
ку. 

Не завжди батьківщину ви
значає єдина спільна мова: 
шваііцарці розмовляють Чо
тирма мовами, але всі одна
ково люблять свою батьків
щину — Швейцарію. 

Не завжди батьківщину'ви-
значае й одна спільна нація 
— населення тої ж самої 
Швайцаріі складається з 
представників трьох великих 
націй Бвропи — німецької, 
французької й італійської — 
але всі швапцарці готові бо
роните свою батьківщину від 
нападу і Німеччини і Італії, 
чи Франції. 

Не завжди батьківщину ці-
хус одна спільна релігія — 
напр., у Німеччині живуть 
мирно бік-о-бік протестанти 
й католики. 

Не завжди батьківщину ви
значає одна спільна терито
рія — українські емігранти 
розкидані тепер у всім віль
нім світі, але вовн вважають 
і далі Україну за свою бать
ківщину: територія в бать
ківщині — мов стіни родин
ної господи: зберігають спо
гади про славні діла мину
лого, але не виключають із 
родини тих її членів, що опи
нилися з тої чи іншої причи
ни поза її межами. 

Не завжди батьківщину 
визначає одна спільна дер-

ЙОРДАН-ДЖЕРЕЛО РУЇНИ ЧИ 
ДОБРОБУТУ 

Довкола широкого звідом-
лення генерального секрета
ря Об'єднаних Націй Дата 
Гаммершнлда з його миро
творчої подорожі на Середній 
Схід покищо запанувало за
тишшя. Члени Ради Безпеки, 
задовольнившись висновком, 
що Гаммершилдові вдалося 
відновити перемир'я і поши
рити компетенції Перемйрчої 
Комісії генерала Бернса, не 
поспішають з дебатами, які 
:корше могло б наново роз-
Зурхати пристрасті, аніж по
глибити духа примирливосте., 
Правда, сам Гаммершилд ві
рить, що тепер почнеться 
„похід" у відворотному по
рядку: замість в сторону вій
ни, — в сторону тривкого ми
ру між Ізраїлем і його враб-

ькимн сусідами. Але тим ча-
:ом існує • потенціяльна мож
ливість, що кожної хвилини 
иоже вибухнути там війна, і 
го з дуже кумедної причини: 
якщо Ізраїль продовжувати
ме копання каналу, який мас 
•керувати частину вод з Иор-
іану на ізраїльську пустиню. 
У звідомленні Гаммершнлда 

виразне застереження, під 
яким арабські країни — Си-
рія, Ливан і Йорданія — під
писали умову про нове пере
мир'я: щоб Ізраїль не віднов
лював будови каналу, бо 
накше, мовляв, ді арабські 

ти існування так швидко зро
стаючому населенню Ізраїлю, 
треба побільшити в цій кра
їні засівну площу на яких 
500,000 акрів впродсяж най
ближчих десятьох років. 

Одиноким порятунком мо
жуть бути води Йордану. 
Правда, теперішній Йордан 
не той, що був за біблійних 
часів. В руїни обернулися 
міста над цією святою рікою 
і звузилось її корито, забруд
нилась, замулилась її вода. 
Греба розкопати її джерела 
поширити річище, поробити 
зітну відног і сполучити їх 
птучними каналами. Але для 
<ього треба співпраці всіх 
названих чотирьох держав, 
ікі розпоряджають окремими 
відтинками Йордану та його 
допливами. І тут почннасть-
:я клопіт: ворожнеча між Із-
оаїлем та його арабськими 
:усідамн у н є м о ж л и в люс 
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ці" р. тут відбулася пресова 
конференція Президії Цен
трального Союзу Українсько
го Студентства для поін4юр-
мувания українського грома
дянства на еміграції про про
ект відзначення 35-річчя іс
нування цієї студентської 
центральної організації, що 
під сучасну пору об'єднує ко
ло 750 студентів, в тому чис
лі 107 в європейських краї
нах. 

Павло Дорожинський, те
перішній президент ЦЕСУ-
С'у, подав загальні рами за
планованих імпрез в літньо
му семестрі ц. p., а референт 
культ.-освітніх справ д-р В. 
Маркусь запізнав присутніх 
представників преси з дета
лями програми і відповідав 
на питання, ставлені числен
но заступленими журналіс
тами. Крім традиційних уже 
ВЛКУ — внеокошкільнях 
літніх курсів українознав-

ідійснення всяких іригацій- ства, що цього року входять 
чнх задумів. 

Конкретно, північний Ли
ван і північно-східня Сирія с 
?як-так самовистачальні що
до запасів води. Найкраще з 
цього погляду стоїть Сирія, 
яка саме тому й ставить най-
рішучішнй спротив всяким 
іригаційним проектам на те
рені колишньої Палестини, 
бо вони принесли б більшу 
користь І::раїлеві, як їй, Си
рії. Зате вже Ливан мав би 

країни поведуть проти нього (велику користь, якби розбу-
війну, що, в свою чергу, мо- я у в а т н джерела Йордану на 

українському старшині, як чільному політичному діячеві і і" наказам, як наказам вищої!ж3***: До другої великої вій 
як індивідуальності, яких так треба українській нації. 'сили. Тому й Сократ, засу-| (Закінчення на crop. 3-ій) [річно. Отож, щоб уможлнви-

же розпалити світову поже
жу. 

Ця справа мас свою довгу 
історію, яка почалася ще пе-
;>ед постанням Ізраїлю, як 
самостійної держави. Бо ще 
тоді, коли існувала суцільна 
Палестина, як брнтійська ко
лонія, і щойно розгортався 
сіоністнчний рух, лідери цьо
го руху плянували північний 
кордон майбутньої жидівської 
держави поза гору Гермон, 
себто включно з джерелами 
ріки Йордан. Розпад- Палес
тини на кілька малих дер
жав, з яких Йордан безпосе
редньо заторкус Ливан, Си
рію. Ізраїль і Йорданію (на 
території якої впадає до 
Мертвого моря) — надай 
цій біблійній ріці особли
вого значення, найбільшо 
для. Ізраїлю і Йорданії. Це 
•значення дуже просте: єдине 
можливе джерело одержати 
воду для країн, які тієї води 
потребують для своєї життьо
вої екзистенції. 

В особливо трагічній"'ситу
ації знаходиться Ізраїль, Йо
го кліматичні й топографічні 
умовний такі, що тільки пів
нічна і центральна частини 
мають сяк-так достатні дощо
ві опади. Дощі випадають 
там лише впродовж п'ятьох 
місяців — від листопада до 
квітня. Довге літо — гаряче 
^ сухе. В північній гористій 
частині ще сак-так зберіга
ється вода. Зате південна пу
стиня Неґев, яка займає май
же половину території Ізраї
лю, це хліборобський неужи-
ток. Тим часом іміграція до 
Ізраїлю нараховує пересічно 
по 50,000 душ щороку. Це 
число може поважно зрости, 
коли большевики облегшать 
можливості виїзду жидів з 
СССР і коли самостійне дер
жавне існування Марокко і 
Тунісі!, імовірно, погіршить 
екзистенцію тамошніх жидів. 
До того ж приходить природ
ний приріст, коло 40,000 осіб 

в п'ятий рік свого існування 
і стоятимуть під знаком те
ми : „Академічне життя в 
УССР сьогодні" — Ювілей
ний Академічний Конгрес, як 
звучить офіційна назва від
значення трндцятип'ятиріччя, 
передбачає доповіді й диску
сії на тему .Десять років ук
раїнської еміграції та її пер
спективи". Цей конгрес мас 
відбутися наприкінці серпня 
ц. p., а в його триденну про
граму ввійдуть: доповіді й 

ного території » сполучити 
річку Літані з Йорданом по 
стороні Ізраїлю, з тим, що 
збудована по стороні Ізраїлю 
гідроелектріння давала б 
електричну енергію Ливано
ві. Такий проект невнкональ-
иий через загальну Ізраїль-
с ь к о-арабську в о р ожнечу. 
Ще більшу користь мала б 
Йорданія, якби розум пере
вищував у тій частині землі 
почування. Ситуація Йорда
нії може ще гірша, як Ізра
їлю, бо навіть гребля, розбу
дована вад допливом Йорда
ну, Ярмуком, не всилі, разом 
із теперішнім Йорданом, за
довольните запотребування 
на воду одномільйонового на
селення цього королівства, 
яке несподівано напучнявіло 
500,000 арабських утікачів з 
Ізраїлю. З усіх арабських 
держав Йорданія, найбільше 
терпить під терором пристра
стей і політичного ^шантажу 
збоку Сирії, найменше тут 
заінтересованої країни. І то
му Йорданія також найпри
хильніше поставилась до іри
гаційних проектів у всьому 
обширі Йордану і є політич
но найменш ворожою супро
ти Ізраїлю, хоч нестерпну ат
мосферу витворюють там зга
дані сотні тисяч втікачів, ке
рованих фанатичною нена
вистю до жидів та глухих на 
мову економіки. 

Конкретний проект могут
ньої розбудови Йордану і ці
лої сітки водних каналів де
талізував і запропонував усім 
з а і н т ересованнм державам 
американський інженер Ерік 
Джонсон, що, як репрезен
тант през. Айзенгавера, від
був п'ять подорожей на Се
редній Схід. Його проект по
більшив би негайно засівну 
площу на 250,000 акрів, при 
чому Йорданія дістала б 
477,000.000 кубічних метрів 
води. Сирія 132,000,000, Ли
ван 35,000,000, а Ізраїль 400,-
000,000. Три арабські держа
ви дістали б 62% нових за

пасів, а Ізраїль — 38%. Всі 
арабські країни і Ізраїль 
(цей останній неохоче, бо хо
тів би більше) погодились на 
цей плян і розподіл водної 
енергії, за вийнятком Сирії, 
яка зірвала переговори. Аме
рика у львиній частині фі
нансувала б цей проект. Ко
ли в жовтні 1953 р: Ізраїль 
почав розбудовувати Йордан 
на власну руку, Сирія по
кликалась на договір про пе
ремир'я, який забороняв змі
нювати в здемілітаризовано-
му обширі існуючий стан, 
щоб не приспорювати ні од
ній стороні економічно-стра-
тегічннх користей. А регуля
ція і розбудова річища Йор
дану Ізраїлем мусіла б ва-
торкнутн також здемілітарн-
зовану смугу на ізраїльсько-
енрійському пограннччі. Над 
тією частиною Йордану, що 
становить собою кордон, але 
знаходиться по стороні Ізра
їлю, панують енрійські арти
лерійські позиції. Тодішній 
голова Перемнрчої комісії, 
данськнй генерал Бенвіке, 
побачивши безпосередню за
грозу війни, наказав Ізраїле
ві припинити ірригаційні ро-
роти. Об'єднані Нації затвер
дили його становище, але 
визнали, що цю проблему 
треба піддати „конечному 
розглядові". Ізраїль тепер 
уважає, що два з половиною 
роки, які минули від того ча
су, дали досить нагод для 
„конечного розгляду", і за
повідає продовжування робіт. 
Гаммершилд вирішив, що від 
того ситуація не змінилася і 
Ізраїль мусить ще „підожда
ти". Якщо Ізраїль порушить 
цю ситуацію, з сирійськнх 
позицій посиплеться вогонь 
по робітниках — і війна го
това. 

