
ТВАЙНІНҐ ЗВІТУЄ 
ПРЕЗИДЕНТОВІ ПРО 

ПОЇЗДКУ ДО МОСКВИ 
СОВЄТИ МАЮТЬ БІЛЬШЕ ЛІТАКІВ, АЛЕ ГІРШОЇ 

якости 

ВІІЛСОП ОБСТОЮЄ СВІП п о г л я д 

Вашингтон. — Шеф штабу 
летунства генерал Натан Ф. 
Твайнінґ вернувся з поїздки 
до Москви і 5-го липня ц. р. 
мас про неї звітувати прези-
деятові Айзеигаверові, який 
перебуває в Геттнсбургу, Па, 
З його заяви виходить, що 
СССР мас більше число літа-
ків в порівнянні із ЗДА і те-
пер старасться поліпшити їх-
ню якість, щоб зрівнятися з 
цією країною. Генерал Твай-
нінґ заявив, що так само'ду-
мав про силу совстського ле-
тунства перед свосю поїздкою 
до СССР. В своїх попередніх 
заявах в цій справі і під час 
численних переслухувань в 
Конгресі ` генерал Твайнінґ 
часто заявляв, що Совсти пе-
ревящають ЗДА числом сво-
їх летуяських машин і зма-
гають до того, щоб і якісно 
вести перед у відношенні до 
американського л е т у н с т в а . 
Думка ген. Твайяіяга про сл-
лу совстського летунства різ-
ниться від погляду секретаря 
оборони Чарлза Е. Вилсона, 
який твердив на зізнаннях в 
Сенаті, що летуяство ЗДА і 
їхніх союзників перевищас 
летунські сили СССР і кіль-
кісно і якісно. Твайнінґ вже 
ковферував із Вил еоном і сек-
ретарем летунства Доналдом 
А. Кворлесом, приготовляіо-

чися до звіту президентові 
Айзеигаверові. Після конфе-
ревції з Президентом генерал 
Твайнінґ відбуде пресову кой-
ференцію з журналістами в 
Ґеттнсбургу. на якій буде 
присутній і секретар збооонн 
Вил сон, хоч ще не G ВІДОМО, 
чи і В'илсон братиме в ній у-
часть і чи буде промовляти 
па ній. Пізніше Твайнінґ зда-
ватиме звіт про свої вражен-
ня з поїздки до Москви на 
Сенатській Підкомісії для Ле-
тунських Справ, на якій зі-
знавав секретар оборони Вял-
сон, заявляючи, що совстське 

! летунство слабше від летун-
ства ЗДА. Генерал Твайнінґ 
відлетів був 21-го червня до 
Москви з групою високих 
старшин летунства, щоб бу-
ти гостем на ‚Дві Летунства" 
в Москві і щоб звндітн совст-
ські летуиські фабрики. Гене-
рал Твайнінґ заявив, що він 
оглядав совстські фабрнкн 
„під контролею", і що він не 
міг побачити того, щ'о споді-
вався бачити. На виставі ле-
тунських машин в Москві, 
дня 24-го червня можна було 
бачити дефензивні совстські 
машини, а офензивних було 
мало. Твайнінґ відмовився 
сказати журналістам, чи, на 
його думку, совстські иашн-
ни „кращі" в порівнянні з 
американськими. 

Командант Американського Легіону передав 
вітанн4 поневоленим червоним Кремлем 

народам 
Ню Йорк, — Дж. Аддіяг-

тон Вагиер, крайовнй коман-
дант Американського Легіону 
передав- дня 4-го липня, в 
день Американської Незалеж-
носѓи, через станції „Радіо 
Визволення" послання до на-
родів Совстського Союзу, в 
якім висловив своє впевнен-
ня, що скорше чи пізніше за-
повіт демократичної револю-
ції, здійснений у ЗДА перед 
180 роками, принесе волю на 

посланні, що його передано 
17 мовами, між Іншими, й уќ-
раїнською, Дж. Аддінґтон 
Ваґнер, пригадуючи, що Аме-
риканська революція була 
провідним смолоскипом для 
таких борців за свободу, як 
Герцен, Шевченко та інші, 
ствердив, що дух свободи за-
лишився живим серед народів 
Совстського Союзу і він при-
мушус диктаторів іти на важ-
ливі уступќи і примусить їх 

родам Совстського Союзу. В піти на ще більші концесії. 

Труманові однаково подобаються і Стівенсон 
Гарриман і 

Ню Иорк, Н. И. — Бувший 
президент Гаррі С. Труман, 
який після повороту з Евроин 
затримався в свого зятя жур-
наліста Клінтона Деніела, за-
явяв журналістам, що йому 
„однаково подобаються і Сті-
венсон і Гарриман", і тому це 
не с правда, що він підтримує 
Гарримава, виступаючи проти 
Стівенсова. Т р у м а н сказав 
журналістам під час раніш-
нього проходу, що і Стівенсон 
і Гарриман варті бути -прези-
дентамн, але він тепер нікого 
не підтримує, і не буде „бо-

сом" на Крановій Номінацій-
ній Конвенції, а свою промову 
виголосить там аж після най-
менуваиня кандидата на пре-
зндента. Труман вернувся з 
Европи 3-го червня і заявив, 
що стан здоров'я президента 
Айзенгавера не буде вибор-
чою проблемою, бо це не с 
футбол, який монжа копати 
на всі сторони. Але Труман 
погоджується з тими демокра-
тами, які твердять, що Айзен-
гавер ще перед недугою був 
тільки ‚‚частинним, а не пов-
нозатрудненим президентом". 

В АМЕРИЦІ 
9 Реверольнна поштмастер Ар. 

тур Б. Соммерфілд повідомляс, 
що від 1-го серпня цього року 
в усіх 37,863-ох поштових уря-
дях будуть для вжитку публіки 
замість дотеперішніх пер авто-
матнчні хемічні олівці. 

9 Декан Правничої Ш к о л и 
Нотр Дам в Савт Бенді. Індіяна, 
Кларенс Б. Маніон заявив в 
радіовій промові, передаваній 
по цілій країні, що „Конгрес по-
винен заохотити до револьти всі 
комуністамќ поневолені иаро-
дя". Цим народам треба б пода-
тн до відома Американську Де-
клярацію Незалежйости. яка 
після своєї поява в 1776 році 
причинилася була до поеіяння 
ідей волі між численними наро-
дами в Европі. 

9 В Юніон Ситі, II. Дж.. 84-
річний Домініко Батаферано од-
ружився з 67-річяою Агатою 
Консолі. На їхньому вінчанні 
було присутніх 36 дітей, ВИ}'ЌЇВ 
1 правнуків молодого 1 молодої. 
Наймолодшим гостем була трн-
тюкиева правнука пані молодо! 
Донна Лі Смагальська. Друж-
бою був син пана молодого — 
Френк. 

9 Демократичний кандидат 
ва президента Адлеи Е. Стівеи-
сон плянус об'їхати ті райони 
стенѓів Мізурі, Айови І Небрас-
ки, в яких часто буває посуха. 
Він хоче бачити, нќим способом 
можна б не допус'кали до цієї 
стихійної катастрофи. 

В КИЄВІ МАЛИ ВІДБУТИСЯ ПРОТИСОВЄТ-
ІСЬКІ ДЕМОНСТРАЦІЇ; СССР, ПОЛЬЩА, ЧСР 

Й УГОРЩИНА ВІДНОВЛЮЮТЬ ДОГОВІР 
ПРО БОРОТЬБУ З УКРАЇНСЬКИМИ 

ПОВСТАНЦЯМИ 

Секретар оборони Чарлз В. Внлсон, ралом з адм. Артуром 
В. Редфордом, головою об'єднаних шефів штабів, перегля-
дас свої записки перед переелуханиям в сенатській під-
комісії ‚їли лету'яських ѓправ. Зізнаючн, Внлсон далі т'і. 
стоіовав свій погляд, що проду'кція бомбардувальників В-52 

є цііком вистача.іьиою і задовільною. 

Гарриман атакує уряд за фармерську 
програму 

Каваліср, Північна Дакота. трирічного урядування Айзен-
- Демократичний кандидат 

на пре- 'денѓа Аверелл Гаррн-
ман п.яхав до фермерських 
стейтів, щоб там шукати за го-
лосами делегатів на Демокра-
тичну Нс`мінаційну Конвеи-
цію. Цей стент мас тільки 11 
голосів на конвенції, але й во-
ни придалися б Гарриманові. 
Нюйоркський губернатор бу'в 
на ‚Дні Ветеранів" , де було 
коло півтор . тисячі у'часників 
та розмовлг. із людьми на ву-
лицях міста У своїй промові 
Гарриман заноив, що під час 

гавера підприємці розбагатіли, 
але дрібні підприємці й фар-
мери зубожіли. „ Л и н к о л в 
твердив, говорив Гарриман, 
що не може так бути, щоб по-
ловина нації була вільна, а 
друга половина поневолена. 
Так і тепер не сміє так бути, 
щоб половина громадян бата-
тіла, а інша половина бідніла" 
— Гарриман твердив, що фар-
мери в Північній Дакоті втра-
тили в прибутках найменше 
3,000,000 долярів під час уря-
дування Айзенгавера. 

Уряд планує засиаржити „Дженерал Моторе" 
за монопольні тенденцій..,-

Лондон. — Як подає корес-
прндент „Ню Иорк Таймеў" 
в спеціальній кореспонденції 
з Лондону, тамошні українці 
заявляють, що вони одержа-
лн інформації про демонстра-
ції українських робітників і 
студентів, які відбулися в 
столиці України Києві. Згід-
но з цими повідомленнями, 
що їх подав теж і лондовсь-
КІІП ,‚Тайме", демонстрації 
мали мати водночас і анти-
російський і аитикомуністнч-
нпй характер. Демонстрації 
мали відбутися дня 25 трав-
ня в річницю смерти Гол. 
Отамана Снмона Петлюри, 
провідника української зброй-
ної боротьби проти комуніз-
му, вбитого в 1926 році в Па-

рижі. Такі ж демонстрації 
мали відбутися дня 27 трав-
ня і, згідно з українськими 
інформаціями, в них брали 

і участь теж вояки і моряки 
(української національності!. 
І Українці в Лондоні, як подає 
І.,Тайме", впевняють, що ці 
демонстрації привели до важ-

Ілнвнх змін у проводі кому-
ністнчної партії (большеви-
ків) України. — Водночас із 
цим деякі американські газе-
ѓн подали повідомлення, що 

і у зв'язку із посиленням пов-
j (ѓганського антикомуністично-
го руху в Україні совстеькнй, 
рольськнй, ч є х о словацький 
та угорський уряди підписи-
ли нову мілітарну умову для 
спільного поборювання укра-
їнськнх повстанців. 

НІКСОН ВИГОЛОСИВ НА ФІЛІППІНАХ BE-
ЛИКУ ПРОТИКОМУНІСТИЧНУ ПРОМОВУ 

Вашингтон. —- Генеральніін 
прокуратор ЗДА Г е р б е . р т 
Бравяелл повідомив, що внесе 
скаргу проти фірми „Джене-
рал Моторе" за те, що вона 
змагає до монополю в будові 
автобусів. Бравнелл заявив, 
що вже повідомив про це ад-
вокатів цієї фірми, хоч про це 
ще нічого не знає теперішній 
секретар оборони і бувший зи-
ректор фірми ‚Дженерал Мо-
торс" Чарлз Е. Внлсон. Скар-
гу внесе ўряд'на основі протн-

трестового закону, який дбає 
про те, щоб в американському 
промислі не'було монополів, 
тільки вільна конкуренція. 
Скарга домагатиметься, щоб 
„Дженерал Моторе" були но-
збавлені права продукувати 
автобуси. Цей крок уряду ува-
жають в політичних колах за 
політичний крок уряду, бо де-
момократи часто твердили, що 
уряд дозволяє на мо`нополь в 
продукції автобусів тій фірмі, 
якої директором був секретар 
оборони — Вилсон. 

Ў 

Уряд „заморожує" сталеві товари, потрібні 
для оборони країни 
- Д є п арта- лн ціну на сталь. З кожним 

'днем збільшується число 
звільнених з праці робітнк-

Вашингтон 
мент торгівлі повідомляс, що 
починаючи з днем 6-го липня 
будуть „заморожені" на скла-
дах ті сталеві товари, які по-
трібні для державної оборо-
ни. Сталося це внаслідок 
страйку 650.000 сталеварнн-
ків, які залишили працю 

ків в тих підприємствах, які 
залежні від продукції сталії 
Урядовий посередник Джо-
зеф Ф. Фіннеґен мас конфе-
руватн 5-го липня з пред-
ставниками робітників і пра-
цедавців, але він заявив, що 

вночі з 50-го червня на 1-ше це будуть тільки інформатнв-
липня. Ті менші сталеварні, ні розмови, і тому не можна 
які не страйкують, збільшн-1 від них багато сподіватися. 

Совєтський шпигун І. А. Бубчіков мусів 
з ЗДА 

Ф Директор Федерального Бю-
ра Інвестигацій Дж. Бдґар Гу-
вер остерігає батьків, що літні 
місяці— це сезон злочинів ма-
лолітніхі В f055 році поліція му-
сіла заарештувати аж 576,000 
молодих злочинців у віці нижче 
18-ох років. Малолітні знахо-
дяться навіть між тими злочии-
цями. які замішані в тяжкі зло. 
чини. 

J Бувший аргентинський дик-
татор Хуан Д. Перон звернувся 
до теперішнього аргентинського 
уряду з домаганням звернути 
йому сконфісковану приватну 
власність. Уряд відкинув те до-
магання. 

ф Департамент справедлнвос-
ти повідомляє, що бувший лек-
тор Колумбійського університе-
ту в Ню Иорку д-р X. де Алін-
дез, який 12-го березня пропав 
безвісти, впродовж сімох років 
назбирав на Фонд визволення 
басків в Еспанії більш як один 
мільйон долярів. Екзнльний 
уряд басків находиться в Паря-
жі, а в Ню Норку, перебувас йо-
го постійна делегація, в якій д-р 
Галіндез був головною фігурою. 

9 Сенатор Ірвіиг М. Айвс 
вніс законопроект про заснуван-
ня військової академії для ме-
дичних військових сестер. Ця 
школа мусіла б бути недалеке 
якогось великого шпиталю, де 
студентки моѓля б практично 
навчатися. 

виїхати 
Вашингтон. — Державний 

департамент аж тепер повідо-
мнв, що ще в червні на до-
магання американського у-
ряду асистент військового ат-
таше совстської амбасадн пол-
ковннк Іван А. Бубчіков му-
сів виїхати з ЗДА тому, що 
займався шпигунською діяль-
ністю. Державний департа-
мент не подає подробиць про 
шпигунську діяльність Бубчі-
кова, тільки згадує про те, 
що „він збирав секретні ін-
формації" і що урядові аген-
гн ного на цьому зловили. -

Представник державного де-
партаменту відмовився вияви-
ти, чому так пізно повідомле-
но громадянство про цю спра-
вў. Ще 14-го червня держав-
ний департамент домагався F 
совстській амбасаді. щоб пол-
ковннк Бубчіков негайно за-
лншив ЗДА. Бубчіков виїхав 
із ЗДА 24-го червня, про що 
повідомлено пресу аж тепер. 
Дехто побоюється, т о Совсти 
„у відплату" зможуть викн-
нутн з Москви якогось члена 
з американської військової 
місії. 

Маяіля. — Віцепрезндент 
Рнчард Ніксон прибув з дру-
жяною в середу З липня ц. 
р. до столиці Філіппін Манілі 
на святкування 10-річчя са-
мостійности Філіппін. Його 
привітали урочисто й овацій-
но ,̀ як репрезентанта і зас-
тупннка през. Айзенгавера, 
що сам задумував приїхати до 
Філіппін, а не міг зробити 
цього через свою недуту. На-
передодні американського 
Свята Незалежвости Ніксон 
оприлюднив своє звернення 
до філіппінського уряду і на-
роду. Те звернення втримане 
в цілості у сильному проти-
комуністичному тоні. Воно 
вќљзує на союз ЗДА' І Філіп-
пін, як на наявний і найкра-
щий історичний доказ, що со-
юзи з ЗДА не тільки не по-
них країн, але, навпаки, цю 
суверенність скріплюють і її 
забезпечують. Ніксон вказав 
на цілий ряд малих держав, 
які впали жертвою комуніс-
тичної агресії і поставив за-
пнт: що краще, чн суверен-
ність вільних Філіппін, у со-
юзі з ЗДА, чи теперішня доля 
балтійських держав. Північ-
ної Кореї, Північного В'стна-
му і Тибету? Віцепрезндент 
Ніксон яайгострішими сло-
вамя таврував комунізм, як 
„найгіршого роду колоніяль-
ний імперіялізм" і кілька-
кратно говорив про той кому-
ністичннй колоніялізм, гір-
шнй за колишнього колонія-
лізму західніх держав. „Ті, 
які думають, що зможуть 
відсунути їх (комуністів) від 
себе, переймають на себе 
страшний риск" — заявив 
Ніксон під адресою невтра-
льних держав. Він признав, 
що ЗДА, ставши самостійні, 
теж були довший час невтра-

ВАРШАВА ПРИЗНАЧИЛА 
„КОМІСІЮ СМЕРТИ" 
В СПРАВІ ПОЗНАНЯ 

льні, не захотівши вмішува-
тнсь в позаамернканські спра. 
ви. Але це, мовляв, було в 
минулому сторіччі і тодішні 
часи й відносний були ціл-
ком інші. Що було б стало-
ся, коли б ЗДА не поспіши-
лн були на допомогу Пів-
денній Кореї і коли б у цілій 
Кореї запанували б комуніс-
ти? Він признав, що Америка 
може розуміти ті молоді дер-
жавн у світі, які не хочуть 
приступати до бльоків ко-
лективної безпеки, бо всю 
свою енергію жочуть присвя-
тити внутрішній політиці й 

І економії. Але Ніксон заявив-
ся рішуче проти тих, які яе 

і роблять різниць між комуні-
! стичним світом і вільним. — 

І „Ми не можемо симпатизува-
ти з такими." Він звернув у-
вагу на „матеріалістичну, 
безмнлосердну, чужу ідело-
гію комуністичного колонія-
льного імперіялізмў" та його 
невдячність супроти ТИХ, ЯКІ 
колись ставились до цього 
комунізму „невтрально", як-
що тільки комунізм може за-
панувати в отаких крвїн.іх. 
Він вказав при цьому на до-
лю всіх сателітннх держвв і 
Тибету. „Хто сідає до столу 
з дияволом, той мусить ІСІИ 
дуже довгою ложкою" 
пригадав Ніксон давню прн-
повідку. - - Одним із перших 
актів перебуванн.'і Р. Ніксо-
на в Манілі було проголо-
шення, що ЗДА впзвавалн і 
визнають суверенність Філіп-
пін^ над американськими ба-
зами, що знаходяться на те-
риторії Філіппін. Заявив ш-
теж у своїй промові Ніксон. 
Для виготовлення д е т а т 
про дальше існування тих баз 
і їхню розбудову, почнуться 
негайно окремі переговори. 

