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ГАРРЙМАН ОРГАНІЗУЄ 
ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ 

ЙА ЗАХОДІ 
Денвер. — Нюйоркськнй 

губернатор Гарриіїан. внсту-
паючп ва політичному зі
бранні представників демо
кратичної партії з дванадця
ти західніх стеіітів, критику
вав гостро закордонну полі
тику уряду Айзенгавера. Він 
заявив, що ця політика по
слабила позицію З'сднненнх 
Держав Америки і зміцнила 
позицію Совстського Союзу. 
Це був перший виступ Гар-
рнмана після того, як він 
проголосив себе „активним 
кандидатом" на президента. 
В зібранні взяли-участь де
мократичні діячі із стейтів: 
Колорадо, Юта, Вайомінґ, 
Ню Мексико, Невада, Окла-
гома, Кензас, Айдаго, Тексас, 
Вашингтон, Монтана й Арі-
зона. На зібранні створено 
окремий комітет для під
тримки кандидатури Гаррн-
мана під проводом губерна
тора Реймонда Гарі з Окла-
гоми. Керівником виборчої 
кампанії, зокрема здобуття 
делегатських голосів для 
Гзрримана в згаданих стей-
тах обрано Внлтона Вейлея-
маяня, голову демократичної 
організації в стеаті Юта. Го
ловною кватнроіо; цього комі
тету ва Заході буде Солт 

Лейк Ситі. Згадані стейтн 
днспонуватнмуть на демо
кратичній конвенції 190 го
лосами. Прихильники Гаррн-
мана запевняють, що з цього 
числа заявилося за Гаррима-
ном уже 70 і пів .голоса 
Обраний в Денвері комітет 
зорганізує окремі виборчі 
бюра по всіх західніх стей-
тах, що їх завданням буде 
вести виборчу кампанію. Зіб
рання демократичних діячів 
у Денвері тривало три дні 
Виступаючи в першому дні 
із свосю промовою проти за
кордонної політики уряду, 
губернатор Гаррішан заявив, 
що політика Айзенгавера 
привела до трагічного зане
паду престижу З'сднненнх 
Держав у світі і довір'я віль
них народів до Америки. На 
думку Гаррнмана, ЗДА по
чали програвати холодну вій
ну через фатальні помилки 
зроблені урядом Айзенгаве
ра, зокрема через те, що Ай-
зенгавер почав обороняти 
принцип нейтральності! при
язних до ЗДА країн. Гарри-
май обвинувачував Айзенга
вера ще і в тому, що вій ве 
бачить кремлівських манев
рів і не вміс собі з'ясувати 
справжніх мотивів сьогочас
ної совстської ПОЛІТИКИ. 

А. В. Доллес *йе вірить в те, щоб Совети вели 
перед в будові керованих ракет 

Вашингтон. — Директор драматичну програму" в ці* 
Центральної Розвідної Аґен 
ції Аллея В. Доллес промов
ляв' * а теленШйивх стадіях 
в Ню Йорку і звлвнв, що 
вів ве мас „жадних даних" 
про те, щоб Совстн вели пе
ред в будові керованих ра
кет. Доллес сказав'також, що 
Сонеті'не випередили ЗДА в 
будові •атомовпх електрівень, 
хоч повідомили яро .дуже 

справі в рамках своєї п'яти 
річки. „Росіяни, казав Дол
лес, зробили поступ в будові 
керованих' ракет, але "вонв 
ще нас не випередили". В 
справі протисталінської кам
панії Доллес ствердив, що ко
муністи хотіли б цим спосо
бом переконати свої народи, 
що там вже нема тиранії, але 
в дійсності на Кремлі все ще 
панус гурток тиранів. 

Внуки відвідали Президента в „Дні Батька" 
Вашингтон. — Під час ,Дня 

Сатька" четверо внуків Прези-
іента, дітей майора Д:ісана 
\йзенгавера, відвідали прози-

тальній каплиці. Президент 
тішився онуками, яких не ба
чив під 9-го червня, коли за
недужав був на запалення 

іента Айзенгавера в шпиталі і тонкої кишки. Лікарський бю-
Золтера Ріда". Вони прнбу-: легень повідомляє, що Прсан-
іи в товаристві своїх батьків й 
принесли свому дідусеві чоти
ри вазонкн квітів. Ці вазонки 
вони самі прикрасили малюн
ками. Між внуками були: S-
річнпй Дейвід, 7-річва Варва
ра Анна, 4-річна Сусанна і ма
ленька Мері Джейн, яку на 
руках ніс батько майор Анзен-
гавер. Діти прибули автом до 
Білого Дому і там зустрінулн-
ся панею Айзенгавер, яка вер-

дент видужує згідно з перед
баченням, він по раз перший 
від занедужання спав без пе
рерви 7 годин і ЗО мінут та мо
же вже споживати тверді хар
чі, хоч і в дуже малій спільно
сті : Президент їв яйця на м'я
ко та сікане волове м'ясо і су
харі. В понеділок 18-го червня 
Президент мас прийняти віце-
президента Ричарда М. Ніксо-
иа і державного секретаря 

талася з Богослужби в шпи- Джана Фостера Доллеса. 

Президент запевняє Німеччину про свою віру 
в її з'єдинення 

Вашингтон. — „У тому дні. 
який пригадує стихійне до
магання волі, проявлене три 
роки тому 17 мільйонами 
німців у совстській зоні, хочу 
запевнити Вас про тверде пе
реконання моєї країни, що 
несправедливий поділ Вашої 
батьківщини напевне закін
читься. Уряд і нарід З'сдн
неннх Держав є глибоко від
дані справі свободи і миру. 
Ми знаємо, що поки не прий
де єдність у свободі, якої не 
дозволяється німецькому на
родові тими, що хочуть на
становити чужу й тоталітар
ну систему на частину вашої 
нації, до того часу ие може 
бути постійної безпеки в Ев-
ропі. Ми знаємо, що цей по
гляд мають також інші.члени 
НАТО. Швець поділу Німеч
чини с істотний для розвитку 
приязних і кооперативних 
взаємин між західнімн держа
вами і Совстськнм Союзом.— 
Я Перекопашп”і. Що Совстсь-
кяа Союз також зрозуміє, що 
це в його інтересі перегово-
рюватн про порозуміння, яке 

взяло б під увагу право ва 
свободу німецького народу 
та інтереси Заходу і Сходу, і 
прилучиться до нас у пошу
куванні розв'язки німецької 
проблеми. Цей день, що вв 
його тепер святкуєте, призна
ченні! — я знаю — пам'яті 
поляглнх. . Пересилаю вам 
свій привіт і разом із усіми 
а м є р и к а нцямн дивлюсь в 
майбутність, коли вся Німеч
чина буде врешті з'едннена і 
вільна". — Такого листа 
президент Айзенгавер вислав 
президентові Німецької Фе
деративної Республіки д-рові 
Теодорові Гойсові в треті ро
ковини повстання робітників 
у підсовстській зоні Німеччи
ни, яке відбулось 17 червня 
1953 року. Президент вислав 
того листа в два дві після 
того, як вів прийняв був у 
шпиталі канцлера Аденауе-
ра, який в між часі, діставша 
другий почесний докторат 
права в Маркетському універ
ситеті в Мілвокі, Віск., та ви-
голосивши в Шнкаго полі
тичну промову, повернувся 
вже до ЗахідчьпТ Німеччини. 

Передбачають „гостріший курс1' Ізраїлю 
проти арабів 

Тель Авів. — Моше ІИаретт 
— ізраїльський міністер за
кордонних справ, подався до 
дямісії, а на його місце при
значено Гольду Масрсон. яка 
до цього часу була міністром 
праці. На її місце прийшов 
генеральний секретар Генера
льної Федерації Праці в Із
раїлі, Мордехай Намір. Ці 
зміни вважають персональ
ною перемогою ізраїльсько
го прем'єра, 70-річного Вен 
Гуріона, який віддавна ніби 
ве погоджувався з „занадто 
Лагідною" політикою Моше 
Шаретта, який насправді від 
2ф років, — ще далеко поки 
постала держава Ізраїль, — 
керував жидівською задор-
фнно-иолітнчною акцією. — 
Вен Ґуріон старався віддав 

„прет-нцпіної вший а ними. 
Коли Єгипет --- завдяки кп-
комуністнчній зброї - зрів
нявся з' Ізраїлем щодо віи-
ськової сили, а то й переви
щив його, то Вен Ґуріон ува
жає, що не можна поклада
тися виключно на протекцію 
Об'єднаних Націй, а зберігати 
й власну ..свободу рухів". Ко
ли Шаретт не погоджувався 
сам зректись і перейняти ста
новище секретаря спільної з 
Ґуріоном партії Мапай, яка 
поважно втратила була на 
впливах, Вен Ґуріон просто 
заявив на партійному терені. 
що він не бажає собі Шарет
та в уряді і перевів крізь пар
тійну управу призначення 
Ґольди Масрсон. Вона була 
першим послом Ізраїлю в 

на позбутися Шаретта з сво- Москві. Раніше, вона, живу-
гр уряду, бо Шаретт був рі 
щуче проти провокування а-
вантур із арабами і проти 

чи в ЗДА в pp. 1906-1920. 
вчителювала в Мілвокі, Віск. 
Мас тепер 58 років. 

Пер іша воднева бомба — скинена з літака, 
„помилилася" на 4 милі 

Аж тепер шого значення, бо сила вод
невої бомби така велика, що 

Вашингтон. — 
повідомили, що перша амери
канська воднева бомба, ски
нена з літака ще 21-го трав-
вя, впала ва чотири милі від 
того місця, де вона повинна 
була впасти. Ця пробна екс-
пльозія водневої бомби від
булася на Пацифіку на Бікі
ні. З урядових "хол твердять, 
що ця неточність сталася вна
слідок людської Помилки, а 
не внаслідок конструкції "бом
би. Деякі фахівці твердять, 
що ця неточність- не мас біль-

вона осягне свою ціль навіть 
тоді, коли впаде не на те міс
це, де повинна б впасти. Та 
інші фахівці невдоволвні з то
го факту, бо експльозія бом
би на невйзначеному місці по
рушує ті засоби безпеки, які 
визначені перед скиненням 
бомби з літака. Але Комісія 
Атомової Енергії стверджує, 
що внаслідок неточности міс
ця, на якому експльодувала 
воднева бомба, не було жертв 
в людях. 

Кіфовер „втратив був голову" 
Вашингтон. — Демокра- ній партії. Якщо Стівенсона 

Змагання між „Тризубом" і „Кютіс" 
закінчилися вислідом 0:1(0:0) 

Шепілов інтригує проти Заходу в Каїро 
Каїро. — Новий совстсь-1 жовн, яка „не знас колонія-

ішй міністер закордонних лізму", ані „не знас нафтових 
справ ДиміТрій Шепілов при- монополій", з масою підлес-

_ < л ліівнх зворотів про совстсько-
був в суботу 16 червня ц. р. а р а б с ь к у пр„язнь. За голоса

ми всієї західньої преси, Ше
пілов буде старатися спону
кати арабські держави до лік
відування нафтових концесій 
західніх країн на Середньому 
Сході, себто до підрізання іс
тотного джерела передусім 
англійської господарської по
туги. На честь Шепілова від
будеться вперше великий по
каз зброї, одержаної в остан
ніх місяцях від комуністич-

літаком до Каїро, де на лето-
вищі привітав його єгипетсь
кий міністер закордонних 
справ д-р Махмуд Фавзі. Ше
пілов не наслідував тактики 
професійних дипломатів, щоб 
привітальну промову виголо
сити в рямках чемвостевих 
фраз, тільки використав від
разу пагоду для виголошення 
суто - пропаґандивної промо
ва з прославлюванням Co-

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВІЦЕ-
КОНСУЛ ЗГИНУВ НА 

КИПРІ ВІД БОМБИ 
Нікозіл, Кипр. — Перший 

американець згинув на остро
ві Кипр у східній частині Се
редземного моря, де від року 
тонвас протпанглійська під
пільна боротьба грецьких на
ціоналістів та протитерор ан
глійців. Віцеконсул ЗДА, 26-
,іічяіпі Вільям Пірс Ботелер, 
який був у товаристві гурту 
американських моряків, ста-
ціонованих на Кипрі для охо
рони консуляту ЗДА і радіо-
стації Державного Департа
менту, на вечері в ресторані, 
був смертельно поцілений від
ламком бомби, що її хтось 
вкинув з вулиці до ресторану 
крізь скляні двері. П'ятьох ін
ших американців відвезено до 
шпиталю, з них два важко ра
нені. Назагал думають, що 
грецькі терористи на Кипрі, 
які кинули ту бомбу, не мали 
на увазі атентату проти аме
риканців, бо в інтересі греків 
лежить мати симпатії в Аме
риці, з якою Греція зв'язує 
:вої найбільші надії у своєму 
шорі з Англією. Поставлення 
ЗДА на одну дошку з Англі-
яо та поведення проти амери 

шій будуччнні прнпогані на
слідки для греків, ізольованих 
тоді політично у Західньому 
світі. Державний секретар 
Доллес, дізнавшись про ту 
трагічну смерть віцеконсул а 
Ботелера, ствердив, що це Ду
же „пригноблива" вістка. В 
той сам день грецькі терорис
ти кинули ще п'ять інших 
бомб в різних частинах кнпр-
ської столиці, ніж Іншим ва 
дім, в якому мешкав англійсь
кий вояк, накоївши в середині 
дому велику шкоду. Однак 
правдивою катастрофою стала 
для англійців пожежа лісів, 
спричинена мабуть свідомо 
грецькими партизанами в го
рах, проти яких англійці пове
ли військову акцію включно з 
гелікоптерами. Пожежа, яка 
поширилась із швидкістю 30 
миль на годину, захопила ба
гатьох вояків і колону війсь
кових авт. Є вбиті і поранені, 
а докладний підрахунок втрат 
можна буде зробити щойно 
згодом. У другому найбільшо
му після Нікозії місті на Кип
рі, Фамагуста, 66 визначних 
і турецьких громадян видали 
спільний заклик про конеч-

<анців на Кипрі також теро-, кість згоди між греками й тур-
ристичиоі акції мало б у даль-1 нами на Кипрі. 

встського Союзу, як тієї дер-1 них країн. 