Ерік Джонсон певний, що 
за 3-4 роки розум таки візь
ме верх. Коротшого реченця 
чавіть він, оптиміст, не во
рожить. 

дискусії, вокельно*хореогрй-
фічна програма і спільний 
равт учасників та запроше
них гостей. ” ' 

Такі теми, 'як „Великий 
ісход із Батьківщини і Його 
місія", „Демографічний стан 
української еміграції", „Ог
ляд і підсумки культурної 
діяльяости української емі
грації", „Зовнішня інформа
ція", „Проблема української 
політичної едндстн" — щоб 
вичислити тільки важливіші, 
вже частинно обсаджені ре
ферентами, своїми й чужими, 
що дають запоруку високого 
рівня і справді цікавого 
опрацювання-.Дотепер пого
дились виступати з допові
дями лп. проф. І. Мірчук, 
проф. Г. Кох, лроф. В. Ку-
бійовнч, проф. О. Кульчнць-
кий і ряд інших. Є також 
добрі вигляди на те, Щр в 
Конгресі візьмуть участь на-1 

ші науковці Ч. політично-гро
мадські діячі з ЗДА і Кана
ди, що забезпечить всебіч
ність насвітлення намічених-
тем. Передбачено, крім пле
нарних засідань, праці комі
сій, що згодом,^разом з допо
відями, будуть опубліковані 
спеціальною) книгою. 

Добрий почни українсько
го студентства заслуговує під. 
кожним поглядом на повну 
моральну й матеріяльну під* 
трнмку української еміграції. 
Лде бо про, загальноукраїн
ську справу,, в якій брати
муть участь, дослівно всі ук
раїнські діячі, без різниці по
літичних поглядів, які мають 
щось на згадані теми сказа
ти. Відрадних. с явище, що 
ця ініціатива • виходить, від, 
студентів, які можуть похва
литися перед своїми старши
ми компатріотами повною ор
ганізаційною єдністю і доб
рою взаємною співпрацею. 
Так упорядкованих клітях 
суспільно-громадського жит
тя у нас нема багато, і тому 
треба дорожити й сприяти 
цим нечисленним загально
українським .інституціям та 
починам, що служать загаль
н о у к раїнському інтересові 
Факт, що в,ЦЕСУС'і заступ
лені всі українські студенти, 
що на пресовій конференції 
виступали члени його Прези
дії, заанґажоваві в різних по
літичних середовищах, але в 
даному випадку представлені 
як єдине тіло, яке плянус ft 
переводить добру справу, ~ 
робив на веіх,.ігрнсутніх прх? 
ємне враження і кидав ясний, 
промінь на наше еміграційне 
життя. Його формувати і 
увалрямлюватн будуть • 
майбутньому ось ці молоді 
комілітонн чн докторанти, а 
стиль, який вони продеион-
стровують, вже-тепер змушує 
сподіватись,' Що вони його пе
ренесуть зі- студентського 
відтинка на; політично-гро-
мадськяй. 

Симон Петлюра 

І. ФРАНКО —„ПОЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЧЕСТИ" 

(2) 

Є ще один цінний здобуток 
від знайомства з Франковою 
творчістю. Франко не тільки 
співець прекрасного і не 
тільки віщун національного 
оновлення. Він — „муж світ
ла", мудрий, бо знає людську 
душу взагалі і зокрема ук
раїнську душу. Він зрозумів 
цю душу і в минулій долі 
українського народу, і в вия
вах ії в сучасності. Через це 
Франкові ідеї, висловлені в 
художніх формах, особливо 
цінні, бо почуваєш, як гли
боко продумав він їх та усві
домив, і як палкість та при
страсність настроїв гармоній
но злилися зі зрілістю та 
психологічною обгрунтова
ністю думки. Франко нале
жить до тих поетів, що при
ваблюють до себе більше 
глибиною своєї творчосте ніж 
гарною формою, карбованим 

словом, мелодією ритму, хоч 
і в цьому відношенні на ба
гатьох його творах лежить 
печать справжнього таланту 
і відбиток гетівської „милос
те Божої". Тому то Франкова 
творчість, як творчість кож
ного справжнього мнетця, за
довольняючи вимоги, що ста
вимо ' до прекрасного, водно
час набуває виховних рис; 
від Франка багато береш, ба
гато чого вчишся і багато 
чим себе збагачуєш. 

Поетова муза народилась у 
часах, коли в національному 
житті панувало безладдя, і 
хаосом та протиріччями того 
життя вона просякла; його 
творчими прагненнями себе 
напоїла і оздоровила; його 
дисгармонійними елементами, 
тими, що мають у собі роз-
кладовий фермент, підточила 
власні сили і можливості, що 

так і залишилися ннвнявлені 
або у підсумках творчого на
пруження дали щось надрив
не і безмежно скорботне. І 
цей відбиток змісту націо
нального ” життя в поетовій 
творчості такий глибокий і 
такий історично правдивий, 
що, здасться, не можливо 
зрозуміти психологію україн
ського суспільства 80-х-90-х 
років, не ознайомившись з 
поетичними інтерпретаціями 
того, що створив Франко, з 
тими художніми зразками, 
поемами й пісянмн, що їх мо
тиви навіяв.сучасний поетові 

> момент. 
Історикові у к р а ї н ського 

Відродження (особливо для 
з'ясування його історії в Га
личині), Франкова творчість 
багато чого вияснить і допо
може глибше зрозуміти спра
ву. 

Про те, що дав цей вели
кий українець своїй країні, що 
він поклав у скарбницю ук
раїнської національної куль
тури і яка взагалі заслуга 
його в справі відродження 
України, напишуть книги і 
передмови до них у вигляді 
статтей, біографічних нари
сів і характеристик, україн

ська журналістика складає 
вже й тепер, в зв'язку з 
Франковими днями. 

Авторові цих рядків хоті
лось би вписати кілька сторі
нок в ювілейну літературу і 
притягти читачеву увагу до 
одного моменту в різноманіт
ній щодо змісту поетовій 
творчості, як йому здасться, 
до моменту особливо цінного 
з громадсько-національного 
погляду. Це момент націо
нальної чести і національної 
гідносте. 

Поетичного героя Франко
вого не можна відділити від 
самого Франка. Таке склада
ється враження, коли вивча
єш поетову творчість. І коли 
цей герой, оповівши нам у 
поемі „Зів'яле листя" глибо
ку драму, що він її пережив 
на грунті нещасливого ко̂ -
хання, забуває на хвилину 
біль „незагоєних ран" в злит
ті пісні особистого горя з піс-' 
нею народних злигоднів, що 
відкриває йому новий світ 
турбот і зацікавлень, нові 
шляхи для життьових праг
нень, — то життя рідного на
роду, таке яскраве в минуло
му і понуре в сучасному, ста
не для Франка-поета джере

лом, з якого він погасить 
спрагу свого надхнення, але 
разом з цілющим напоєм ви
п'є й отруту його. Поетові 
пісні зіллються з піснею на
роду, і мелодія їхня буде та 
'сама, що проходить ляйтмо-
тнвом через усю „музику" 
народ нього життя. 

В цій пісні багато смутку і 
.розпачливих нот. Тії чи ви
нен поет, що уста його мимо
волі нашіптують слова його 
пісні „в хвилях недолі; заду
ми тяжкої", що недоля на-
'роду, будучи й поетовою не
долею, стала „матір'ю скор
ботних дум", що вилились у 
пісню й породили її? Не бу
демо шукати відповіді на пи
тання: вона є в самому пи
танні. Так було і так довго 
ще буде, що життя народу 
Іпокрнвдженого історією, ви
значить своїм змістом і зміст 
творчосте свого співця, увій
де в його свідомість, як щось 
органічне, первинне, що пре
валює над усім іншим мате
ріалом поетичного надхнен
ня. І що чутливіший співець, 
що витоиченіша поетична 
вдача його, то сильніше ми 
відчуваємо вплив народнос
те на зміст його творчостн, 

то глибше пройде цей пер-
вень у лябораторію, що тво
рить художні образи й слова, 
Це — „закон сго же не прей-
деші", і Франкова творчість 
зайвин раз стверджує внут
рішню силу „закону". 

Вище ми сказали, що 
Франкова муза зародилася 
за часів безладдя в україн
ському житті. Це безладдя 
виключає можливість широ
ких плянів, сміливого почи
ну і популярних гасел, що 
кличуть до встановлення 
гармонії і вищого порядку на 
місці хаосу. Ширші кола в 
суспільстві не дуже сприйма
ють новаторство: тяжка віко
вічна спадщина зв'язала по 
руках і ногах рух народньо-
го життя, знесилила народ, 
знизила його сприйнятли
вість і, здасться, змусила йо
го звикнути до невільничого 
стану. Соціальна відсталість, 
безпросвітні злидні, залеж
ність від гнобителя, що зде
моралізував підлеглого і по
волі позбавив його почуття 
людської гідносте, погасив у 
ньому пошану да себе самого 
і довів його врешті до тієї ме
жі, за якою вже не повста
ють ні протести, ні питання 

про честь — це тло, що його 
давало Франкові життя укра
їнської Галичини. На цьому 
тлі він малює цілий ряд на
рисів з народнього життя, і 
в них проходять перед нами 
потворні образи п'явок, що 
висисають сили з народу, 
експлуататорів, що накинули 
на нього ярмо надмірної пра
ці, адміністраторів, що діють 
заодно з експлуататорами і 
разом з ними перетворюють 
народне життя у якесь стра
шне пекло. В пеклі цьому по
пеліє дух самодіяльносте, га
сне ініціятава і прищеплю
ється отрута, що труїть сві
домість'пригніченого. Яскра
ва серія оповідань, „Боа кон-
стріктор", „Бориславські опо
відання", „Великий шум" І 
особливо велика повість „Пе
рехресні стежки" малюють 
упадок, розлам і демораліза
цію, що широким потоком 
розлилась по всіх лініях на
роднього життя і просякла 
усі його розгалуження. 

Поетова свідомість сприй
має цю картину в скорботних 
і глибоко гнітючих тонах. 

Ой ідуть, ідуть тумани 
Над дністровими лугами... 

ВЧОРА ДІ СЬОГОДНІ 

Я помітила вчора, під вечір. 
Зеленіли ледь-ледь ясена, 
А сьогодні такі молодечі, 
Розправляють зеленії плечі. 
Скільки хочуть, п'ють сонця вони. 
Я проходила ,ліс,ом, І вчора 
Там фіялок Іще не було; 
А сьогодні, як синього моря, 
їх за ніЧ налило, налило. 
Я побачила вчора лелеку, 
Він на клуні сидів у дворі, — 
Спочивав, прилетівши здалека, 
А сьогодні своїй дітворі 
Дім будує — майбутнім лелечкам. 
Ластівки собГмостять гніздечка. 
Всі тривожні у цій порі! 
І помітила днями я цими. 
Як змінилися очі в дівчат:, 
Стали з сірих, чомусь голубими. 
О, невже це верни печать? 
Все вогнем своїм заполонила. 
Запалила сто_ сонць-пожеж... 
Вчора, друзі. _ я* ще не любила, 
А сьогодні — влюбилася теж! 