Берлін. — Комуно-варшав-
ськнй уряд призначив спеці-
яльну слідчо-судову комісію, 
прозвану самими поляками 
відразу „комісією смерти" 
для розгляду і судження всіх 
справ, зв'язаних із револьтою 
у Познані. Ці суди вже по-
чалнся у вівторок 3 ц. м. За-
хідня преса твердить, що ще 
перед тими судовими роз-
правами розстріляно числен-' 
них учасників реВольтн, злов. 
леннх із зброєю в руці. По-
льська комуністична преса за-
перечус цьому, запевняючи, 
що не було ще ані засудів 
ані екзекуцій. У зв'язку з ос-
танніми подіями в Польщі по-
відомляють, що в польській 
комуністичній партії — офі-
ційно: партії „робітничої сд-
ности" — існували вже рані-
ше палкі суперечки поміж 
прихильниками „ліберально-
го" курсу, що його ніби очо-
люс „прем'єр" Юзеф Цнран-
кевіч, та „сталінського" кур-
су, репрезентованого генера-
льним секретарем польської 
комуністичної партії, загаль-
но зненавидженим Едвардом 
Охабом. Ці два напрямки ні-
би проявились також на тлі 
револьти в Познані: одні ко-
муністи жадають „лагідноЃ' 
поведінки у відношенні до 
винуватців із Познаня, інші, 
навпаки, домагаються „прик-
ладної показної кари", щоб 
відстрашити всіх можливих 
наслідувачів. Серед варшав-
ських комуністів існує буцім-
то тенденція, щоб розмежува-
тв демонстрантів, які домага-

лися „хліба і свободи", від 
бойових противників режиму, 
які зі зброєю в руках здобу-
ли були познанську радіо--
станцію, підпали'ш в'язницю і 
зайняли центральний будинок 
поліції. За наказом з комуні-
стичної партійної централі -і— 
різні фабричні комітети, ор-
гаиізації і юнії ‚‚ухвалюють" 
резолюції з домаганням кари 
для познанських демонстрант 
тів, як „агентів амервкансь-
кнх іиперіялістів". Варшавсь-
кий уряд відкинув пропози-
цію американського уряду, 
передану через Міжнародний 
Червоний Хрест у Женеві, 
щодо дармової допомоги по-
льському населенню амери-
канськнмн харчами. Польсь-
кий комуністичний уряд на-
звав таку пропозицію „пропа-
гандою": польський нарід, 
мовляв, не потребує мнлоств-
иі, зате польський уряд го-
тов закупити харчі в Амери-
ці. Тни часом на провінції у 
Польщі поширюється підпіль-
ний рух проти режиму. Тво-
ряться невеличкі відділи пар-
тизанів, які стосують тантн-
ку несподіваних наскоків і 
саботажник актів, після чо-
го вони негайно зникають, 
розпливаючися серед населея-
ня. Переведено буцім-то чис-
ленні арештуваяня яе тільки, 
серед військовиків і полшДяя-
тів, які сприяли познанським 
демонстрантам, але й серед 

. рядових комуністичних пар-. 
тійців на терені всієї Поль-

I т і за їхній непевнії іі у відно-
шеині до режиму характер. 

Совіти продовжують давне крутійство 
в справі роззброєння 

Толіятті задоволений „виясненням" Москви 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
КАЛЕНДАРЯ „СВОБОДИ" НА 1957 РШ 
Редакція „Свободи" вже за-

кінчус підготовў та в най-
ближчому часі здасть до дру-
ку великий і багатий змістом 
Календар „Свободи" на 1957 
рік, що появиться друком та 
буде в продажу вже в листо-
паді ц. р. Календар появить-
ся, подібно як і минулого ро-
ку, в повному тиражі „Сво-
бодн", тільки цим разом уже 
на кращому папері, а Редак-
ція Календаря, маючи на 
увазі реклямову вартість та-
кого видання для нашого ор-

ганізаційного, громадського і 
торговельного життя, рішила 
відступити відповідне М'СЩі в 
тій книзі для оголошень, ви-
значаючн для них мінімальні 
ціни: $50 за цілу сторінку, 
$ЗО за пів сторінки, $20 за 
чверть сторінки та $15 за од-
ну восьму сторінки. Для Від-
ділів УНС відповідна зниж-
ка, а для збирачів оголошень 
відповідні нагороди. Замов-
лення на оголошення висн-
лати на адресу „Свободи" до 
15 серпня ц. р. 

Рим. — Мабуть під натне- j 
:ом своїх співпартійннків, лі-

іер італійської комуністичної, 
партії, Пальміро Толіятті, 
який у двох статтях гостро 
атакував теперішніх „колек-
тнвннх диктаторів" за недо-
статочне, за його тверджен-
ням, вияснення, як це було 
можливо, що Сталін став без-
контрольннм диктатором і 
стільки років міг зловживати 
свосю владою, — заявив свою 
‚‚беззастережну згоду" на но-
ву лінію політики совстської 
компартії. Толіятті видруку-
вав свою заяву в комуністич-
ній вечірній газеті „Паезе Се-
ра", признавши цілком задо-
вільною резолюцію ЦК Ком-
партії СССР, яка три дні тому 
появилась в совстськнх часо-
писах. Італійський комуніс-
тичний проводир робить від-
ворот з своєї давнішої опо-
зиції та запевняє, w,o він 
„завжди був переьоі аннй 
що іш.ях. ЯЃРУ, ступали со-
встські товариці у будуванні 
соціялістичної суспільності!, 
був правильний". Толіятті 
висловлює лише думку, що 
на майбутнє повинна відбува-
тись „одверта дискусія" над 
проблемами „соціалістичного 
будівництва", яке цікавить 
однаково Моєќ#ў, що й кому-

Об'сднані Нації. — На за-
сіданні повної Комісії ОН 
для справ роззброєння у вів-
торок 3 ц. м. совстеькнй де-
ґат Громнко виступив з різ-
кою промовою проти зголо-
шеної 4-ма державами, члена-
ми Підкомісії ОН для справ 
роззброєння, резолюції, яка в 
шести точках визначує прин-
ципи для загального роззбро-
сння, і з свого боку зголосив 
резолюцію, яка йде по давній 
лінії совєтського крутійства 
в цін справі. Совстська резо-
люція знопу пропонує прнй-
няти загальну декларацію 
про відмову від засобів сили 
в розв'язуванні міжнародних 
проблем і про генеральну за-
борону вживання атомової і 
водневої зброї. У совстській 
резолюції не говориться нічо-
го про систему міжнародної 
контролі над станом збросн-

ня і роззброєння, ані про тіс-
не пов'язання справ політнч-
ної натури, існуючігх великих 
міжнародних спорів за кой-
кретні проблеми, з пробле-
мою роззброєння. Навпаки, 
совстеькнй делегат гостро 
критикував резолюцію 4-ох 
західніх держав (ЗДА, Анг-
лії, Франції і Канади) за те-
зу, що ступневе роззбросяня 
може відбуватись тільки по-
руч із розв'язуванням існу-
ючих спірних міжнародних 
проблем та встановленням 
міжнародної системи контро-
лі. Англійський представник 
— міністер Наттінґ, закинув 
просто Громќќові, що Моск-
ва знову завернула назад з 
тої позиції, на яку вже бу-
ла погодилася — щодо ко-
нечности системи контролі — 
але той закид не зробив на 
Гроиика ніякого враження. 

ї 

Югославія не визнає Східньої Німеччини 

ністичні партії у широкому 
світі. Ця заява Толіятті — як 
коментує західня преса -
промостила шлях італійськії! 
комуністичній делегації до 
Москви в справі переговорів 
про співпрацю італійських 
комуністів із московськими, 
але тепер без сліпого підпо 
рядкування московському ди-
спознційному цент рові, а нп 
засаді „рівностіЃ. : к цьогс 
відразу домагався Тіто. Т' і ` 

Ѓчільні італійські комун.с-.и, і 
тому числі 2 сенатори, иідле-
тіли до Москви. Зате лідер лі 
вих СОЦІЯЛІСТІВ Нснні Н' 
прийняв до відома останньо 
заяви ЦК Компартії УССР. 
що було „неможливо" обме 
жити самоволю Сталіна, 1 да 
лі на сто'рінках свого часопп 
су „Аванті" закидає всім U ІС 
ковським большевикам, ЩО Ч' 
їхня спільна вина, що вони 
встановили свій партійЎНЙ 
мі нополь, відсунули всі ін-
ші партії від мохсіявостл 
будь-якої опозиції, І ПІМ С6-
МИМ ПРОМОСТИЛИ ШЛЯХ ДНіПГ,-
турі одиниці. 

9 Копѓ'рі^' ухвалив закон про 
видатки на проби з роблеинлм 
штучного дощу. Дотеперішні 
проби в цьому напрямі, виявили, 
що можна викликати штучний 
дощ 

Београд. Югославія не 
визнає східньонімецького ко-
муністичного режиму, дарма-
цо Тіто приєднався в Москві 
до совстської тези, що об'єд-
чання Німеччини повинно 
прийти за взасмним порозу-
мінням між „двома Німеччи-
намн". Запитаний журналіс-
тамн, чн визнання Східньої 
Німеччини і нав'язання з 
чею дипломатичних взаємин 
не було б логічним наслід-
чом заяви Тіта в Москві, реч-
ник югославського уряду 
лризнав це, але водночас під-
чреслнв, що „все ж статус 
щхіднього і східнього німець-

кнх урядів не є такий са-
мий". Цим самим — за ко-
ментарямн західньої преси — 
югославський уряд признав, 
що перевага західньоиімець-
кого уряду в тому, що він 
постав із вільних демократич-
них виборів цілого народу. 
Однак насправжнім аргумен-
том, чому Тіто не хоче д а л і 
визнавати східньонімецького 
уряду, є нехіть викликати та-
кнм актом невдоволення н а 
Заході та скріпити підозрін-
ия. що Югославія цілком пе-
рейшла на сторону комуніс-
тнчного бльоку. а її „нев-
тральність" це фікція. ` 

В СВІТІ 
О ВІльям II. Лір, пмерикаи-

?ький фабрикант із Санта Моні-
:а в Каліфорнії, який прилетів 
-воім приватним літаком до 
Москви, наразився на закиди, 
що він виявив таким чином 
юльшевикам ‚.високої якости 
анряд" літака, що його до цьо-
го часу бо.тьшевикн не знали. 
Лір, фабрикант ча(ггин до літа-
ків, буцім-то мак замір торгу-
аати з большевнками. Довгу 
довірочну (юзмову мав із ним 
заступник американського ам-
басадора в Москві Волтер Волм-
слі. Появились поголоски, що 
ген. Твайнінґ мав висловитись в 
Москві неприхильно про того 
американського туриста. 

9 ІІацІонпл-кнтайськиА уряд 
— як можна було сподіватися 
— відкинув пропозицію комуно-

' китайськог`о прем'єра І міністра 

1закордонних справ Чу Кн-лая. 
щоб китайські націоналісти ра-

днлн разом із комуністами вад 
.‚визволенням" Формози. В зая-
ві націонал-китайоького уряду 
говориться про те, що єдиною 
країною, яка вимагає визволеќ-
ня, це поярмлений комуністич-
ним правлінням китайський су-
ходіл. 

9 Го.тляпдська королеве Ю-
ліянн у порозумінні з урядом 
призначила тричленну комісію, 
яка мас провіритн, відкіль гол-
ляндська комуністична і різні за-
кордонні газети почали писати 
про дисонанси в королівській 
родині, конфлікт між голляндсь-
кою короною і урядом та мож-
ливості абдякаціі королеви. Д о 
тієї комісії входить міністер для 
загальних справ у теперішному 
тимчасовому уряд'і, один пар-
ляментарннй посол, що був мі-
ністром закордоннях справ, і 
керівник міністерства закордон-
них спра а _. 
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ЕВОЛЮЦІЯ, РЕВОЛЮЦІЯ, ВИША 

50 БІЛЬЙОНІВ ДОЛ. НА ШЛЯХИ 
У вівторок минулого тиж-

ня Конгрес прийняв в оста-
гочній редакції закон про но-
зу програму .будови шляхів 
у З'сдйненнх Державах, в се-
реду предложив його до під-
пису Президентові, який під-
пнсав ного у п'ятницю 29 
червня ц. р. Це одна з дат, 
що стала межовим стовпом 
на шляху розвитку могутньої 
і в усій решті світу недосяж-
ної американської цивілізації. 
Докладно 33.480.000.000 дол. 
призначив федеральний уряд 
ЗДА на будову нових шляхів 
і поправу старих упродовж 
найближчих 13 років, під час 
яких окремі стейтн складуть 
разом найменше дальших 15 
до 16 більйонів - дол. Таким 
чином плян розбудови амерн-
канських шляхів на най-
ближчнх 13 років охоплює 
видатки на кругло 50 більйо-
нів дол. — астрономічну цн-
фру, яка с реальною вартіс-
тю. використовуваною для 

Еволюція, революція, війна — Це три поняття, що не-
одмінно зв'язані з потребою політичних, господарських чи 
інших змін, зокрема із визвольними змаганнями поневолених 
народіи. Всі ці три поняття зокрема актуальні у зв'язку з 
цими змаганнями ' сьогодні на загальному політичному та 
стратегічному тлі. Вони заслуговують і на нашу окрему ува-
гу, вже хоч бн тому, що вони до живого заторкують інтс-
рсси і майбутність країни, в якій живемо, та народу, з яко-
го походимо. ^у 

Еволюція — це поступовий розвиток, а у випадку виз-
вольних змагань — це поступове звільнення та унезалеж-
нення поневоленого народу. Кількість визнавців можливос-
тей такого еволюційного звільнення та унезалежнення по-
неволених Москвою народів тепер поважно збільшується у до^ра нації, в цій країні не 
зв'язку з загальним міжнародним процесом та з тими по-
діями, що відбуваються в Совстському Союзі. Проте, справ- а л е в Є л п к о г о розмахуй веля-
жні знавці відносин на Сході та }`важливі спостерігачі со - к о у ІНЩІЯТНВИ великої відва-
встських відносин не бачать ж а д н и х реальних причин. н а ' г и д л я в с я к о ; о конструктнв-
якнх м о ж н а б базувати того роду сподівання. Навпаки, всі Я о Г о р и с К у в і ч н о г о поступу 
ті совстські ..зміни", про які тепер трубить совстська пропа- Щ о н е д о з в о л я в , щ о б час і 
ганда та які часто л е г к о д у ш н о п ідхоплює і м іжнародна опі- й о г о в и м о г и переганяли б у -
нія мають радше протилежні познаки, себто відбуваються д е н н с Жітя американського 
пляново з дальшими імперіалістичними цілями. громадянина. Число населен-

, Д р у г а скранність у підході до можливостей розв 'язки ' я я 3 ростас щ о р а з б ільше 
теперішньої міжнародної ситуації, зокрема коли мова про л ю д е й ї з д н т ; а в т а ш І . Відсіль 
визволення поневолених народів, це війна, превенціина, в н з - ' щ о р а з б ільший запір на ш л я -
вольна чи як и ще м о ж н а б назвати. Очевидно, щ о с багато х а х в ж е jg місяців тому 
визнавців і такого підходу. Воші вважають, що теперішньої Президент заповів зголошен-
ситуації не пощастить розв'язати інакше, як тільки новою д о Конгресу Федерального 
війною, бо совстські диктатори ніколи не здадуть Д о б р о в і л ь - з а к о н о П р о с к т , , п р о будову 
по ані своїх позицій, ані своїх імперіалістичних ідей та кой- н о в н х шляхів Той законо-
цепцій. щ о вони б е з у п и н н о приготовляються до війни, її ПІЮСКТ щ о передбачав вида-

ток 100 більйонів дол., вн-

йонів. На будову нових су-
перавтострад між великими 
містами різних стейтів 12.3 
більйона. На,, будову нових 
шляхів внутрі стейтів — 10 
більйонів. На шляхи, що 
влегшуватнмуть доїзд із фар-
мерськнх околиць до торго-
вельннх центрів, чи просто 
до найближчих міст і місте-
чок із великими крамницями 
харчів і одягів — 6.7 більйо-
на дол. Врешті на будову і 
поправу шляхів із віддалених 
фармерськнх осель до міст — 
5.6 більйона. Таким чином 
цей новий плян розбудови 
американських шляхів бере 
під увагу всі верстви насе-
лення країни і весь терен 
ЗДА. Очевидно, що з уваги 
на найбільше скупчення авт 
на Сході ЗДА. східні стсйти 
дістануть найбільше грошей. 