Ст. Луїс. — Недільні зма
гання за першенство ЗДА 
в суперництві за „Аматер Ча-
лендж Кап", що відбулися 
тут між фнладелфійською 
футбольною дружиною УСТ 
Тризуб й американською дру
жиною „Кютіс" із Ст. Луїс, 
були втримані на високому 
рівні і закінчилися вислідом 
0:1 в користь „Кютіс" (в пер
шій половині 0:0). Гра „Три
зуба" була дуже доброю І 
жертвенною, але все ж таки 
українським змагунам не по
щастило перемогти цю силь
ну дружину, яка мас за со 

з видатними європейськими 
дружинами. РеванжовІ зма
гання відбудуться у Фнладел-
фії дня 24 червня ц. р. Змагу-
нів „Тризуба" вітали в Ст. 
Луїс оваційно місцева україн
ська громада, зокрема вітав 
їх від всіх Союзовнх Відділів, 
секретар 179 Відділу УНСою-
зу п. Микола Паращак, вру
чаючи їм велику китицю цві-
тів. На покриття коштів доро
ги змагунів „Тризуба" до 
Ст. Луїс склалися пожертви 
від українських установ й о-
кремнх осіб. Між іншими — 
УККА асигнував на цю поїзд 

ВІДБУВСЯ 6-й З'ЇЗД Т-ВА БУВ. ВОЯКІВ 
УПА В ЗДА 

В днях 16-17 червня ц. р. в І друк закінчив закликом до 
Ню Иорку відбувся 6-ий річ-1 об'єднання всіх українських 
ний з'їзд Т-ва був. вояків організацій. З'їзд вітали осо-
УПА в ЗДА. В нарадах з'їзду бисто представники централь-, 
брало участь 56 Делегатів з них і місцевих організацій, 
різних відділів Товариства, як теж відчитано цілий ряді^ісці 
З'їздом проводила Президія в письмових привітів - . ; • •* 

НАТО і американсько-франи,узькі розбіжності 
предметом нарад із Ліно 

Вашингтон. — Французь
кий міністер закордоннях 
справ Християн Піно прибув 
у суботу до Вашингтону, щоб 
кінець тижня перевести у до
мі свого 'сняа, репрезентанта 
фрацувької летунськоГ ком-1 членів ОИ. ЗДА 
панії в ЗДА, а від понеділка (ослаблювання НАТО 

Піно пропагує розподілюватн 
ПОМІЧ закордонові через Об'
єднані Нації, проти чог « 
ЗДА, які нерадо диви лисі 
на допущення до рівної 
ного в, цій справі голосу Су і 

кокувістпчжпх~м 

протя 
відсв-

СР І інших 

розпочати з американськими ланням з європейського ков-
державянми діячами наради Ітнненту військ для інших яД-
над цілою низкою справ пер-1 лей, як це зробила Франція, 
шорядної ваги. На першому що 400.000 війська вислала 

складі В. Хома — голова, В, 
Левськвй та М. Шашкевич 
— заступники голови, Е. Нес 
торук і П. Шкасраровський — 
секретарі. У першому дні від
булося звітування Головної 
Управи та Відділів і дискусія 
над звітами. Увечері того ж 
дня відбулася товариська ве
чірка з участю запрошених 
гостей. 17-го червня для у-
часників з'їзду виголосив 
промову ген.-поручник П. 
Шандрук, присвячену героїч
ній УПА, як головному чин
никові у визвольних змаган
нях українського народу на 

ку 200 долярів і Український новітньому їх етапі. Свою 
бою ряд перемог у змаганнях Народний Союз 125 долярів. промову ген.-поручник Шан-

Головну Управу вибрано в 
складі: М. Грицков'ян — го
лова, М. Сндор і В. Хома — 
заст. голови, Е. Несторук — 
секретар, Я. Кіцюк —скарб
ник та П. Шкяфаровський, 
І. Повні:, М. Кульчицька — 
члени, І. Ділай — архівар; 
Контрольна Комісія: Л. Фу-
тала — голова, М. Шашкевич 
та П. Шкафаровськніі — чле
ни; Суд Чести: В. Левськнн 
— голова, Т. Бурий та М. Ко-
вальчик — члени. Після у-
хвалення резолюцій та пля-
ну праці на наступну каден
цію — відспіванням україн
ського національного гнмну 
з'їзд закінчено. 

, за голосами преси до Альжиру. ЗДА с огірчені 
о в у | _ с т о я т и м е справа поглиб- на Францію за доведення в 

ТРИ ТИСЯЧІ ОСІБ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У ФЕСТИНОВОМУ ВІДКРИТТІ СЕЗОНУ 
НА СОЮЗІВЦІ 

тичввй кандидат на прези
дента сенатор Естес Кіфовер 
заявив журналістам, що він 
„був втратвв голову" під час 
ввборчої кампанії ва Флори
ді і в Каліфорнії і тому гос
тро ввступив проти Адлея Е. 
Стівенсона. Кіфовер твердив, 
що і вів і Стівенеон вийшли 
були поза „дозволені межі" 
критики в запалі передви
борчої боротьби. Сенатор 
признався до „помилок" в 
цій кампанії в Каліфорнії, 
але додав, що це ве спричи
нить розламу в Демократнч-

внберуть на Номінацій ній 
Конвенції, казав сенатор Кі
фовер, то він буде його під
тримувати, бо вважає, що 
„Стівенеон — це порядна лю
дина". Кіфовер заявив,, що 
покищо не плянус прийняти 
с т а новнща віце-президента, 
яке міг бн йому запропону
вати Стівенеон. Кіфовер бу
де на конвенції старатися 
про те, щоб його займену-
валн на демократичного кан
дидата, і не плянус передати 
свої голоси Гарриманові, бо 
голоси делегатів — це не то
вар, яким торгується. 

В АМЕРИЦІ 
ф у Глекам, Іяляной, впро

довж двох місяців поспішали 
робітники викінчити в парку 
став для купання, але, коли йо
го скінчили, виявилося, що ку
патися в ньому ие”яожна: вна
слідок спеки забракло води. 

# Методистська* вроповіднаи 
РеЛмонд Скелтан, якому ден-
тваг вставив „місток" на місце 
кількох вирваних зубів, нагло 
помер від шоку. 

щ Ціна на ка«у подорожчала, 
бо фірми, які перепалюють ка
ву, підвищили ціну на три цен
ти за перепалеяВя одного фунта 
кав* 

• Рабія Абпвгам Бік із Ню 
Иорку відмовив відповісти на 
запитання комісії для дослі
дження протиаЛрІйсансько! ді-
яльиоств. чи с вів комуністом. 
— поклякаючнея на п'яту по

правку до Конституції. 
• Забезпечеиеві т о в арнства 

повідомляють, що на умові не
дуги хворіс більше чоловіків як 
жінок. Найбільше хворіють на 
ці недуги люди у віці від 25 до 
45 років. 

• У першій чверті п>ого року 
в автомобільних катастрофах у 
стейті Ню Иорк згинуло 479 осіб 
— на 15 відсотків більше як в 
тому самому часі минулого року. 

• До столиці Перу, ЛІмн, при
був перший американський ко
рабель з харчами для потерпі
лих від посухи. 

• 4-го липня в місті Еллеивіл. 
Н. И., влаштують урочисту ін
сценізацію переказу про Ріп 
Ван Вінкла. який жив у Кетскіл-
СЬКИХ горах 300 років тому. На 
цій урочистості мас бути при
сутній 1 нюйоркськнй губерна
тор Аверел Гарриман. 

Союзівка, Кергонксон, Н. П. 
— Біля трьох тисяч осіб, що 
приїхали 12 автобусами і сот
нями приватних автомобілів 
з багатьох місцевостей І стей
тів, взяло участь у весняному 
фестнні, що ним минулої не
ділі, 17-го червня, започатко
вано цьогорічний вакаціпний 
сезон на цій вакацінно - від-
починковій оселі Українсько
го Народного Союзу при 
вступі в Кетскнльські гори. 
Прекрасна весняна погода не 
в малій мірі спричинилась до 
того, що тисячі осіб приїхало 
ва цю оселю, щоб намилува
тись природою та скористати 
з усіх тих великих відпочин-
ковнх та культурно - розваго-
внх можливостей, що їх дає 
„Союзівка". Між приявнпми 
були особи всякого віку і 
походження: давні поселенці, 

тра і Павла з Джерзі Ситі. 
Пого могутній баритон, скріп
лений ще заістальованнмн на 
площі голосниками, та від
повіді тисячної маси вірників, 
під проводом п. Василя Гіля 
з Джерзі Ситі і дяковчителів 
та хористів з інших парафій, 
розносили Богослужебні пісні 
і молитви далеко по цій го
ристій околиці. На закінчен
ня Богослуження Всч. о. Сір
ко виголосив глибоко релі
гійну проповідь, нав'язуючи 
до традицій польових Бого-
служень в Рідному Краю та 
підкреслюючи спасенне зна
чення віри в Бога не тільки 
для вічного, яле й дочасного 

ку, вітаючи гостей та пред
ставляючи приявннх на фес
тоні членів Головного Уряду 
УНС (трьох членів Екз. Ко
мітету, гол. предс. п. Д. Га
личина, гол. кас. п Р. Слобо-
дяна і гол. секр. п. Г. Герма-
на, голову Контрольної Комі
сії д-ра Вол. Галана з Фнла-
делфії і члена Контр. Комі
сії п. П. Кучму з Ню Иорку 
та головних радних п-ні М. 
Демидчук з Ню Порку і адв. 
Анну Чопик, що разом з ро
диною прибула аж з Босто
ну), і деяких гостей. Коротку 

боди" п-ні Марії Стецюк і 
н-ні Люби Лапнчак з їх ори
гінальним скечом: „Дві міссі-
сн на пікніку". Конферансьс-
ром під час програми був ред 
Іван Кедрин-Рудницькнй. — 
Всіх артистів кількатнеячна 
публіка приймала з великим 
захопленням. Опісля від
булася ще звичайна фес-
тоиова програма і щойно з 
наближенням вечора почали 
поступово опорожнюватись 
від автобусів та автомобілів 
призначені для паркування 
великі площі, хоч деяка час
тина гостей залишилася до 

лення характеру НАТО з су 
то військового союзу у союз 
що брав би більше під увагу 
узгіднювання з а к о р донної 
політики всіх членів НАТО. 
Крім того, між ЗДА і тепе
рішньою Францією, якою ке
рують соціялісти Молле і Пі
но, є в цілій низці справ іс
тотні різниці поглядів. І так, 

Альжнрі до ситуації, яка за
грожує також американським 
базам в Марокко. Франція 
уважає помилкою створення 
Багдадського пакту, що його 
підтримують Англія і Аме
рика. Врешті Франція і ЗДА 
не мають одностайної поста
ви у відношенні до Єгипту 
прем'єра Нассера. 

Зах. Німеччина святкує роковини npotn 
комуністичного повстання 

Берлін. — Західньо-німець-
парлямент Бундестаг кип 

вшанував спеціальним засі
данням треті роковини крива
вих антикомуністичних заво
рушень, які внбухлн були 17 
червня 1953 р. спершу у схід
ній зоні Берліну та швидко 
перекинулись на всю Східню 
Німеччину. Щойно совстські 
ґанки розпорошили демон-
:трантів у Східньому Берліні 
га совстське військо здавило 
годішню хвилю антиконуніс-
гичного бунту по всій підсо-
зстській зоні Німеччини. Ні

яка не всилі промовчувати ту 
подію, назвала її тепер „фа
шистським пучем". Всі часо
писи у Західньому Берліні 
підкреслюють політичне й 
морально - символічне зва-
чення 17 червня, як наявне 
потвердження перед цілим 
світом иасправжніх настроїв і 
змагань всього німецького 
народу та доказ, що Москва 
не матиме успіху з своїм екс
периментом поділити німець
кий нарід і німецьку держа
ву і „перевиховати своїх нім
ців". На пропам'ятному засі
данні Бундестагу промовляв 

*ецька комуністична преса, канцлер Адевауер. 

промову виголосив гол. предс. 
УНС п. Д. Галичнн, згадуючи j наступного дня чи й на кіль 
в ній про 100-річчя народин Ка днів. Масова участь у фес 

життя в цьому повному всі-1 найбільшого після Шевченка! тині, як і численні вже замов-
лякнх небезпек і загроз сві- сина Української Землі, Івана (лення місць на довші вакації 
ті. [Франка, який був зв'язаний j потвердили відому вже вели-

В обідовій порі після Бого- 3 УНСоюзом і безпосередньо | к у притягаючу силу Союзів-
служения велика їдальня та бУ» дописувачем його органу Кн, того „шматка України на 

тут народжені і прибулі після ( в с т п в Л ені п ід вільним небом' ..Свободи". І вільній американській землі", 
другої світової війни імігран- буфети із скріпленою обслу-| Мистецьку частину фестй- Недільним фестоном відкри
ти, 'гою без більшої затримки за- н°вої програми виповнили то формально вже започатко-

Як попередніх, так і цього довольнили гостей. [виступи: квартету бандурне- ванті сезон на „Союзівці", 
року сезон на „Союзівці" за-J о год. 4-ій після полудня *"в ..Бандура" під проводом що в цьому році заповідається 
початковано з Богом. На ви- На площі біля клюбу „Весел- п- Рояяна Левицького, відо- ще більш атракційно, ніж в 
рівнянім впродовж останньо-' ка" та купального басейну м о г о артиста Анатоля Рад- попередніх роках. Причнни-
го „міжсезоння" та затіненій почалась фестинова програ-' ванського, що при фортепіл- ться до цього не тільки все 
великими деревами площі бі- [Ма. Відкрив її голова Окруж- новому акомпаяіяменті Зої більша популярність Союзів-
ля Гостинниці, головного бу- ної Ради Відділів УНСоюзу Маркович співав легкі пі- ки, але й цілий ряд дальших 
динку „Союзівки", відправле-1 метрополітальної округи Ню сенькн, попередивши їх до- вдосконалень вакаційно-від-

монологом, і опісля почвнкових можливостей, 

В С В І Т І 

Иорку і Ню Джерзі, яка вла-но о год. 11:30 перед полуд 
нем польову співану Службу 
Божу. Богослуження відправ- °>">*У™* <*™™> » заст. 
ляв Всч. о. Ярослав Сірко з гол- предсідника УНС адв. 
укр. кат. церкви св. апп. Пе-І Михайло Пізвак з Що Пор-

тепним 
виступив у своїй оригінальній включно із традиційними вже 

• Папа Ній XII, за порадою 
•воїх придворних лікарів найда-
іі ЗО цього місяця виїздить на 
іітні місяці до Казтель Гандоль-
ріо, куди звичайно виїздив що
йно в липні. За лікарською діяг-
нозою — Папа нездужас на нер
вове виснаження і загальну пе
ревтому. 

• Поспішний поїзд Ппрн:і:-
Люксембурґ вилетів із рейок не
далеко міста Реймс, Ідучи з 
швидкістю 63 миль на годину. 
Два вагони перевернулись. Сім 
осіб було вбитих, а чотири по
мерли з ран. До шпиталю пере
везено 140 осіб. Причина — зі
псовані вилиці. 

• У Мадриді, столиці ЕспаніІ, 
американський автоводій поми
нув червоне світло внаслідок 
чого зударялнея два еспансь-
кнх авта. Цей малий інцидент 
спричинився до образливих зге-
нералізоианих атак чільного 
мадридськго часопису на амери
канців. Проте — підкреслюс 
американська преса • в Еспаніі 
„ а н т н а мернканськнх настроїв 
нема і співпраця між амери
канськими А сспанськпмн дер-

ролі мовологіста „Юзька Ка- на „Союзівці" під час сезону жавяими чинниками - зразко-
Л ^ ! Ю и К а 1 І І С 1 ^ ^ ° ^ У* кУльтуряо-розваговими про- | ва

#" І тал1ЙРМ:ї ІВ і ф < ,м .с р . м1п1с. 
рядянчок '^нЛмшстріції „Сво- грамами. тер Сеиі і міиістер закордонних 

справ Гетаяо Мартіно. що зай
мають рішуче призахідні: станс 
вище і вірні союзові в НАТО, 
здобули визначну перемогу а 
італійському парляменті, який 
затвердив бюджет міністерства 
закордонних справ 230 проти 
18в голосів, при чому тільки 
комуністи і частина лівих СОЦІ
АЛІСТІВ голосували „протя". 

• Женевіса де Галяр Терроб, 
героїня з фортеці ДІснбіснфу 
під час війни проти комуністів 
в Індо-КитаІ, вийшла заміж за 
капітана летунства Жана де 
Гольм. Парадне вінчання від-
булося в католицькій святині св. 
Людвіка, патрона воєнних Інва
лідів, при масовій участі фран
цузьких комбатантів і аристок
ратії, з якої походять обоє ново
женці. 