МАРІЯ ПОЗНАНСЬКА 

Тільки в мряці тонуть села 
І уява ііарн^ ялоднть. 
Тільки дума невесела 
Мов жебрак яо душах 

[ходить, 
Ті тумани, - І каже поет в 
іншому місці, — хитаються. 

Понад селбм'згущаються. 
Розляглися, тю полях, 
Щоб затьмити людям шлях. 
Щоб закрити їм стежини, 
Ті, що вгору йдуть 
' .. [з долини, 
в тую кузню, де кують 
Ясну зброю замість пут. 
Повите туманом, прибите 

горем, зяеси5іен> від важкої 
праці українське село не чує 
голосу „коваля", якому я уе-
та вкладає поет свій клич: 

Ходіть, люди, \хлг. Із поля' 
Тут кується краща доля. 
Ходіть, люди, порану, — 
Вибивайтесь з туману! 



Ч. 07Г 
НЯ 

Микола Новак, ЯпЩ Каліф. 

ШЛЯХ НАШОГО АРТИСТА ДО ГОЛЛІВУДУ 

^^ТТ я = і тЧ**ИЯЯИ|Щ^ИІИ 

<Ж©В€>ДА> ОЕРВДА, 33-го ТРАВНЯ-195». 
іШШеаеаиД ІЛІЛ . . . Л 

ПраІ^ади до Америки, най
ш л и працю у фабриці і за 
рік часу зложили ми обос зо 
старим досить цевтіа,на спро
вадженая дитини до. Амери
ки. 

Мати моя не вміла читати 
і писати, то треба було писа
ти д о вітчима. Пишу листи 
додому, щ о я хочу < забрати 
Марїява д о Америка, що за
плачу подорож, комунебудь в 
селі, хто згодився б привезти 
дитину до Америки. Вітчим 
відписує мені, що ніхто із се
ла не хоче виїжджати.до Аме
рики, — що може колись 
хтось трапиться, т о . він ту 
справу полагодять. Я чекаю 
і далі висилаю кожного мі
сяця по 20 доля рів. на удер
жання дитини. Три роки ми
нав, а мій вітчим ваше мені, 
щ о ніхто не хоче їхати д о 
Америки. Тоді я додумалась, 
щ о тут щось не те — впало 
підозріння, що вітчим не чи
тає листів мамі і не хоче да
та дитини, бо йому краще ді
ставати по 20 доларів кожно
го місяця і дитину тримати, 
чим позбутись такого; прихо
д у на господарстві. Написа
л а я в тій справі' до одних 
сусідів, щоб ЕОНИ написали 
Мені, чи з нашого с е л а не хо
тів бн хто виїхати д о Амери
ки. За пару тижнів дістала 
відповідь, що ціла- село ви
їхало б до тої Америки, ко
ли б хто шнфкартн вислав. 
І тоді я упевнилась.'у своїх 
здогадах: — мій вітчим, ось 
той, який колись н е хотів до 
своєї хати моєї дитини, тепер 
не хоче віддати мені .мого си
па, бо жаль йому стратити 
тих 20 доля рів. Шслала я 
одним людям шнфкартн, гро
ші на дорогу і написала, щоб 
привезли мені с и в а . з а це. 
Вітчим не міг вже нічого пе
речити в тому, бо ціла спра
ва б у л а вияснена • & мосму 
листі д о тих л ю д е й . 

Маріян мав 4 рбчки, як 
приїхав до Коговз, Н. И. Як 
тішилась я ним по такім 
ч а с і . . . по тих клопотах. Ой, 
Б о ж е ! Моо щастя вернулось 
до мене! За якийсь-'час пі-
слала я Маріяна до" школи, 
н е тільки д о американсько!, 

але й до української — я ду
ж е високо цінила науку, бо 
сама не вміла читати вві пи
сати. Маріям ходив до школи 
д у ж е пильно, добре вчився, 
але все сумний приходив зі 
школи, не раз плакав. Запи
тала я його колись, чого він 
плаче, а. вів каже: „Мамо, 
я нічого не хотів вам говори
ти, але з мене діти сміються, 
що я називаюся Маріян, — 
всі говорять, що "я дівчина. 
Всі говорять що Маріян і 
Мерісн, то одно й те ж саме, 
— що я мушу бути дівчина, 
коли так називаюсь. Кличте 
мене, як хочете, а тільки не 
Маріян". Добре, сину, я піду 
до учителів і скажу їм, що 
твос ім'я Михась. Так і було, 
за якийсь час діти перестали 
дорікати йому, що він дівчи
на, бо з Маріява перезвала я 
його на Михася. 

Коли ходив до української 
школи в Коговз, Н. И., то 
любив грати представлення, 
декламувати — не раз при
несе зі школи якусь декла
мацію та й каже: „Мамо, по
можіть мені, бо деякі слова 
я не розумію". А я кажу: Та 
ти читай, сину, читай кілька 
разів, а я буду 'слухати... і 
так, чусте, коли він перечитав 
кілька разів, я собі добре 
слово-в-слово з а п а м'ятала, 
беру кннжку і кажу: говори 
сину, а а буду слухати, чи 
ти говориш так, як с в кни
жці написано. А він каже: 
але ж, мамо, ви ж читати не 
зиасте, то як будете мене 
справляти? Нічого, нічого, си
ну, я маю добру пам'ять і все 
запам'ятаю так, як там с на
писано. І так, чусте, не одну 
українську декламацію на
вчився Михась зо мною. А 
коли вела його на концерт, 
то говорила йому, уважай, 
сиву, не -помилися в тій де
кламації, бо я буду сидіти 
напереді, то буду добре слу
хати тебе, а коли б ти забув 
яке слово, то я тобі шепну 
потихеньку. 

О, мій Михась дуже добре 
вчився . . . сківчив „гайскул" 
з великими відзначеннями! 
Дістав стипендію иа 4 роки до 
університету в Нк> Норку.<ВіД-

? 
РАДА ПРОФЕСОРІВ УНШЕРСЩЕТУ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
• при НТШ в, Нк> Порку. 

, ^ „ . . . . . . , . .—- ( запрошує на. 
8-нй КУРС ВИКЛАДІВ НА РІК 1955-1956 

що відбудеться в" днях 25-го І 26-го травня 1956 р. 
*'.. Програма: 

П'ЯТНИЦЯ 25-го. ТРАВНЯ 1956 год. 6-та вечора. 
Василь Лев: ,Дван Франко*' — творчість після 

1888 рону. 
Дам,'яя Горняткевнч: „Істерія Українського 

малярства" (продовження). 
Богдан Загайкевич: „Українське Національне 

Відродження в Галичині" (закінчення). 
СУБОТА 26-го ТРАВНЯ 1956, год. 5 вечора. 

Кость Кнсілевський: ,Лірика в творах Шев
ченка'.'. • 

Павло Грицак: „Історія Української Дсрясавн 
у Середньовіччі" (продовження) 

, Наукове Т-во їм. Шевченка 
302 W. 13th St., New York 14, N. Y. 

Увага! Гартфорд і Околиця! Увага! 
ЗАХОДОМ ВІДДІЛУ ООЧСУ, ОСЕРЕДКУ СУМА 

та під протекторатом Відділу УКК в Гартфорді, 

в суботу, 26-го травня 1956 р. 
о год. 7:30 веч. 

В BURN SCHOOL при PUTNAM STREET 
. ••.. відбудеться 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
у 30-лтггя трагічної смерти сл. п. 

СИМОНА ПЕТЛЮРИ, 
Голови Директори І Головного Отамана Військ Української 

Народньої Республіки. 
Просимо все Українське Громадянство взяти численну 

участь. ' Діловий Комітет. 

БАТЬКІВЩИНА-
т (Закіячеаия si сюр; 2-ої) 

вя, українська батьківщина 
була поділена ніж, чотирма 
державами. Французький фі
лософ Вльондель писав: 

„Існують народи, розсіяні 
# ніби розкладені, які все'ж 
зберігають, яявдвкя ідеї, яку 
в собі носять, завдяки вірі, 
яку та ідея ваквдус, завдяки 
завзятості, що розпалює їх 
кров, незнищенну життєздат
ність: хоч якД вояк бувають 
пригноблені, зберігають в 
своїх подертих надрах безко
нечну міць самовідроджев-
вя". 

Хіба не про український 
нарід це сказано? 

Ні, сказано це про Італію, 
політично поділену, але об'
єднану одним спільним ду
хом Ренесансу, що ве тільки 
відродив італійську батьків
щину, але й сповняв усю 
людськість подивом до іта
лійського творчого генія. А 
чи ж українські землі, поді
лені між двома світовими 
Війнами між чотирма держа
вами, не були об'єднані для 
всіх українських патріотів в 
од вій спільній українській 
батьківщині тям духом собор
носте, тим духом неминучого 
спільного відродження, що 
надихав усю їх діяльність за 
кордовом і в'язав іх самих 
тісно з залишеною тимчасово 
батьківщиною ? 

Саме тому батьківщина — 
це не тільки той чя інший, 
більший чи ментони кутик 
землі, а велика моральна* ду
хова вартість, що люди—„до 
всіх-усюдах восвть у собі, 
приймаючи П народження 

У В А Г А ! ! У В А Г А М 
л УКР. МАНіФЕСТАцгагош комітет 

Організацій, Устаиов І Товариств на терені Нк> Джерзі 
- • _ запрошує 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ 
для організування одного стейтового Українського 

Маніфестаційяого Комітету, 
що відбудуться 

В СУБОТУ, ДНЯ 9-го ЧЕРВНЯ 1956 РОКУ 
год. 7:39 вечором 

В УКР. ЦЕНТРАЛІ при 180 WBltam St, NEWARK, N 
ПРОГРАМА ЗБОРІВ: 

1. Звіт тимчасового Комітету. » л м і -—- , 
2 Прочитання Протоколу Тимчасового Комітету. 
з! Запити 1 'дискусія; про Д ^ Ф у ” Й * , , . Д ц ц , , г K/>W1T«TV 
4. Вибір керівних органів Укр. Маніфестаційяого Комітету. 
5. Постанови, внески і поради. 

Ціллю згадане* зборів с створиття один стеитовиа 
Маніо>естааійннй Комітет, що підготовив би загальну м а в * 
ІІГманІфестааио та величавий похід вулицями м. Нюарку 
" а Ж м^ Я Ь МамЇЇ>е««Ш: домагатися від нашого уряду у 
В а ш и ^ щ ” п о ^ Ж я ' з ^ х о д і в « З Й £ Й Я Ж Й Й 

J. 