Поданий вгорі розподіл за-

Любомнр О. Ортннськой мш 

РЕГЛЯМЕНТАЦІЯ СОВЄТСЬКИХ „ЗМІН" 
Спостерігаючи західню ре-

акцію на новий курс в СССР 
і в сателітннх державах, її 
можна б поділити на дві ка-
тегорії: Перша — це майже 
беззастережне з а х о п лення 
„відлигою" і розцінювання її 
як познаки докорінної 'зміни 
курсу большевнцької політн-
ки, отже резиґнація з плянів 
світової революції та бажай-
ня сяк-так ціло вийти з афе-
рн, в яку впхав СССР „без-
відповідальннй Сталін". Дру-
га — це приписування тепе-
рішнін Москві фсноменаль-
них здібносей в тактичній 
грі, заперечування змін, по-
яснювання їх або як неісну-
ючі або чистого ґатунку бле-
фи. 

На нашу думку обидва по-
гляди скрайні з тим, що пер-
ший смертельно небезпечний, 

і гальної квоти кругло 5 0 б і л ь - 1 R д р у г и й с п рощус справи 
йонів бере під увагу цілих 13' н е СПрНчинюсться до 
років. Деталізований " п - " ' 

плянують, і тільки чекають на пригожі умовний, щоб ту 
‚.останню і рішальну" війну проти вільного світу почати. 
Зокрема.с багато визнавців концепції, що без війни не мож-
на добитись звільнення поневолених народів і таку думку 
свого часу, як відомо, висловив теж колишній президент 
ЗДА, Герберт Гувер. кажучи, що визволення поневолених 
неможливе без ‚‚загального катаклізму". 

Але між тими скрайностями. опортуністичною і радн-
кальио-воснною, щораз більше західніх політиків схнлясть-
ся до тісї середньої, себто визвольної революції, як в тепе-
рішніх обставинах найбільш - - можна б сказати — прак-
тичного засобу зміни і наладнання відносин. Що більше, 
саме таку „визвольну революцію" в Совстському Союзі по-
чинасться вважати тепер щораз більше, як слино можливу 
розв'язку ситуації. Цитований вже на цьому місці редактор 
відомого журналу „Ю. С. Нюз енд Ворлд Ріпорт", Дейвід 
Лоренс. навіть уважас, що в такій визвольній революції 
поневолених Москвою народів лежить наш власний рятунок 
та рятунок світу і його надбань. 

Увага, з якою вільний світ поставився до револьти 
польських робітників у Познані, скріплює цю концепцію 
Що більше, думка визвольної революції поневолених Мос-
квою народів, як єдина можлива і ..практична" розв'язка 
міжнародної ситуації, знаходить тепер своїх визнавців не 
тільки в політичних, але й військових та стратегічних ко-
лах. Деякі інтересні міркування на цю тему, що дозволя-
ють на всілякі висновки, появились, між іншим, у найнові-
шому виданні цитованого вже журналу ‚‚Ю. С. Нюз енд 

кликав критику запропоно-
ванпм способом фінансував-
ня його: бондами, що їх ма-
лн б закупити частинно дер-
жава, частинно стейтн. Але 
ділові дебати над тим зако-
нопроєктом тривали далі, ви-
ринули інші проекти, над 
Якими згідливо радили пред-
ставники державної адмініс-
трації і Конгресу, й у внсліді 
маємо те велике діло, про яке 
тут мова. 

Новий закон про розбудо-
ву шляхів прийняв в основу 
два принципи: 1) тісну спів-
працю між федеральним уря-
дом і стейтовою адміністра-
цісю, і 2) гасло „як платиш, 
так і їдеш", себто перекннен 
ня головного тягарў будови 
шляхів на тих, що бсзпосе-
редньо корпстають із шляхів. 
Принцип, зазначений у пер-
шій точці треба так розуміти, 
що прийнятий тепер закон 
передбачає передусім пов'я-

шляхів, щоб скорочувати 
І шляхи, відтяжувати рух на 
і головних шляхах новими біч-
ними дорогами і таким чином 
творити густішу мережу шля-
хів. Тому в інтересі самих 

Ворлд Ріпорт". Ці міркування висловив ген. Джеймс М. . 
Ґейвін. шеф дослідів і розвитку для Армії. Його міркування І^^Щ1 S 2 r S ^ 2 S 2 5 
зводяться до того, що модерна війна, при наявності атомової 
і водневої зброї, для нікого не буде „поплачуватнсь", бо в 
ній не буде переможця. Він вважає, що воднева зброя Може 
дослівно „знищити континенти", вбиваючи поголовно міль-
йонн людей, не кажучи вже про матеріальні втрати. Він, 
наприклад, твердить, що коли б ЗДА виконали в повній „ . 
силі водневу атаку на СССР. то впродовж кількох хвилин с т е " т , в лежить, щоб на їхніх 
можна б знищити' велику частину населення не тільки с а І територіях б у л о якнайбільше 
мого Совстського Союзу , але й сусіднього Китаю. Японії І Г " " ^ ш л я х і в ' ЯК1 3 Допомо-
навіть Філіппін, або й Західньої Европи, з а л е ж н о куди в і я в ' г о ю федерального закону 6у-
бн вітер. Знову ж коли б Москва виконала таку атаку н а І л н " включені до загально-
Амернку і скинула 110 водневих бомб в 10-мінутових інтер-1 крайової сіті. Стейти мають 
валах, то від такої атаки згинуло б 70 мільйонів амсрн-
канцін. 

Очевидно, що такі перспективи більше ніж відстрашу-
ють від загальної війни. Але цих небезпек немає прн евен-
туальннх революціях, бо скидати водневу бомбу на повстан-
ців означало б і скидати її на себе самого. Значить, бороть-
ба повстанців і проти повстанців могла б вестися тільки 
..звичайною", а не атомовою чи водневою зброєю. 

Таку загальну орієнтацію повинні мати на увазі всі ті, 
які мають будь-яке відношення до визвольних рухів поне-
волепих Москвою народів. ч 

повне зрозуміння цього і то-
му, напр., нюйоркський сте̂ йт 
мас призначити вже вчасною 
осінню цього року пів біль-
йоиа дол. на розбудову шля-
хів на своєму терені. На по-
в'язування шляхів поперсч-
ками і будування т. зв. гіол-
сів чи пак шляхів, що внмн-
натнмуть великі міста, при-
значасться кругло 15 біль-

вяготовлено иа найближчі З 
роки, від 1 липня 1955 до 1 
липня 1959 р. Із прийнятого 
тепер федерального закону 
мають видати в цих нан-
ближчнх трьох роках доклад-
но 4.872,400.000 дол. на будо-
ву міжстейтових шляхів. На 
будову „інших шляхів" `(між-
міських,. від фармсрських об-
шнрів до міст і т. п.) прн-
значено на' найближчі три 
роки 2,481.400.000 дол. Це 
тільки федеральна допомога, 
не враховуючи стейтових 
квот, призначених на ту са-
му ціль. Стейти обов'язані 
дати з отієї збірної фсдерадь-
ної квоти на трирічну про-
граму 7,353.800.00 долярів .— 
найменше половину. Таким 
чином у найближчих трьох 
роках постануть в Америці 
нові шляхи коштом кругло 
10 більйонів долярів. 

Як вже згадано, — голоп-
ннй тягар фінансування цієї 
програми перепинено на` са-
мнх мотористів: вони платн-
тимуть по одному центові во-
іатку більше на галоні газо-
ліни і коло 75 центів більше 
на одній опоні до пасажирсь-
кого авта. За опони до ван-
тажинх авт додаткові оплати 
будуть вищі — це посередній 
податок для промисловців; і 
купців, що користуютьсл-.`ив. 
томобільннми шляхами для 
транспорту своїх товарів. Але 
вирахувано, що однаково 
приватні мотористіѓ Гпласнн-
кн пасажирських авт), як і 
торговельні фірми заощадять 
наложений на них посеред-
ній дорожний податок, що 
річно винесе коло 10 дол. яа 
авто, — кращими мостовими, 
що менше нищитимуть опо-
нн, і скороченням їзди, що 
зужитковуватиме менше га-
золінн. І тому загал амери-
капців Не тільки не ремствує 
на подорожчання можлнвос-
тей автомобільної льокомоції 
через той закон, але, навпа-
ки, прийняв до відома цей 
закон з вдоволенням, із по-
чуттям справжньої полегші, 
що покращають умовний на 
битих шляхах. 

Цей дорожниі`і закон бере 
під увагу обшири. на яких 
мешкають тепер 50 мільйо-
вів населення. Очевидно, хоч 
вони користатнмуть з нових 
шляхів безпосередньо і най-
більшс, то посередньо ‚ці 
шляхи приноситимуть корис-
ті і решті 120 мільйонів гро-
мадян ЗДА. Проте ця ко-

п^я^ ‚скріплення протнбольшевнць-
кої акції,' бо не враховує на-
явних фактів і конечностн 
нового стилю поборювання 
большевнзму. Нам здасться, 
що заініційована большевика-
мн зміна курсу, яка сьогодні 
вже не може бути заперечу-
вана, є наслідком багатьох 
компонент внутрішньої і зов-
нішньополітичної натури, для 
зрозу'міння яких треба при-
гадатн кілька важливих фак-
тів. 

Найважливішим буде хіба 
цей. що ці зміни не насту-
пнли зараз же після смертіѓ 
Сталіна, спонтанно, тільки 
два з половиною роки після 
неї. Значить — про автома-
тизм, неконтрольованість і 
т. п. не може бути мови. Нав-
паки, вони продумані і за-
пляновані, вони реґлямен-
товані з точністю лікарства. 
приписаного рецептою ліка-
ря. Що воно так, про це мо-

АРГЕНТИНСЬКА ПРЕСА ПРО ПОВОРОТЦІВ 
„НА РОДІНУ" 

і)исть буде не тільки з безпо-
їереднього к о р и с т ў е ання 
шляхами. Вона проявиться в 
Могутньому поштовхові, що 
його зазнає промисл в ЗДА 
вже завдяки самій реалізації 
того дброжноґо закону. Зга-
пати б.' Наприклад, що коли 
тепер'будова нових шляхів а 
ЙДА Єлотрђбовус 67,500.000 
бочок цементу, тО в 1961 ро-
ці спотребовуватиме 113,100.-
000 бочок. Каміння, гравій, 
пісок, асфальт, смола, лісо-
матеріяли, сталь, `иементові 
рури, кам'яні плити, газолі-
нові продукти", вибухові мате-
ріялн — впродовж найближ-
чнх трьох років усього того 
треба буде пря будові шляхів 
від 48% до 68% більше, аніж 
тепер. Зростуть цінн на 
грунти і доми і пожвавиться 
купно-продаж в цій ділянці. 
Тежх 100.000 робітників діста-
не працю на „повний час", 
крім частинно затруднених. 
При нових шляхах, як гриби 
по дощі, поставатимуть нові 
підприємства, від готелів і 
харчівень починаючи. 

Словом — новий дорожний 
закон — це благодать для 
цілої економіки країни. Одно-
стайність, з якою голосували 
Над остаточною редакцією 
того закону всі законодатці. і 
Негайне ствердження його 
підписом Президента — це 
доказ, як уся державна вер-
Хівка ЗДА думає тими самн-
ми категоріями, що й широкі 
маси нації. 

жна довідатися із найцікаві-
шого „кримінального рома-
ну" наших часів, — тайної 
промови Хрущова перед де-
леґатамн XX конгресу. Там 
ще навіть заловіджені даль-
ші зміни до ‚‚відхрещування'' 
міст включно, там говориться 
про конечність „поволі і в 
спокою" направляти деякі 
відхилення ери Сталіна від 
маркспзму-ленінізму. 

Другим важливим момен-
том є те, що Сталіна засу-
джусться сьогодні тільки за 
те, що він зловживав свою 
владу супроти партійців, зро-
і̀нв з себе божка і допустив 
іїлий ряд промахів, чи на-

віть злочинів, що йшли на 
чекористь справі большевиз-
чу і світової революції. Нато-
мість, коли йде про засадни-
чі справи, про закріплення 
большевнцької влади шляхом 
терору супроти „троцькістів, 
зінов'свців, правиці і буржу-
азннх націоналістів", Сталін 
чалі є святкований як „най-
"нльнішнй марксист". Інши-
ми словами: Сталіна засу-
джусться за відхилення від 
марксизму і за персональні 
хиби. Сам же зміст режиму 
з його всіма відомими про-
лвами с І далі акцептований, 
а для дальшого ного успіш-
ного розпитку переводиться 
коректури, подиктовані часом 
і умовќќами. 

Треба прийняти як сракт, 
що політика Сталіна своєю 
абсурдальністю, подиктова-
ною його характером, могла 
викликати застереження в 
його „соратників", з ніяких 
інших мотивів, тільки з ува-
ги на доцільність й успіш-
ність рсалізуваннл саме сві-
тової революції комунізму.' 
Сталін був добрий для гру-
бого, примітивного терору, 
для закріплення влади боль-
шевнків в границях СССР, 
для виборення большевизмо-
ві вихідних позицій для 1х-
нього дальшого маршруту. 
Очевидно, вже і на тому ета-
пі він допустився різних про-
гріхів (з точки погляду марк-
ензму-ленінізму) але ще 
більше недописав, коли СС-
СР вийшов з останньої війни 
світовою потугою, поширив 
свої кордони 'і довелось роби-
ти політику в світовому маш-
табі. Чи це „соратники" від-
разу помітили, чи щойно пі-
еля дізианих невдач — не є 
зараз важне. 

Істотне натомість те , . що 
вони виказались настільки 
елястичні і реалісти, що зу-
міли використати смерть Ста-
ліна, щоб звалити на його 
конто відповідальність за те-
рор BHj-трі країни (в ньому 
приймали участь, як одні з 
перших Хрущов і його тепе-
рішні колеги) і цілий ряд ре-
жимових аномалій, що їх з 
моментів доцільності! не мож-
на було довше залишити без 
змін. Чудова нагода, яку те-
перішні майстри Кремлю ви-
користовують з ПОДИВУ гід-
ним спритом BHjTpi СССР. а 

(сдо) Як мн вже повідом-
ляли, з Аргентини, Урітваю 
й Парагваю розпочався дуже 
інтенсивний виїзд збаламуче-
них наших земляків „на ро-
діну", 23 березня відплив із 
Вуенос Айресу аргентинсь-
кнй пароплав „Евтреріос" із 
782 рспатріяитами, який по-
вернувшнсь із Одеси, забрав 
1-го червня чергову партію 
з 780 репатріантами, а 26 
червня відллила „Сайта Фе" 
з 1.200 репатріантами. Репор-
терн арґентннськнх часописів 
пробували довідатися від ре-
патрілнтів, що від'їздили на 
„Еятеріос" 1-го червня, при-
чини такого масового виїзду. 
На жаль, як повідомляють 
-,Ля Пренса" і „Ля Крітіка", 
не мали вони можливостн 
розмовнтнсл, бо, як вислов-
люсться „Ля Пренса", „пере-
шкоднли їм інші пасажири, 
що наказали репатріантам в 
московській мові не запуска-
тнся в довгі розмови". Проте, 
репортери вспілн довідатися, 
що репатріянтам було „забез-
печено працю й приміщення, 
і КОЛИ б вони через деякий 
час захотіли повернутися до 
Аргентини, 'то мали б тільки 
подбати про візу на внїзд на 
пашпорті, бо тепер мали 
тільки візу на вЧзд до СС-
СР". 

Проте, репортери мали 
можливість розмовнтнсл з 
членами аргентинської зало-
ги „Ентреріос", що поверну-
лися з першої поїздки до 
Одеси 23 березня. 

„Ля Крітіка" в числі з 15 
червня в довшій статті роз-
повіла про те, що оповідали 
аргентинські моряки. Отже, 
поперше, треба відзна`чити, 
що негайно по від'їзді з Бу-
енос Айресу, репатріантів бу-
ло поділено на групи, кон-
тролю над якими перейняли 
політичні комісари, які, в 
`першу чергу, заборонили ре-
патріянтам розмовляти з ар-
Гснтннськими моряками, члс-
нами залоги. Коли корабель 
мусів затриматися на три дні 
в Ляс Пальмас, щоб налра-
вити деякі пошкодження, ре-
патріянтн не Мали права вн-
ходити з корабля на берег. 
Ще в Вуенос Айресі совстсь-

пнміреннн на міліметри. Най 
більша доза вольиостей прп-
значена полякам; потім ідуть 
чехи, угорці і т. д. Це, що 
вже вільно в своїй пресі пи-
сати полякам (для прикладу 
відомий лист молодого кому-
ні ста з „Новій Культурі"), є 
табу для чехів, є виключене 
в т. зв. Німецькій демокря 
точній республіці, не зустрі-
чається в Угорщині. Нато-
мість, вкалькульовуючн здав 
на сильний середній стан в 
ЧСР і високий інтелектуаль 
пий рівень тамошнього робіт 
нпцтва, їм дозволяється тво 
рити своєрідні фракції І 15 
тисяч членів КП можуть ста 
вити свої вимоги. Знов же 
студентські заворушення в 

зокрема в країнах сателітів і ^Братиславі й Празі (до речі 
кордонами їхніх впли- послуговувались винайиятим 

вів 
В самому СССР „відлига" 

безперечно теж помітна. Є 
зміни, є лібералізація, але 
вона точнісінько така, при-
наймні покищо, якої собі ба-
жас партія і уряд. Коли ж 
мова про сателітів, розподіл 
рецепт лібералізації строго 

літаком для вдержання кон-
такту між Братиславою й 
Прагою . . . ) які навіть могли 
бути спонтанні, для Москви 
радше симпатичний деталь, 
що демонструє перед Захо-
дом як далеко зайшло вже з 
новим курсом. Коли можна 

(Закінчення на стор 5-ій) 

НАУКОВЕ Т В О ЇМ. Ш Е В Ч Е Н К А 

У СТОРІЧЧЯ НАР0ДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збірним праці. 1 сі.пі. Ѓі. приготованих на Наукову Конференцію 
Ѓі І 13-ГО травня Г.)."іі). 