• Уряд ПордаяН ие дозволив 
губернаторові П є н с н л в є и і І, 
Джорджові Лідерові 1 його ро
дині вівідатн святі місця а Єру
салимі, які знаходяться по Йор
данському боці. Губернатор Лі
дер прибув до Ізраїлю ва за
прошення тамошнього уряду. 
Просьбу про дозвіл відвідати 
біблійні місця передано було 
офіційно через американське' 
посольство "а столиці "Йорданії 
А а Ш 
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ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО УКРАЇНУ! 

ДОКУМЕНТ, ЯКОГО ЩЕ НЕ БУЛО 
S 9 C 

Ч. 115.. 

Лме, ика мас в своїй історії декілька таких „пам'ятайте , 
що їх постійно пригадується у практичнії! політиці і що до
помагають цін країні робити відповідні висновки і вчитись : 
історії. ,,Пам”ятайте про Аламо" з мехіканської війни, ,,пам'я 
тайте про Мейн" з еспансько-амернканської віїінн, „пам'я
тайте про Перл Гарбор" з останньої світової війки - - це ті 
прнгадкн, що допомагають американському народові форму
вати свою закордонну політику й оборону. Очевидно, що сьо
годні не існус в' безпосередньому відношенні загрози Аламо. 
Мейн чи Перл Гарбору і пригадується їх тільки як симво
ли. Натомість реальною іі дуже актуальною пересторогою до
лучається до цих символів тепер Україна та її трагічна доля 
в боротьбі проти історичного московського Імперіалізму. 

Більш вимовної прнгадк:і і перестороги для вільного сві
ту, як Україна, нааряд чи можна знайти. Від самого бо по
чатку, коли московська імперія виступила на кін історії, Ук
раїна не мала миру і перебуває в перманентній війні проти 
російських загарбників. В цьому великому і трагічному до
свіді України вільний світ може знаити якесь „пам'ятайте" 
на кожну обставину також і в теперішній комуно-московсь-
кій політиці. Переяслав, Полтава, зруйнування Січі, ганеб
ний указ 1876-го року про заборону українського слова, а да
лі 1918-19 роки, Крути, Базар, „українізація", „єжовщина", 

. ,,хрущовщнна", Вінниця і так без кінця аж по сьогоднішній 
день вся історія Московії, білої і червоної, виповнена насиль
ством і грабунком, розбосм і варварством, підступом і зламай-
ням договорів та приречень. 

Ще в 1889-му році написав Іван Фраико свій відомий 
вірш про Росію, як про „багно гнилес між країв Европн", як 
про „розсадннцю нсдумства і застою", що ,,лнш де поставить 
стопи, повзе облуда, здирство, плач народу", що лісне і кри
чить „даю свободу", дере шкуру й мовить: „двигаю культу
ру". Це Фраяко назвав тоді Росію „тюрмою народів", що „мов 
упир, із серця соки ссе". У вісьмох строфах своєї поезії Фран-
ко зумів написати й схарактеризувати всю історію Московії 
не тільки минулу, але ft майбутню. Саме Україна є найбільш 
трагічною і найбільш вимовною жертвою тієї історії, і тому 
досвід України буде завжди для вільного світу найбільш пе
реконливою пересторогою проти московських облуд і іюзбоїв. 

Ясно, що Москва робить усе можливе, щоб це україн
ське „мементо" приховати від вільного світу, щоб українську 
лекцію перекрутити і сфальшувати, і це їй, на жаль, все ще 
щастить, хоч і в далеко не такій мірі, як досі. Українська 
правда починає виходити наверх, як олива на поверхню во
ди, і саме в світлі цієї української правди світ починає ба
чити справжній характер і справжнє, потворне обличчя мос
ковського імперіллізму та варварства. 

Доказом цього можуть бути вже не тільки газетні статті 
та коментарі, але й щораз численніші публіцистичні твори. 
Правда, с ще багато, дуже багато нанесеного московськими Імократичним ханом" і 
брехнями і пропагандою намулу, є ще багато БОІЛЯКОГО ,,не-]модержцем", 

Читаючи опубліковану в 
Вашингтоні доповідь Хрущо-
«а про злочинну діяльність 
Сталіна, цілий світ з жахом і 
»гидою немов би заглядає 
і чорне смердюче провалля, 
ча дні якого клубочеться, по
жираючи само себе, потворне 
гаддя, а серед нього н сам 
доповідач — НИНІШНІЙ пер-
•ішй секретар комуністичної 
партії Нікіта Хрущов. 

Що передусім впадає в очі 
v цих опублікованих матері
алах про закулісне життя 
Кремлю — критика режиму, 
викривання його темних сто
їш? Ні, уболівання Хрущо-
та за „безневинно" знищеним 
.,цвітом партії", за „чесними 
комуністами" — і майже ціл
ковите промовчування трагіч
ної долі мільйонів безпартій
ної маси, сірого народу, кол
госпників, робітників і інте
лігентів, яких вимордували в 
НКВД і виморили на заслан
ні в останніх роках Сталін 
з цнм же таки Хрущовим і 
Кону подібними каґановіча-
мн. 

В історії криміналістики 
злочини Сталіна і компар
тії прецедентів не мають. Вже 
Ленін і створена ннм ЧеКа 
за роки 1917-21 перевершили 
кількістю замучених і зака
тованих людей усі масові 
вбивства Нерона, Тамерлана 
і Чингізхана, разом узятих. 
Ленін, до якого апелюють 
тепер нові московські дикта
тори, як до спмвола спрявед-
ливостн, до якого, після смер-
ти Сталіна, вони „хочуть вер
татися", був би найбільшим 
убивником світу, якби не 
прийшли після нього його 
учні на чолі з Сталіним, що 
в наступних роках далеко 
лишили позаду свого вчите
ля. Недавно в „Свободі" при
гадувалось конкретні факти, 
які рішуче спростовують тво
рену тепер Хрущовим леген
ду про ,,колеґіяльне керів
ництво", яке буцімто існува
ло за Леніна. Людина, яка 
вчинила в російській імперії 
большевнцькнй п є р є в орот, 
культ своєї особи не довела 
до рівня сталінського лише 
з тої причини, що не розпо-
ряджала ще в перші роки іс
нування совстського режиму 
владою, яку пізніше прибрав 
собі Сталін. Недарма Ще на 
еміграції називали Леніна 
його співпартійці ,,соціял-де-

„са-

сальної, ним визначеної, ге-1 чала розглядатись, 
неральної лінії партії. І тоді | роки, що минули 

За три 
від дня 

передрішенства", але це вже не може спинити великого по
ходу української правди, що й є саме тою спасенною прнгад-
кою для інших: пам'ятайте про Україну! 

Тепер „колективні диктатори" в Кремлі почали нову ак
цію підступу і баламутства вільного світу. На Заході опублі
ковано нібито секретну промову Хрущова, в якій він „роз
вінчує" Сталіна. Сьогодні ще не відомо, але цілком можливо, 
що цій промові хитро прибили в Москві штамп ,,секрегної", 
щоб зробити її більш атракційною, а опісля „допомогли" їй 
продістатнея на Захід, І на Заході багато людей читає іу про
мову і не один приходить до більше чи менше свідомого ви
сновку про „зміни" в Созстському Союзі, про тс, що за всі 
злочини відповідальний Сталін, а теперішні ного наступники, 
„колективні диктатори", вже, мовляв, невинні ягнята і мало-
що не самі жеотви Сталіна. 

Очевидно, що цього тільки й треба „колективним дикта
торам', які хитро уплянувалн „змінити" все одним копняком 
у струпішілнй труп Сталіна, щоб тим створити собі базу для 
нічого іншого, як тільки продовжування того, що робив Ста
лін та його попередники в Кремлі. Можна сміливо твердити, 
що всі теперішні „зміни" в Совстському Союзі є ніщо інше, 
як „істінно русекнй" маневр на те, щоб заслонити світові ук
раїнський приклад, щоб світ забув про Україну та про всі ті 
злочини, що їх колишні і теперішні московські володарі по
повнили над українським народом. 

Тим часом загальний відгомін американської преси і не 
в малій мірі американської офіційної політики радше пере
конує, що цим разом Москва перерахувалась і маневр не 
вдався. Саме у зв'язку з цим маневром в частині американсь
кої преси видвигнено клич: пам'ятайте про Україну! Про неї 
повинні пам'ятати в першу чергу ми, українці. 

У своїй нібито секретній 
доповіді, яка чи не з наказу 
самого ж таки Кремлю „про
сочилась" у вільний світ, 
Хрущов гостро осуджує прак
тикований Сталіним терор. 
Але ленінського терору він 
зовсім не осуджує. Це, каже 
він, був терор справедливий 
— проти експлюататорськвх 
кляс, проти капіталістів та 
контрреволюціє н є р і в. Зна
чить, в засаді Хрущов схва
лює терор лк засіб бороть
би проти політичних против
ників. Легковірні ЛЮДИ, ЯКІ 
добачають в новому курсі 
Москви початок „ери совст
ського гуманізму", з цієї йо
го заяви можуть особисто пе
реконатись у своїй легковір
ності й наївності. 

Доповідь Хрущова — цей 
докз-мент азіатської облуд
ності!, крайнього цинізму і 
неперевершеного нахабства, 
без сумніву, залишиться в іс
торії. Пого вивчатимуть і ана
лізуватимуть не тільки іс
торики та дипломати, але й 
психолога та пенхіятрн. І в будь-якій мірі від ортодок-

колн в щасливому майбут
ньому розвіється страшна 
примара комунізму, вія вічно 
пригадуватиме людству про 
ту смертельну небезпеку,.яка 
в 20-му столітті звисала над 
світом. 

Хрущов пригадує, як з на
казу Сталіна в кінці другої 
світової війни депортували 
на північ за льолльність, про
явлену до німецьких окупан
тів, карачаївців, надволзьких 
німців, інгушів, чеченців і 
татар. Він каже, що Сталін 
також і українців усіх ви
слав би десь на Колиму чи 
до Магадану, якби вистачи
ло там для них місця. Але. 
осуджуючи Сталіна, він ні
чого не сказав, що ж дума
ють теперішні диктатори ро
бити з тими мільйонами ук
раїнців, які поневіряються й 
досі на Сибіру. Терористичну 
практику висилання людей 
на північ він оправдує, а осу
джує Сталіна тільки за те. 
що, висилаючи цілі народи, 
він, не розбираючись, депор
тував разом з ними і комсо
мольців та комуністів. 

Хрущов називає Сталінп 
божевільним. Хрущов заяв
ляє, що лише в останніх ро
ках Сталін творив злочини, 
а перед тим будував соціа
лізм по-ленінському. Він не 
тільки оправдус, — він, як 
заслугу, приписує Сталінові 
переведену ним на живому 
тілі народу в 1929-33 pp. 
страшну операцію колективі
зації, він і словом не згадує 
про штучно викликаний „ста
лінський голод", коли зги
нули мільйони українців. А 
вже н поготів замовчує він 
свою власну ролю обер-ката 
українського народу в тих 
проклятих роках. 

Одначе, аж до своєї смер-
ти, яку, правдоподібно, подба
ли прискорити Хрущов і ком
панія. Сталін не був боже
вільним. Хрущов напевно в 
цьому не сумнівається, але 
він мусить брехати. В своєму 
дикому фанатизмі Сталін був 
найбільш послідовний з усіх 
ленінців. І коли він перево
див криваві чистки в 193G-38 
роках, то робив це цілком 
свідомо, планово і з розра
хунком, а не в нападі боже* 
вільної підозрілнвостн, "ляк 
твердить Хрущов. 

Масові винищування лю
дей насправді започаткував 
Ленін. Цо він, „великий учи
тель комунізму", почав кри
вавий наступ проти „старого 
світу", фізично ліквідуючи 
з поміччю ЧеКа всіх тих, кого 
окреслювано як клясу помі
щиків, капіталістів, дворян і 
буржуазії. Сталій, продовжу
ючи справу Леніна, ліквіду
вав фізично заможних госпо-
дарів-,,куркулів", „контррево
люціонерів" - петлюрівців і 
інших „жовтоблакитників". 
Він казав, що убивство одної 
людини це — злочин, а убив
ство десятків тисяч це — ста
тистика. Він тоді ще був „ве
ликий", і ці його діла Хру
щов приписує йому як великі 
заслуги перед революцією. 
Та коли в Совстському Союзі 
„побудували підвалини соці
алізму" і Сталін погнав на
роди до комунізму, вів, по
слідовний ленінець, почав 
ліквідувати всіх, хто, на його 
думку, не достойний був 
увійти в „царство комуніз
му". По-своєму, по-ленінськії 
він був цілком логічний, ви-
тереблюючи все, що відхиля
лося або могло відхилитися 

він почав жорстоку чистку 
також серед комуністів. Але 
при цьому вірних сталінців 
не убивав, а, навпаки, підно
сив їх і наділяв владою. 3-
поміж інших підніс також і 
наблизив до себе Нікіту Хру
щова, Малснкова, Суслова та 
інших теперішніх диктаторів. 
Сталін вважав, що тип кому
ніста, який ворушить мозком, 
який може бути колись в 
опозиції, на новому етапі со
ціалістичного будівництва є 
вже шкідливий і мусить бу
ти знищений так само, як на 
попередніх етапах були зни
щені клясн поміщиків, капі
талістів та дворян. І він уда
рив по партії, ударив по чер
воному дворянству, по упри-
вілейованій касті, щоб ви
бити з неї всякий дух непо
слуху, щоб зцементувати 'її 
кров'ю в одноцілу масу кому
ністичних автоматів - сталін
ців. 

Після його смерті уприві-
лейована каста піднесла го
лову і спочатку з острахом, 
а далі чимраз сміливіше по-

смерти Сталіна, вона вже 
цілком очухалась від його 
ударів, і міцно вхопилась за 
владу. За сталінським рецеп
том, але зі своїх власних по
зицій, переробляє вона тепер 
історію компартії. А переду
сім представляє божевільним 
і розвінчує Сталіна, який так 
довго тримав її в рабському 
жаху і якому вона не може 
простити свого жаху і свого 
пониження. 