їЛОДІ 
проти всіх 

ув'язнених* украіинів • ^ & Z Z 8 * S S & E F t t 
з рідних земель; виявити та запротестувати проти всіх 
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значався він на тільки в науці, 
але й у різних спортових дру
жинах, вів завжди був пер
ший. Ось і в тих різних зма
ганнях спорту провідники тих 
змагань нажали його „Маіік 
Мазуркі" —все газети писали, 
що Майк Мазуркі б перший у 
всіх спортових змаганнях. Он. 
Боже! Скільки то разів я на
плакалась, коли побачила в 
газетах різних ,дюрангутанів,' 
(борців), з якими мій Михась 
мусів боротись. І хоч- МІЙ Ми
хась також був дуже сальної 
будови, то був ще замолодень-
кнй до тих всіх страшних бор
ців. Нераз ті „ведмеді" покру
тили, йому ноги, рука так, що 
мусів Йти до шпиталю, а мені 
писав, що поїхав- до Дру
гого міста боротнеь. 
• Школа не ходила я диви
тись на його боротьбу — мій 
старий: ходив, а я не могла да
витись, яц не. 

Кола скінчна науку ц уні
верситеті, дістав гарну посаду, 
добре заробляв, але не міг ли
шити „борінки" —- Bcertoci 
тягнуло його до тої боротьби.. 

В Кегус, Н. HU ' мав дуже 
гарну, багату українську ді*-
чнну. хотів одружитись з нею. 
Та Михась хотів більше гро*-
шей заробити — порадились 
обос, що він поїде до Голліву
ду боротнеь, бо тоді там добре 
платили, а як вернеться і по
женяться. Але Михась вже 
більше ніколи не вернувся до 
Когус Написав нам, старим, 
щоб мяприїхалвдо.Голлівуду 
доживати свого віку. Тут Мв-
хась пережив, страшну любов
ну- трагедію — ото дівчина: 
згинула в автомобілеві* ви
падку. 

З тої „борінки" Михась ді-
стався до голлівудськнх філь
мів: подобалн собі його по
стать і гру і взяли грати у 
фільмах, І хоч він.ще тих ба
гато не заробляс як інші ар
тисти, то все, що тільки може, 
віддас вам старим, щоб віддя
читись нам за його виховання. 
Ось збудував нам нову, хату, 
неначе палату, а коли.буду
вав, то нійого не говорив вам, 
що це для нас вія П будує. А 
коли збудував, то самий з дру-
ясннрю лишився у старій хаті 
а нам дав вову. Скільки ми не 
просили його, щоб він перей 
шов жити до. нової хата, нічо
го не помогло — , д е для вас 
я збудував і прошу жати, в 
ній"! Нема такого дня, шоб 
він не спитав нас. що нам тре
ба і т. д. Все віддав бн нам. — 
закінчила Покійна свою роз
мову зомвою. 

А я сидів і дуже довго ду
мав. . . - який чудовна край 
ця славна Америка! Які вели
кі можливості вона дас люди
ні? .. Що може дати людині 
держава, коли вона не є в не
волі? Скільки могла б. дати 
Україна, якби ве була в нево
лі? Не було б і в нас таких 
бідних людей, якими були 
бвтькн Михася. Михась це 
знас І тому так високо цінять 
своїх батьків. 

Який чудовий сюзет до, 
фільму із власного життя ар
тиста та з життя його милих 
батьків! 

Кінець. 

тая, аж приймасться своїх 
батька-матір: вирісши, людя
на може ними не захоплюва
тися* бачити в них ті чи Ін
ші недоліки й хиба, але від
мовлятися чя вирікатися від 
йих — не ноже. Як і кожне 
почуття, любов до батьків
щини питоменка одній люди-
pi більше, другій менше, але 
рідко можна знайти людину, 
t̂ica не мала б будь-якого по

чуття прнв'язаяостя до своєї 
батьківщини. Правда, москов
ські большевикн, заперечую
чи всі дввві духові вартості 
людини, заперечили були й 
батьківщину, і свого часу 
Сталін писав, що „пролетарі 
не маля ніколи своєї бать
ківщини і не можуть її ма
та". Але вже в 1027 р. Буха-
ріл, промовляюча на партій
ному з'їзді, заперечив це 
твердження Сталіна: „Це ли
ше я імперіалістичну війну, 
— сказав вів, — заперечува
лось потребу оборона бать
ківщини, але.для пролетар
ських республік оборона рід
ного краю, навпаки, — тепер 
перший обов'язок пролетар
ських партій". І хоча Сталін 
пізніше розстріляв Бухаріна, 
але тезу його про пролетар
ську батьківщину прийняв і 
застосував у. т. зв. „вітчизня
ній" війні проти німців. 

Отже, батьківщина — це 
ве тільки духова вартість, 
яку, прв всьому своєму ма
теріалістичному ваставленні, 
московські комуністи бачать 
себе цримушевимв визнати, 
але й жива діюча вартість, 
що, зрештою, мало відрізня-
сться від тих, хто її, батьків
щину, любить: це ж ті самі 
люди, в своїй сукупності, в 
своїй духовій посднаності й 
творять батьківщину, яка діє 
в них яібя зсередини, з само
го їхнього нутра; тим часом, 
як держава наказує і погро
жує, батьківщина діє, за ви
разом Де Севда, „як любля
ча мати"; там, де заклики й 
погроза держави залишають
ся часто голосом у-пустелі, 
нараз голос батьківщини до-
коиус чуда. 

Все, що нація має кращо
го, належить батьківщині. З 
нею неподільно в'яжуться в 
УЯВІ українців імена Шевчен 

Карта Земель України в англійській мові 
Це можна заперечити, що на- примірників. Треба ствердити, 

ша Інформаційна робота про Ук
раїну та змагання українського 
народу серед англомовних наро
дів — зокрема у ЗДА, пішла в 
останніх роках поважно вперед 
завдяки зрозумінню ваги цієї 
справи та послідовній і витрива
лій праці так наших украіисько-
амсриканськмх установ та орга
нізацій, як і поодиноких свідо
мих одиниць. Ця часом на пог
ляд дрібна робота починає да
вати у внсліді потрібні осяги. 
зокрема пробиває все ширший 
вилом у великому інколи незнан
ні української проблеми серед 
англомовних народів світу, в то
му і американського. 

Тому кожен новий засіб у цій 
важливій Інформаційній праці 
теперішнього часу треба щиро 
Вітати як чергове скріплення 
наших все ж таки ще не надто 
багатих засобів — потрібних до 
ширений правди про Україну і 
взагалі Схід Еврогпі, про який 
давати інформацію 1 навчати 
— це була донедавна майже мо
нопольна домена „старшого бра
та" різної масти і марки. 

Ця потрібна, що більше конеч
на робота скріпилася в остан
ньому році ще одним важливим 
посібником, про який хочемо на 
цьому місці згадати. Ним с ма
ца України, що зображає тепе
рішні межі П (на основі даних 
З 56 p.). політичні, а "частинно 
етнографічні. Мала ця виконана 
в англійській мові одним із кра
щих картографів в ЗДА п. Віль-
ямом Карною, що с українсько
го походження. П. Карпа був м. 
І. виконавцем карт до атлясу 
одної з дуже популярних в 
ЗДА енциклопедій перед кіль
кома роками. Мала мас вимір 
29X42 іичі v кількох красках, 
обіймає поверх 3.000 назв різних 
більших і менших місцевостей 
України, важніші залізничі лі-
ЯІІЛ?Ікн, озера, горн. 
' Проф. Лев Добрянський, голо
ва Українського Конгресового 
Комітету Америки дав до цісі 
мали коротку, влучну інформа-
ію про Україну та П значення 
під оглядом політичним й еко
номічним. 

Малу цю видала своїм кош
том центральна установа Шика-
ґівської Громади-— Ліга Амери
канців Українського Походжен
ня — у накладі кількох тисяч 

знаходитимуться поміж дво
ма непереборними тенденція
ми — до самовідрізнения і 
до об'єднання. Історія нам 
все вказує на маленькі дер
жави, що єднаються в біль
ші, — силою завоювань, чи 
яким Іншим чином, ' — але 
всередині тих більших дер
жав, чи імперій, з часом не
минуче розпочинається про
цес > само відрізнений, вваслі-

ка, франка, Лесі Українки, !д ок якого великі держави 
Мих. Грушевського, Гр. Ско- і розпадаються знову на менші 
вородну собору св. 'Софи*; в. держава, в яких людські 
Києві, собору е|. Юра у 
Львові... чудових дерев'я
них церков неповторного ук
раїнського сталю Карпатсь
кої України • • • Але зрадни
ка з неї виключасться. Ті, що 
про неї забувають, також ве 
залишаються в П пам'яті... 
, Як і всяка Інша справжня 
духова вартість, батьківщина 
єднає: її призначення підно
ситися понад всякі партійні, 
групові, регіональні, профе
сійні або інші поділи. Кожна 
партія визначається тим, що 
мас проти себе іншу партію. 
Батьківщина ие допускай, 
щоб ця партійка ворожнеча 
Переходила за небезпечні ме
ж і . . . 

Дехто думає, що батьків
щини з часом мають зникну
ти. Вже Сеиека говорив про 
весь світ, як про батьківщину 
мудреця. З того часу знай
шлося більше „громадян сві
ту", так званих космополітів, 
людей без батьківщини.. 

Але їхні думки про зник
нення батьківщнн — ілюзор
ні. Люди все знаходилися і 

спільноти знаходять свої 
'батьківщини, більш підхожі 
для їхнього розвитку й ду
хового та матерія льного до
бробуту. 

Кожна батьківщина мас 
свою місію в світі. Ця місія 
полягає не в тому, щоб пере
шкоджати розвиткові інших 
батьківщнн. чи підбивати їх 
зле зрозумілому І шкідливо
му ідеалові об'єднання, але в 
тому, щоб кожна нація, що 
об'єднується в батьківщині. 
творила з Іншими націями 
гармонійну симфонію світо
вої творчосте, в якій ве сміє 
бути мови про асиміляцію, 
себто монотонність, себто 
збідніння світу. 

І той, хто зрозуміє й відчує 
як слід місію своєї батьків
щини, в і д ч у є . й знайде одно
часно і своє місце і призна
чення в світі, матиме життя 
повноцінне й різнобарвне, 
повне боротьби й творчих 
тріюифів, великого душев
ного задоволення і свідомо-
сти виконаного великого обо
в'язку. 

що це видання находить все 
б і л ь ш и й п о п и т не тільки в 
ЗДАмернкн, але також в Кана
ді, Англії, Австралії, а навіть і 
деяких інших, неангломопннх 
країнах, як Франції, Бельгії, Ні
меччини й і. Ціла низка амери
канських І канадійськнх універ
ситетів коледжів, публічних 
шкіл, військових курсів та біблі
отек переслали замовлення на 
цю найновішу карту України. 
Відповідними пропагаторамн її 
були або члени професорського 
збору дотичних шкіл або ще ча
стіше самі студенти українсько
го походження. Деякі часописи 
помістили короткі, прихильні 
згадки про це видання. М. і. 
один жидівський часопис заохо
тив своїх читачів, щоб набували 
цю малу, щоб батьки могли по
казати вже тут народженим ді
тям країну походження, до якої 
залишився у них досьогодні ве
ликий сентимент, хоч окупант 
України, не ставився до них, як 
до своїх рівнорядних громадян, 
п р и м у ш у в а в їх емігрувати. 
Цей факт с прегарною вказів
кою для наших батьків, що по. 
винні власним дітям показати 
цю гарну, колись багату країну 
свого походження, що тільки 
через захланність сусідів та не-
пригожі обставини не стала тим, 
чим вона повинна бути. Треба 
ствердити ще один несподіва
ний факт, у зв'язку із видан
ням цієї мали. Вона стає час
то одним із останніх аргумен
тів для численних ваших лю
дей, що, працюючи у фабриці, 
мають постійні, прикрі дискусії 
зі своїми, іишонаціональиимн 
співтоваришами праці, які часто 
зачинаються або кінчаються, зо
крема у наших західних сусідів: 
питаннями: „А гдзс ваша Укра
їна"? Відповідь иа це тепер ба
гато легша, бо. вказуючи на 
згадану мапу Украпи, повторю
ють: „Ось де вона, ця Україна, 
якої ие добачусте. А щодо П са
мостійності!, то вона така сама 
„вільна" як ваша Польща". 