(25) 
Володимир Япіп 

"ДУШЕВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ В'ЯЗНЯ 
В „ТЮРЕМНИХ СОНЕТАХ" І. ФРАНКА 

( Д о питання закономірності! психічних явищ) 
Подібно як образу й пониження гідности уважасться тю-

})смний прохід, який Франкові насуває таки те саме порівняння 
до худоби, що Й прийом. Річ саме у тім. що прохід мас нор-
мально задоволнти внутрішнє індивідуальне бажання й мас 
бути приємністю, а не функцією в'язничних приписів, незмін-
нгос у всіх порах року й незалежних під погоди. Д о цього вра-
жас почуття особистої гідности. що прохід триває завжди точно 
окреслений час (годину, пів. а то й тільки чверть ѓодітиJ) і що 
він постійно відбувається під наглядом, прн чому важко в дій-
сності інакше окреслити функцію „дозорці" чи „ключника", 
як тс. шо пін „жене" в'язнів, що мусить мимовільно викликати 
порівняння b отарою 

iUlVI .4 'Піч '(ОЧІ '`її},' .- и і г м . - ' Ч " , 

# Жспугь іозорхцх ч'язшв, чов ХЏ%обу 
По серзі на npozij зо о:ороца."'0 

Може нема тої ж самої ідеальної тотожностн в описі Ќранцева. 
яку мн стрічали в попередніх цитатах, але настрій є дослівно 
той самий; зокрема підкреслення оспалостн рухів вказує на 
безіндивідуальність тих людських постатей, які мусять ходити 
тільки вќоло,' завжди одинцем — один за одним, завжди в од-
нім напрямі, здсбільша без слова, без шелесту, без розмови. 
Справжній хоровід тіней, що неминуче зійдуть у морок небуття: 

„У глибі двору в'язнів горне коло 
повзе, снується кроком в'ялим, кволо — 
і йдуть горою і дощі і шквирі. 

Кудись правцюють тіні тих, що в колі... 
Ідуть та йдуть — тремтять у мряці ранній — 
і вже в куті схиливхии гола, спину, — 
зіходять в нетрі мороку поволі.!'" _jt 

Нікчемна скупість простору насуває в обидвох випадках 
зовсім аналогічну картину: коли Франко бачить на проході 
тільки стільки „неба, що доглянеш з дна криниці", тоді Крав-
ців говорить про „червоних мурів цямрини чотири".-' Д о цьо-
го ж гнітючий настрій пониження, який випливає з відчуття 
сќовання волі на кожному кроці й із скупости простору, сте-
пенус надзвичайна убогість природи, а то й навіть комплетиий 
брак будь-якої рістні; знову ж свіже повітря (чи вірніше: реля-
тивно свіже, у порівнянню із тим, яке с в мнОголюдних і сла-
бо провітрюваних келіях) втомлює контрастом і психічно — 
зроджуючи спогад і тугу — і чисто фізично, як це правильно 
схоплене у Франка: 

‚Дерев там тільки, що паркан з ялиці, 
Л зелені, що поза ним доглянеш, 

А в грудь як свіжого повітря втягнеш, 
То світ закрутиться, мов у п'яниці, 
І ще сумніший, безсильний станеш . . . "" 

Наведені аналогії в описах (нервозний хід по келії, реакція 
на фізичне обмеження свободи рухів, прийом, прохід) аргумсн-
тують в належній мірі тезу доповіді про закономірності в псн-
хічних переживаннях і реакціях в'язня; вони рівночасно ілюс-
трують в наглядний спосіб деякі із таких типових реакцій Про 
інші буде мова ще далі, але покищо треба докладніше спини-
тися на питанні пониження особистої гідности, покористовуто-
чися багатим в цьому відношенні матеріалом Франка. 

Подібно, як при прийомі й на проході, гостро відчувають 
п'язні особисте пониження в зустрічі із сторожею, але особливо 
в моменті спеціальної агресивності! ключників. Зокрема часто 
доходить прямо до зудару в часі особистої ревізії. В ж е сам 
факт обшукування й обмацування є настільки відразливий, що 
в'язні спонтанно реагують, стаються дразливі й опірні, що в 
свою чергу збільшує нахабність обшуку й призводить навіть 
до ужиття фізичної сили у відношенні до в'язня. І саме ревізія 
настільки дошкулила Франкові, що він про неї згадує чотири 
рази." Чуючись спеціально „потоптаним, проклятим", Франко 
дає таку реалістичну картину причини свого настрою; описую-
чи детально: 

кий амбасадор Резанов за-
певняв рейатріянтів, що в 
Одесі вони, "фгауть „тріюн-
фально прийняті". Натомість 
зустріла їх `ІХ квітня о І`од. 
8,30 тільки спеціальна комі-
сіл з 40 осіб — члени порто-
вої поліцій.оанітаря, тощо. 
Новоприїжджих під наглядом 
поліції п є р є транспортовано 
на інший, менший пароплав, 
і потім відвезено до готелю, 
причому всі аргентинські до-
кументн їм відібрано. Деякі 
моряки довідалися пізніше, 
що в Одесі,всіх молодих лю-
дей виділено і скеровано на 
Сибір, „де багато праці". 

Моряки 3 -,.Ентреріос" мала 
дозвіл відвідати Одесу. Вра-
ження вона зробила на них 
дуже прикре; крамниці вбо-
гі, люди вбрані дуже бідно. 
Місцеві люди 'негайно поча-
ли намагатися купити в мо-
ряків щось із убрання. Моря-
ки довідалися, що робітники 
в Одесі працюють 12 годин 
денно, працюють І в неділю, 
але тільки 7 годин. Заробля-
ють місячно приблизно 700 
рублів. Тям' часом одно 
вбрання кошту'є 1.200 рублів, 
пара черевиків 600, кілограм 
хліба — 4: 'масло — 20, м'я-
со — 35 -і т.' -д. За весь час 
їх перебування в Одесі, мо-
ряки не бачили в порті ін-
ших людей, як тільки варто-
пнх із совотс'ької фльотн. 

„Ля Пренса" в числі з 18 
червня, вертаючись до спра-
ви масового виїзду з Арґен-
гини до СССР, присвячує їй 
редакційну; статтю, в якій 
читаємо: 

„Чи це$ від'їзд в'яжеться 
зі змінами, які ніби заходять 
в совстській політиці з того 
часу, як спадкоємці Сталіна 
розпочали засуджувати пове-
дінку'маршала і стягати йо-
го портрети, що перше була 
виставлені по найдальших 
закутках кра†ни? Чн дійсно 
існують такі зміни? Міністер 
закордонних справ Франції, 
п. Піно, виїжджаючи з Па-
ряжу до Ню і Порќу, заявив 
одному журналістовіТ""що в 
Кремлі відбулися справжні 
зміни, які - треба простудію-
ватн з обережністю, але які 
безсумнівні. А тим часом різ-
ні совстські -.громадяни — 
русскі, поляки, мадярн, — 
себто саме ті, що знаходяться 
поза залізною заслоною, вн-
корйстали' .̀ першу - нагоду, 
щоб, опинившись поза нею, 
попросити про політичний 
захист. Один із них — рус-
скяй інженер, що належав до 
групи туристів, які зяаходя-
лися в Відні. Ще не пройшло 
й 24 години', як він був у 
цьому місті', Як він з'явився 
до поліції, ̀  заявляючи, що не 
хоче верта'тися до СССР. 
Один польський спортовець, 
що знаходився в Лондоні, як 
член спортової екіпн цієї 
краЃни, кол'и мав від'їздити, 
сховався 'у ' своїх родичів, 
яких мав у;Лондоні і попро-
спв пізніш'е теж про політнч-
ннй захист. Нарешті, один 
мадярський цикліст, що пря-
був із Будапешту до Відня, 
беручи участь у перегонах, 
повівся цілком так само, як 
двоє попередніх . . . Отже, з 
одного боку, маємо ми кон-
тннґент арг`ентшщів і чужнн-
ців, які проживали в нашій 
країні, що виїздить до СССР, 
вірячи обіцянкам праці, пря-
міщення j свободи повороту, 
а з другого боку масмо чнс-
ленні випадки втечі з СССР, 
У спеціальних обставинах, 
які використовується, щоб 
здезертувати. виявляючи тим 
самим, що'В СССР зовсім не 
існує свободи виїзду (а зна-
чить і повороту!) для тих, 
хто вже раз знайшовся все-
редіші комуністнчиої орбі-

ти . . . " 

1СЇ ; 1 . ГЇСО..!4 Н6 ХЛОПСІХЯ9 Ь "С?К` 
-J,,боќвти t строфи". 8. ‚-‚ч 
И Ця сама тіснота простору, але інше порівняння у Янева („С. а Ѓ р . " , 

„Тсмш подвіря тюремні, д івтпті иурамн кліті", ЗО 

с 

,Дк страж встромляє свої лапи мідні 
В мою кишеню, гобоѓй, в послідній 
Рубець одежі і в послідні шмати... 
Тютюн, огонь, папір і оловець — 
Ось гого влиѓть тўќаѓ так тільнсш{о, 
Шо д%із.па б а`-к в нуѓро тобі, здасться." 

- ' П р о рев із ій прн гя;яаоій була меаа вгорі беобяста реаігія- З А . 
жовкла пісня", 107-108; ревізія в келії й обшук: „Не вільно а казні" 108-
Шчна ревізія: „А ледве тільки сон". 102. 

ГЛЯНУЛ"Л споктно.. 
Глянула етїокійпо 

а ніжно посміхнулась. 
Цс невипадково . . . 

Сонае і весна. 
В пелюспнЬѓрожсвих 

MiCTO'tlOTOHyVIO 
І В ЛНСТКЯХі зслсцнх 

тоне далина. 
І зірвалось `слово 

ТНХС і'ИрИПІТНС. 
Слово, як пелюстка, — 

ніжне 1 летке. 
Потягло в'повітрі 

теплим'-теплим квітнем 
І забилось серце 

з радостн туге, 
Г†. І зомліли пальці 

в молодій долоні : 
Дужий, ` . 

Дутќий п о т и с к . . . 
Мила, 

дорога! . . 
ПсреЯгля ПВІТОМ 

вн.-:орн МОЛОДЌІ, 
І слідом з а ними 

пелюсток юга. 
ОЛЕКС СОРОКА. 
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літЕРдтгр'л 
ЛІМ с та кит в о РО?влгл 

В. Барка 

„МАДОННА" РАДІША 
цс не символізм; тут бачимо 

В мистецтві серце здогаду-
сться про все, що оповите 
священною таємницею. Ца-
рюс Мати Божа в невпднмо-
му світі, вкой для всього ви-
димого становить сутність. 
Образ, втілення материнської 
радости,. з'являсться на по-
лотках, що. стають від того 
найціннішими серед шедеврів. 
Так, само, в поезії: ,дНеофі-
ти" і „Марія" Шевченка — 
перші в скарбниці української 
творчости. І . 

В нас, як і на европейсько-
му Заході, тема Мадонни була 
в мистецтві найкращою. За-
хідня- церква, строга щодо 
канонів, і в середньовіччі ще 
давала мпстцям повну волю в 
зображенні Мадонни, — вони 
її малювала барвами неска-
занної чудової ќраси: земної 
і неземної. , В цін темі бў-
ло вічне невичерпне надхнен-
ня, аж поки не прийшла на 
лілейні грядки мистецтва — 
матеріалістична череда і все 
витоптала. І вже ставало чу-
ти, як радили славити в по-
емах не сяйво на обличчі Ма-
донни, коли вона колихала 
колиску між огниками кві-
ток, а терпуги і політичну 
гризню. 

Пора вернути мистецтву йо-
го вічні теми: ті, що розкрн-
валися в грандіозних вндн-
вах поем Вольфрама фок 
Бшенбаха і на полотнах Пе-
руджіно; в циклах старо-ан-
глійськнх „колективних" мі-
стерій і в- скульптурах Мі-
кель-Анджело; в вітражах г̀ о-
тичних соборів і фресках Со-
фц, — або їх знову мнстец-

' тло опанує, або розбіжнть-
ІЯ сірою мурав'їною дрібно-
тою v оманній „актуальності" 
дня. 

Напевно? ----вернеться "̀"Чйѝ-
стецька уява до теми, що піс-
ля всіх модних „оземлень" 
зќову прибере свос небесне 
світло. Показник цього — 
‚.Мадонна"` Раднша. 

радше не основне з котро-
гось світогляду, а характер-
ний для нашого часу порив 
особистості!, поставленої під 
несамовиті удари життя, — 
ьнявитн відчування вищої дій-
сности, яка твориться десь 
між душею і всім світом ма-
теріяльннх подій, що його 
настирливо позитивісти і до-
сі проголошують як сднно іс-
нуючий. Тут невмирущий 
спротив особнстостп, в вік 
трафарету, нав'язаного мате-
ріялістичними фанатиками — 
ворогами загадкового, тасм-
ного, священного, неповтор-
ного, словом,-того, що ні при 
яких умовах не вкладається 
в жадні рамки пояснень, а 

П 
М. Радиш випрацьовував 

собі, як кожен мнстець-нова-
тор, власний стиль, і цей 
стиль прнндлежнть одним 
тільки крилом до західнього j йому загальному 
мистецтва,, але другим — до 
ще цілком невиявленого, 
надзвичайно прикметного для 
українців, візійного естетпч-
ного прагнення. 

М. Радиш, будував у маляр-
стві новоімпрессіоністачннй 
стиль в дусі найновіших мн-
стецьких шукань: повний 
несподіваного винаході', наси-
чений горючими тонами емо-
цій, підкорений своєрідному 
модерному геометризмові кра-
си, в якому ряди декоратав-
ннх способів вжито задля но-
сої мети — майже символіч-
ного виявлення відчуття. Але 

ма застигла, щоб створити 
тло для постаті Мадонни. 
Рух спинився в двох прямо-
иисиих берегах, означених 
орнаментами. Здасться це сам 
простір, як кольорове явище, 
становить фон, а крізь його 
серпанок проступають два 
храми - символи: східньо-ук-
ра"їнський і західньо-українсь-
кий, в значенні сдности хри-
стнянської віри на наших те-
ренах. Стилізовані вогненні 
блиски, з яких храми підні-
маються, вказують, слід гада-
ти, на терпіння церков— пе̂ ` 
реслідуваних і нищених. 

Колінопрнклониі, вгорі в 
кутках над храмами, два ян-
голи доповшоють символічний 
задум: о`дин з арфою, другий 
— з сопілкою, — так нама-
льоваиі, що доповнюють один 
одного в загальній цілості 
двох сторін. Може це пряме 
алегоричне значення і не зов-
сім закономірно розкрите, 
але, принаймні,.тут вказано 
на різне, що повинно стати 
в єдності. Янголи дозволяють 
нам уявити музику з височн-
нн неба, звідки прийшов цей 
містично - гарний привид Со-
гоматері. 

Храми в ранковому просл-
яниі височіють при земній до-
ляні, до якої привид зблизив-
ся, власне, він це покидас не-
ба, але стас до землі, щоб 
осяяти; зірчастий вінок нім-
бу з довгими струнними про-
мінчикамн належить до неба, 
а скісний орнамент внизу, 
окрай плахти, стилізованої як 

І і сам той орнамент, по-укра-
їнському, — торкається твер-
ді, сповитої в квітчасте світ-
ловиння. 

От, на такому фоні — по-
стать Богоматері, що тримас 
Дитя; її обличчя і обличчя 
Ісуса ввібрали найбільшу 
мистецьку увагу майстра, і 
тому вони творять зосере-
джеккя всього змісту і ќраси: 
Несподівано, в характері су-
часиих уподобань, сполучені 
хороші кольори, що сильно 
і мило контрастують: жовту-
вато-колосковий в тонких, ле-
генько - повитих пасмах біля 
скронь Богоматері, І зелено-
голубнй тон намітки в шнро-
кому окресленні. Тон облнч-
чя фосфорично - срібнуватий 
і літуча сіробронзова тінь на 
однім боці його; це разом під-
креслене ДУ'ЖОЮ тінню під 
згортками намітки. Блакитні 
очі великі, дивляться кудись 
далеко: в них погляд ясно-
видностн, що вже знас прий-
дешні печалі земні. Вќоло 
обличчя гарно зоріють зірки, 
поставлені на стилізованому 
вінку, пов'язані одна з одною 
— посилають вони окремі 

гою пастельно - м'якого, пе-1 промінчики, наче напнуті дов-
люсткового: золотисто-ясно- ѓі світляні заполочинки. Одяг 
брунатного, бархатно - жовто- Мадонни зображено в манірі, 
ѓо з білими та блідо-рожеви- що мас якийсь незвичайний 
ми тонами. Ніби вселенська геометризований лад ліній: 
хуртовина їх просипалася в енергійних, добре згоджених 
незміренний простір і прнть- при загальному колориті тем-

Мнрослав Радиш 

розквітає, пояснень не внмя-
гаючи, і прихиляється до 
людського серця. Прагнення 
живої нестоптаної істоти 
зобразити це вічно незбагнене 
і прекрасне, становить над-
звичайну цінність для майбут-
ньоѓо мистецтва, . і 

ЇП ` 
В „Мадонні" Раднша с яви 

ще' краси, якого відразу ми 
не можемо всього взяти в по-
ле уваги; хоч воно і замкнене 
в композиції картини, але во-
но ширше, ніж, ми сподіва-
лись, та ще і в незвичайному 
пляні. Воно празникове, воно 
присутнє в дивовижній барв-
ній складності, при згодже-

враженні. 
Модерні форми набирають та-
кої урочнстости, що ми вже 
не зважаємо з нехіттю на 
стереометризм, сильно вира-
женнй в картині-видиві. 