Страшний документ опуб 
ліковано в Вашингтоні. Він 
страшний не своєю ревеля 
цінністю, бо ж, зрештою, прг 
всі ті страхіття, які витворяг 
Сталін враз із своєю клікою 
світ давно вже знав. Світ 
інас далеко більше, як те, ще 
рішився розкрити Хрущов 
Але страшний він тим, ще 
наявно і переконливо пока 
зус, як же безнадійно глибо
ко здеморалізована комуніс 
тнчна верхівка і до яки> 
неймовірно цинічних заходії 
удасться вона, щоб оправда 
ти себе і врятувати своє лице 

В. С-і:о 

ЗНОВУ КОРЕЯ 
27 липня 1933 року підли

вно в Кореї перемир'я, і від 
того моменту ця справа пере
стала цікавити світ, заспоко
єний, що втихомирено ще 
один бойовий фронт. Компро
міс був поганий і болючий, 
морально й політично, бо за
лишив у Північній Кореї ко
муністів, залишив роздертим 
надвоє 30-мільйоновий корей
ський нарід, що його ніхто в 
Ялті не запитував, чи він хо
че перейти з-під японської 
окупації під „визвольницьку" 
комуно - московську. Але ні
який політичний компроміс 
не є ідеальний, і тому Амери
ка та її 15 союзників, які бо
ролися під егідою Об'єдна
них Націй проти комуністич
ної агресії в Кореї, воліли 
такий поганий компроміс як 
продовжування війни. Треба 
було нести наслідки помил
ки, яку зроблено забороною 
генералові МекАртурові зни
щити комуно - китайські по
стачальні бази в Манджурії. 
Проголошення річки Ялу „та
бу" альлнтсьішм команду
ванням з політичних причин 
(з остраху, щоб не заплута
ти себе у війну на китайсь
кому континенті та не поши
рити льокальної війни у тре
тю світову), внаслідок чого 
годі було припинити постіі'с-

Любомир О. Ортниськнй f ,^ 

НАЗУСТРІЧ МОЛОДІ 

енну „невтральна'. У прак
тиці це виявилось у скан 
дальній історії 5-членної Ре 
патріяційної Комісії (яку тут 
залишаємо на боці), і прк 
виконуванні обов'язку — сте 
ження за виконуванням по 
станови договору про пере 
инр'я ,яка забороняла вою 
ючпм сторонам скріплювап 
свої військові сили та по 
більшувати свій воєнний по
тенціал. Приймаючи таку по 
станову, договірні сторонг 
мали на увазі, що остаточ
ною ціллю перемир'я є під
писання тривкого миру, а цс 
можливе тільки через попе
реднє об'єднання країни. Го
ловною передумовою об'єд
нання обидві сторони визна
ли відкликання всяких чужи
нецьких військ з Корейсько
го півострова. Отож, щоб це 
облеппнти, рішено „заморо
зити" військові СИЛИ по обох 
сторонах демаркаційної лінії 
на рівні 27-го липня 1953. 

І ось у цьому власне сут
ньому практичному пункті 
виявилось відразу, що ,,нев-
тральпі" члени Комісії, чесь
кі й польські комуністи, була 
насправді в і д п о ручниками 
північно • корейського та ко
муно • китайського режиму. 
Невтральна Комісія зоргані
зувала свої представництва в 

ний доплив невичерпних люд- шістьох містах Південної Ко-
ськнх сил і військових мате* 
ріялів з комуністичного Ки
таю до Кореї, — виключив 
можливість перемоги, а тим 
самим, послідовно й логічно, 
привів до висновку про ко
нечність компромісового пе
ремир'я. 

Була в тому договорі, між 
іншими, така постанова: по
кликати до життя Надзірну 
Комісію Невтральннх Дер
жав, звану коротко „Ней
тральною Комісією", яка мас 
стежити за правильністю ви
конування договору про пе
ремир'я. До цієї комісії обид
ві воюючі сторони мали виб
рати кожна по два члени. 
Альяктн вибрали Швецію і 
Швейцарію — насправді не
йтральні країни, а комуністи 
— Польщу і Чохословаччнну, 
комуно - сателітні держави, 
підпорядковані політично-вій
ськовому зверхннцтву Мос
кви. І тому від першого дня 
існування цієї Комісії стало 
ясно, що вона тільки шшоло-

реі, і мала „право-" доступу 
до всіх портів і військових 
летовищ. У практиці це прий
няло такий вигляд, що члени 
Невтральної Комісії вільно 
роз'їжджали по всій Півден
ній Кореї, і стежили в її пор
тах і летовищах, щоб півден
но • корейська збройна сила 
не збільшувалась, а до пів
нічно - корейських портів ! 
летовищ шведські і швей
царські члени тієї комісії не 
мали доступу, зустрічаючись 
з найрізнороднішими пере
шкодами. Президент Півден
ної Кореї Сингман Рі на про
тязі двох років Існування 
Невтральної Комісії називав 
її чеських і польських чле
нів просто комуністичними 
шпигунами, офіційними ін
форматорами комуністичного 
Китаю про все, що діється 
в Південній Кореї у військо
вій, ПОЛІТИЧНІЙ і господарсь-
КІЙ ділянках. Минулого ро
ку, з інЩіятнвн і під протек-

Потонувшн в ребусах пар
тійних скоротів і, для не 
причетних до иайінтнмнішо-
го гурта української політи
ки, в малозрозумілих колах, 
кличах та програмах (що ли
ше відтінями різняться одна 
від одної), мало звертається 
у нас уваги, як на все це реа
гує, як і чн взагалі сприймає 
їх наша молодь. Не та, що з 
полисілими головами та рев
матизмом в костях позує під 
іас з'їздів, походів і інших 
іатріотичннх імпрез, але та 
сонкретна, віком від 18 до 25 
юків генерація. 

Мала її горстка в НІмеччн-
іі й Англїї, властиво, не тво-
)ить проблеми, і тому голов-
іу увагу, розглядаючи це 
штання, треба звернути на 
•^океанські країни, на ЗДА 

Канаду. 
Як там ця справа виглядає 

— про це можуть сказати ав-
"орнтетно компетентно спо-
терігачі в обох згаданих кра
нах. Нам хочеться поділнти-
:я тільки фрагментарними 
іраженнями з розмов із доб-
чім тузенем молодих наших 
іюдей з цих країн, що з ними 
лали ми змогу в останніх ро
сах зустрічатися й говорити 
і Німеччині. Заприміченого 
їй не генералізусмо, а проте 

час занепокоїло повторюван
ня, неначе рефрену в пісні, 
.чашами розмовцями деяких 
критичних завваг, і виклика
ло підозру, чн не йде тут про 
— коли вже не загальне яви
ще, то принаймні про нарос
таючі тенденції у відношенні 
цієї молоді до української 
справи. А вони невеселі і 
варті застанови та протидії. 

„Мрійники" 

Наших молодих співроз
мовців, назагал, ціхувало доб-
ое виховання, обережність, а 
то й стриманість у формулу-
ванні своїх поглядів, зокрема 
крнтнчннх. Отже, були це не 
„закукурічені" звелнчннки 
пайдократії, які все, що ста
лося перед їх народженням, 
списують з історії, як те, чого 
не було, або як таке, що 
„зтрупішавіло". Все ж, коли 
розмова сходила на нашу по
літику і „політикерів", годі 
було не помітити іронічної 
усмішки в кутику уст власне 
на адресу згаданої теми. 
Поблажлива усмішка куди 
гірща від навіть найгострішо-
го „вета" і опозиції, бо вона 
виявляє брак серйозносте в 
трактуванні теми. 

Отже, ніби із зрозумінням 
для того, що в нас робиться 

по політичній лінії, навісь з 
марґінесовим натяком на 
свою особисту участь в тій 
чи іншій імпрезі, але вам го
ді не запримітити, що в мо
лодця не лише немає запалу 
до всього того, а, навпаки, є 
сумнів щодо доцільности са
ме такого ведення справи. 
Так, з уваги на пошану до 
свого батька.і до його „мрій
ництва", як казав мені один 
співрозмовець, він бере участь 
в імпрезі, влаштовуваній гру
пою Н, а не в тій організова
ній В. Внутрішнього відно
шення ані до одної, ані до 
другої групи не мас. Правду 
сказавши,' різниць між ними 
він не розуміє і навіть не ста
рається їх збагнути, бо вва
жає це за нецікавий анахро
нізм. А що в рядигодн прояв
ляє себе по лінії Імпрез групи 
Н., то робить це для „свято
го спокою"; оттак, як за тра
дицією ставлять у свят-вечір-
иьому кут) дідугана з соло
ми, а для духів померлих — 
тарілку з .кутею, не питаю
чись, чи це поганський, чн 
християнський звичай . . , 

Тоді, коли понад • усякий 
сумнів доводиться стверджу
вати у цих молодих людей 
щиру дозу українського па
тріотизму," співчуття до ук
раїнського народу в краю і 
бажання допомогти в його 
визволенні (як — не всі ма
ють уявлення), до партійних 
поділів, політичного розбит
тя і тактики ведення допо
міжної акції на користь краю 
молоді людИ не мають зрозу
міння, натомість мають дуже 
багато застережень. їхня у-
часть в розв'язуванні внут
рішньополітичних ребусів ні
яка; вони вважають її за епі
лог перейденого етапу. 

Брак критицизму 

В оцінці минулого і сучас
ного таки найбільше драту
вав кількох моїх знайомих 
згаданої категорії — брак 
критицизму. „Бо, скажіть, як 
це можливо, — інтерпелював 
один з них: — читаючи істо
рію наших перших визволь
них змагань, міждіб'я воєн і 
часів останньої ВІЙНИ, ВИ ді
стаєте образ вашого безпри
кладного геройства, самих су-
перлятивів і в результаті, самі 
поразки. Не помічається на
віть намагань критичного під
ходу, все бронзується; не бу
ло ніяких помилок, в усьому 
винні обставини і ні трохи на
ші недомагання. Ніхто не 

(Закінчення на crop. 3-ІЙ) 

кнх урядових чинників, від
бувались по всіх містах Пів
денної Кореї бурхливі масові 
демонстрації проти Невтраль
ної Комісії з домаганням ви
кинути з країни її шпигунів. 
Адьянтп, принципово не ба
жаючи піддатися натискові 
вулиці, проголосили, що бо
ронитимуть всю Невтральну 
Комісію в цілості проте юр
би. Це підбадьорило комуніс
тів. Широкою річкою влила 
зброя для комуністичної ар
мії в Північній Кореї, будова
но щораз нові лстовнща, на 
які прибували цілими ескад-
рнлямя літаки, майже вик
лючно російських модслів. 
Коли не допомагали протес
ти альянтів і та негідна за
бава загрожувала вже тим, 
що комуністи — під охоро-

торатом південно - корейсь- ною Невтральної Комісії 

НАУКОВЕ Т-ВО ЇМ. ШЕВЧЕНКА 

У СТОРІЧЧЯ НАРОДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збірна* праць 1 статтсГі. приготованих па Наукову КопфогнчпЩо 
12 і 13-го травня 1958. 

(13) 
Грнгор Лужннцьі:іій 

ТЕАТРАЛЬНО - СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 
У ДРАМАТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА 

Та незалежно під того, ЩО натуга соціологічних елементів 
в „Учителі" відбулася" некорисно на театральних елементах, 
Франко в „Учителі" ще краще н ще сильніше підкреслюс свос 
твердження „не в людях зло", ще чіткіше, як він це зробив- в 
„Украденому щасті". Загал і молодь цього „глухого гірського 
села" — дія відбувається на Бойківщині — яка спершу, під 
впливом лихваря Зільберґлянца, не тільки виступає гостро й 
неперебірливо проти спопі учителя, по хотячи допустити його 
до навчання, згодом, переконавшись, п чому лежить добро знан
ая, ГОРЙСТБСЯ ДО свого вчптг.чя і и.іирлпчяг: усі :іиподіяні йому 
кривди. І саме п цьому лежить вартість і цінність Франкової 
драматичної творчостн. у тій величезній гуманності, в цій вірі 
й переконанню, т о кожна людина в основах своїх с добра, тіль
ки треба їй дати належні Ш людські права й належну їй охорону 

цих же людських прав. А без цього вона нидіс, неначе рілля 
невичнщена, незорана, здоровим зерном не засівна, на якій ви
ростає хабаззя і кукіль — злочини й проступки. 

У своєму відомому віршованому листі до Миколи Воро
ного Франко, характеризуючи поета, сказав, що 

— пост, 
знагить вродився хворим, 
болить гужим і власним горем — 

а душа поста 
сольська арфа, мов велика 
що все бринить і не вгаває 
в ній ножний стрісний вітер, грас... 

У своїй творчості Франко болів може більше „чужим", як 
„власним горем" і душу його можна справді порівняти до ве 
ликої еольської арфи, на якій грав „кожний стрічний вітер" 
Ллє завдяки саме таким „стрічшім вітрам", завдяки цьому „чу
жому горю", Франко назавжди залишиться і в історії українсь
кої драми й в історії українського театру як незламний борець 
в обороні прав „отих найменших'', в обороні прав людини. 

О. Кульчицький 
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ПСИХОСОЩЯЛЬШ АСПЕКТИ „МОИСЕЯ" 
Проблематика, що ми її д у ж е загально визначили назвою 

„пенхосоціяльні аспекти" Монсея, займається способом схоплен
і м кількох основних категорій соціяльпоі психології, а саме „ма
си", „юрбн", „народу" в розумінні національної групи, „провід
ника" та їх динамічних взаємовідносин у поетичній візії Івана 
Франка з одного боку, — досліду цих понять у науково-мето
дичному підході соціяльної психології — з другого. 

Проблеми взаємовідносин психології і літератури 
З методологічного боку насувається вступна проблема: 

проблема відношення поміж психологією та літературою, поміж 
иауково-психологічним дослідом та поетично-мистецькою візісю. 
Короткий розгляд цієї проблеми видасться потрібним методоло
гічним вступом для виправдання і обгрунтовання нашої спроби 
із наукового погляду. 

Д л я психолога, що знає напрямок розвитку психології і оз
найомлений з психологією мистецтва, немає нічого недоречного 
У тому, щоб сподіватися від літератури, від поетичної візії по-' 
твердження, а то ще й поширення та збагачення понять психо
логічної аналізи досягненнями поетичної візії. Протиставлення 
літератури і психології видається йому в окремих випадках тіль
ки релятивним. Віднаходить він літературу в психології і пси
хологію в літературі, — що вживемо тієї найкоротшої формули. 

делфія, 1956 р. 
З літературного архіву їв. Франка. Драматична поема з пасів ран-

нього християнства. „Вітчизна", літер.-худ. та гром.-політ. журнал Спілки 
Радянських Письменників України. їй 12. Київ, 195§, crop. 166-198. 

осяги>ть таку перевагу над 
альянтськпмн збройними си
лами, що в кожній хвилині 
зможуть перейти до нового 
наступу. 31-го травня ц. р. 
американський генерал Гард 
подав до відома мішаній Вій
ськовій комісії в справах пе
ремир'я у Ланмунджомі, що 
альянти видали наказ Ней
тральній Комісії забратися з 
П станиць на території Пів
денної Кореї до зневтралізова-
ної зони. Всупереч усім про
тестам Пейпшгу проти „пору
шення договору про переми
р'я одностороннім скасуван
ням одної з її найважливіших 
постанов про, Невтральну Ко
місію" — військовими гелі
коптерами перевезено всіх 
..невтральннх інспекторів" до 
Панмунджрму. Шведи й 
швейцарці висловили з цьо
го приводу свос велике за
доволення, вважаючи, що це 
~ найкращий спосіб закін
чення тієї незручної і при
низливої для них ситуаці, 

Тепер стоїть на черзі нарад 
репрезентантів 16 держав-
комбатантів з Кореї питання: 
як поставились до факту, що 
в Північній Кореї с тепер 450 
- 500 бомбардувальників, 

здебілкща ракетного типу, 
коли в дні підписання пере
мир'я не було буквально ні 
одного?! в американських 
часописах появилась заява 
шефа об'єднаних штабів 
збройних сил ЗДА, адмірала 
Р. Радфорда, що коли вій
ськові фахівці ствердять, що 
комуністи, порушуючи систе
матично вцродовж трьох ро
ків договір про перемир'я, 
..перехилили рівновагу вій
ськових сил" у свою користь, 
тоді прийдрться не тільки 
скріпити новою зброєю наяв
ні в Кореї збройні сили, але 
може й виелати до Кореї на
зад ті американські війська 
Що їх звітіль забрано. Таким 
чином справа Кореї прнга-
далаея знову світові, як не-
зліквідована п о т е и д і я л ь н а 
причина вибуху нової війни 
чн — формально — Ц віднов-

-



КАТИ ПРО СЕБЕ 
ТЕКСТ СЕКРЕТНОЇ ПРОМОВИ ХРУЩОВА 

ПРО ЗЛОЧИНИ СТАЛІНА 
(9) 

СТАЛІН ЗЛЕГКОВАЖИВ ПЕ
РЕСТОРОГИ АЛГЛІПЩВ 

Під час війни і після неї Ста-
лін повторював те^у, що тра
гедія, якої наша країна зазнала 
в першій стадії війни, була на
слідком „несподіваного" нападу 
німців на Совстський Союз. Од
нак, товариші, це була цілкови
та неправда. 