Сотки листів та листівок, що 
їх досі отримав видавець згада
ної мали — Ліга Американців 
Українського П о х о д ж е н н я в 
Шикаґо, від різних людей чи 
установ однозгідно стверджу
ють, що поява П була дуже по
трібна, навіть конечна і треба 
тільки жаліти, що вона розмірно 
п і з н о появилася. Українські 
автори листів стверджують, що 
згадана мала с дуже добрим за
собом Інформації про Україну, 
її територію і значення; їх влуч
ні замітки у деяких подроби
цях можуть бути добрими вка
зівками для майбутніх видань 
цісі карти. Виконавець карти 
— п. Вільлм Карпа, що перес-
лдв мапу для різних визначних 
особистостей з американського 
політичного, наукового світу — 
отримав від них ряд листів з 
подяками і признанням, що ви
конав добру і потрібну річ. Між 
ними листи від поверх 20 губер
наторів стевтів та президента 
Айзеигавера, генерала МекАр-
тура, кол. през. ТЧрберта Гуве-
ра, адмірала В. Ф. Вуй, корівня 
х а Морської Академії, кандида
та на президента Адлея Стівен-
сона і багатьох інших. 

Слід підкреслити ще одну при
кмету згаданої мали України, я 
це обставину, що, не зважаючи 
на великі кошти накладу цієї 
мали — ціна П виносить всього 
$1, — що дас можливість її ма
сового поширення. 

Близький кінець шкільного 
року дас нагоду батькам дітей, 
що знають Україну тільки із 
оповідань своїх батьків чи із 
прочитаного, передати їм цю 
мапу України як гарний, оригі
нальний, а при тому не коштов
ний дарунок. Ця карта земель 

України повинна найтися в 
ножній українській хаті, а ті, 
що розуміють вагу інформації 
про цю країну, повинні подбати, 
щоб вона знайшлася також у 
руках всіх тих, що повинні про 
Україну знати чи доповнити 
своє з в а н н я про цю кра
їну,, яка стас щораз поважнішим 
фактором у майбутній розгрі 
між двома світами. 

М. 

З Літературно - Мистецького 
Клюбу повідомляють, що в п'ят
ницю 25 травня ц. p., вечір кон
цертів, що іх виконають піаніст
ки Таіса Вогданська і Галя 
Клим. В програмі: Ветговея, Ве
бер і Ґріґ. Початок о г о д 8-мій 
увечорі. 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА 
302 W. 13th St, New York, N. Y. 

запрошує на 
доповідь о. Д-ра Севастіяна САБОЛЯ ЧСВВ 
на тему: ,,ГРЕКО-КАТОЛІЩЬКІ СЛОВАКИ 

У ПРЯШЕВСЬКІП ЕПАРХІГ. 
Доповідь відбудеться 

В СУБОТУ, 26-го ТРАВНЯ 1956 р. О ГОД 7-ій ВЕЧ. 

Маніфестація поневолених народів 
В П'ЯТНИЦЮ 25-го ТРАВНЯ 

год. 7:30 вечора 
Sponsored by 

T O W N H A L L 
AMERICAN FWENDS OF THE CAPTIVE NATIONS 

ДЛЯ 
ВИЗВОЛЕННЯ ПОНЕВОЛЕНИХ КРАЇН.. . 

ЗВІЛЬНЕННЯ ДЕПОРТОВАНИХ З 
НЕВІЛЬНИЧИХ ТАБОРІВ ПРАЩ .. 

ОХОРОНА ВТІКАЧІВ ВІД ЧЕРВОНИХ 
ч АГЕНТГО... 

Доповідачі: 
Senator WILLIAM F. KNOWLAND 

General WILLIAM" I. DONOVAN 
Congressman HARRISON WILLIAMS 

General WLADYSLAW ANDERS 
Co-Sponsors: 

International Rescue Committee — Catholic War Veter
ans, — Department ol New York — Jewish War Veter
ans — Veterans of Foreign Wars Department of New 
York — Ukrainian Congress Committee — Assembly 

of Captive European Nations. 
Вхід вільний. Запрошується всіх до чнсл. участи 

ТРЕТЄ ВИДАННЯ 

ЦВІРКУНЕЦЬ 
ЗБІРКА 

на основі українських народні* 
мелодій для початкової гри ия 

фортепіли 
63 Варіант*. — Шва %1М 

Замовляти: 
"SVOBODA" 

Р. О. Box 346, Jersey Cltv 3. N. J. 

Увага! Филаделфія і околиця! Увага! 
УКР. КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ, 

Відділ у ФнладелфІЇ * 
ЗАХОДОМ ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ 

буде влаштована 

в суботу, 26-го травня 1956 рону 
MOOSE HALL , 1314 N. BROAD STREET 
ЖАЛОБНА АКАДЕМІЯ 

присвячена 30-ій річниці трагічної смерти 
світлої пам'яті С И М О Н А П Е Т Л Ю Р И 

Голова Директорії Української Народної Республіки 
і Головного Отамана Q збройних сил. 

В ПРОГРАМІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ: 
1. Алель українських комбатантів при співучасті молоде,-

дечнх організацій Пласту, СУМА. ОДУМ-у. — Промова 
П. Бориса Ржепецьного. 

2. Хор „Кобзар" під керівництвом д-ро Антона Рудннгико-
го, Хрнста Колеое* — чельо, з Канади, А. ИІддуСаа-
Л ксекко — сопрано з Канади, Т. ~Шере* — меццо-сопрано 
з Нк> Иорку, І. Самокішин— баритон з Треятону. — 
При фортелілні Лідія Бульба. 

Початок о год. 7:30 вечора. 
Вступ $1Л0, для молоді ОМ. Дохід призначений 

ка видання праць Симоня Петлюри. 
Квитки до набуття в Кооп. ,,Вазар". 822 Н. Френклнк вул.; 

перед Академісю в залі Aioose Hall, ІЗ 14 N Broad St 
НА ДРУГИЙ ДЕНЬ В НЕДІЛЮ, 27 ТРАВНЯ 1956 
після Служб Божих в УКР. ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКВАХ 

м. Филаделфіі будуть відслужені 
П А Н А Х И Д И • 

Просимо всі украінсько-америкпнські організації, то
вариства та все українське громадянство взяти участь 
у цих урочистостях. Комітет. 

і? 
У В А Г А ! Н Ь Ю ИОРН І ОНОЛИЦІ! УВАГА! 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
В АМЕРИЦІ 1 УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ м. НЮ ПОРКУ 

в л а ш т о в у ю т ь , 

1. В неділю 27-го травня 1956 року, о год. 7-ій вечора 
в. залі STUYVESANT HIGH SCHOOL, 345 East 15th St. (bet. 1st — 2nd Ave.) 

New York 3, N. Y. 

А К А Д Е М І Ю 
для вшанування Св. Пам'яті С И М О Н А П Е Т Л Ю Р И 

Голови Директорії і Голов. Отамана Військ Української Народньої Республіки 
в 30-ту РІЧНИЦЮ ЙОГО ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ. 

На АКАДЕМІЇ промовлятиме Президент Української Народньої Республіки в екзнлі 
Д-р СТЕПАН ВИТВИЦЬКИП. 

В мистецькій частині програми Академії беруть участь: 
а) ХОР Української Православної Катедри Св. Володимира в Ню Порку, при участі хори

стів з Хору Української Автокефальної Православної Церкви Св. Тройці в Ню Порку 
та інших співаків. Сольо виконують і Камерна співачка Ганна Шергі , співачка Леся 
Гасвська, оперовия співак Михайло .Мінський, Валентин Вокум І Павло Пушкаренко, 
під дирнґеятурою Проф. Василя Завітневича. Акомлаиьюс Проф. М. Штембер. 

б) Сольо на фортепіяні — Проф. Вадим Ківш. 
2. В той же день, В НЕДІЛЮ, 27-го ТРАВНЯ 1956 РОКУ 

після Служб Божих в Укр. Православних Церквах и. Ню Порку ft околиць 
будуть відслужені 

П А Н А Х И Д И 
Просимо всі Украінсько-Америкаиські Організації, Установи, Товариства, а зокрема 

Вояцькі та Молодечі Організації 1 Українське Суспільство взяти участь в цих урочисто
стях. Запрошуємо Організації 1 Товариства прибути з прапорами. . КОМІТЕТ. 

І Т Т Т Г Т Т Т Т Т Т І І І І І І І І І І І Т Т Т Т Ї Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т Т ^ Т Т Г 

Український Союз Політичних В'язнів 
ФІЛІЯ НЮ ПОРК. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомляється всіх членів Філії Союзу Україн
ських Політичних В'язнів в Ню Иорку Й околиці, 

що 
в суботу, 26-го травня 1956 року 

о год. 10-ій рано 
відбудуться 

ЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ФІЛІЇ УСІЇВ, 

В ПРИМІЩЕННІ ООЧСУ прн 128 2-га Евню 
Ню Иорк. 

ПОРЯДОК НАРАД ЗБОРІВ: 
1) Відкриття; 2) Вибір Президії; 3) Схвалення порядку 
нарад; 4) Відчитаний І прийняття протоколу з попередніх 
Заг. Зборів; S) Вибір иоміиаційиоі комісії; в) Звіти з ді-
яльиости Управи і Контр. Комісії; 7) Дискусія над звітами; 
8) Уділення абсолюторії уступаючій Управі; 9» Вибір но

вої Управи і К. Комісії; 10) Евентуаліі; 11) Закриття. 
Проситься всіх членів Філії УСПВ прибути точно на 

означену годину. Враз! неприсутности вимаганої скількости 
Членства, збори відбудуться о годину пізніше, 

ЗА УПРАВУ ФІЛІЇ УСПВ: 
В. р. д-р Т. Хомяк, голова В. р. Г. ЦсбрІГс, секретар 

т і т і т и і ї ї ї ї і і ї ї ї ї і и т і т т м і т т т т т т і т у т т т т т т т г ' 

УВАГА! — ГАРНИЙ ДАРУНОК НА ЗАКІНЧЕННЯ 
ШКІЛЬНОГО РОКУ! 
Н А Й Н О В І Ш А 

КАРТА ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 
(в теперішніх політичних і частинно зазначених етногра
фічних границях) в англійській мові, виконання Вільямп 
Карпи І Т-ва, з відповідними заввагами проф. Льва Доб-
рянського. голови УККА, появилася накладом Ліґи Аме
риканців Українського Походження в Шикаґо 

Величина карти: 29x12 інчів. Понад 3000 місцевостей 
України І сумежни.х країн. 