Це ВИДИВО стоїть на межі 
небесного і земного, не в 
уявно-білій однотонності прн-
внду, в багатющому барв-
ному поліфонізмі, з перева-

нувато - золотисто - брунат-
ного з квітковою м'якістю. 

В такому кольоркті — Ѓі 
Дитя, спсленене в Мадонни в 
руках. Обличчя Дитяти зма-
лював' майстер в ніжно - зо-
лотавому освітленні й оточив 
німбом, що його творять де-
лікатні короткі риси сяйва, 
покреслені в дрібних стяжн-
ночќах в обнові, а сам обвід 
радіяльно розділений і сповн-
неннй також легким та тихим 
свіченням. 

IV 

Світ безмежно відкритий 
для нашого пізнання, а ми 
цього досягаємо через наш 
„тілесний зір" і'„духовний 
зір", і нам дана велика ра-
дість від того пізнання. Кар-
тина всьогосвітнього творнть-
ся для нас тепер більше з ма-
теріялу, що дає духовний зір, 
ніж тілесний. Тому й радість 
чід пізнання інша: вже вона 
— не зовсім безпосереднє за-
милування, коли споглядас-
мо красне довколишнє. 

Давно стало людство на 
шлях пізнання сил невндн-
мого, що криє джерела всьо-
го, і можна сказати: інтуїція 
християнського світу прий-
шла до найсвященніших з 
тих джерел, а її здобутки від 
світилися в образах незрів-
няного поетичного чару. То-
му і мудрість, провіщена в 
них, близька до кожного сер-
ця. Серед найлюбішого нам 
і найгарнішого з христнянсь-
кого знання про надсвітнс, 
приймаємо поетичний культ 
Мадонни. 

Гайне писав про поезію, 
яка в символіці цього, куль-
ту „процвітає.і палахкотить": 
„незрідка в дні моєї юности 
захоплювала і мене ця по-
езія своєю безконечною прн-
чарою, таємничо - блажен-
иою безгранвчністю і яра-
гиенням до смерте,' що"чю-
глнбляло в трепет; і я колись 
то благоговійно мріяв про 
благородну Царицю Небесну, 
сповивав у гожі рими легенди 
про її милості та благодаті, і 
моя перша збірка віршів мас 
сліди цього чудового мадон-
нівського періоду — сліди, 
які з смішною турботливістю 
загладив у наступних видан-
нях". . 

Культ Богоматері, так особ-
лнво'ревно ісповіданий укра-
їнцями дає серцю незміренно 
більшу радість, ніж всі гарні 
зверху й мертві всередині 
плоди безнебесного матерія-
лістичного вчення, і сама ця 
радість уже інша, ніж поспіль 
буває в знаттях чи надіях на 
ліпше. Тут людина близька 
стас до всього, що на небі, по-
збуваючися своєї пустельної 
покннутостя серед мќну'чих 
речей і свого відчаю при дум-
ці про обмеженість земного 
круга, по скінченні якого все, 
здасться, мас погаснути вже 
назавждн. 

ВИРОСТАЄ МИСТЕЦЬКА МОЛОДЬ 
амирайшяинмвмквсс' Справа української молоді 

в тутешньому середовищі не 
замикається самим виховай-
ням у прив'язанні до всього 
українського. Цій молоді тре-
ба дати теж змогу знайти 
шляхи до української ѓради-
ції і врости в неї. Таким без-
перечно засобом є паші мис-
тецькі і музичні школи, в 
яких наша молодь здобуває, 
не лише мистецьке знання, 
але теж пізнає основи укра-
їнської культури і мистецтва 

Таким мистецьким осеред-
ком, який дає змогу нашій 
молоді пізнати і полюбити 
рідну культуру і рідне мнс-
тецтво є Мистецька Студія у 
Филаделфії під керівництвом 
проф. Петра Мегика. Студія 
працює вже повних чотири 
роки і ввесь цей час веде сне-
тематичне навчання в примі-
щенні ЗУАДКомітету ‚який 
за повною підтримкою Пре-
зидента цієї установи д-ра В. 
Галана і дав ініціативу для 
зорганізування студії. Студія 
мас під цю пору понад двад-
цять учнів, з яких деякі 
вчаться вже повних чотири 
роки. Висококваліфікований 
учительський склад Студії, 
де побіч проф. Мегика, ви-
кладають і вчать проф. Кн-
велюк, проф. Андрусів, як 
теж лікар д-р Голубінка (ана-
томія і будова людського ті-
ла). Давніше викладали в 
цій Студії ще мистець Богдан 
Мухнн і мистець Дараган 
(різьба). В останньому році 
Студія закупила літографіч-
ну машину і вводить своїх 
студентів у таємниці літогра-
фії. Показом діяльносте Сту-
дії є річні вистави праць уч-
нів з̀  закінченням кожного 
шкільного року. Саме тепер 
відбулась четверта Така річ 

Вадим Jlecuz 
СЛОВО ПРО ІВАНА ФРАНКА ` 

Вже сќпалили гимало поем про Івана Франка, 
про поета, борця і про каменяр я, 
— та про те, що людиною був, що блукав 
і знаходив себе, і горів і згоряв — 

призабули якось. 
Така доля — в сторісгях гірка — 

тих усіх, кому — всесвіт скорявсь! 

,Диш хто любить, терпить, 
В кім — кров живо кипить, 
В кім — надія ще лік, 
Кого бій ще манить, 
Людське горе смутить, 
А добро веселить, — 
Той — цілий головіќ". 

Ці слова і ці мислі Франкові 
стали змістом людини нової. 

Ось химерне життя не вгаває й прискорено 
{сходить до нас 

— і минаФнас, сторожко йде рубежами материка, 
та — із нами іде й упадає, живе поміж нами — і в нас, 
і перемагає повік — людина Івана Франка. 

1956 

Наталія Безбородько ..ПОР-
ТРЕТ ДІВЧ1ІНІГ'' (Одержала 
нагороду' Культурної КомісЇЇ 

прн Гол. Уряді УНСоюзу). 

.студентів — малюнками, ри-
сункамн і графікою. Сам пе-
регляд виставлених картин 
вказує на широкий плян нав-
чання. Портрета і мертва 
природа, акта, рисунки з мо-
делів, графіка. Студія прн-
стосовус такі засоби навчан-
ня, як у великих мистецьких 
школах: для кожної праці 
Управа Студії намагається 
дати учням модель, хоч це 
і зв'язане з великими (як на 
обставини Студії) коштами. 

Відкриття виставки праць 
учнів Студії у Филаделфії, 
що відбулось в суботу', 23 
червня ц. р. і про що вже 
писала „Свобода", виявило, 
що наша громада зацікавле-
на існуванням і діяльністю 
Студії. На це відкриття прий-
шло багато наших громадян, 
яе менше'̂  як на відкриття ін-
ших „поважних" вистав, які 
мали місце в останніх роках 
у Филаделфії. Велику увагу 

навчанні головна увага при-
значена на вивчення історії 
українського мистецтва. Це 
дає змогу нашій молоді пі-
знати здобутки української 
культури і мистецтва і тісні-
ше зв'язати свою творчість з 
українською мнсвецькою тра-
дицісю. 

Деякі праці студентів були 
відзначені, а саме праці Рок-
еоляни Лучаківської, Хрнсти-
нн Зелінської, Надії Безбо-
родько і панів Кондри і До-
рошенка. Нагороди уфунду-
валн наші установи і органі-
зації, такі як Український 
Народний Союз, ЗУАДК, чи 
теж Союз Українських Купців 
і Промисловців, що є дока-
зом, що зорганізована грома-
да цікавиться розвосм нашо-
го мистецтва, зокрема долею 
і вихованням нашої молоді. 

Крім цього, виставка праць 
учнів Мистецької Студії у Фн-
ладелфії, вже четверта з ря-
ДУ — це теж і подія в нашо-
му місті. Ми маємо рідко змо-
гу бачити виставлені наші 
мистецькі твори, то ж і присм-

Хрнстена' Зелінська „РІЗ-
ДВЯІІА КАРТКА" (Одержа-

ла нагороду „Веселки" 
за графіку). 

но побути в мистецькій оОста-
новці, яку створюють молоді 
адепти мистецтва під прово-
дом досвідчених учителів. 
Труд цих повних посвяти 
звеличників мистецтва вартий 
спеціального признання. 

Т. 

Євген Оиацький 

СВІТ ПОТРЕБУЄ ТЕБЕ... 

на вистава у просторому прн-1 для діяльносте цієї Студії ви-
міщенні нового дому Пласту І являє теж і Патронат, який 
при вулиці Френклін. Стіни J існує прн Студії, і який до-
двох заль завішані працями помагає Управі Студії, го-

ловно у всіх господарських 
клопотах. У патронаті є не 

Знову людство приладатн-
ме навколюшках до стіп Ма-
донии в часи вогненного ка-
яття і прагнення спокута, 
після понурої зневіри і ви-
клятостн, осквернености в 
смертельному' в о р о г ўванні, 
якому немає кінця. У неї во-
нн будуть шукати надій на 
чудесне оновлення. їй дякува-
тнмуть за порятунок Для сер-
ця. їй принесуть смиренну 
приготованість віддати ос-
танній віддих без нарікання, 
правдивий екстаз в чернечих 
келіях і молитви героїв на 
димному шляху. — Буде прп-
падати, буде знаходити люд-
ство чудесне світло над собою. 
Через те кожен надхненний 
твір, що наближає нас до 
цього повного життя нашого 
серця, як „Мадонна" М. Ра-
диша, повинен бути з глнбо-
кою вдячністю прийнятий. 

Якби ти знав, як світ тс-
бе потребує, ти б, певно, 
ставився інакше до свого 
життя. Ти б, певно, більше 
дорожив своїм гасом і не 
оитрагав його на марнощі. 
Ти б, певно, думав щохви-
лини, як допомогти тому 

лише заінтересовані батьки І світові, що так тебе потре 
учнів ‚але теж і громадяни, як І вўѓ . . . 
ось Впр. о. Юстин Гірняк, Ал'е' „ , нс 3nactUf ,- я хо„ 
який щиро піклується Сѓуді-j гу допомогти тобі, щоб ти 
сю, відвідує її і цікавиться І допоміг світові. 

трсбус твоєї віри, як проти-
ліку на атеїзм і на зневіру. 
Якщо ти дійсно віриш у 
Бога, виявляй свою віру з 
такою щирістю, яка б здат-
на 'була влити віру і в ін-
ших. 

навчанням, а теж і не жаліє 
грошової допомоги. 

Перегляд праць студентів 
дає прихильну оцінку для 
праці Студії. Деякі студента 
виказали великі успіхи, а де-
які експоната можна вважати 
зразковими. Звертають на се-
бе увагу роббти студенток 
Безбородько, Лучаківської, 
Зелінської й інших. У них 
відчувається вже глибше ро-
зуміння мистецтва і відвага 
на своєрідний підхід. Графіч-
ні праці є доказом, скільки 
уваги присвячує керівництво 
студії для культури напису і 
букви, що являється таким 
моментом в нашому мистец-
Тві взагалі. В теоретичному 

Світ знаходиться в стані 
глибокої тривоги і нсрво-
вого напруження: щодня 
гасописи приносять апоко-
ліптигні відомості про за-
грозу знищення від атомо-
вої бомби, або від московсь-
кого божевільного жадання 
о'панувати світ. 

Світ потребує твоєї спів-
праці, щоб повернути лю-
!ісй до розуму і не давати 
їм опановувати себе боже-
вільним утопістам, які го-
лосять про рай на землі, а 
творять із неї пекло. 

Світ потребує твоєї віри. 
Проповідь земного раю зро-
чила облудні ілюзії і підір-
вала віру у Бога. Світ по 

Д-р М. Алтоновпч-Рудвдщька 

ЗУСТРІЧ з мистцями 
Немає сумніву, що мистці 

належать до окремої катего-
рії людей і`до них не можна 
прикладати мірки та ставити 
вимог, як до звичайних 
смертних. Може вони часом 
здаються дивними і незрозу-
мілими, але Чи ж можна їм 
дивуватися ? 

Чи можна, напр., дивува-
тися, що Левицькин поїхав 
„навколо світу"? — що Ко-
зак у Дітронті доплачує до 
видання „Лвса Микити", 'а 
Повстенко в Вашингтоні ви-
дас „Золотоверхий Київ" на 
власний кошт? — що'Дмит-
ренко в Твронті досі не згу-
бив надії жити в Канаді з 
мистецтва (яіс!), а Холодний 
у Ню Иорку, зовсім не помі-
час, як йому під вікнами, що-
три хвилини,, громом гримить 
надземна залізнична? . . Так 
мнстці часом дивні й незро-
зумілі, але з другого боку 
немає на світі цікавіших лю-
дей за них, принаймні для 
мене. 

Тому було незвичайно ці-
каво і приємно відвідати де-
якнх наших малярів по до-
розі між Вінніпегом та Ва-
ШИИҐТОНОМ. 

Перша наша зустріч з О. 
Лятурннською у Міннеаполі-
сі. У нлї великодній настрій. 
Скрізь повно писанок влас-
ної роботи, що їх вона саме 
пакує для розсилання по всіх 
українських музеях. Ми бе-
ремося передати 'Пакунок, 
призначений для музею в 
Шикаґо, щоб на пошті не 
пошкодили його крихкий та 
КОШТОВНИЙ зміст. 

Оксана нарікає, що не мас 
змоги робити кераміки, бо 
нема де її випалювати. А ке-
рамічна праця дає їй велике 
задоволення і могла б дати 
деяку матеріяльну користь. 

В Шикаґо мнстців ми не 
зустріли, але познайомилися 
з сином покійного історика 
мистецтва Голубця, що тепер 
студіює малярство в місцевій 
мистецькій школі. 

Дітройт назавжди лишить-
ся в нашій пам'яті під зна-
ком відвідин у Е. Козака. Пі-
сля довгої їзди трамваєм в 
напрямі одного з передмість, 
безконечною, типово-нудною 
вулицею, ми звернули в біч-
ну і попали зразу в інший 
світ: з зеленими травниками, 
плеканими садочками і че-
пурнимн дімками. Перед од-

ним із них чекала на нас 
знайома постать у великих 
окулярах (відомих з авто-
портретів). Хата ЕКО застав-
лена столами і столиками 
повними фарб й інших ма-
лярськнх причандалів. Серед 
вітальні — величезний теле-
візійннй апарат. Господар 
після своєї праці в телевізії 
— продовжує нею живо ці-
кавитися. Тепер він малює 
фільми для молоді. Перша 
серія були опери. Е. Козак 
ілюстрував зміст, на окремих 
образќах, що їх потім взяли 
на стяжку і підставили му-
зику з даної опери. Маестро 
працює саме над другою се-
рісю: мітології. Це І заробіт-
кова праця. Крім того пока-
зус й інші, що ними завішені 
стіни; листки з букваря Ва-
гилевнча, який незабаром 
мас вийти в його мистецько-
му оформленні. Образ, що 
був на виставі українських 
мнстців у Торонті, а на ньо-
му ті незрівнянні постаті й 
ситуації з нашого села, що 
їх створити може тільки без-
межний дотеп Козака. 

Падають в очі керамічні 
тарілки дуже своєрідної фор-
ми, -орнаменту й ! кольориту. 
По графічно-спрощеному а 
разом з там з великим деко-
ративннм чуттям внстилізу-
ваному соняшнику пізнаємо 

Я. Гніздовського. Хоч ма-
леньке відшкодування за те, 
що нам не вдалося познайо-
митнся з ним самим і його 
працями особисто. . . 

У Торонті моїм мистецьким 
чічероне був М. Дмнтренко. 
Він втратив майже два дні 
показуючи мені церкву роз-
мальовану ним самим, 'Баля-
сом та Кубарськнм; свої пра-
ці та виставу книжної графі-
ки, що хаме відбулася перед 
моїм приїздом. Коли я висло-
вила жаль, що виставка скіи-
чилася, маестро запросив ме-
не до свого затишного ательє 
і витягнувши (з-під ліжка) 
два великі пакунки — зре-
конструював цілу виставку. 
Якість цих графічних екс-
понатів дуже нерівна й вони 
не завжди репрезентували з 
найкращого боку мистецьке 
обличчя своїх авторів. Може 
тому, що виставка була об-
межена до дитячих видань, 
зокрема до графічної оздоби 
„Веселки". Здаючи собі з 
цього, справу, організатори 
виставки хотять її поширити 
і доповнити і ще раз відкрн-
ти восени, що було б дуже 
побажаним. 

Час від часу, перериваючи 
нашу розмову, маестро енср-
іійно приводив до порядку 
денного двох своїх, досить) 

таки сумирних, синочків. 
Дружина ходить на працю, 
а він пильнує родинного вог-
нища, провадить малярську 
школу, активізує Літератур-
но-Мистецькнй Ќлюб, мас не-
регулярні замовлення і на-
дії на краще майбутнє. 

Друга надзвичайно цікава 
постать мистецького Торонта 
— Баляс. Він живе дуже да-
леко за містом, над самим 
берегом Онтерійського озера. 
З величезного вікна його но-
вої (частинно власними ру-
ками збудованої) хати видно 
безкрає, спокійне плесо озе-
ра. Чи ж може бути краще 
місце для творений? Видно 
таки, що кожна медаля мас 
два боки і лихо хотіло, щоб 
під самими вікнами маестра 
улаштувало собі місцеве на-
селення пу'блічну .пляжу; 
внаслідок цього він хоче чим 
скорше звідтам тікати. 

Баляс робить мозаїки . . . 
Власного винаходу техніка; 
страшно кропітлнва робота, 
що вимагає великої терпели-
востя і завзяття; — зате вн-
слід дійсно надзвичайно ори-
гінальний та ефектовний. 
Він безумовно належить до 
тих мнстців, що не шукають 
легких і втоптаних шляхів 
для свого мистецького ви-
слову. 