Як тільки Гітлер' прийшов у 
Німеччині до влади, він сам со
бі поставив завдання зліквіду
вати комунізм. Фашисти говори
ли про це одверто, вони не при
ховували своїх планів. Щоб 
осягнути ту агресивну ціль, тво
рено всілякого роду пакти і 
бльокн, такі, як відоца вісь Бср-
лін-Рнм-Токіо. Багато фактів з 
передвоєнного періоду ясно по
казували, що Гітлер'у широких 
маштабах приготовлявся до вій
ни проти Совстів і стягнув ве
ликі збройні сили, разом із змо-
торизованнмн з'єднаннями, до 
совстського кордону.̂  Докумен
ти, які тепер опубліковано, по
казують, що 3 квітня 1941 р. 
Черчил через свого амбасадора 
в СССР Кріпса персонально пе
рестерігав Сталіна, що німці по
чали перегрупування своїх 
збройних сил з метою напасти 
на Совстський Союз. Зрозуміло, 
що Черчил зробив цс зовсім не 
з приязних почувань до совст
ського народу. Він мав у цьому 
свої власні імперіалістичні цілі 
— довести Німеччину і СССР 
до кривавої війни і при тому 
зміцнити позицію. Бонтійськоі 
імперії. Якраз те саме Черчил 
потвердив у своїх спогадах, що 
він думав „перестерегти" Сталі
на і звернути йому увагу на не
безпеку, яка йому загрожува
ла". Черчил звертав-да це ува
гу кілька разів у своїх телегра
мах з 18. квітня і в наступних 
днях. Проте, Сталін не взяв со
бі до серця тих пересторог. Що 
більше, Сталін наказав не віри
ти такого роду інформація*!. 
щоб не спровокувати' військових 
операцій. 

Ми повинні ствердити, т о ін
формації про небезпеку зброй
ного нападу німецьких військ на 
совстську територію "надходили 
також з наших власних військо
вих і дипломатичних джерел. 
Але через те, що керівництво 
застереглося проти таких ін-
формацій. такі дані передавало
ся з острахом і приймалося з 
недовір'ям. Ось так. наприклад, 
в телеграмі, висланій з Берліну 
6 травня 1М1 р. совстським вій
ськовим атташе капітаном Во-
ронцевим. говорилось-: 

Совстський громадянин Бо-
зер . . . повідомив заступника 
морського атташе, що згідно 
з заявою одного німецького 
старшини із Головної Квати-
ри ГЛтлера, німці,првготовля-
КУГЬСЯ до нападу на СССР 14 
травня через Фінляндію, бал-

- ТШеькТ країни 1 ЛатвТюТ В 
той самий час *на-.-Москву 1 
Ленінград переведено буде 
важкий наліт, а парашутисти 
висадяться в прикордонних 
містах. 

У свосму рапорті з. 22 травня 
1941 р. заступник військового 
атташе в Берліні. Збюпов, пові
домляв, що наступ німець
кої армії призначено, правдопо
дібно, на 15 червня, але можли
во, що він розпочнеться в пер
ших днях червня". ” 

У каблевій депеші від нашої 
лондонської амбасади. датова
ній 18 червня 1941, було сказа
но: 

Кріпс все ще глибоко пере
конаний у неминучості зброй
ного конфлікту між Німеччи
ною І СССР," який розпоч
неться не пізніше, як в поло

вині червня. За обрахунками 
Кріпса. німці зосередили 147 
дивізій (включно з авіяцісю 
і допоміжними одиницями) 
вздовж совстських кордонів. 

ЗНЕХТУВАНО ПРИГОТУВАН
НЯ ДО ОБОРОНИ 

Не зважаючи на ці дуже по
важні перестороги, не вжито ко
нечних заходів, щоб відповідно 
приготовити країну до оборони 
і охоронити П від несподіваного 
нападу. 

Чн ми мали час і можливості 
для таких приготувань ? Так, ми 
мали час і можливості. Наша 
промисловість була вже настіль
ки розвинена, що вона була 
спроможна постачати совстській 
армії все, чого та потребувала. 
Це доведено фактами, що, хоч 
ми втратили під час війни май
же половину вашої промисло
восте і важливі райони промис
лової та харчової продукції у 
висліді ворожої окупації Укра
їни, Північного Кавказу й Ін
ших західніх частин нашої кра
їни, совстський нарід все ж про
явив здатність зорганізувати 
виробництво військової амуніції 
в східніх частинах країни, на
ладнати роботу підприємств, ви
везених Із західніх промислових 
районів, І забезпечити наші 
збройні сили всім, що було пот
рібне для знищення ворога. 

Якщо наша промисловість бу
ла б відповідно і своєчасно змо-
білізована для постачавші армії 
відповідних матеріялів, то наші 
воєнні втрати були б куди мен
ші. Однак, такої мобілізації ие 
розпочато своєчасно. І вже в 
перших днях війни виявилося, 
що наша армія була погано оз
броєна, що ми не мали досить 
артилерії, танків І літаків, щоб 
відкинути назад ворога. 

Совстська наука і технологія 
випродукували чудові моделі 
танків і гармат ще перед вій
ною. Але масового виробництва 
всього того не зорганізовано, і 
модернізувати наш військовий 
внряд ми почали фактично на
передодні війни. В результаті 
під час наступу ворога ми ие 
мали достатньої КІЛЬКОСТІ! ані 
старих машин, що їх вже не вя-
користоьувано для воєнного ви
робництва, ані нових машин, що 
їх ми планували ввести у воєн
не виробництво. 

Ситуація з протилетунською 
артилерією виглядала особливо 
погано. Ми не зорганізували та
кож виробництва протитанкової 
зброї. Багато укріплених пози
цій виявились нездатними для 
оборони, як тільки їх атакували 
німці, бо стару зброю забрано, 
а нової ще не було. 

понос, який був тоді командува
чем Київської Окремої Військо' 
воі Округи (рів потім згинув иа 
фронті) написав до Сталіна, ідо 
німецькі армії концентруються 
вад рікою Бугом, що' воші го
туються до наступу • 1 що вже 
в близькому майбутньому вони 
правдоподібно почнуть свій иа* 
ступ. У зв'язку з, цим Кирпоносу 
пропонував зорганізувати цілу 
систему міцних оборонних пунк
тів, протитанкових ровів, окопів 
та ін. 

,Москва відповіла ва цю яро. 
позицію, що такі поголоски — 
це провокація, що не треба по
чинати на кордонах ніяких, під
готовчих оборонних робіт. Щоб 
не давати німцям жадної прито
ки для започаткувавші війсь* 
і:опої акції проти,нас. Таким чи
ном каші границі були недо
статньо підготовані дім відсічі 
ворога. 

Коли ж фашистські армії вже 
справді таки почали наступ ва 
совстську територію 1 коли по
чалися военві операції, Москва 
передала наказ, що Сталін, ие 
зважаючи ва всі факти, думає, 
що війна ще не почалася. Що ні
мецька інвазія — це тільки про-
вокативка акція деяких нездис-
циплівованих з'єднань німець
кої армії, і що наша реакція 
могла б стати приводом для 
німців почати справжню війну. 

\3 ВЩЧИТОВОІ ЗАЛІ 

РОЛЯ АРМІЇ УНР У БИТВІ ЗА ВАРШАВУ 
1920 Р. 

Ген, щтаоу полк. "Аркаді* 8в- „концесій", що їх зробили укра-

БРАКУВАЛО НАВІТЬ 
РУШНИЦЬ 

Це стосувалося, на жаль, не 
тільки танків, артнлврЦ у літа.' 
кіп. З вибухом війни ми навіть 
не мали достатньої кількосте 
рушниць, щоб озброїти всіх зме-
білізопаннх. Я пригадую, що в 
ці дні я телефонував з Києва до 
товариша Малснкова і заявив 
йому: „Люди явилися добро
вільно до армії 1 вимагають 
зброї. Ви мусите вислати нам 
зброю". 

Малснков відповів мені: „Ми 
не можемо вислати вам зброї. 
Мн висилаємо всі наші рушниці 
до Ленінграду і ви мусите 
озброїти себе самі". (Рух на за
лі), j 

Така була тогочасна ситуація 
з озброєнням. 

У зв'язку з цим ми не може
мо забувати, наприклад, такого 
факту. Незадовго перед тим, ко
ли почався наступ гітлерівської 
армії на Совстський Союз, Кир-

Увага! Акрон, Огайо й Околиця! Увага! 
ЗЛУЧЕНІ ВІДДІЛИ У. Н. СОЮЗУ 

ч уряджують 
ПЕРШИЙ^ ВЕЛИКИЙ 

П І К Н І К 
в неділю, 24-го червня 1956 р. 

у знаній місцевості 
FALCON LAKE PICNIC GROUNDS 

So. Alain Extantion 
Добра оркестра — смачні перекуски. За гарні 

несподіванки ручнть — 
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ВИХОВНО-ВЩПОЧИНКОВИИ ТАБІР 
НА ОСЕЛІ СУМА 

Таборовий сезон' па Оселі СУМА ц. р. для юнаків і юначок 
триватиме від 24-го червня до 25-го серпня. 

Табір для хлопців від 24-го червня до 28-го .тиmm. 
Табір для дівчат від 28-го липня до 25-го серпня. 

Для тих батьків, які забажають віддати до табору разом 
і хлопчика й дівчинку під час таборування хлопців, перед
бачено створення ланки дівчаток. Така ланка також буде 
створена з хлопців під час таборування дівчат. 

Тижневий побут в таборі коштує 16.00 доляріп від дн-
тннш включно з лікарською опікою, забезпеченням та 

харчуванням п'ять .разів денно. 
Тижнева оплата кількох дітей з однієї родини може бути 
зменшена після ознайомлення Управ Осередків чн Голов
ної Управи з цлт.еріяльннми спроможностями батьків. При
міщення в таборі сиріт відбуватиметься виключно з відома 
Головної Управи в£ окремі подання опікунів чи самих сиріт. 
Усі батька під час запису дітей до табору повинні предста

вити лікарську посвідку про стан здоров'я кандидата. 
Діти будуть приміщені в кімнатах з окремими лазннч-

ками. В умивальнях гаряча ft холодна вода та душ. 
За окремою оплатою, нічліг 1 харчі для відвідувачів дітей. 

Вишкіл, відпочинок, купання в озері, розваги ft дозвіл
ля відбуватимуться під наглядом Команди Табору та 

досвідчених пнхошпшіо ЮСУМА. 
Усіх зацікавлених у справах табору та в докладних 

інструкціях просплю звертатись ие адреси місцевих Осеред
ків СУМА, а там де таких нема', на адрес; Команди Табору; 

RESORT CENTER of UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 
ASSOCIATION, 

'•• r-ELLENYlLLE, N. Y. 
Головна Управа СУМА 

НІМЕЦЬКІ ІНФОРМАЦІЇ 
ЗНЕХТУВАНО 

Наступний факт також відо
мий. Напередодні Інвазії гітле
рівської армії на територію Со
встського Союзу деякі німецькі 
громадяни перейшли кордон і 
заявили, що німецькі армії діс
тали наказ о 3 год. ночі 22 черв
ня розпочати проти СССР вві 
ступ. Сталіна негайно поінфор
мували про це. але навіть цю 
пересторогу він зігнорував. 

Як бачите, все зігноровано: 
пересторогу від деяких військо
вих командувачів, інформації 
дезертирів з ворожої армії і на
віть одверту ворожість против
ника. Чи це доказ пнльностл 
керманича партії 1 держави в 
той особливо важливий історич
ний момент? 

А які ж була наслідки такого 
безтурботного підходу, такої 
легковажности щодо ясних фак
тів? Наслідки були такі, що, 
вже за перші години і дні ворог 
знищив у ваших прикордонних1 

районах велику частину нашої 
авіяції, артилерії ft Іншої амуні
ції; він винищив значну кіль
кість наших військових кадрів і 
здезорганізував наше військове 
керівництво; внаслідок цього ми 
не змогли перешкодити ворогові 
вдертися вглиб нашої країни. 
Дуже прикрі наслідки, особливо 
иа початку війни, дали себе від
чути після знищення Сталіним 
багатьох військових командирів 
і політичних працівників протя
гом 1937-41 pp.. у зв'язку а йо
го підозріливістю та наклеп
ницькими, о б в и н у в вченнями. 
Протягом цих років проведено 
репресії проти деякої частини 
військових кадрів, почавши бук
вально під сотешшх і курінних 
командирів 1 аж до найвищих 
командних становищ. У той час 
майже цілком зліквідовано кадр 
військовиків, які винесли вели
кий досвід з війни в Еспанії і 
на Далекому Сході. 

Політика репресій в широко 
му маштабі проти військових 
кадрів спричинилась також до 
підірваная військової дисциплі
ни, бо протягом кількох років 
старшини всіх ступнів І навіть 
солдати в партійних і комсо
мольських осередках чули, що 
вони мусять „здирати маски" з 
своїх начальників 1 прихованих 
ворогів. (Рух в залі). Природно, 
що це мало неГативний вплив 
на стан військової дисципліни в 
перший воєнний період. А як 
вам відомо, мн мали перед вій
ною чудові військові кадри, без
сумнівно віддані партії 1 бать
ківщині. Досить сказати, що ті 
з-поміж них, які уціліли, не зва
жаючи на перебуті у в'язницях 
страшні тортури, виявили себе 
з перших днів війни справжні
ми патріотами І героїчно боро
лися за славу батьківщини. 

Маю тут на увазі таких това
ришів, як Рокоссовський (що, як 
знаєте, був ув'язнений), Горба-
тоїі. Мережков (шо є делегатом 
теперішнього з'їзду). Подляш 
(що був добрим командиром і 
згинув на фронті) і багатьох-
багатьох Інших. Проте, багато' 
таких командирів зникло по та
борах 1 В'ЯЗНИЦЯХ. 1 армія ніко
ли вже їх не побачить. 