Ціна мали всього $1-00 (з окремою, гарно оформленою 
обгорткою), а 3 пересилкою $1.15. Прн більших замовленнях 
відповідний опуст. 

Понижче замовлення Мапи Земель України просимо ви
тяти і переслати на адресу: 

LEAGUE OF AMERICANS OF UKRAINIAN DESCENT, Inc. 
2247 Wert Rke St.. Chicago 22, HL 

До: LAUD, Inc., 2247 W. Rice St.. Chicago 22, 111. 
ЗАМОВЛЕННЯ ORDER 

Прошу переслати мені . . . примірників Мапи Земель 
України. Моя адреса: 
Ім'я і прізвище: 
Ч. дому і вулиця: 
Місто І Стейт: 

На заплату повищого замовлення залучую: $ 
(моні ордер, чек, готівку) 

. 



щщтттш* 

< П Р А Ц Я 
Н ф Wanted—Female 

•: поташно жінок. 
до:-гірклі чищення бюр. Нічна 
прадя, Мо^на працювати 5 до 
7 гйДчВ гіочі. Добра платня 1 до-
брічумовннн праці. Голосвтясь: 
а Четвер 1 п'ятниці 1:30 P.M. 

> Х . • Room 719, 
2 » W . 57th S U New York CHy 

• П Р А Ц Я • 
• HELP WANTED—MALE • 

JIG BORER OPERATORS 
BULLARD OPERATORS 
ENGINE LATHE 

OPERATORS 
Денна 1 нічна ,.шифта". 5 днів 
в т:нжні. Всі корнеті. Добра на
года. Багато надчнсельннх го-
дия. 

E A S T W I N D S O R T O O L 
& DIE C O . 

T o w n St. — Route 5 

W a r e h o u s e Point, Conn. 

ЧАСТИННА ПРАЦЯ 
Опсрсатори токарних машин. 
"Bridgeport Operators'* звиклі до 
праці прн ротаційнім столі Му
сить мати щонайменше 5 років 
досвіду при експер. авіяціяних 
частинах. 5 год, праці в ночі, по
чинаючи від 6 год веч. і в су
боту, як потрібно. 

EAST WINDSOR TOOL 
& DIE CO. 

Town Street Route 5 
Warehouse Point, Conn. 

ЗАРАЗ ДО ЗАЙНЯТТЯ 
праці для мужчин ло продажу 

славного 
"GOOD HUMOR" МОРОЗИВА. 

Як* найбільше продасться в 
Америці. 

Високі заробітки. Добрі процен
ти. Прн сина праця на свіжім 

воздусі.. 
Платиться всі витрати. 

Голоситись 0-5 щоденно включ. 
суботу. 

TRUCK 4 TRICYCLE DIV. 
664 South 13th St., Newark. N. J. 

ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 

В Австрії В Австралії 
*-НН З'ЇЗД УЦДОА 

"CABINET MAKERS" 
з досвідом. Постійна праця, до

бра платня. Голоситись: 
Bitt Rite Umber & МШ Work 

. 285 WoodbridKe Ave. 
Highland Park. N. |. 

Charter 9-7100 

REAL ESTATE 
Д Ш I If Р Ш £ І Д 

PASSAIC^-Гарний 12-кімн. дім 
Для вигідного життя. 1-ия пов.: 
вітальня з коминком, яяжа, TV 
кімн. ;3 комин., к>-хия, їдальня, 
робітня,, прнбнральня, веранда. 
2-ЯМ;,ттааД 3 спальні. 2 одно: 
іцмн.. умеб. апарт. з приходом 
$С0.місячно. Магазин і лазнжч-
к&у одяв. Дар. огріваная, мосяяц 
руфн, тверді дерев, підлоги. Від. 
оі&$клсао, ґвраж на 2 авта, па< 
тИ) кг Ноніщкои, площа 90x177; 
с ф ч . дерева, тінисті і кущі. Лег
ко', переробити на 2 род. Зараз 
до зайняття. Жадас J22.5O0. Те-
асф. власника: PRcscott 7-9372 

Р І Ж В Е 

А Р К А 
48 Е. 7-ми аул. в Ню Порку 

(Тел. OR 3-3550) 
В І Ч Н І З О Л О Т І П Е Р А 

M O N T B L A N C І P E L I C A N 

САЛЬОН КРАСИ 

,МАРШКА'' 
Щоденні години 

від 9. рало до 
в. вяечір. 

318 EAST 6th ST. 
(Bet. 1st & 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone 
GRamercy 5-7244 

В днях 14 і 15 квітня ц р в 
Зальцбурзі відбувся 9-ий З'їлд 
Українського Центральниі о До-
помогового Об'єднання в Авст-
ріі (УЦДОА), заснованого в 
1945 році в Інсбруці. На З'їзд 
прибули 42 делегати від терито
ріальних осередків і окремих 
організацій, членів У Ц Д О А. 
Вперше за 10 років прибула те +: 
— сердечно привітана всіми 
прнявннми — делегація україн
ців із Відня. З'їздом проводив 
д-р Леонід Мостович. До почес
ної президії запрошено о. прпт. 
Василя Вишиваного й проф 
д-ра Володимира Залозецького. 
що прибув із Відня, відомого 
діяча - науковця з Буковини. З 
Відня прибув також д-р Маркі-
ян Дзеровнч. Генеральний віка
рій українців католиків в Авст
рії, пралат д-р Мирон Горнике-
вич не явився через свою неду
гу. У новій Управі головою стан 
д-р Микола Ковалевський, голо
вою Контрольної Комісії д-р 
Маркіян Дзерович. головою 
Громадського Суду проф. Вол. 
Залозецькнй. а головою Стнту-
тової Комісії д-р Маркіян Кніі-
левський. У прийнятих резолю
ціях м. і. закликано всю україн
ську еміграцію до консолідуван
ня на плятформі УНРади та де 
поширення теперішньої консолі-
даційно! бази. Прийнято резо
люцію, з привітом для У'КК, 
КУК і ЗУАДК та з подякою ча 
сописним видавництвам, що без
платно присилають часописи до 
УЦДОА. 

В Бразилії 
..ЧОРНІ ВІВЦІ" ч н ? . . 

,.Нагя Клич" з б квіня пише: 
. Д о цього часу совстськя про

паганда щодо повернення укра
їнців на окуповану червоною 
Москвою батьківщину, не Мала 
жадного успіху в Сан Павльо. 
Українці одержують писульки, 
заклики й брехливі обіцянки т. 
зв. Комітету за повернення. ал«-
з презирством відкидають їх 
знаючи ціну тим писулькам. Ні 
одного українця л нової емігра
ції не вдалося сонетам заплута
ти в свої провокаційні сітки. На
томість відомі випадки поворо
ту на ,.родіну" одиниць із ста
рої еміграції, при чому таких 
осіб, які насправді себе ніколи 
українцями не внзяавали". t 

В Аргентині 
СВЯТО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Українська громада в Місце
вості Мунро і провінція Буенос-
Айрес.) урочисто вшанувала па 
м'ить найбільшого українсько
го поета - генія Тараса Шев
ченка, Свято відбулося зходами 
.філій -т-ва. ..Просвіта" та „Від 
•рода^еяня" з участю Рідної 
.Школи ігри українській като
лицькій парохії згаданої місце-
вости І березня 1956 р. 

В програму свята входили ви
ступи спільного хору обох вище
згаданих філій та дітей під про
водом п-ні Вулук. Доповідь в ес 
панській мові виголосив голова 
філії т-ва „Просвіта" з Флориди 
п. Хнмчук. а реферат про діяль
ність і значення поета, в україн
ській мові, прочитав п. Турнн. 

ВАКАЦІЇ 

ВАКАЦІЇ ' 
2 <S З род. бонґала, свіжо від
новлені. Прив. лазннчкн, праль
ня, город до забави. Прив. озе
ро, даром купіль і лодкування. 
Помірковані сезонові ціни. У-
краінський заряд. На бажання 
інфор. обіжник. Також на про
даж площі 1 літні бонґала. По-
мір. ціни. 

JOHN MAGREL 
P. О. Box 1, Neversink, N. Y. 

Telephone Llbertv 167M1 

Поручасться українській публиці Дітроату, Гемтремку 
А околиці 

Ф І Р М А S A F E T Y HEATING * S U P P L Y C O . 

Т Е Д Д О М Б Р О В С Ь К И И 
ARMSTRONO для охолодження. — LEONOX для огрівання. 

— ПЕЧІ НА ВІДПАДКИ — 
Газові, олійні та вуглеві печі. 

Покриття дахів, бляхарські роботи. 
— АлюмініЗові вікна н, двері. — 

SIDING Alius, and Asbestos-cement. 
TeL: TW 1-4343 — 11628 Conant St., Detroit 12, Mich. 

Ш ПЛАНУЙТЕ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
СОЮЗІВЦІ 

'„• У ж е 3 0 т р а в н я в і д к р и в а є т ь с я ц ь о г о р і ч н и й 

В А К А Щ І Ш О - В І Д П О Ч И Н К О В И И С Е З О Н 

н а о с е л і У Н С о ю з у в г о р а х К е т с к и л в К е р г о н к с о н , 
Н ю Я о р к . 

С п е ц і а л ь н о з н и ж е н і ц і н и д о ЗО ч е р в н я . 
Г а р н і в і д н о в л е н і к і м н а т и . — З н а м е н и т а к у х н я . 

К у п а л ь н и й б а с е й н . 
В і д п о в і д н і к у л ь т у р н і та р о з в а г о в і імпі>сзи. 
З у в а г и на п е р е д б а ч е н и й р у х в с е з о н і , н а й к р а 

щ е в ж е т е п е р з а р е з е р в у в а т и соб і м і с ц е в и п о в н я ю ч и 
в н и з у ф о р м у л я р ( п о - а н г л і й с ь к и ) та п е р е с и л а ю ч и 
й о г о н а а д р е с у : 

UKRAINIAN N A T I O N A L ASSOCIATION E S T A T E 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN NATIONAL ASSN ESTATC 
Kerhonkson, N. Y. — Telephone 8103 

Name 

Addreee 

Enclosed is reservation deposit $ for 

1 2.. 

,3- . - . « 
; Date of arrival . . . . . \ . Time 

persons, 

lor weeks. 

m 

Часопис ..Сдність", що нахо
дім і. у Мсльборні. в числі з 25 6с-
рс.чі.ч подщ: і.нмуткат новооб
раної СгатутовоІ Управи. Об'
єднанім її у н ш 11 х ВІЙСЬКОВИ
КІВ Українців в Н. С. В. про 
тс, що дня 28. 1. 56. військові 
організації: Союз Українських 
Комбатантів. Братство 4. УД 
УНА. Станиця Місії УПА та Ле-
ґіои ім. С. Петлюри об'єдналися, 
створивши надрядне тіло ,,Стея-
тову Управу Об'єднання Війсь
ковиків Українців". 