' 

У Ню Иорку в Літератур-
но-Мнстецькому Ќлюбі саме 
розбирали збірну виставку, 
бо за кілька днів вже мала 
відкриватися індивідуальна 
виставка Танасевнча. При 
цій роботі — несподівана й 
радісна зустріч з гімназійним 
товаришем Р. Пачовським, 
що за ці чверть століття, що 
ми не бачились, встиг теж 
стати малярем. Вихром літав 
по залах усміхнений і заќло-
поганий С. Литвиненко — 
apiritus movene Літературно-
Мнстецького Ќлюбу . . . 

На жаль, через нюйоркські 
віддалі й короткий час мого 
перебування там — я встпг-
ла відвідати тільки Холод-
них. Треба було дивом диву-
вятися, що в такій непривіт-
ній дільниці й непривітному 
мешканні живуть такі при-
вітні і „теплі" Холодні. Пані 
Наталя якраз встигла вимн-
ти голову і набрати води в 
усі можливі мисочки і гор-
щечкн — бо десь тріснув во-
допровід і воду мають зам-
киўти невідомо доки. — 
„Найгірше `ѓнамилити голову 
і лишитися без води" — кон-
статус господиня. Господар 
дуже любить воду, в ЯКІЙ 
можна ловити рибу, а не до-
машню, де ще чого доброго 
треба викупатися. Џо кут-
ках: вудки та рибальське на-

- - ' 

чиння. Чи не на шкоду для 
пензля ? . . Малярські` праці, 
що П. Холодний нам показу-
вав, поділяються на дві ви-
разні групи. Старші — це ві-
зантинізовані ікони, може на-
віть їх ближче споріднення: 
італійське треченто. Новіші 
малюнки: в цікавій темперо-
вій техніці, трактовані мо-
дерніше. Невідомо яким пра-
цям віддати перевагу', б̀ о і 
ті і другі зраджують незвн-
чайно витончений мистець-
кий смак і щодо компози-
ції і щодо лінії і щодо ќо-, 
льориту. Одно відомо: вели-
ка шкода буде для україн-
ського мистецтва, коли маес-
тро буде забагато часу прн-
свячувати вудкам. 

Вашингтон була остання 
зупинка нашої подорожі. Мн-
лнй, гостинний і веселий ве-
чір в просторій хаті Пов-
стенків не минув без того, 
щоб господар показував го-
і там свої менш відомі роботи. 
Між іншим він хотів би від-
відати західню Канаду, а 
особливо Вінніпег, де буду-
сться за його плянами ќа-
тедра'... 

Сподіваємось, що ми змо-
жемо незабаром привітати 
його там так само сердечно, 
як нас привітав Вашингтон. 

Світ потребує твоєї тсрпе-
ливости. На кожному кроці 
вороги духового розвою 
світу — t твої особисті — 
створюють несамовиті peri, 
поширюють наклепи, під-
ривають довір'я до гідних 
людей. Май терпеливість 
ту злобну працю повільно 
вксшкідливлювати. З тер-
псливістю переможеш уся-
кі труднохці і допоможеш 
світові вийти на шлях прав-
ли й спокійного розвою. 

Світ потребує твоєї мате-
ріяльної допомоги. Багато 
гарнійѓ проектів залита-
ються невиконаними з о 
браком матеріяльних засо-
бів: давай їх від щирого 
серця, і матимеш радість 
задоволення вик он аного 
доброго діла, і плекатимеш 
тим у собі погуття власної 
гідности. Бог любить тих, 
хто щиро й великодушно 
дає. 

Світ потребує твоєї доб-
рої волі. Коли ти випромі-
}иосхи навкруги себе добру 
волю, вона витворює мо-
ральну атмосџферу, о і р и я ї -
ливў громадській співпрвг 
ці. Гарні думки не пропа-
Дають безслідно, вони да-
ють гарні наслідки. Як-
що ти думасхи гарно про ін-
ших, і інші думатимуть 
гарно про тебе. Мудрий — 
не надмірний і не пвверхо-
вий — оптимізм — велика 
сила в кожному суспіль' 
стві. 

Світ потребує твого щас-
ся. Справне щастя полягає 
в незатьмареній докорами 
сумління ясності духа, що 
випромінює на все отоген-
ня в приязних усмішках, в 
привітних словах, в дріб-
них послугах, в усіх тих 
дрібних маленьких регах, 
що складають щоденне 
життя і творять атмосферу, 
в якій — якщо ти будеш 
щасливий — всій буде лсг-
ко дихати. 

Так, світ потребує тсСс. 
І як би нс поѓў вав ти се^9 

самітним, пам'ятай, що в 
світі, який тебе потребує, 
тільки герства, еґоїстигна 
людина може бути саліг-
ною: хіба ж може бути са-
мітність там, де гусмо крик 
гро--поміг ft Ji 
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ПЕСИМІЗМ ЛЮДМИЛИ КОВАЛЕНКО 
(Розмова я ішсьмсшшцеіо) 

В у'країнському відділі „Го-
лооу Америки" серед багатьох 
знайомих, я зустріла нашу ві-
дому письменницю пані Люд-
милу Коваленко. Поскідькн, 
іду'чи до Вашингтону, я з ве-
лнким зацікавленням і насоло-
дою дочитувала книжку П п'ес: 
„В часі і просторі", то зрозумі-
ло. що мені хотілось докледні-
ше погуторнтн про неї з автор-
кою. Від цих п'ес Людмили Ко-
валенко в читача постаѓ, етіль-
кн спогадів з давніх і недавніх 
часів, поставлені в них пробле-
ми та ідеї так і актуальні` і пе-
кучі ще й сьогодні, що я наплн-
нувала собі низку питань, які 
хотіла поставити письменниці. 

Коли читаєм книжку Людмн-
ли Коваленко, свідомість і дум-
ки читача переносяться в різні 
часи, різні історичні епохи лгод-
ства, і в далекі простори від 
Греції до України і аж до су-
часної Америки. 

З особливим зацікавленням я 
прочитала надзвичайно ориґі-
нальннй твір „Ксантіппа" (який 
перекладений вже на англійсь-
ку мову), і в якому пнсьменнн-
ця дуже майстерно висвітлила 
тип жінки великого грецького 
філософа Сократа, Вагато .чі-
тератури присвячено вченню 
Сократа та його надзвичайно 
оригінальній постаті, але як же 

Такі питання і ще різні інші 
проблеми обговорювала я з 
письменницею Людмилою Ко-
валекко з приводу виданої не-
давно нею книжки „В просто-
рі і часі". Але з мосї розмови 
з письменницею, я збагнула. 
Що вона наетрог.на дуже псси-
містнчно. 

Пані Коваленко саме довіда-
лась. що два ^жу'рнали „Нові 
Дні" в Канаді і „Київ" у Фнла-
делфії, які мали були друкува-
ти серіями її два 'останні рома-
ни. не можуть зробити цього, 
бо мусіли б збільшувати роз-
мір журналів, а наша публіка 
так мало читас, що редактори 
журналів не можуть ризикува-
тн збільшенням розміру І кош-
тів! 

Тому пані Коваленко настрос-
на досить песимістично. Вона j 
твердить: „що, не може встояти-
ся у культурній конкуренції та 
нація, що П письменники пп-
шуть для лівої верхньої шухля-
ди у комоді. Ми масмо тепер 
таке чудернацьке становище, 
що на одномільйонову імігра-
цію в Америці тираж украін-
ської книжки у 2.000 вже завс-
лнкий і промине не менш як 2 
рокк. поки ці дві тисячі розій-
дуться {або й ні). Отже, в най-
кращому випадку, один примір-
ник `кннжки прнходиться на 

В. Січниськни 

ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ 
Ю. Мнколмн 

(1817-1900) 

мало написано про Сократову кожні десять тисяч українців у 
дружину і яку ролю вона ві-
дігравала в його житті. І саме 
в „Ксаитіппі" Людмила Кова-
ленко виведена П постать, не 
як сварливої пересічної жінки. 
але як образ правдивої грсць-
кої жінки, з її високими морал^-
нкми чеснотами, з іі поривами 

і притаманною грекам, любо-
в'ю до філософії (до мудрос-
ти), з П гордим свободолюби-
вим духом і чаруючою не тіль-
ки фізичною, а особливо духо-
вою красою, що була такою 
властивою поняттям краси гре-
ків. В деякій мірі можна знай-
ти в образі Ксантіппи теж і де-
які прикмети української жінки. 

Твір .Домаха", переносить 
думками в іншу історичну епо-
ху. яка зв'язана з трагічною j холодильник і телевізія 
долею українського народу, 
особливо з українським селян-
ством. Постало в мене питання 
до письменний.!, чи вона ще Ѓі 
тепер кладе основну надію на 
біологічну силу і живучість ук-
раінеькоі жінки-селяики, яка 
завжди протиставилась проце-
сам асиміляції, як це висвітле-
но в образі Домахи. В цій п'с-
сі образ жінки, української ма-
тері-страдннці. висвітлений на 
тлі жахливого періоду прнмусо-
воі колективізації на Україні. 

Інша п'сса — ‚.Ковальчуки" 
викликає, питання, що думаѓ, 
письменниця тепер про взаг.мц-
ин між галичанами І „східня-
ками" в молоді, перше кохнн-
ня яких описано в цій п'ссі. гс-
роями якої галичани, які при-
були на Схід, і дівчата з Над-

Америці. - Порівняйте ці цнф-
рн з тіг.ю повінню нових кнн-
жок. що заливають Америку, 
погляньте в сабвеї і автобусах 
на людей, що нічого не чують 
і не бачать, заглибившись у 
книжки, і ви побачите, що ще 
рано нам .говорити про куль-
турну відсталість американців 
чи про нашу псрсдовість у цьо-
му відношенні". 

— „Але можливо, що тепер, 
коли матеріяльнс становище 
української іміграції вже ви-
пра вилось — пробувала я опо-
нувати - - книжки будуть по-
шнрюватнсь легше і швидше? 

— Ні. з матеріяльннми успі-
хами прийшли ширші і більші 
матеріяльні потреби. Авто, віз, 

це 
те. що забирас не тільки гро-
ші. але й душу наших людей!" 

— „Я думаю, що ви все та-
ки занадто песимістично диви-
тесь" — не вгавала я, але ч. 
Коваленко на все мала відпо-
відь: 

— .‚Ні, це не песимізм, а май-
же точна аналізи, на жаль. 
Письменники на підсовстській 
Україні можуть друкуватись 
широко і в багатьох тисячах 
примірників, але вони повнниі 
писати нудну жуйку, і .тс що 
їм наказують, щоб догодити 
партії і зберегти своіо шкіру. 
А тут у- нас, письменник може 
писати вільно — і пише. Пише 
з насолодою І радістю, щоб по-
тім раптом побачити, що марно 

І вік так витрачав свої нерви і 
І уяву: однаково, нема кому 
І друкувати його твори. А коли 

Славний маляр-мариніст, 
світового значення, Іван Ай-
вазовськнн, був ‚‚анектова-
ний" російським мисте'цтвом, 
хоч ні свосю, національністю, 
ні місцем народження, ні те-
матнкою не був зв'язаний з 
Московщиною. 

Мистець народився 17 лип-
ня 1817 року в Тоедосії в 
Криму у вірменській родині. 
Прізвище Анвазовських-вір-
мен відоме б у л о в Галичині 
щ е з X I V століття. Відомо 
також, щ о батько нашого 
мпстця приїхав до Теодосії з 
Галичини. 

Іван Айвазовський розпо-
чав свою мистецьку освіту в 
Симферополі, згодом, з 1833 
року в Академії мистецтв у 
Петербурзі та у французько-
го мариніста Таннера. В 1844 
році Петербурзька Академія 
надала І. Айвазовському 
звання „академіка", а в 1847 
році обрано ного професором 
Академії. 

У початках свосї мистець-
кої діяльности І. Айвазов-
ськнй малював український 
степ, тонко відчуваючи його 
поез ію і велич. Н а перший 
погляд, ніби одноманітний 
вигляд степу, ѓрас, чи краще 
сказати, співас у Айвазов-
ського великою гамою кольо-
рів та живою різноманітніс-
тю форм. Прекрасно віддає 
мистець також синю дале-
чінь обрію та глибоку бла-
кить українського неба. 

Згодом І. Айвазовський 
малював майже виключно 
море і здобув собі славу, як 
одного з найкращих світових 
мариністів. Незрівнянні! епі-
вець Чорного моря, І. Айва-
зовськнй прекрасно відчув 
поезію і стихійну велич ук-
раїнського моря. Спеціяль-
ною, свосю власною, манірою 
мальовання хвиль і морської 
піни, І. Айвазовський знаме 
ннто віддавав зелену прозо-
рість морської води, рвучий 
рух барашковнх хвиль, сн-
няву глибину безмежних 
просторів моря. 

дніпрянщимн. 
В п'ссі ..Приїхали до Амерн-1 ^ с ь "витратить гроші ќа дру-

кн" поданий яскрапнй образ з 
життя перших скнтальців ДП 
в Америці. В цій п'ссі вдало 
відображена психологія і мен-
тальність підсовстської люди-
ЯК, яку переслідус ще страх 
перед ‚"совг.тамн". навіть в умо-
винах життя вільної країни, 
більше того, ця людина не мо-
же себе віднайти і зразу при-
стосовуватись до жнття, бо на-
віть в атмосфері повної свобо-
ди і демократії, багато з ннх 
ще мають манію переслідуван-
ня 1 комплекс т. зв. фальшн-
внх зяподань у документах. В 
цій же п'ссі дуже цікаво зма-
льовані два протилежні між ео-
бою типи американських кому-
ністів. Зокрема процес духово-
го перероджрння і політичної 
переорієнтації в одного амерн-
канського комуніста. Також 
надзвичайно драматично зоб-
ражсна подія ..кіднепінг" - ви-
крадення бувшого совг.тського 
ікженера-фахівця, комуністич-
ннмн агентами п Америці і 
гангстерами. Треба тільки нн-
словігтн жаль, що такі цікаві 
і актуальні п'г.сн до цього ча-
су не були поставлені нашими 
театральними силами тут у 
ЗДА. 

Друга половина кннжки „В 
просторі і часі" присвячена 
Жінці з великої літери, яка 
викликатиме і в чоловічої і в 
жіночої половини Ще довгі су-
перечки. 

кування, то мусітнмс чекати 
повернення їх роками 1 роками". 

— „А проте, ви ж видали 
книжку?" 

— „Так. отут ви мене пійма 
лн! Винна 1 не варта жадного 
помилування! І писала і навіть 
видала! Що ж робити! Наші 
люди можуть не читати, але мн 
письменники, не можемо не пн-
сати. Це наше слабко місце 1 
нас усі за це б'ють. Так 'і я: 
видала книжку „В часі і про-
сторі" в Канаді, через в-во 
„Ми І Світ" — 1 то видали мн 
тільки 1.500 примірників, бо 
п. Коллнківський переконував 
мене, що видавати 2,000 просто 
безумство". 

— „Отже, вам тепер спокій-
нішс на серці?" — підбадьорю-
іочн запитала я пані Ковалсн-
ко. 

— „Аж ніяк! Я маю ще два 
скінчені романи, маю оповідань 
на цілу окрему книжку, а що` 
ло гуморесок і фейлетонів — 
то їх у мене за час еміграції 
назбиралося стільки, що хіба 
буду позачатн комусь Із тих, 
що ніяк не знайдуть теми". 

— „Сподіваюсь, що вам не 
допадеться позичати свої твори 
комусь, бо зможете їх видати 
псі" - - спробувала я потішити 
пані Людмилу 1 таким бадьорим 
запевненням закінчити наше 
інтервю. 

Китсршш Кохяо 

Нарада Інституту Дослідів Волині 
В неділю 10-го червня ц. p.. в 

приміщенні ЎВАН у Вінніпегу, 
відбулася нарада Дирекції Ін-
CTHTVTV Дослідів Волині із члс-
ном Ради ІДВ д-ром Т. Олегііо-
ком, що прибув із Ксрвнл. ТРК-
сас. ЗДА. В нараді брали у-
часть: Інж. М. Боровськнп, ІИЖ. 
А. Шумовськнй. інж. М. Бойко, 
аѓр. І. Ояуфріпчук і С. Новосад. 
На ннх нарадах порушено спра-
ну поглиблення праці ІДВ. СІІІВ-
праці з іншнмн осередками та 
намічено пляи на майбутнє. 

Д-р Т. Олесіюк поставив тезу 
уважати всі Північно - Західні 
землі України, як Холмщнну. 
Підляшшя. Полісся, як Велику 
Волинь, які за часів Волннсько-
Галицької Держави творили од-
иу цілість та історично і геогра-
фічно були міцно з собою по-
в'язані. Лише наслідком адмі-
ністративних і політичних поді-
лів окупантами у минулому та 
сучасному, землі ці штучно по-
ділено. З цісю метою ПОЯВИТЬСЯ 
друком обосновання тіг.і тези і 
вишлеться на критику та допов-
неиня нашим історикам, ар.че-
ологам та інигим компетентним 
особам. 

В нарадах стверджено доціль-
ність праці цього сднного регіо-
нального інституту в ділянці 
дослідів північних земель Укра-
їин. який при дужо, скупих МІ 
т#-.ріялі^шх засобам вже видиќ 
такі п р а т ..Надра Волинь і 
„НаЯстарші ча'ѓн на Волг?нмі 
„Нарис істори Волинської JCM-
лі" до 1914 p.. „Український рік 

. в народних звичвях в Іеторично-
MV осьилсши 1 іоц. гри числа 

„Літопис Волині" по 128 сторі-
нок кожне. „Наше Полісся'' та 
документальний спомин „Від 
церковного престола — до Бере 
зя за` дроти", два числа „ВІсии 
ќа" та кілька одноднівок. Цей 
інститут на сьогодні нараховус 
36 наукових членів співробітни-
ків. 4Ї членів кореспондентів та 
сотні прихильників і персдплат-
ннків публікацій. 