Все цс призвело до такої си
туації, яка створилася на по-

лійськйй виголосив.иа вищеза
значену тему надзвичайно ціка
ву доповідь в суботу 18 травня 
,Ц. р. на терен! Щдділу Об'єднан
ня б. вояків - українців у Ню 
Иорку. Доповідач доставив' від
разу тезу, Що річчю .другоряд
ною І неістотною с тактичні зав
дання, що їх переводила тоді 
частини української армії, а що 
Істотним є тільки стратегічне 
значення операцій. Взагалі ж 
про це нічого або страшенне ма
ло сказано 1 в. польській і х ук
раїнській військовій' літературі, 
дармащо появилось багато вели
ких, основних 1 поважних творів 
фахових польських авторів про 
битву під Варшавою. Ані в об'-
смистій книжці самого Пілсуд-
ського ,,Рок 1920", вві'в такій 
же книжці ген. Сікорсьького 
„Мсндзи Віслом а Вкров", ані я 
книжках генералів Стахевіча, 
Пїскора, й інших немає — ані 
слова про Дійову Армію УНР 
чн ті П з'єднання, які формаль
но були підпорядковані польсь
кому командуванню, як 2-га і 
6-та українські дивізії. Тільки 
ген. Тадеуш Кутшеба у свосму 
творі „Виправа кійовска" ста
вить одверто політичну сторінку 
Варшавського договору 15щ> р. 
і. в його висліді, польсько-укра-
Інську офекзнву в Україні та 
признає поважне стратегічне 
значення того факту, що Армія 
УНР самим своїм існуванням 
на крайньому крилі актнеовст-
ського польсько - українського 
фронту, І то висунена вперед пе
ред фронтовою лінією, приму
шувала совстську армію трима
ти великі сили на власному 
південному крилі й ослаблюва
ти таким чином головний'цент
ральний і північний відтинки 
фронту. Саме цю тезу боронив і 
доказував полк. Валійськнй У 
своїй доповіді. ВІїг протиставив
ся фальшивим твердженням про 
велике значеная для битва під 
Варшавою оборони Замостя, 'пе
реведеної 6-ою Дивізією під ко
мандуванням ген. Марка Без-
ручка. Він звернув увагу, що 
ані ген. Омелянович • Павленко, 
тодішній головнокомандуючий 
Армією УНР, що стояла над 
Дністром, ані ген. Удовиченко 
цією ролею Армією УНР ва тлі 
подій 1920 р. у своїх пізніших 
творах не займаються. Україн
ські автори або цілком легкова
жать ту ролю, або твердять, що 
..українська армія урятувала 
битву під Варшавою", -перебіль
шуючи суто тактичне значення 
оборони Замостя і падаючи їй 
значення стратегічне, якого та 
оборона не мала. Оборона Замо
стя почалася 28 серпня 1920 р. 
коли поляки вже розбшіи були 
армію Тухачевського, бо польсь
кій контрнаступ у 'битві від 
Варшавою розпочався 16 серпня 
І тривав насправді до 28 серпня,1 

коли мати яа увазі зліквідував-' 
вл переможного наступу боль. 

4 пюпикіл. Полк. Валійськнй над-
(звичайно ядерно Л образово 
представив тодішній стан н» 
Сході Европи. Він навів страте
гічні плякн поляків і большсші-
ків, як виглядало переведення 

| тих плянів у практиці і які по
милки поробили поляки і боль-
шевНки. Пляиом большевнків, 
було взяти 16 серпня 1920 Вар
шаву і помаршувати над поль
сько - німецький кордон, щоб 
допомогти німецьким комуніс
там зробити в Німеччині комуні
стичний переворот. Большевнкя 
не рахувалися з можливістю 
польського наступу І тому Вар
шавська конвенція з 20 квітня 
1920 р. Польщі н УНР та зв'я
заний з нею похід до лівії Дніп
ра були для больгасвнків при
крою несподіванкою. Українці 
мали спершу тільки дві слабі 
бойові одиниці: в-та Дивізія гей 
Везручка рахувала тоді 600 баг
нетів, а 2-га дпаізія ген. Удови
ченка ще менше. Армія УНР бу
ла в Зимовому поході. Польська 
армія нараховувала в офензиві 
45.000 багнетів, але відзнача
лась дуже доброю кіннотою і 
технічними частинами. Коли 26 
квітня 1920 р. розпочався на
ступ проти Совстів иа Україні, 
то піхота робила тоді по 40 клм 
денно, не зустрічаючи подорозі 
большевицького спротнау. Та
ким чином зайнято 8 червня Ки
їв, але не осягнеко стратегічно
го завдання, яким визначено 
знищення 12-ої совстської апмії 

| Іицлм у Варшавському договори 
Не тільки не дали зброї для но
вої української армії, але навіть 
здобуту на большепиках зброю 
відсилали до Польщщі. Таким 
чином не можна було озброїти й 
оформити 50,000 новобранців, 
^мобілізованих на Правобереж
жі до Армії УНР. 27 травня 
большевики перейшли до проти-
наступу на українському фронті 
і 16 червня польська армія опи
нилась на тих самих вихідних 
позиціях, з яких розпочала була 
свою офензиву. Однак чисельно 
польські й совстські сили були 
тоді більш-менш о рівні: армія 
Т у х а ч є вського нараховувала 
120.000 вояків, а Пілсудського 
110.000. Зате під самою Варша
вою це відношення поправилось 
в користь поляків, бо прорідже
на за час свого переможного на
ступу совстська армія нарахову
вала вже всього 55,000 вовків, а 
польська, поповнена набором із 
самої Варшави і терену на захід 
від Висли — 114,000 вояків. Під 
час відступу польсько-украінсь-
ких військ 5' днів не було зв'яз
ку між польськими ft українсь
кими частинами. При ліквідації 
прориву большеенцькоі кінноти 
між Проскуровом і Новою Уши-
цею згинув полк. Мішковський. 
Польську коитрофензнву під 
Варшавою поведено за пляиом 
Пілсудського, а ие французько
го генерала Вейгана, тодіш
нього голова французької війсь
кової місії в Польщі. Поляки 
мали тоді 24 дивізії, але фак
тично в наступі були тільки 5Ц 
дивізії І вони, вдаривши від пів
дня в північно-східиьому на
прямку, перевели прорив боль
шевицького фронту, який, з 
остраху перед оточенням, швид
ко подався назад, при чому ве
ликі большевнцькі сили перей
шли до Східньої Прусії. де були 
роззброєні. Полк. Валійськнй 
цитував польські й совстські 
фахові джерела на доказ пода
ваних даних, та пояснював хід 

бойових операцій ва розвішеній 
на стіні мапі. 

Проте найцікавішою частиною 
тієї дуже доброї І цінної допові
ді, була так мовити політична 
сторінка питання, яке накину
лось наче автоматично: чому 
досі українські воєнні історики 
не дала ніодвого авторитетного 
твору, иіодноі книжки чн бро
шури про те, що Армія УНР ві
діграла поважну ролю в отій іс
торичній битві під Варшавою і 
чому досі дозволено, що весь 
польський і західній світ пере
конані свято, що „цуд над Віс
лом" стався без найменшої при-
часности української збройної 
сили? Велася жвава полеміка, 
чи ту польську витру треба зав
дячувати генералові Вейґанові 
чн Пілсудському, але не було 
ані одного слова про те, скільки 
польський і західній світи ма
ють до завдячування україн
цям. Доповідач 1 інші старшини 
кол. Армії УНР, які були від 20 
pp. до вибуху 2-ої світової вій
ни у Варшаві, пояснювали, що 
це не могло було тоді статися 
через польську цензуру та що 
навіть названий вгорі ген. Кут
шеба міг видати свою книжку 
щойно після смерти Пілсудсько
го. Всі припилі погодились, що 
необхідно, щоб цю діру у ВІЙСЬ
КОВІЙ літературі бодай тепер за
повнено. Висловлювано велике 
здивування, чому у перевиданій 
І доповненій Історії Українсько
го Війська вид. І. Ткхтора не 
згадано взагалі про участь ук
раїнців в польсько - українсько
му наступі у 1920 p.. не кажучи і 
вже про те, що не згадано там' 
про оборону Замостя проти кін
них дивізій Буденисого та про 
стратегічне значення операцій 
Армії УНР для битви Пілсуд
ського під Варшавою. Без уваги 
на політичний бік цієї справи, 
на політичну оцінку вартосте 
польсько - українського союзу з 
1920 р. 1 т. д. — треба зафіксу
вати історичну правду про то-
діпші українські військові дії. 

Доповідь полк. А. Ведійського 
була зразком фахової доповіді 
з історії українського війська, і 
було б дуже корисно, коли б Ав
тор завдав собі труду списати 
П. може ще трохи поширити 
та видати друком 

Українські вчені взяли участь у З'їзді 
Американських і Канадійських Славістів 
Мохтреал, Канада, — В 

днях 9-11 червня ц. р. відбув
ся тут перший спільний з'їзд 
канадійських та американсь
ких славістів з метою погли
бити співпрацю н обмін ду
мок в ділянці слов'янознавс
тва і студій Східньої Европи. 
З'їзд відбувся в приміщеннях 
французького університету в 
Монтреалі. А м є р иканську 
славістику заступали м. ін. 
президент ААТСЕЕЛ з Ню 
Иорку о. проф. 0. Яськевнч 
(Фордгам), д-р А. Міш з Ню 
ИоркськоІ Публічної Бібліо
теки, проф. А. П. Колеман з 
дружиною (Елласнс Каледж) 
та інші. У зТзді взяли чис
ленну участь каиадійські у-
краіністн: проф. О. Старчук 
з Едмонтону, проф. Яр. Руд-
ницькнй з Вінніпегу (тепер у 
Вашингтоні), проф. В. Ю. Кн-
сілевськнй і проф. К. Біда з 
Оттавського університету, о. 

д-р М. Залеськнй, проф. П.. 
Кислиця й ін. з Монтреалу. 
Українські учасники виголо
сили дві доповіді: проф. Ц. 
Біда про „Релігійні мотиви в 
творчості L Франка ( з наго
ди 100-ліття з два народжен
ня), й проф. Яр. Рудннцькнн 
про „Структуральні зміни в У-
крашській та інших слов'ян
ських мовах у Канаді". Оби
два доповідачі булн опісля о-
брані до управи Канадійської 
Асоціяції Славістів. 

На банкеті в неділю 10 і*. 
м. проф. Яр. Рудннцьквй у 
промові підкреслив значення 
об'єктивних наукових дослі
дів східньої Европи на аме
риканському терені й пере
дав учасникам з'їзду* привіт 
від Української Вільної Ака
демії Наук та П Інституту 
Слов'янознавства, Наступ
ний з'їзд рішено відбути в 
Вашингтоні, Д. К. в грудні 
ц. Р. 

Помер д-р Яків Шацке, жидівський історик, 

І. К-п. 

НАЗУСТРІЧ МОЛОДІ 

мас цивільної відваги прнзна-| 
тись в своїх помилках, бачить 
їх МІЛЬЙОНИ в сусіда, і так до 
завудн. І иа чому тут вчити
ся і чи можна це сприймати 
серйозно?" І якось ніяково 
було слухати, коли молодий 
чоловік в разпаді сказав, що 
щойно з книжки Дж. Реше-
таря і Джона Армстронґа він 
витворив об'єктивний погляд 
на ролю й.перебіг українсь
кої визвольної боротьби під 
час першої і другої світових 
воєн.., Гостре і прикре 
„dictum" — але було сказа 
не! 

(Закінчення зі стор. 1). 
щоб махнути ркою на все і 
піти „восвояси". Вона щиро 
шукас нових шляхів, чогось, 
що імпонувало б їй, що про-І pp. 1831-61". та студіював жи-
мовляло б до Ц переконання | дівсько - литовські й жндівсь-

приятель українців 
Ню Иорк, — Д-р Яків Шац

ке, жидівський історик, бібліо
текар Психіятрнчного Інсти
туту в Ню Иорку, помер в 
середу 13 січня в Ню Иорку 
на удар мозку в 61 році жит
тя. Він був відомий в україн
ських колах, як приятель ук
раїнців і брав участь у жидів
сько • українських сходинах, 
ведених від кількох років в 
Ню Йррку у вузькому гурті 
діячів обох народів, перекона
них у потребі спростування 
різних історичних легенд і 
фальшивих уявлень серед су
часних широких кол обох гро
мадянств, щоб таким найкра
щим шляхом поправити вза
ємні відносини. Народився у 
Варшаві, днкторат дістав на 
тамошньому університеті за 
студію „Жидівська проблема в 
Польщі за доби Паскевича « 

шляхетської Польщі — вік 
мав великі неприємності збоку 
своїх земляків. Зокрема вія 
був звелнчннком творчосте 
Івана Франка і висловлював 
готовість виголосити на шир
шому українському форумі 
доповідь про жидівські мотиви 
8 творчості І. Франка, що й 
мали українські діячі на ува
зі при цьогорічних святкуван
нях роковин І. Франка, 

У С П І Х У Ч Е Н И Ц Ь — 
УКРАЇНОК 

читку' війни і яка стала вели- Очищено від большевнків Пра-
кою небезпекою для вяптої бать- побережжя, але поляки не до-
ківщинн. (Далі буде) тримали навіть тих скромних 

^uninnnrF^^u^aujuun^uiiij 

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА СТУДІЯ 

Нагпалй Котович 
ШОСТИЙ РІЧНИЙ 

КОНЦЕРТ 
НЕДІЛЯ, 24-го ЧЕРВНЯ 1956 

ГОДИНА 8-ма ВЕЧОРА 
в з а л і 

УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЛьАНСЬКОГО КЛЮБУ 
при 847 Норт Френклия вулиці 

Ф И Л А Д Е Л Ф І Я , ПА. 

Пересуди І неточність 

І змушувало переживати са
мій і давати це свосму чужо
му оточений Чн приходять їй 
в цьому шуканні хтось з по
міччю? Чн йде назустріч з 
порадою і допасованим до її 
ментальності* . підходом до 
справ? 

На шпальтах „Свободи" 
вже не раз порушувано, що 
так скажемо — справу буква
рів для українських дітей, і. 
як можна орієнтуватись з ря
ду повідомлень, в цьому на-

І прямі наша заокеанська ко
лонія зробила вже досить ба
гато. Чн не варто було б по
думати, що, крім букварів 
для дітей в дослівному розу
мінні, треба „читанок" (в пе
реносному значенні) для на
шої молоді ? Що для того, 
щоб зактнвізувати її в нашій 
визвольній справі, треба да
ти їй в першу чергу вірну 
версію минулого і спрнлнятну 
для неї тактику ведення ак 
цій яа користь української 
справи? Теперішні ребуси і 
коди її не задовольняють, а 

ко - українські відносини в 
минулому нопереломі середніх 
і нових часів. За свос історич
но - правильне І вірне твер
дження, що проти жидівський 
рух в Україні за Козаччини 
зокрема Хмельниччини, мав 
передусім соділльшш харак
тер, а не расово-цолітичнил, і 
за правильну аналізу тотіш-
ньої позиції жидів в соціяль-1 Ірина Винник, Євгенія 
но - економічній структурі!! Лідія Смаль. 

З Дітройту доносять: Аме
риканський Союз Учителів 
гря на фортепіяні влаштовує 
кожного року піяністнчний 
Фестиваль, в якому беруть у-
часть 503 музичних центрів в 
ЗДА, надсилаючи н а г р а н і 
платівки до Головної Кварти
ри Союзу в Остин, Тексас. В 
біжучому році взяли участь у 
згаданому Фестивалі 6 уче-
инць п. Ірини Решетилович, 
відомої учительки гри ва фор
тепіяні в Дітройті. Із зголошс-
ннх 6 учениць, п'ять одержа
ло золоту медалю 1-ої клясн, 
а одна почесну бронзову меда
лю. До нагороджених золотою 
медолею ученнць-украшок на
лежать: Галина Богданович, 

Євяч 

тенсІя можна схопити понят
тям •— пересуди. Вони не ма-
ло декому помагають прикри
ти свій брак критицизму в 
оцінці минулого й сучасного 
і стають своєрідним антипо
дом до першого браку. Отже, 
переконування чужих, а го
ловно себе, про „лютих ворі
женьків", як причину ваших 
неуспіхів; шляхом чуттєвих 
апелів намагання з'єднати 
симпатії для своєї справи; 
створення цілого ряду мітів 

І 
про переслідування нас, які знеохочують! 
то міти при точнішому роз
гляді розвіваються, як мряка 
на сонці. І не можна дуже ди
вуватися молодим людям, що 
ані така аргументація, ані 
гака тактика ведення нашої 
справи їм ні трохи не імпонує, 
So ставить їх відразу в пози
цію якихось, фамілійннм пе-
хом обтяжекях, нездар. Тому 
вони стараються на свій, са
моробний, лад пояснювати 
чужинцеві українську справу 
й тратять довір'я в правиль
ність метод, уживаних у нас 
дотепер. 