Ми, бувші військовики -• ска
зано в комунікаті •'-- члени зга
даних організацій, радіємо ство
ренням Об'єднання, порозумін
ням, що запанувало між україн
цями - - був. військовиками. 

Ми, бувші оборонці Рідного 
Краю, не можемо замикати очей 
перед • вимогами нашого народу 
на рідних землях та задоволь
нятись еміграційним хаосом. Ко
лись ми жертвували своє життя 
за Україну, а лишившись в жи
вих, мусимо і надалі служити 
їй. Для нас. військовиків, справа 
давно вирішена: Здобудеш Ук
раїнську Державу, або згинеш в 
боротьбі за Неї!!! Поодинокі ор
ганізації поза межами України 
не могли вповні вив'язатись із 
своїх завдань, тому ми були 
змушені шукати спільного шля
ху, що увінчалося повним успі
хом. 

Ми віримо, що здоровий глузд 
як серед військовиків, так і се
ред політичних партій перемо
же, і з часом докажемо всім во
рогам України, хто ми такі, і чиї 
ми діти. 

К О Н К У І* с 
НА УКРАЇНСЬКІ ДРАЗІА-

ТНЧШ ТВОРИ 
Культурно - Освітній Відділ 

при Союзі Українських Оргаиі-
:ЇНЦІЙ Австралії розписав з на
годи Фестивалю Українського 
Театрального Мистецтва, що 
відбудеться в 1957 році в Мел-
борні. конкурс на українські 
драматичні т в о р н . Тематика _, ., . , . . 
творів: історична релігійна, ви- прийняття для 811 амернкан-
звольна. сучасний побут на чу
жині. Твори повинні бути при-

К О Л І І Ш І ї т П Р Е З И Д Е Н Т Г. Т Р У М А П У П А Ш І 

Пала Пій Х П дав себе відфотографув&ти разом з кол. прези
дентом Гаррі Труманом і його дружиною, які подорожують 
тепер по Епропі. Пала обдарував Г. Трумана золотою меда-

лею, яку вибито у честь його Понтифікату. 

Президент влаштував прийняття для 811 
інвалідів 

Президент Вашингтон. — 
Анзенгааер з д р у ж и н о ю вла
штували в саду Білого Д о м у 

стосовані до можливостей на
ших еміграційних театрів, з ма
лою обсадою і не дуже коштов
ними декораціями. До конкурсу 
приймаються творн ще не ви
ставлені театральними гуртка
ми і недруковані. Ціль конкур
су: Розвиток українського віль
ного театру. Допомога українсь
ким вільним драматургам і ук
раїнським театрам на чужині. 

Перша нагорода - - 200 австр. 
фунтів. Друга нагорода — 100 
ввст. фунтів. Третя нагорода — 
50 авст. фунтів. Творн нагоро
джені являються в л а с н і с т ю 
СУОА. 

До умасти запрошується на
ших мнетців слова у всіх кра
їнах поселення. 

Реченець надсилання творів 
на конкурс — кінець грудня 
1956 року. 

Праці під криптонімом та за
криті конверти з поданням 
правдивого прізвища надсилати 
на адресу Керманича Культур
но - Освітнього Відділу СУОА: 

Mr. F. II Е XV К О 
24 Percy S t r e e t 

Newport , V i c , Austral ia . 

У Франціґ 
УКРАЇНСЬКА . М О Л О Д Ь . 
НАРОДЖЕНА У ФРАНЦІЇ, 
ХОЧЕ ЗОРГАНІЗУВАТИСЬ 

На останньому З'їзді Україн
ської Національної Є Д Н О С Т Е , 
який відбувся в Парижі 31 бе
резня й 1 квітня ц. p.. як одну з 
точок програми нарад постав
лено питання української моло
ді у Франції. 

В дискусії, після речевого ре
ферату молодого українця, уро
дженця Франції, п. Е. Гавура, 
майже вся присутня молодь за
брала голос. Опісля, на осібній 
нараді, схвалено таку резолю
цію: 

.Українська молодь, народже
на у Франції, бажає зорганізува
тися І об'єднатися без огляду на 
релігійні, політичні, чн інші різ
ниці. Ми хочемо провадити пра
цю над собою, поглиблювати 
наше знання минулого й сучас
ного положення України й укра
їнської культури, а рівночасно 
знайомити французьке середо
вище з українським питанням". 

В Парижі вже починаються 
курси української мови і курси 
українських танків. 

ських інвалідів, , вибраних з 
вашингтонських і довколиш
ніх шпиталів. В прийнятті, 
крім Президента і його дру
жини, взяли участь членнуря-
д у і їх жінки. Президент і його 
дружина вітали при вході осо

бисто кожного з ветеранів, 
стискаючи руку кожного з 
них. В саду Білого Д о м у були 
приготовані для ветеранів на-
питки, морозиво та розваги. 
Президент, який с водночас 
головним командувачем аме
риканських збройних сил, роз
мовляв д р у ж н ь о з своїми 
гістьми, знайомився з їх мину
лим і розпитував про стан їх 
здоров'я. 

Праця УЗХ для збереження душі української 
дітвори 

Попри свою червонохресТну й рівночасно допомагає украшеь-
допомогору діяльність Україн
ський Золотий Хрест від самих 
початків свого існування звер
тав велику увагу на ділянку ви
ховну, головно на виховання 
молодого покоління. І так до 
війни УЗХ переводив І Tujpeca-
лав до краю збір::и на Рідну 
Школу, щоб допомагати збчріг-
ти душу української днтинн під 
ворожою окупацією. По війні 
Український Золотий Хрест при
свячує свою увагу вихованню 
молоді в ЗДА з допомогою сад
ків, відділів доросту, таборів, а 

кої інституції Г у м а н і тарного 
Фонду дотацію на наукові до
сліди. Д-р Б. Кентржннськня, на 
підставі довгорічних студій у 
шведських архівах та на базі 
Ґрунтовних студій, написав пра
цю на тему: „Карло X Густав і 
східньо - європейська к р и з а 
1654 - 1655 pp.", в-якій у новому 
світлі представляє шведську по
літику, беручи за підставу зно
сини Швеції в той час з новою 
силою в Европі, якою була Ук. 
раїна часів Богдана Хмельниць
кого. Працю цю фахівці визна
ли настільки сенсаційною, що 
признали авторові 500 тисяч фр. 
на друк П в „Річнику Королів
ського Союзу" за 1956 рік. Крім 
того признано авторові 400,000 
фр. на архівні студії цієї теми в 
архівах Англії, Франції. Італії, 
Греції, Туреччини, Австрії й Ні
меччини впродовж чотирьох мі
сяців. 

ким дітям на еміграції, в Евро
пі, що виростають серед чужо
го моря. Так УЗХ вдержує п'ять 
садочків — шкілок у Німеччині, 
куди, крім певної квоти гроша 
кожного місяця, виснласться ще 
н пакуночки з харчами, убран
ням, забавками, як теж з дитя
чою літературою^ Наступні від
діли Українського Золотого Хре
ста вдержують такі садочки — 
шкілки: Нюйоркськнй в і д д і л 
ч. 1 в Боблінґен, Клівлеидський 
відділ ч. 8 в Нелінген, Шика-
ґовськнй відділ ч. 12 в Амсбор-
ґу, Дітройтський відділ ч. 14 в 
Еселсбурґу і Рачестерський від
діл ч. 18 у Вінненден. 

Хоч УЗХ й не дуже рекламує 
ту свою діяльність то все ж 
таки находяться щирі й жерт-
венні одиниці, що зо своєї сто
рони бажають причинитися до 
успіху такої праці. З признан
ням мусимо згадати даток п. 
Володимири Войтовнч із Балти
мор, Мд., яка, одержавши $20.00 
від своїх співробітниць у фабри
ці Петра Емха у час її недуги, 
переслала той дарунок у цілос
ті до Головної Управи УЗХ на 
допомогу якраз тим садкам у 
Німеччині. Пані Володимира 
Войтовнч сама працювала се
ред дітвори й знає вагу таких 
садочків - шкілок на виховання 
й збереження душі молодого ук
раїнського покоління. Головна 
Управа УЗХ дуже вдячна за 
цей даток і за такий справді 
вартий до наслідування прнмір 
пані Войтовнч 

Паплння Різник. 

В Швеції 
НАУКОВА ДОТАЦІЯ УКРА
ЇНСЬКОМУ ДОСЛІДНИКОВІ 

Д-р Богдан Кснтржинськнй 
отримав від державної шведсь-

Вже можна придбати собі щойно видрукувану 
у виданні УВАН фундаментальну 

ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Автор книги — Дмитро ЧИЖЕВСЬКИП. 

В книзі охоплена доба від початків до періоду 
реалізму. 

Ціна S5.50 — в полотняній оправі з золотими 
витисками $0.25. 

Замовляти: 
"SVOBODA', Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J, 

Посмертна Згадна 
СВ. II. МАРІЯ ОСАДЧУК 

ІВАНІВ 

Якось так сталося, що тільки 
коротенької згадки а пресі удо
стоїлася Св. П. Марія Осадчук 
Іванів після смертн, що наступи
ла 10 березня 1956 р. в Ню Иор-
<у. Велика шкода, бо діяльність 
її в житті Української Громади 
Ню Порку, докладніше в роз
витку театральної Й хорового 
мистецтва на протязі більш як 
30 років, була значна й плодо
вита в наслідках. Майбутній до
слідник українського театраль
ного мистецтва в ЗДА, а в Ню 
Лорку зокрема, відмітить з пев
ністю її повну посвяти ролю в 
його розвитку. І тому уважаємо 
за вказане згадати про важніші 
дати з життя й ДІЯЛЬНОСТІ! цієї 
великої ентузіястки нашого те
атрального й хорового мистец
тва, якому посвятила безінтере-
совно кращу частину свого жит
тя. Того типу люди вже мина
ються з великою шкодою для 
нашої справи, а колись у Рідно
му Краю 1 тут за океаном на 
цих безкорисних працівниках 
спочивало все наше громадське 
й культурно - освітнє життя, а 
театральне зокрема 

Марія Осадчук уродилася 1899 
р. в селі Пальчинцях, збаразько
го повіту в галицькій* частині 
золотого Поділля. Діточі й мо
лодечі роки провела в своєму 
рідному селі, любуючись кра
сою подільського краєвиду — 
ланами золотої пшениці, прекра
сними садами й чудовими бал
ками, що їх так гарно оспівала 
Леся Українка в вірші, що роз
починається словами: „Красо 
України, Поділля..." Українська 
народна поезія (колядки, щед
рівки, в е с 1 , і ш : и та гагілки). з 
якою зазнайомилася ще в дитя
чих роках в часі Різдвяних і Ве
ликодніх Свят, мала з певністю 
великий вплив на її пізніше зд-
інтересування українською піс
нею й театром. 