На цих нарадах рішено звер-
нутнся з закликом до всіх уро 
джснців згаданих земель та лю-
дей доброї волі за моральною 
і матеріяльною допомогою в до-
глідницькій праці. Обговорено 
проект видання Атласнќа Вели 
кої Волині, або лише карти. 

`Член Ради ІДВ п. Д-р Т. Оле 
гіюк тепер об'їжджає всі більші 
осередки українських поселен-
ціп з метою на місцях персго-
порнти справи координації пра-
ЦІ. 

М. Бойко 

Був мистець незвичайно 
працьовитий і вигадливий в 
малюванні лише одного мо-
ря і неба, без ніяких стафа-
жів. 

Одні з найвизначніших йо-
го творів, мали назву „Все-
спітніи потоп", „Буря на 
Чорному морі", „Здобуття 
Карса", решта образів, влас-
тиво, не потребувала мати 
якоїсь назви, бо скрізь це 
було прекрасне Чорне море 
в різних порах року, часу 
дня, при різних погодах і 
різному освітленні. Вмів мис-
тець знаменито віддати тиху 
поверхню зеркального моря, 
динаміку ворушливих хвиль, 
грізну силу „дев'ятого валу" 
і дику розбещенність моря 
під час смертельної бурі. 

І. Айвазовський був незви-
чайно працьовитий і творчий. 
Відомий м и с т є ц твознавець 
Собко нараховував 670 праць 
мистця.' Галерія І. Айвазов-
ського в Теодосії мала 389 
його творів. 

З 1865 року мистець не по-
стійно оселився в Теодосії, де 
зорганізував у свойому домі 
„Свобідні майстерні", з яких 
вийшла ціла школа мариніс-
тів. Поміж ними визначали-
ся ‚ ‚Руфим Судковськнй з 
Очакова, Лев Лагаріо з Тео-
досії, Гаврило Кондратенко. 
Микола Гриценко. Учнем І. 
Айвазовського був також 
славний співець української 
природи і краєвиду Архип 
Ш а п о в ал-Куїнджі ( 1 8 4 2 — 
1910) . І Айвазовський про-
жнв- 83 роки, а згідно з йо-
го заповітом його дім з кар-
тинною ґалерісю перейшов 
на власність міста. 

ПОВІСТЬ ПРО КИЇВ 1951 РОКУ 
(Думка читача) 

Під час другої світової вій-
ни галерія І. Айвазовського 
разом з архівом були виве-
зені д о Еревані, а по війні 
перевезено їх до Теодосії. Те-
пер, як подають совстські 
джерела , картинна Галерія 
складається з 10 заль, з чо-
го 8 заль заповнені працями 
І. Айвазовського. 

НАЙНОВІШІ ВИДАННЯ У ВАН У КАНАДІ 

Ш'ІПППІШШ ЖИТТЯ ІІАІЏ-
GHTKI1 НА ДВІ ВПНУТИ 

В бруіслннському шпиталі лі-
карі оперували серце 26-рІчноі 
Стенді Фрідман і обнизнли Ѓі 
температуру до 85-ох ступнів 
та тнм способом припинили обіг 
криви впродояж двох мім%т І дс-
I ІТІ-і'Х г е і у і і л М р и НорМЧЛЬИІЙ 
тгмі?гі.лтурі ил^гцч притінити 
+ЧГГТЯ пюдшін тільки иа 60 сс 
к;.нд Ц' ел'яа перша операція 
цього роду в Ню Порќу. Тепер 
лані фрідман почувається ду`же 
ДООрС 

Перед читачем нові числа сс-
рійннх видань УВАН у Канаді, 
що їх редогус відомий учений, 
професор Манітобського універ-
ситсту д-р Ярослав Рудннць-
кнй. Невеликі об'ємом, але ба-
гаті змістом видання серій: 
„Slavistica" ‚Toponomastica" та 
„Літопис УвАН" дають інфор-
мації про досягнення нашої на-
уки в ділянці слов'янознавства. 

І так, у 22-ому випуску „Sla-
vislica" масмо написану німець-
кою мовою працю самого ж 
проф. Я. Рудннцького про сло-
в'янські й індогерманські наго-
лосові ду'блети. (Slavische und 
indoRermanische Akzentdubletten. 
Winnipcc 1955. .‚Slavistica" X 22, 
43 crop). Вглиблюючись у сту-
діюваннл наголосу в слов'янсь-
кнх мовах, автор спеціяльно до-
сліджус наголосові дублети в 
мовах, що розвинули вільний та 
рухливий наголос. Він розрізняє 
д'ва роди таких дублетів: 1) 
функціоналізовані н а г о лосові 
дублети, в яких наголос мас 
фуикційну ролю, і 2) нефунк-
ціоиалізовані наголосові дубле-
ти, в яких наголос не ѓрас ні-
якої фупкційиоі ролі. 

На основі відповідного мат-`мі-
ялу з української та інших „ло-
в'янських мов, як також і .ндо-
свропсйських, автор подп'. впср-
ше у мовознавстві повку схему 
функцій наголосу в словах і в 
граматичних формах: а) лексн-
кальні функції іапелятивні, але. 
лятивно - ономастичні, ономас-
тичиі)і б) граматичні функції 
(словотворчі, флексійні, синтак-
сичні). Далі автор дас пояснен-
ня причин виникання наголосо-
внх дублетів у мові взагалі, зво-
дячи їх до таких категорій: 1) 
аналогічні вирівняння. 2) взасм-
ні впливи різних наголосовнх 
систем, 3) рнмо - ритмічні вплп-
вн, 4) факультативи! (випадко-
ві) дублети. 

Всі ці причини ведуть до по-
стання н е ф у нкціоналізоваинх 
дублетів у мовній системі, ЩО 
в історичній перспективі вняв-
ляють тенденцію заникання або 
переходу в категорію функціо-
налізованнх дублетів. 
- Випуск 23-ій ‚.Славістики" мі-
стить " інавгураційну доповідь 
проф. В. Дж. Розе, яку він ви-
голоснв на першій річній кон-
венціі КанадійськоІ АсоціяцИ 
Славістів 31 травня 1955 р. в 
Манітобському j-ніверситеті. (W. 
Т. Rose і Cradle Days of Slavic 
Studies — Some Reflections. „Sla-
vistica", .M 23, Winnipeg 1955; 13 
стор.). Проф. Розе, сеньйор ка-
надійськйх славістів і перший 
почесний президент КонадІЯсь-
кої АсоціяцИ Славістів, подав 
нарис розвитку славістичних 
студій у західньому світі, а зо-
крема в Канаді. Він звернув 
увагу на труднощі, що їх зу -
стрічолн професори і студенти 
главістн в англомовному ото-
ченні. Причиною цього було 
більше зацікавлення мовами Й 
культу'рою західяьоевропейсь-
ких народів, ніж мовами й куль-
турою слов'янських народів, та 
практичний підхід до вивчення 
иахідньоевропеиськпх мов (ИІ-
мгцькоі. французької, гспансь-
коі). чќ таь-нх.` шо спрітння-
юіься дгз економічного я нау†:о-
вого рвзвятку Америки. Та факт 
існування слов'янського імігра-
ЦІШІОГи СЛСМСНіу V oJ.^UIHU ге-

місфері став життьовою г.оиеч-
кісти) вявчанмя мови л культу-
рн слов'янських народів. 

Наступний, 24-ий випуск 
‚‚Славістики" — це праця по-
мерлого у минулому році в Ка-
наді мовознавця д-ра Івана Be-
ликогорського: „Слово і назва 
Канада" (Вінніпег. 1955, 15 
стор), в якій наш дослідник з 
прикметною йому філологічною 
чіткістю вияснюс походження 
назви Канади на основі джс-
рольних студій 1 фактичного 
матеріялу. 

25-ий випуск ‚‚Славістики" — 
це дуже цікава нау'кова праця 
В. Свободи, докторанта Окс-
фордського університету п. з 
.‚Слов'янська частина оксфорд-
сьќого гептаглота'' (Вінніпег, 
1956, 60 стор.). Тут автор опра-
цював українсько - латинський 
словник 1-ої половини XVII сто-
річчя, який с частиною слойки-
ќа, написаного невідомими ак-
торами для голляндського орі-
снталіста Якова Голіюса на 
Близькому Сході, мабуть, у Кон-
стантннополі. Цей словник охоп-
люс на 181 аркуші сім мов, роз-
міщених у вертикальних шпаль-
тах: латинську, грецьку (того-
часну), турецьку, татарську, вір-
мснську, українську, румунську. 
Цей словник важливий своїм 
багатим як на XVTI сторіччя 
лексичним иатсріллом. Зокрема, 
виказано в ньому високий рі-
вснь знання української мови, 
окремої в тодішній Ортомансь-
кій імперії. Автор праці про'цей 
словник філологічними аргумен-
тами довів, що назва „Slavoni-
сае seu Russicae" в ньому відно-
ситься не до російської, а до ук-
раінськоі мови з її прикметними 
макаронічними рисами XVI-
XVII сторіч. Після опису цього 
словника і ствердження налв-
иостн в ньому української мо-
пи' мр. Свобода наводить на 
стор. 15-59 в двох колонках усі 
українські слова з гептаглота. 
при чому часто подас ft їх ла 
пінське походження. 

Опублікування цього словни 
ќа — цінний вклад в українсь-
ку філологію, а самий словник 
стоїть поруч лексиконів Л. Зн-
занія, П. Вериндн й інших того 
часу. 

Крім названих праць, треба 
ще згадати праці В. Сокульсь-
кого „Україніка Канадіяна" за 
1953 1 1954 pp. (Вінніпег. 1955) 
та Я. Рудиицького „Славіка 
Канадіяна" за 1954 р. (Вінні-' 
пеГ, 1955). Обидві праці с даль-
шою ланкою запланованої У-
ВАН-ом серії біжучоі бібліогра-
фіі українських І слов'янських 
видань у Канаді. Тхне завдаи-
ня: інформувати наше суспіль-
ство про культурний доробок 
української зокрема та слов'яи-
сьхоі в загальному Іміграції в 
Канаді. 

Так само 1 розвідка Я. Руд-
ннцького про українську 616-
ліотеку читальні „Просвіти" в 
Вінніпегу (друге видання) с 
ціним дослідним документом 
про культурне життя нашої 
Іміг`рації я Кягілді. 

В загальному - понад 100 
випусків праль УВАН в Німет-
чнні та в Канаді, `?кгсма 2`У 
випусків .‚С.чавістнкн" і 10 г` 
ономастикою — це цінний до-
робоќ нашої науки па еміграції.' 

В. Лев 

У нашій дотеперішній літера 
турі на підсоветську тематику 
було чимало написано про по-
літнчний терор, про терпіння 
і активну чи пасивну боротьбу 
підсовстськнх українців проти 
червоного московського заво-
ловннка. Одного в ній браку-
вало — справжнього образу 
пересічної підсовстської люди-
ни. Ця людина була дотеппр 
або ідеалізована або зовсім 
спрощувана, створюючи в чита-
ча враження, що, діставши на-
году. ця людина включиться 
актнвно до боротьби проти ре-
-кнму, який її. кривдить, і до 
5удування свосї власної укра-
інської держави, бо ж хоч у 
зідеовстських обставинах вона 
і є пасивною жертвою терору, 
го тільки тому, що не мас як і 
"іє проявити свосї активності!. 

Не диво, що революційне ук-
-)аїнськс покоління, виховане до 
1941 року поза межами СССР на 
ѓякій літературі, саме так І уяЕ-
тяло собі цю людину, йдучі ч 
1941 р. до Києва, Харкова чи 
Дніпропетровська з гаслами ук-
заїнського націоналізму. Не 
інвно також, `що, прийшовши 
гуди 1 зустрівшись віч-на-віч з 
тійсністю, українська націона-
тістична молодь з західніх зе-
чсль України і з еміграції роз ѓу. 
іилась 1 подекуди разчарува-
іась в українській підсовстській 
тюднні. проявляючи цс своє 
юзчарування часом у надто 
гострій критиці, яка аж ніяк не 
топомагала взаємному зрозу-
мінню. 

У чому справа? Відповідь на 
де дас Д. Гу'менна у своїй по-
чісті - хроніці „Хрещатий Яр", у 
цій майстерно зображеній драмі 
У'країни 1941-43 років, передусім 
"іри.мі української людини тих 
часів. Гуменна не намагається 
сшсатн в стилі сценічного геро-
ізму. де за характеризацісю ге-
роя бачиться артиста. Якщо в 
неї є героїзм, то цс героїзм псре-
січної людини, неідсалізованоі. 
а такої, якого вона була в тих 
часах, і якою, мабуть, вона й с 
ѓспер у Києві, Харкові чи Дні-
протетровську, 1 не виключене, 
що й у Львові й Луцьку. 

У повісті ГуменноІ можна ви-
ділнтн три аспекти драми Києва 
й України 1941-43 років. Перший 
— це фізичне нищення і боль-
шсвнками і німцями населення 
І культурних та господарських 
надбань. Другий аспект — це 
здушення чоботом Гестапівця 
паростків гону підсовстської Ук-
раїни.до иаціоиальиого самови-
значсния у власній державі. 
Врешті третій, найцікавіший і 
найголовніший для нас аспект 

це трагічний духовий Збруч, 
незрозуміння між підсовстськи-
ми українцями' і тими револю-
ціонерамн - націоналістами, що 
по слідах німецької армії прнй-
шлн в центральну Україну до-
помагати станити українське на. 
ціональие питання. 
...'Хто і)іінси у цім браку взасм-
ного зрозуміння? На думку кй-
янки Мар'яни, центральної По-
статі повісти й, мабуть, внразнн-
ка ідей І поглядів авторки, вин-
ні націоналісти, або як вона їх 
часто зве „українські фашисти". 
Вони бо принесли ідеологію на-
ціональноі нетерпимості!, — бо ж 
хочуть вилучити твори Пушкі-
на; вони з погордою висловлго-
готься про підсовстських лю-
деіі як ‚.свнопасів'"; вони прнмі-
тивні. бо починають всю історію 
України від княжих варягів, то-
ді як та історія сягає аж ген у 
трипільські часи. Врешті вони 
„виявилися справді мрійниками 

справді обмеженими. Далі 
одноманітної пісеньки про хо-
робрнх звитяжців Олега і Свя-
тослава — не втнуть . . . А 
реальність, сьогоднішню Укра-
іну, вони не добачили, вона не 
підійшла під їх міражний Ідеал 
і вони її просто зігнорували, a 
фактично перед нею скапіту-
лговали. Побачили дійсність — 

і замкнулися в своїй касті" (ст. 
280), а деякі з них виявилися 
просто звичайними спекулянта-
МИ. 

Автор цісі статті був одним 

персонажів ? За Мар'яною, вихо-
днло б, що націоналісти винні. 
що не здобули собі їх симпатій 
Чи справді 1 Ось Миром, Льоля і 
Жени Бере.їольські, які при від-
ступі боігьшевнків чекають на 
прихід української влади, але 
на всякий випадок, закопують 
свої партійні, ' комсомольські і 
профспілкові квитки, бо „шкода 
рвати, може ще колись на щось 

з тих, що в 1941 році йшли з І здасться". А коли вже очевид-
зоходу в Україну (але, на жаль, (ним стає поворот большевиків, 
чи на особисте щастя, якщо ди-1 вони перетворюються в „русс-

'" і. як заявляє Льоля ВИТИСЬ тільки з перспективи 
збереження життя, туди не дій-
шов). Йшли тоді справді всякі 
люди: йшли звичайні спекулян-
ти, йшли політичні примітиви з 
усякими „урядовими" прнзва-
ченнями. Але врешті йшли в 
більшості таки ідеалісти, якщо 
не всі маштабу Ольжнча, Сени-
ќа, Сціборського чн Олени Те-
лігн, то все токи люди з наякра-
щнмн ідеальними намірами. Сьо-
годні всі ті, що збереглися в жн-
внх з того походу, мусимо щи-
ро признатися, що ми мали в 
той час тільки вимріяне уявлея-
ня про Україну і українську 
людину на схід від Збруча. Ми 
її ідеалізували в наших мріях 
і тому не дивно, що могли роз-
наруватись, побачивши її такою, 
як ЇЇ тепер змальовує Гуменна. 

Мар'яна мас рацію називати 
націоналістів мрійниками. Вони 
були такими і тому й ОПИНИЛИСЯ 
в Бабиному яру, воліючи вмер-
ти по-геройському, ніж жити 
по-рабському. Але чи була їхня 
місія повною невдачею, так як 
це виглядало б з міркувань Ма-
р'яни ? Навіть ті скромні натяки, 
що розкидані по цілій повісті, 
вказують на те. що ні. Вони ж 
з'єднали до своїх рядів Еагазіл. 
ідейного молодого журналіста 
Нарциса Микольського, ідейну 
бувшу комсомолку Катрю Вог-
данович, яка ризикує своїм жнт-
тям. щоб рятувати інших, І 
врешті Гната Загнибіду, колиш-
нього вчителя, який, зрозумів-
ши, що „серед дияволів треба 
бути дияволом", включається з 
усісю свосю енергією в підпіль-
ну роботу, рятучн, що можна, 
перед німецьким терором. Прав-
до, у недосвідченості вони при-
горнули до себе і таких як Га-
лнна Полтавченко, що в совст-
сьќому паспорті мала „русская 
відразу стала „щирого украін-
кою", по розгромі українських 
установ опинилася в редакції 
„Послсдяіх НовостсЙ", внрабля-
ючи водночас фольксдоячерські 
документи, бо ж її бабуня була 
правдива німка, а дядя в Ляйп-
ціґу фабрику мас. Але такі по-
мнлкн завжди можливі, особли-
во на початках. 