За нову „читанку' 
молоді 

для 

Вичислені вгорі застере
ження 1 критика нашої моло
дої генерації (а вона ще да
леко неповна), не притягають 
її до української політики в 
найшнршоиу розумінні, а 
радше, навпаки. З другого 
боку, вона ще запатріотнчна. 

Якщо зроблені спостере
ження не мають загального 
характеру (ще раз підкрес
люю, що йшло про опит не 
якогось р є п р езентатпвного 
перекрою, а про припадкові 
розмови), мої побоювання 
зайві. Коли ж вони не екстре-
мн, але симптоми наростаю
чої тенденції — слід їх по-
трактувати як поважну проб
лему вашої еміграції 

+*•»»•*•»»•»+*•»+*++»«+•+++»*+»* • 
ЗМІНА АДРЕСИ!; 

Ще раз пригадуємо вашим <' 
!; передплатникам, т о аміни- ; 
!; ють місце свого побуту, щоб !; 
J! одночасно з повідомленням !; 
; про зміну адресе обов'язко-; \ 
\; во присилали п о ш т о аямв ;: 

! марками 10# за вжготовленвя ' 
\ \ нової алресової кліті, а чле- ' 
; УНСоюзу ще 1 число свого ' 
; відділу. 

Адміністрація „Свобода' 
L-**++++»*+»*****+*+**+*++++++* 

МУЗИЧНА ШКОЛА ВАДИМА КИШ 
оголошує, що 

КОНЦЕРТ УЧНІВ 
відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 24-го ЧЕРВНЯ 195С, о G-ій год. веч. 
в ЛІтературно-Ммстецькому К-тюбІ — 149 Second Ave. 

New York City 
Участь беруть: 

А. Березовськяй, II. Борвсоші. Б. Порох. 3. Порох, Л. Ворох, 
І. Гайдамака, Л. Галіон, X. Жирська, М. Журавель, Л. Kins, 
І. Klna, Т. Короцм:нЛ, Т. Коток, X. Осгровська, К. Нові-
rynuca, Г. Гампфель, Б. Римаренко, Л. С'алмцька. II. Слюсор, 

К. Сухая, Л. Суходолів, М. ЦІснк, Т. Шох. 

ПЛАНУЙТЕ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
СОЮЗІВЦІ 

* У Ж Е В І Д К Р И Т О • 
ВАКАЦ1ПНО-В1ДПОЧИНКОВИП СЕЗОН 

ва оселі УНСоюзу в горах Кстскнл в Кергояксоя, 
Ню Иорк. 

При другому фортепіяні 
1ІЛТАЛІЯ КОТОВИЧ 

ВСТУП ЗА ПРОГРАМКАМИ. 
Концертовнй фортепига ф-ми SteJnway & Sons. 

ЗБЛИЖАЮТЬСЯ ВАКАЦІЇ — ТАБОРИ 
ПРОГУЛЬКИ! 

• ПОТРІБНИЙ ТАБОРОВО-
ПРОГУЛЬКОВИИ ВИРЯД « 

• шатра, мішки до спання, матерацн, подушечки 
(теж гумові до наповнювання повітрям), плащі-
дощовнкн, наллечннкн, валізи, ідунхи, польові 
пляшки, ножі-штилетн, кишенкові ножики, елек
тричні ліхтарки, підручні аптечки та Інше 

ПРОДАЄ І ДОСТАВЛЯЄ ПЛАСТОВА КРАМНИЦЯ 

„МОЛОДЕ ЖИТТЯ" 
110 СЕКЕНД ЕВНЮ, НЮ ИОРК 3, !!. И. 

(Народний Дім) 
В крвмпкці МЖ можна вабуватв теж пластові хлоп'ячі 

І дівочі однострої, відзнаки, пластові В інші видання, посіб-
шіиич дптя'гу ґііляитеріїо І солодовії. 

СПРЦІЛЛЬНО знижені ціни до 80 червня. 
Гарні відновлені кімнати. — Знаменита кухня. 

Купальний басейн. 
Відповідні культурні та розвагові імпрези. 
З уваги «а передбачений рух в сезоні, найкра

ще вже тепер зарезервувати собі місце виповняючи 
внизу формуляр (по-англійськи) та пересилаючи 
його на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kerhonkson, N. V. — Telephone 5641 

Name 
Address 
Endowed Ь reservation deposit і tor DCfBOna, 
1 2 
3 4 
Date of arrival Time 

for weeks. 



• П Р А П я 
• ЙЕІР WANT ID-МАГ* 

"EXTRUDER 
OPERATORS" 

Досвіду непотрібно. Небува
ла вагода праці в скоро роз-
ваваючійся фірмі. 

• ДОБРА ЗАПЛАТА 
• ІІОСТГОНЛ ПРАЦЯ 
• KOPHCTL 

Заківчеїтна "High School" 
конечне. 

PLASTIC HORIZON 
CORP., INC. 

2 East 3th Street 
Paterson. New Jersey 

.щоб домоватвсь телефонуйте 
Armory 4-6874 

? О З Ш У І П ВСЯЧИНА 15/ Спорту 
iinuiy,.) іі> браіа iV. . u ^ Сіло: о, 
лккц вйідав з д^»'і 20 21 ;.>>п»я 
1W-* р. Особи, я,л з Й.ІМ бували 
або щось про ні...і\. tuatoTb, або 
ІІ'Ш сам, пр<»шу ввезти но .>.ч-< 
су: Jaroslaw BilyJ, 077 G.-ant S:.. 
Buffalo 7, N. Y. - Усі Ml< .:••• і 
та яаграннчні часописи просить
ся про передрук. 

ЗААРЕШТОВАНО ЇЇЇСЯЧНО. 
ГО П'ЯНОГО A u i u w u i a 
Комісар п<<ліци с Ню Норку 

С і! Кеннеді ПОВІДОМИВ, ЩО 
ні,і.:., року в цьому місті зааре-
ШТСШІІ,П юі:с 1,000 п'яних авто-
ВОДІТв, ubs шипі -•') псінкп. Ми
нулого року в гому самому часі 
заарештовано було тілько 606 
п'яних автоводіїв, в тому 9 ЖІ
НОК. Кеннеді сказав, що заареш-
туванкя п'яного актово ДІЛ усу 

М У Ж Ч И Н И 
З досвідом, частинно досвідчені 

і початкуючі до 
World Kitchen Cabinets 

Постійна праця — цілий рік 
PREC1SIONWARE, INC. 

245 Crookes Ave., Peterson, N. J. 

CABINET MAKER 
BENCH and 

MACHINE MEN 
BELT SANDER 
OPERATORS 

STOCK CLERKS 

Де постійної праці 
У 

"Woodworking Shop" 
in New Jersey 

Tfl.: 

0Range 2-9100 

П о ш у к у ю 
С Т Е Ф А П А Ж л О П І Д А К А , 
що одружений з Катери-1 ваг з вулиці можливого вбнвня 
ною Ватаманюк д о ч к о ю 
Петра, з села Рожнова, поп. 
Косів, в. Станнелавів, які 
виїхали до Канади перед 
2-ою світовою війною. Хто 
знав бп про них, або вони, 
самі, прошу писати на ад
ресу: 

Wasyl Watamanfuk 
118 Warren Street 

Hudson, N. Y. 

KB людей. 

ЦЬОГО РОКУ M K H H I E 
ЗАХВОРІЙ Ь НА ПОЛЮ 

Уряд Публічного Здоров'я в 
Вашингтоні ПОВІДОМ ЛЯС, що цьо
го року aauorobuiio менше ви
падків зохворінь на ПОЛІО, як о 
тому самому час) минулого ро
ку. Та покищо важко ствердити, 
тії цс с внаслідок щеплення вак
циною д-ра СОДКа, чи цьогоріч
ний рік належатиме до тих ро
ків, в яких недуга поліо внету-
паг. в меншій сі:ількості. 

їдять ВІДТОВЩКНЕ 
молоко 

Економіст Молочарської Коо-
ператнвп в Сирокюзах. Н. П., 
Клер Л. Пінео ствердив, що 
Пні Порі: і околиця коїгасумуг. 
велику скількіеть відтовщеиого 
молоі:а і йогурт, маслянка - ба-
термілі: і худе молоко і, бо жи-

PRANEK*S TAVERN, центр, по- телі ціві метрополії хочуть бути 
ЛОЖ. в пря' мнім курортнім і стрункі. В 1051 році Нюйорксь-

Родкаа Дуркевнчів п о ш v к v с. 
Накь БОГОЛОІК ЬКИХ з Раси 
Руської. Прошу голоектась на 
адресу: 

JOHN NOJ 
50 Hale Lane, 

Failsuorth, Manchester, 
England 

• BUSINESS OPPORTUNITY • 

місті New Jersey, блцп до N.V.C 
Визнес провадиться еже 2" p. 
Велика бара, гарне влаштуван-
ня. ZH снд. місць. Пов. кухон. вн-
ряд. шофелборд. Солідний в 
стилі будинок, декор, фронт. 4 
апарт.. гараж на 2 аг. та. Оі:оло 
8 акрів землі. 210' фронту. Сад. 
курник 5162 місяч. від і! опарі 
Власник відходить J.Vl.OOfl. Пи
шіть: \w М. Ргагк?к. 323 Ruther
ford Ave. Franklin, N I. 

• ДРПШ1 ОГОЛОНТКННЯ • 

А Р К А 
48 E. " BV.I. • Ніо Ппрку 

ітел. GR 3-3550) 

УКРАЇНСЬКІ ПЛАТІВКИ 
ГЛуртом та детайлічно 

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ НА 

ЧУЖІШІ — НЕ ОСТОЯ НА

ШОГО С А М О З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я : 

г Д І Д , I I І .• Jl« UltCJl 

„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
mjo сшайомать із виттям 
хавяіж ареднів українського 

іароду 
Поавд В0О ілюстрація. 

Crop. IBB. 
ІІША ІХМ. 
Замовлятя: 

„ S V O B O D A " 
Р О. BOX 346. 

JERSEY CITY 3. N. J. 

• ТЕАТР — THEATRE — MOVIE • 
:вад^і^ь^И^ияМв>^рв^.^ив^^иву^ив^<дива^ааив^^овв^^[іввц<^иві tJ»i <иь<—>»•HBw^^fc* < ^ в > ^ ^ ^ » в ^ ^ и в в ч 

^ Глибокі переживання на фільмовій виставі! -4 

William HOLDEN • Deborah KERR 
у фільмі 

„ГОРДІСТЬ і ЗНЕВАГА" 
With THELMAN RJTTER and DEWEY MARTIN. 

Автор І директор George Scaton. 
ііродукціа Wm. Periberg. 

. A PARA.MOUNT PICTURE IN VISTAVISION. 
Теяер НИСВІТ.ТІОІ:ТІ.СЯ н 

ASTOR Theatre, Broadway at 45th St., New York City 

ка метрополія зужила 12,881.000 
фунтів відтовщеиого молока, а 
В 1955 році — 43.935.000 фунтів. 
Кварта відтовщеиого молока в 
деяких крамницях на один цент 
дорожча від повного молока. 

ФОРДОВА „РОДИНА" З'ЇЛА 
ДВІ ТОННИ КУРЯТШПІ 

П Дірборні. Мншиґен, відбули
ся перші публічні збори уділов-
ціп фірми Фордова Моторова 
ІСомпанія. В цих зборах взяло 
участь 2,704 осіб, вони відбули
ся в 13-ох окремо для цісі цілі 
збудованих шатрах. Збори три
вали дві години і п'ять мінут, 
після них роздавано другий сні
данок, на який зужито дві тонни 
курятини і 200 пілонів молока. 
Перші заіфігті збори цісї фірми 
відбулися в Дітронті в 1903 ро
ці, і в них брало участь 12 влас
ників уділів. Тепер фірма Форд 
мас 319.000 уділовців, в тому 
137.000 чоловіків, 88.000 жінок 1 
S4.000 чоловіків і жінок. 

РАДІОВІ КІППЕПКОШ 
ГОДИННИКИ 

Шість фабрик, які продуку
ють кпшеикові годинники, про
бують випродукувати такий го
динник, який ішов би при допо
мозі радіової енергії. Цей годин
ник маг. бути менш складний 
від дотеперішніх механічних, і 
його зможе направляти кожний 
радіо, і телемехаиік, його не 
треба буде накручувати, і він не 
буде „тикати" 

ВЕЛПЧПНА КО>ІЕТ 

Д-р Н. Т. Вобровнікоф Із 
Стейтового Огайського Універ
ситет)* досліджував 300 комет і 
ствердив, що їхній діяметер ви
носить від З,СОО миль до 600,000 
миль, отже пересічно по G6.000 
миль або на вісім разів більше 
як діяметер нашої землі. 

Велика украіпедл:а громада м. 
Іішарку і околиці, багата на 
число різних наших організацій, 
в цьому місяці збагатіє ц'а ще 
одно Товариство. Гурток спор-
товігх ентузіястів ок. ЗО осіб, 
врешті зробив конкретний крок 
до створення власної спортової 
організації, в якій повніші аак-
тивізуватися усі саортовці, які 
по волі чн неволі знайшлися 
в рядах інших клюбіп. — та и 
неменшій мірі усі ті. які припи
нили свою спортову активність. 

Цей. як і інші фактори конеч-
ностн Спортового Товариства на 
цьому тереиі. взяли під увагу 
шіціяторп, відбуваючи свої пер
ші СХОДИНИ — вибпраючн тим
часову Управу Т-аа, дня 8-го 
червня ц. р. в залі Чорноморсь
кої Січі 

Оклад тимчасової Управи: 
Юліян Гельбів — голова, Ярос
лав Криштальний — секретар 
Лука Гураль — фінансовий. 
Любо мир Рудзінськнй — ланко
вий футбольної ділянки. 

Тимчасову Управу уповнова
жено з огляду на реченець 14 
червня, до якого повинні бутп 
зголошені у Нюджсрзькій Футб. 
Лізі усі дружини. — ЗГОЛОСИТП 
новопопсталу дружину, яка в 
найближчому футбольному сезо
ні буде репрезентувати наше 
Т-во і українців цісї округи, 

З інших головних завдань 
тимчасової Управи, слід згадати 
Загальні Збори Т-ва, що мають 
бути підготовлені і скликані ще 
в цьому місяці дня 23-го, про 
час і місце яких повідомлені бу
дуть громадяни Нюарку й око
лиці. З огляду яа важливість 
цих Зборів, зокрема для спор-
тонцін і симпатиків спорту, за-
клнкасться взяти а к т и в н у 
участь усіх заінтересованих в 
творенні нової „кузьні" духа і 
тіла в нашій Громаді. 

Активних епортовців з різних 
ділянок спорту, які бажають 
включитися до наших дружин, 
проситься голоентись до тимча
сового голови Управи, п. Ю. 
Гельків 132, 17 Аве. Нюарк. Н. 
Дж. Тел. БІ 8—4464. 