На чотирнадцятому році життя 
виїхала до ЗДА до своєї тітки в 
Бруклнні. Новий світ, нові вра
ження, а при тому туга за сво
їми рідними й за всім рідним, 
що залишила в Старому краю. 
Але дуже скоро молода дівчина 
знаходить собі товариство, бо 
ще того самого року вступає до 
Церковного Хору прн укр. грек.-
католнцької Церкви Св. Юра. 
Бруклнні. З цим хором виступає 
на концерті в честь Т. Шевчен
ка та деклямус з великим чут
тям ,,Рорзиту могилу". 

Пізніше переноситься до Ню 
Иорку й довший час співала в 
Церковному Хорі укр. греко-
катнлнцької Церкви Св. Юра. 
часто як солістка. Рівночасно 
належала до хору „Бандурист" 
при „Бесіді" та була постійною 
його солісткою в ковдертових 
продукціях. 

По приїзді до Америки слав
ної Капелі О. Кошнця, вступила 
на прохання самого диригента, 
до того ж хору, але щоденна 
праця на життя не дозволяла їй 
брати участь у всіх його висту
пах. 

Та найбільше праці ft зусиль 
вложнла в українське театраль
не мистецтво. Виступала пере
важно в головних ролях на сце
нах таких українських театрів 
та театральних гуртків: Театр 
Машнр Карлаша, Театр Медова, 
драм.-гурток Красновської, те
атральна група Скоробогача й 
театральний гурток „Калина". 
В цьому останньому театрально
му гуртку під управою її чолові
ка п. Іванова перебувала повних 
8 літ і була його душею. 

Д о найбільш люблених і вдат-
ннх її роль належали: Наталка 
в опереті „Наталка Полтавка". 
Маруся в п'єсі ,\Не ходи Гри
цю", Одарка в опері ..Запоро
жець за Дунаєм" і роля матері в 
опері „Катерина". І так ролю 

і 'inn іГ і 

ПОДЯКА * 
З волі Всевишнього відійшов від вас JOB Найдорожчий 

Муж та Батько 

бл. п. д-р Володимир ЧАПЕЛЬСЬНИЙ 
бувший лікар в Дрогобичі, Галичина. 

В вашій тяжкій втраті зазнали ми багато зворушливих 
виявів співчуття та приязні, Глибоко вдячні за те все скла
даємо цією дорогою щиру подяку н. Д-р І. Дубильному за 
сердечну лікарську опіку в часі довгої недуги, Вир. о. Монс. 
Д. Греськові, що відправив парастаси тя'похоронні обряди, 
Всч. о. Д-р М. Любачівському, що відвідував Покійного .в 
часі недуги, заосмотрював Навсвятішнии Тайнами та від
правив парастас та Всч. о. А. Удицькому, що уділив По
кійному Тайну Маслосааття. Щиро дякуємо Вл. п. Д-р В. 
Левицькому за прощальне слово над могилою, Членам Укр. 
Лікарського Товариства в Клівленді за війок та участь в 
похоронах. Головній Управі Укр. Лікарського Т-ва в Аме
риці та Управі Відділу Т-ва Українських, Інженерів в Аме
риці за вислови співчуття. Дякуємо власникові похоронного 
заведення п. М. Колодієві, що виявив стільки серця при 
сповненні свого сумного обов'язку. Дякуємо всім Дрого-
бичаиам міста Клівленду, що так численно прийшли попро
їдати свойого краяна. Вкінці дякуємо Всім, що зложили квіти 
на могилу та жертвували Заупокійні Служби Божі, всім, що 
особисто прощали Покійного та Всім, що висловили нам 
свос співчуття. РОДИНА. 

Наталки Полтавки грала 36 ра
зів, а ролю Марусі 16 разів Усіх 
її виступів на сцені нараховано 
1,014 на протязі 30-літньої ді
яльності!. Яка велика мусіла бу
ти її любов до сцени, коли так 
багато часу й енергії їй посвя
чувала майже безінтересовно. 
Звичайно за свої виступи не жа
дала заплати, а як деколи й ді
ставала, то значну частину з то
го віддавала на народні цілі. 

Брала активну участь і в гро
мадському житті, належала до 
багатьох українських товариств, 
між іншими до Запомогового То
вариства „Дністер", Відділ 361 
УНС. 

М. Лнсогір. 

І 
Посмертна Згадка 

ЯКІВ ЛОШКІВ, один з най
старших членів 1 основний 
Б-ва св. Володимира, Відд. ISO 
УНСоюзу в Ню Иорку, Н. П., 
упокоївся в Бозі 17 травня 
1956 р. на 82 році життя. По
кійний походив Із села Мли
нець, Зах. Україна. ПОЛИШИВ 
В смутку 5 дітей 1 9 внуків І 
два правнуки. Похорон від
бувся 21 травня в понеділок 
о год. 10 рано з пох. зав. П. 
Ярема, 129 Е. 7th St., до церк
ви св. Юра, а відтак на цвин
тар S t Johns Cemetery прн у-
часті Членів, Приятелів 1 Зна
йомих. — в. п . п . : 

Гр. Лучанко, секр. 

НОВЕ ВИДАННЯ! 4 
ОЛЕКСІЙ ЗАПОРОЖЕЦЬ-

ДЕВЛАД 

„В ОДВІЧНІЙ 
БОРОТЬБІ" 

Збірна нарисів І оповідай*. 
ЦІНА $2.00 

ВИШИЛА З ДРУКУ 
НОВА КНИЖКА 

Гната О. ДІБРОВИ 

ПОДОРОЖ У СВІТ 
( А ф о р и з м и . ) 

ЦІНА 51.00 
Замовляти: 

"8 V О В О D А", 
Р. О. Box 346 

Jersey City 3. N. І 

УВАГАГ БАТЬКИ! 4 *> ЄДИНА НАГОДА! 
В А д м і н і с т р а ц і ї „Свободи'* м о ж н а н а б у т е д в а п е р ш і 

( 1 9 5 4 - 1 9 5 5 ) 

Р І Ч Н И К И „ВЕСЕЛКИ" 
Надруковані на люксусовому папері та оправлені в одну 
книгу з твердою, пів-шкіряною обкладинкою 1 внтисиеннм 

на ній золотими літерами мистецьким заголовком. 
Книга охоплює всі числа дитячого журналу „ВЕСЕЛ

КА" від 1-го D числа, яке появилось у вересні 1954-го року, 
до грудневого числа з грудня 1955, разом усіх 16 чисел на 
256 сторінок друку, та з 8-ми заголовними сторінками і зміс
том усіх чисел. 

Оправлені в один том два річники „ВЕСЕЛКИ" ста
новлять направду неоцінену своєю вартістю настільну кни
гу для кожної української родини і невичерпне джерело 
науки, виховання, розваги і радости для кожної українсько! 
дитини. 

Ціна цісі високовартісяоі, люксусової книги — тільки 
десять доларів. II тираж дуже обмежений (призначено на 
продаж всього сто примірників), отже тільки поспіх в за
мовленні може запевнити її одержання. 

Замовлення, разом з належністю, слати на адресу: 
"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

T A P 3 A H , ч. 3672. Напад з - з а д у 

SOON THE £XHAUST\N& JOURNEY 
TOOK ITS TOLL/AND MRS. &T0R3 
LASeeP BEMND—ONLY TO 
6ASP IN HORROR AS ТНЄ 
M16HTY BEAST CHARGE? 
WTHAF*RAU<ZIN6RQA&1 /? 

AS THE WEARY 8ANP TRUPSgO 
THR0U6H THE DARK JUNGLE— 

— A HOSTILE THREAT LOOMED 
POWNWINO. ШМА,.ТНЕ UON, STALKS? 

ON SOFT, PAOO& FEET/ 

Коли стомлена група май-
: 

Р О З Ш У К И 

Михайла І Стефана ГЛУЩА-
КІВ, роджених в Бруклнні, Ню 
Иорк, по-першій війні приїхали 
до дому, перед другою ВІЙНОЮ, 
виїхали знову до Америки і пе
ребували' п Бруклнні. Н. И., по-
шукус ІВАН ГЛУЩАК, їх ті-' 
точний брат зі села Полюхік 
Великий, -пов. Перемишляин, я-
кнй зараз с в Австралії. Голоси*, 
тись на адресу: 

* OLYMPIA LIQUORS INC. 
82 Е. 4th Sb, New York 3, N. Y. 

ХТО ЗНАЄ, де перебуває лікар 
д-р ЧКСНИКОИС :ЬКИП, яі:нц 
в 1952 роді виїхав з Мінхсну до 
Америки — проситься подати1 

його адресу до: 
\V. TR1L 

с/о Donchenko 
2243 Julians St., Denver II , 

Colorado. 

Пошукую ВОЛОДИМИРА МА
ЗУРА, cjffla Дмитра й Олени 
Трусь, із села Яблонівка, підга-
сцького повіту. Згаданий пере
бував у Німеччині, мав правдо» 
подібно вступити в американ
ську армію. Хто знав би адресу 
його перебування, або він сам, 
ЗБОЛИТЬ мене повідомити: 

ANNA DOJAK POLEK L? 
335 Е. 8th, S t , New York, N. Y. 

• Business Opportunity • 

На продаж крамниця 
ҐРОСЕРНЯ і БУЧЕРІШ 

Добрий бизнес. 
З уваги:на недугу прода

ється дуже дешево. 
Телсф. SO 8-1628 

НА ПРОДАЖ БАР 1 ГРЕП 
прн головнім гайвею. Suffolk 
County, L. 1. Тижневий оборот 
$550. Ціна $8,500, половина го
тівки. ,' -J 

JOHN OR0SSMANN ; - * \ 
133 Е. Main St., Babylon, L L X Y . > 
Також на продаж багато Іншо
го род а бизиссів. Пишіть або та-
лефонуат©:. 

Mrs. J. ZAWYRUCHA 
Mohawk 9-1104 

вечорами MO 9-5314 
> » » » » # # » » » # # » # i # # » » < 

ЗМІНА АДРЕСИ!-j\ 
Щ е раз пригадуємо вашим ', 

!; передплатникам, що зміни-
; ють місцо свого побуту, щоб 
' одночасно з повідомленням 
І про зміну адреси обов'язхо-

:; во присилали п о ш т о вини 
!; марками 10< за виготовлення 
•! нової вдресової кліші, а чле-
| і УНСоюзу ще і число свого 
;;Відділу. 

Адміністрація „Свободи" 

друвала 

м и . . . 

темними д ж у и ґ л я -

. . . ворожа загроза вже чи
гала з вітромч Лев Нума під
крадався на м'яких, подушку-
ватше л а п а х ! 

Незабаром томляча подо

рож зробила своє, і п-ні Сторб 

відстала — тільки, щоб з пе

реляку роззявити рота, бо 

могутня бестія з жахливим 

ревом кинулася в атаку. 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е В Н И К ; 

Обслуга чесна І найкраща '• 
Ц Ш И ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embauner 

REASONABLE PRICES 

4 3 7 E A S T 5 th S T R E E T -
N e w York Ci ty 

Telephone: GRamercy 7-7661 I 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР;, П О Г Р Е Б Н И Х 
Заиямасться похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK* ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера. 
тура, Модерна «"""пщм 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y\ 
TeLCORchard 4-2568 

ГГ І П І чи 

: 