Нехай не буде ні одного — чи 
одної, в нашій громаді — спор-
тово заінтересованих, які б не 
прибули на ці 1-пті Загальні Збо
ри Спорт. Т-ва в Нюарку. 

О. Твардовеьквй. 

,ЛЕТУНСЬКА ..МАТКА" ГОДУЄ „ДІТВОРУ* 

Три Пенні Бенші Ф-2-Г джети переномповують у повітрі 
галоліну з нафтоналивного літака Р-8-У. 

Цього року не буде збільшення поштових 
оплат 

Вашингтон. Провідник ким 
демократів в Палаті Репрезен
тантів конгресмен Дж. В. Мек 
Кормек повідомив, що на цін 
сесії Конгресу ,,забльокус" 
дальшу акцію в справі ухва
лення запропонованого прези
дентом Анзенгавером законо
проекту про збільшення 'пош
тових оплат. Президент кілька 
разів звертатися до Конгресу, 
щоб збільшити поштові опла
ти, бо поштовий департамент 
ножного року працює з велн-

дефіцнтом. Цього року 
цей дефіцит мак виносити ко
ло 430 мільйонів. Поштова Ко
місія в Палаті Репрезентантів 
прийняла урядовий законо
проект про збільшення оплат 
від звичайних листів з трьох 
до чотирьох центів, а від ле-
тунськнх листів з шістьох до 
сімох центів. Тепер МекКор-
мек заявив, що Палата Репре
зентантів не мас охоти вирі
шувати цю справу на цього
річнії! сесії. 

БАНДУРИСТИ НА ПЛАТІВКАХ! 
НОВІ ПЛАТІВКИ „АРКА' 
Четверта Група, вид. 19ЗД р. 

Не оперувати міґдалків і не витягати зубів 

СПОДІВАЮТЬСЯ 30.000 ОСІБ 
НА Р Е 0 П У Б Л ІКАНСЬКШ 
НОМІНАЩПШП КОНВЕНЦІЇ 

Голова Республіканського Кра
йового Комітету Ліокард Голл 
заявив, що цього року на Рес
публіканську Номінаційну Кон
венцію в Саи Франсіско прибуде 
коло 30,000 осіб, делегатів і гос
тей, що буде реі:ордово високе 
число. Готелі і „мотелі"' змо
жуть відступити коло 9,100 кім
нат, а решту треба буде пошу-

S | кати в приватних мешканнях. 
« Досі вже г. 15,000 кімнат. На чо-

Дялтовт. 

ДОЛЯРИ 1 СОБАКП 

>МлІ меші:анеіюго відділу підго-
ХІтовчого комітету стоїть стейто-
)ЙІВІ!Й сенатор Вірджівії - - Тед 

І Д-р Ліон Вітні видав книжку 
під заголовком „Долярв і соба
ки"*, з якої виходить, що в ЦІЙ 
країні кон:ного року продають 
щенят за 50 мільйонів долярів. 
На харчі для людських прия
телів видають більше як два 
більйони долярів річно, а на 
інші видатки для них 300 міль
йонів долярів. Стерлінг Норт, 
який написав рецензію на книж
ку Вітні про собак, підкреслю*, 
що американські собаки з”іда-
готь річно харчів на суму 20 ра
зів більшу, ніж американські ав
тори дістають гонорарів за свої 
надруковані твори впродовж 
року. 

.МОЛОКО, М'ЯСО ТА я п п я 
СПРИШІНАЮТЬ АРТЕРІО

СКЛЕРОЗУ 

На зборах Федерації Амери
канських Товариств для Експе
риментальної Біології в Атлан
тів Ситі. Н. Дж., твердили, що 

харчі, багаті в протеїну (моло
ко, яйця та м "ясо) спрпчня-
ють а р т е р і о с клерозу. Ствер
дження артерій починається в 
американців вже в молодому ві
ці, а пізніше спричиняє недугу 
серця, мозку та інших важливих 
життввнх органів. Біологи реко
мендують їстя рослинні харчі та 
рослинні товщі. 

БРАК ВІТАЛНН І ЖУРБА 
СПРИЧИНЯЮТЬ ПІСТРЯКА 

ШЛУНКУ ' •• * 

Директор Товариства для Побо
рювання Пістряка на Гаваях 
д-р Волтер Б. Квісенберрі твер
дить, що брак деяких вітамін 
може спричинювати недугу піс
тряка шлунку. Також журба мо
же викликати цю саму недугу. 
Цей лікар твердить, що японці 
на Гаваях у великій скількості 
хворіють на пістряка шлунку. 
Направду, ніхто не знає прігчн-
ня цього. Але д-р Квісенберрі 
вказус на те. що ті японці їдять 
багато piracy, який не мас віта
мін. Небезпечпо також їсти га-
чнй харч, бо й це може бути 
причиною піетрякд шлунку. Та
кож перевтома може викликати 
ту саму недугу. 

НІМЕЦЬКІ КОМУНІСТИ „ВІД
КРИЛИ" ТОВАРИША 

РОГ.ИІЗОНА КРУЗО 

Комуністичний часопис в 
Східній Німеччині „Нойес Дояч-
ляид" написав прихильну ре
цензію на нове німецьке видан
ня книжки англійського пись
менника Деніела Дефо під за
головком „Робіизон Крузо". Ця 
книжка появилася ще 1719 ро
ку, та комуністичний критик 
оцінює П словами, якими послу-' 
говуютьея тепер комуністи. Він 

ВЛІТІ 
- Департамент лясться у тих дітей, які мали 

вліті операцію міґдалків або 
яким витягнено зуби. Ствер
джено також, що між цими 
дітьми буває н а й б і л ь ш о 
с п е р т и х випадків від поліо. 
Статистика показує, що поліо 
в 20 разів частіше буває у 
тих осіб, які перед занеду-
жанням перебули операцію 
міґдалків. 

Вашингтон 
здоров'я остерігає, щоб влітку 
під час, так званого, сезону 
дитячого паралічу, який по
чинається коло 1-го липня, 
пе давати дітям вирізувати 
міґдалкн і не витягати їм 
зубів. Департамент здоров'я 
пригадує, що найгрізнішнй 
тпп дитячого паралічу трап-

Ачесон перестерігає вільний світ проти 
Хрущова 

Волгем, Массачусетс. 

Бувший державний секретар 
Дій Ачесон, промовляючи на 
святі закінчення шкільного 
року в Прендейс університеті, 
сказав, що ,,нові совстські 
диктатори так само безжаліс
ні і небезпечні для вільного 
світу, як старі". Він твердив, 
що Совсти змінили тактику і 
залишили безпосередню аг
ресію, а перейшли до насту
пу на політичній і економіч
ній ділянках, бо Нікіта С. 

Хрущов добре знає, що „про-
дукцінна сила — це одночас
но і військова та політична 
сила". Тому вільний світ по
винен це мати на увазі і збі
льшувати свою продукцію, — 
щоб не дозволити на те, щоб 
його перевищили Совсти і ко
муністичний Китай на цьому 
полі, але не сміє забувати про 
те, що комуністичні цілі за
воювати весь світ не змінили
ся. Ачесон дістав почесний 
докторат від Вреяделс універ
ситету. 

називає автора „Робін.'юна Кру
зо" „прогресивним письменни
ком", бо вій врятував сг.ого то
вариша П'ятницю від людеже-
рів. Але комуністичний критик 
не є вдоволений з того, шо Ро
біизон не трактував того П'ят
ницю як собі ріпного „Нойес 
Дойчлянд" хотіла б, щоб Робін-
зон кричав: „Товариші всіх кра
їн єднайтеся під проиодом Хру
щова!" 

Яатяйтв українські книжка 
* газети, ft© част* читання 

веде д о просвіти. • иросвітн 
— п»> онлп! 

MISCELLANEOUS 
» - • • , . , - • •„ . . . . - , _ , . . а. . . . . 

Л І Н И 
(Rlmifon, Penicillin, Streptomycin, etc.), 

впевласться до всіх країн Евроип. 
Мито оплачується тут. Гарантія достави. 

• СГЛЩІЯЛІСТИ ЕВРОПЕПСЬЬ'ПХ РЕЦЕПТ. • 

Пишіть або телефонуйте: 
В. FELDMAN PHARMACY 

111 Ave. А & 7th St., New York City — Tel. OR 7-5980 

• У II ралі, в залі готелю 
„Алькрон" вперше иіістіївлено 
для загального вжитку б чисел 
„НПТаймсу ", між іншим те чис
ло, в якому вміщено повний 
ТвКСТ промови Хрущова проти 
Сталіна. Так само виставлено 
там кілька англійських, фран
цузьких 1 швейцарських часо
писів. 

• У Південному В'єтнамі вій
ськовий суд засудив на смерть 
„генерала" Da-Кута, командпнта 
„приватного" війська релігійної 
секти Гоа Гао. ЯКИЙ, відмовив
шись підпорядкуватись урядові 
премєра Нґо Дінга Дієма і 
включити своїх 1.500 вояків де 
регулярної національно - в'єт
намської армії, зчинив збройний 
бунт проти уряду. Пого схопили 
в полон 13 квітня ц. p.. а війсь
ко його розпустили. „Генерал" 
Ба Кут ходив завжди босий і 
носив довго, нестрижене во
лосся. 

• У Стокгольмі появилось 
офіційне заперечення газетної 
вістки, наче б 43-річний син 
шведського короля, князь Бер-
тіль. заручився з англійською 
княжною Маргариток). Ця віст
ка появилась після того, як 
князь Бертіль вийшов назустріч 
Марґяриті, що прибула до Шве
ції, де вже кілька днів перебу
ває п сестра, королева Єлисаве-
та II. 

78 РПМ Ціна 1.25 дол. 10' 
595. Повстанська - - Сл.: Славутича, муз. Фоменка, 

Вик.: Мішаний Квартет з бандурами 
Рута — Сл.: О. Олесь, муз. І. Леввцькнй 

Вик.: Мішаний Квартет з бандурами 
506. Вулиця (фрагмент) муз. Ф. Колесса. 

Вик.: Мішаний Квартет з бандурами 
Новій Вітре- (цар.) - Арр. Ступницькпй 

Вик.: Мішаний Квартет з бандурами 
597. Чоловіче, Макогоне (жарт) Вик. Міш. Квартет 

Горлиця (нар.-жарт.) — Арр.: Р. Левицькнй 
Вик. Міш. Квартет з бандурами 

598. Чорні Очі — Муз.: Е. Козак 
Крайова Нічка — Сл. і Муз.: Р. Левицькнй 

Вик: Міш, Квартет з бандурами 
599. Ой, на горі женці (козацька) — Ара А. Кошнць, 

Вині: Міш. Квартет 
Ой, пій мати, гай 
1 її казала: „Прийди" . . . співає баритон М. Мінський 

Склад Мішаного Квартету: Галя Хамулз. Христя 
Карпевнч, Роман Левицькнй, 'Влодко Юркевнч. 

600. Вставай Народе! — Муз. Г. Кнтастпй, 
спів. М. Мінський, Ансамбль Бандуристів 

Із-за Чорного Моря, зза Лиману (Іст.) — 
Муз. Гайворонського . . . співає баритон М. Мінський 

601. Я сьогодні щось дуже сумую (няродня) 
— Ансамбль Бандуристів під кер. Q. Гвнугаевського, 

спів. М. Мінський 
Вирушає косар в поле (нар.) спів. М. Мінський 

602. Ой, Морозе, Морозенку — 
Ансабль Бандуристів під кер! С. Ганушовського, 

співає М. Мінський 
Марш (Попурі укр. пісень) , Народна оркестра 

603. Іван Підкова (ч. 1 і 2) — Лисенко 
вик. Хор „Сурма" з Торонто, днр. Головко 

604. Дівчино Молоденько, вальс — Іванншин, 
співає Л. Іщук 

Коли б ще раз, танго — Іванншин . . . . спів. Л. Іщук 
605. Як жаль мені, танго — Гробельськнй; . . . . спів. Л. Іщук 

Усе па світі минає, вальс — Гумінілович, 
співає Л. Іщук 

606. У горах (фокс-трот) — Муз. Весоловського 
співає Тамара Косач 

Вина, вина дівчино (вальс — муз. Весоловського 
„ . співає Дербіш 

607. Як знайдеш ти когось (бостон) — муз. Весоловського 
співає Тамара Косач 

Бували дні, танго — муз. Весоловського 
співає Дербіш 

608. Збірка: танкова музика Весоловського, 
кіш.: хор і орх. Романова (Канада), 

солісти Дербіш — Тнхновнч, 
„Лоїгг плей", 33 1/3, — Ціна платівки 4.95 дол. 

• Повний платівка вненлаємо поштою за попереднім на
дісланням грошей. В ЗДА висилаємо рівно ж за після
платою. 

• При замовленнях в платівок І більше — порто оплачує 
„Свобода". Менших замовлень не виконуємо. ПЛАТІВКИ 
ВИСИЛАСМО ДО ВСІХ КРАПІ. . . 
ЖАДАЙТЕ ПОВНОГО КАТАЛОГА — БЕЗПЛАТНО! 

Посилку з платівками одержите через фірму „АРКА". 
Замовлення надсилати: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey СНу З, N. J. USA 
. - , - . - - ... • • ! • » 

VACATION 

ВИНАПМАЄМО 
КІМНАТИ 
Н А ВАКАЦІЇ 

Дуже здоровий клімат — все 
дуже вигідне. Став з риба
ми, човеи. фарма у Handson, 
N. Y. — Пишіть або телефо
нуйте : 

До New York ТА 3-4514 
Hundson 8-6000 

L KRIZAR 
R. D. 1, Hudson, N. Y. 

ВАКАЦІЇ 
Проведіть свій вакаційинй від
починок на чудовій фармі — 
плавання, лодкувлння. риболов
ля. Досконалий харч, свіжа го-
родови ярина, молоко, яйця і 
ін. Гаряча вода, модерні відпо
чинкові кімнати. 

Телефонуйте або пишіть: 
Mr. & Mr*. STEPHEN BOSKA 

Chesterfield. Box 84 
Oakdale, Conn. 

Telephone 
New London — Gibson 2-4604 

ІВАН ПОВАЛЬНИЙ 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАІШМАЄТЬСЯ IIOXOPO- !| 
НАМИ В СТЕИТІ 

NEW JERSEY 
Ціни приступні ДЛЯ ВСІХ 

; і Обслуга чесна І найкраща, j! 
' У випадку смутку в родині 

кличте як в день так 
1 а ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY, 2, N- J. 
Tel. HEnderson 4-5131 

FARMS FOR SALE 
Sussex County — Діюча молоч
на фцрма. .105 акрів, 9 кіми. 

колон, дім. Великі кімнати. 82 
перед, фай.н! — 80x32. Другі 
будинки. Повне влаштування —> 
потік і став. 2 криниці, 60 м. 
від Ню Иорку. близ. міста. ЯСя> 
дас $24,500 без товару. З огля
ду на скору продаж додасться 
ще до купив ЗО шт. дітюї ху
доби. Phone PL 5-5130 (N.Y.C.) 
or Sussea^-3518 (N.|.) 

Ч Н Т А Н Т Е О А Я С Т А Р Ш И Я 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ШОДЕПШІВ 

„СВОБОДУ 

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

Обслуга .чесна 1 найкраща 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embalmer 

REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 

New York City 
Telephone: GRamercy 7-7661 

1 -+*»•»++++++++++*+•»•»*+**•++++++* 

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

Заннхасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

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