З познтнвннх постатей повіс-
ти, що не зв'язані з націоналіс-
тами, звертають на себе увагу 
лише невтомна діячка старого 
виховання, мати згадуваної Кат. 
русі Богданович, Марія Павлів-
на і Максим, але вони якоїсь нс-
хоті до націоналістів ніде не ви-
являють. Можна ще згадати як 
позитивних молодого, але роз-
чарованого життям Олега 1 
письменника Павла Бадьору, ко-
лишнього ідейного комсомольця, 
який, відбувши заслання в Си-
бірі, ставиться д о всього схеп-
тично. Однак, ні один, ні дру-
П!Й, хоч і критикують націона-
лістів, самі не вміють ані дати, 
ані створити щось кращого від 
того, що принесли ‚.фашисти''. 
Можна співчувати їх особистій 
драмі, але аж ніяк не можна уя-
випі їх провідниками нового по-
коління. що бореться за волю 
нації. 

На окрему увагу заслуговус 
режисер Віктор Пруднус, який 
початково захопленнЃі націоиа-
лізмом і мріс про те „як би так 
того Авеніра. та цього Кандибу, 
та тих, що в Сибіру, на Колимі, 
в Соловках. та тих, що підне-
вільно до Уфи виїхали, та цю 
блискучу Олену (Телігу — Ю. 
М.), — які чудеса зробили б во-
ни всі разом тут у КпсвІ!" Але 
і він перед поворотом большсвн-
ків заломлюється під впливом 
фіктивної мрії про широкі мож-
ливості праці в межах імперій 

Щож собою уявляє решта 

ќїх" і, як заявляє Льоля, „хоть 
я по паспорту і значусь украін-
ко, не воспітана в русском ду-
хс. А украінцев —нснавіжу". 

Ось Семен Кучерявий, без 
сумніву українець з переконань, 
але вдачею „звичайний лояль-
ннй обиватель, в якому при вся-
ќїй владі досить добре, аби він 
тільки встигав працювати". 

Ось Мурзичеико, тип Галини 
Полтавченко. Ось Помазаноа, 
колишній „активіст, технік випі-
кання хліба", що вирішив псрс-
бутн скрутний час німецької 
окупації в рясі священика на 
селі, при тому не внкористовую-
чн час для ліквідації украінсь-
коі церкви. 

А поза тим маса таких же оби-
вателів, для яких, очевидно, на-
ціоналістнчні кличі чужі й нс-
зрозумілі і які самі також не 
здібні до чогось творчого.. Десь 
ще живе група чесних і ідейних 
працівників науки, але й вони 
поза свосю наукою, музейниц-
твом тощо, практичними питан. 
нямн громадського ждіття ие ці-
кавляться. 

Правда, не згадали ми ще Ма. 
р'яии. В ЇЇ очах націоналісти — 
мрійники. По суті вона ж сама 
ще більш непрактичний мрій-
кнк і навіть дивак, більше як 
екзальтована пані Наталя, що 
приїхала з Оленою Телігою. Аж 
ніяк не можна погодитися з її 
історичною концепцією оріснта-
ціі на „кимера-смерда" в проти-
вагу до критикованої нею іде-
алізаціі націоналістами „звн-
тяжців Олега і Святослава". А 
вже очевидним стає, що їй не 
по дорозі з націоналістами, коли 
в П очах ідеї комунізму „ясні і 
світлі, милі Мар'яні", от тільки 
большевнцька практика, мовляв, 
їх гасить. „Кожну систему, і най-
кращу, можна спаплюжити, як 
от радянську", міркує Мар'яно, 
хоч тітоїзм і популярний тепер 
у західньому світі, але чн мас 
Україна і українська еміграція 

орієнтуватися на нього?- Дума-
смо, що аж ніяк.. Взагалі Мар'я-
ва — „громадянка тисячоліть', 
„майбутня громадянка всесві-
ту", і для неї Ідеалізована націо-
налістамн Україна'— це хохлан-
дія; для неї це — „вчорашнС, 
старе". І от, блукаючи в свосму 
світі уявних ідей „тисячоліть", 
Мар'яна не знаходить для себе 
місця для праці в існуючій дій-
сності. чи то з' націоналістами, 
чн навіть без них, як о†, аапр., 
Марія Павлівна. Варто тут від-
мітнтн одну деталь: иа протязі 
цілої повісти ані' для Мар'яни, 
ані для інших дійових осіб пн-
таиня релігії й відродженої ук-
раінської Церкви, наче взагалі 
не існує. Релігія — Цв тільки 
для бабусь, селян —: і спекулли-
тів Помазаиових. 

Ось така дійсність, в якій зў-
стрічаються два українські свІ-
ти з двох боків духового Збру-
ча. З одного боку групка мрій-
ників - ідеалістів, з другого — 
така ж групка ідейних людей 
дії І велика маса міщаи-обпва-
телів. Чи мас рацію Мар'яна, 
кажучи, що націоналістн скапІ-
тулювалн перед дійсністю? С і -
ма повість частинно заперечус 
це доказами синтези групи ідей-
них з одного боку Збруча, з гру-
пою „мрійників", з другого, Ва-
газія з Ольжичем, Катрі Вогда-
нович з Оленою Телігою. Пя-
тання ж того, чи групка мрій-
і т к і в - націоналістів була б ска-
пітулговала перед масою обн-
ватслів і „громадян тисячоліть", 
чн теж було б сталося навпаки, 
так і залишилось невирішеве. 
Ліквідація німцями Теліги, Ро-
гача 1 інших, розгром украіись-
кого життя 1 'врешті поворот 
большевиків не дали часу на a s -
рішення цього питання. З цього 
однак, що пише Шольмер у СЕО-
їй „Воркуті", можна робити ш -
сновок, іцо місія „мірйияків"-ва-
ціоналістів у Києві 1 взагалі в 
Україні в 1941 ,р. не була аж 
так засуджена на невдачу, як 
це виглядало б з повісти Ѓ у 
менноі. . -` 

Взагалі повість ГуменноІ по-
винеи прочитати і нсрсстудію-
ватн кожний, хто хоче бачити 
Україну не такою, якою він її 
собі уявляє в мріях, а такою; 
як вона с в дійсності, в якій му-
симо бути приготованими зу -
стріти не тільки ідейних' борців', 
але й обивателів, міщан 1 зну-
джених життям Та спантеличс-
них вихованням. 
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мосї молодосте. (Спомин, прп-
свячений Тіням забутих льво-
в'ян). Частина І і И. Видав-` 
ництво „Християнський Го-
лос" Мюнхен, 1955, ст. 270. 
Н. Недасек. Большевязм в 

революцношюм дважешо( Ве-` 
лоруссяи. Введеќне в ксторюо 
(їольшсвнзма в Белоруссин.. 
Инстнтут по изученню СССР. 
Исследования я материальх 
(Серия І-я, Вьіп. 25). Мюнхен, 
1956. Стор. Щ л -

ф Вячеслав П. Лртемьев,, Ре-
яшм я охраиа яспрявнтлміо-
трудовьіх лотерей МВД. Ия-

- стнтут по НЗІ"ЧЄЇШЮ СССР. ; 
Исследования н матераяльі 
(Серия І-я, Вьш. 26). Мюнхен, 
1956. Стор. 320. 

# ` Г . Ахмниов. Об-ьеістнвное со-
протнвлеяне в' СССР, Инстн- -
тут по нзучению СССР. Мюя-
хвн, 1956. ст. 104. (Цикльо-
стиль). ' і! 

#Проф. д-р А. Бнлнмович. Со-
ветская кооперацяя после вто. 
рой ммровой поник. Инстнтут' 
по нзучению СССР. Исследо-
вання н матеряяльі. Серия П, 
Но. 40. Мюнхен, 1956, стор. 
128. 

ПОБЗП 
# Микола Горішини. Шляхом 

пісень. Вірші. Джерзі Ситі, Н. 
Дж. 1956, ст. 38! 

# Олесь Всрхівсьхяй. Н а дорозі, 
жнття (Вірші)г Клівленд 1966, 
стор. 93. 

КАТАЛОГИ 
# Biblioteca Nacional. Exposlcloa 

de la Obra Impress Ucraniana 
en el Extranjero 1945-1955. Ca-
taiogo. Redaciado por e! Dr. 
Dmytro Buchynskyj. Direction 
General dc Archives у Bibliotc-
cas. Madrid, 1956. pp. 205. (Ka-
талог внставки українських 
шідань у Мадриді). 

# Иистнтут по нзучсюпо СССР. 
Списки новнх Поступлсяяй 

- Бнблнотекя Иистнтута. Но. 23. 
Февраль 1956. Мюнхен, 1956, 
стор. 15. 

№ і ^ ^ ^ д а ю а а е а е з е ю ^ ^ р Ш ќ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш 5 В 
9 ВЖЕ ВИЙШЛА ДРУКОМ ^ 

У виданні ЛНСоюзу 
РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

КОБЗАРЕВА ГОСТИНА 
Сценічна картина з жнття Т. Шевченка 

у 3-ох відслонах. 
Нотн до пісні ..Гей на Січі" укладу О. Задесьхого. 

Двокольорова обкладинка П. Холодного. 
і Ціна 50 центів. 

Замовляти: ч 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 
Ji-j j- j j-u44MU^uiv4u^-jj^uiiui-aaHsac^^ 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! 
^ П Р И Д Б А Й Т Е Д Л Я В А Ш И Х ДДТЕИ 4 

‚ДПЛЯХ ВЕЛЕТНЯ,' 
— ілюстровану розповідь про жнття 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКАѓ'-
відомої української поетеси 
Наталі Лівіщької - Холодної.. 

що появилась у В-ві п. М. Борецького. 
Книга ця великого формату, на крейдяному папері. 

з 57-ма оригінальними ілюстраціями, в твердій оправі 1 люк-
сусовому оформленні — подумала також, окрім виховної 
сторінки — своїм прекрасним впглядом викликати любов 
до української кннжки в серцях українського доросту. 

а Шяа її виноѓ ять т і л ь в я $3.59 а 
Замовлеииия слати: 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey СНу $ N. J; 



Ч. 127. 
СВОБОДА, П'ЯТШЩЯ, в-го ЛИПНЯ 1956. в? 

Остап ТарвавськиЛ 

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 
У ЛЬВОВІ 

( і ) 
Стародавній `наш город 

Львів постав у боротьбі під 
час походів татарських орд 
на захід і в постійній бороть-
бі зростав. Тривалий натиск 
на це наше історичне місто, 
що лежить на перехресті до-

. ріг з заходу иа схід, і з пів-
ночі на південь, 'з усіх сто-
рін та й ворожі зазіхання на 
нього змусили І українське на-
селення Львова вести перма-
нентну боротьбу не лише за 
свій добробут і . національне 
обличчя свого міста, але й за 
його культурне обличчя. 

J цю боротьбу. розгортають 
львов'янн разом ѓІз подувом 
„Весни народів`', -Коли то теж 
І- галицькі українці почали 
відстоювати віковічні права 
в усіх ділянках народного 
життя. ` ' 

Тоді то — в час, коли від-
роджувались народи, поча-
лася боротьба галицьких уќ-
раїнців за свій рідний театр, 
ведена водночас із змагання-
ми за українську, мову, куль-
туру і літературу^.Ця бороть-
ба за український театр ха-
рактеризусться у ‚'нас не ли-
ше змаганням за національ-
не обличчя театру чи за 
стиль театру.` але за най-
більщ підставові атрибути те-
атральної діяльностн: за са-
му сцену, за саме прнміщен-
ня театру — і триває цілі де-
сятнліття. Це і с притаманна 
— здасться — лише нашому 
народові затяжна` боротьба 
не лише 8а культурні висо-
чннн, але за 'найбільш під-
ставові і примітивні речі, які 
звичайно даються кожному, 
ляше нам треба їх важко ви-
борюватн. 

Початќи українського теат-
ру у Львові можна нав'язати 
до вистав пнтомців Духовної 
Семінарії за ректора Г. Яхи-
мовнча в роках 1837-41. Ці 
наші пцтомці виставили „Ук-
раїнськс весілля" Рудольфа 
Моха. Це вказує,'що початќи 
театрў'у Львову були україн-
ські, бо перша вистава теят-
ру Сќербќа мас дату 28 tie-
резня 1842 року.^Але і у вн-
падку з театром'.Скарбка не 
обійш^юсь`, ;без " українського 
вкладу. 'Бо освоввшюм і пер-
шнм : "^ректором' польського 
постійно`го' театру' у Львові 
був українець родом із Кут-
кора, Перешли ленського по-
віту Ян Кенійський — дра-
матнч'ннй письменник, який 
написав або переробив для 
сцени' більше віоімдесяти п'ес. 
Датою, яка заП.оч^тковус ук-
раїнське театральне мистец-
тво у Львові с рік 1848 — 
славний рік Весни Народів у 
всій Европі. Тоді то з наго-
дн З'їзду українських учених 
у Львові о. Іван'Озаркевнч 
з Коломиї виставив у галиць-

кій столиці „Наталку Пол 
тавку" Котляревського у 
власній перерібці під наз-
вою: , Дівка, на відданні або 
на милування нема силу-
вання". 

Ця вистава прискорили 
кристалізацію думки, яку ви-
сунуло загальне культурне 
відродження українського на-
селення, про побудову укра-
їнського Народного Дому у 
Львові з окремим приміщен-
ням для театру. Мотором ці-
сї ідеї на форумі Головної 
Руської Ради був о. Лев 
Трещаківський вже в 1949 
році та й той же рік починає 
затяжну боротьбу за україн-
ський театр у Львові як се-
ред свого власного громадян-
ства, так теж із чужими й 
урядовими чинниками. 

У своїх змаганнях Трезда-
ківський дістав піддержку 
передового п а т р і о т нчного 
громадянства. К)ліли Лаврів-
ський уже ясно заговорив 
про український театр і в ро-
ці 1861 при`святив цій темі 
велику статтю в часописі 
„Слово" під назвою: „Проект 
до ` заведення українського 
театру у Львові". Цей наш 
визначний діяч уважав театр 
„чинником для закріплення і 
піднесення національних по-
чувань `у народі" та ще й 
пропонував у питаннях ре-
пертуару зв'язатись із схід-
німн нашими теренами. Be-
ликим прнхнльннком театру 
був згаданий уже ректор Ду-
ховної Семінарії і пізніший 
галицький митрополит Гри-
горін Яхимовяч. Справою 
театру зайнялась „Ўкраїн-
ська Бесіда" у Львові й утво-
рнла спецілльний „Театраль-
ннй Виділ" для цього діла. 
Почалась загальна збірка і 
фонди стали обильно наплн-
ватн, та й справа театру на-
ближалась до реалізації. 

На 1864 рік припадає свят-
кове відкриття українського 
театру у Львові. Вже 9 січня 
того ж року складено умову 
із запрошеним із Житомира 
режисером і актором Омеля-
иом Бачинським, а 8 лютого 
„Бесіда" подала прохання 
про дозвіл відкрити .-чраїн: 

ський театр у Львові Після 
деяких перипетШ (головно 
через цісарський привілей із 
1842 року, що віддавав усі 
вистави у Львові на протяг 
50 років графові Скарбекові) 
і виплати окупу німецькому 
театрові намісник Галичини 
Менсдорф два дозвіл україн-
ському театрові на 40 вистав 
у 1864 році. 

Врешті 22 березня 1864 ро-
ку прийшов поліційннй до-
звіл на виставу такого змі-
сту: 

Nr. 6445. Auf Grund dee 

ПРИКРАСА КОЖНОЇ БІБЛІОТЕКИ, КОЖНОГО ДОМУ! 
Вже вийшло монументальне видання творів на#шізначш-' 

шоі поетќа українського національного відродження 

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
В 12-тн ТОМАХ 

{В-во Тищенко — Білоус) 
Blpml, драми, поезії у прозі, перлина українсько! літератури 1 

Друковані ва гарному папері, чітким шрифтом, в полот-
няній оправі. Всі пі тонн с чудесним доповненням бібліоте-
кц кожного, хто танўь . любить українське слово. 

Придбайте їх для себе І своїх дітей! 
Ц І Н А З А ЇЙ Т О М І В $им. 

Замовляти: 
"SVOBODA". Р. О. BOX 346. JERSEY CITY З, N. J. 

ВИЙШЛА З ДРІ'КЎ Б А Г А Т О І Л Ю С Т Р О В А Н А К Н И Г А 

Олеќся Повстенка 

КАТЕДРА СВ. СОФІЇ У КИЄВІ 
В и д а н н я У В А Н 

В 336 Ілюстраціях показано мистецьку велич кате-
дрн ся. Софа, її архітектуру, мозаїку, фрески 

. , і всю оздобу. 
В тексті вміщено історію Катедри від початку 

- ' ' -' до наших часів. 
Книга великого альбомного формату, 472 ст. 

на найкращому крейдяному папері — тексти ан-
глійською й українською мовами. 

Ціна $12.50. 
{Н.' Замовляти: 

^SVOBODA; Р . , 0 . Box 346, Jersey City З, N. J. 
"а``ў "^ ` "" . ; І" . 
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4ohen Statthalterci-Pracaidinl. 
Dekretea vom 18. Maerz, Z. 
190О7РГ. wird dem ruthefti-
ichpn Thcater-Comitee die Be-
.villigung erteilt, auf der im 
Xationalhausc zu erocffnenden 
.-uthenischen Buchne zur Auf-
fuehrung ru bringen "Maruaia" 
Melodrama Hrehoria Osnowi:i-
nenka. K. K. Polizddirektion, 
Lcmberg, den 22 Maerz 1864. 

Для тевтру підготовлено 
талю в „Народному Домі". 
Зроблено вісім канап для 
перших сиджснь, 40 лавок і 
іві балюстради. Декоратор 
польської сцени Польман ви-
конав ` декорації, диригент 
польського театру' Ллйбольд-
Шмацяжяиськип підготовив 
оркестру. Бачинськиіі }з сво-
ію дружиною підучили аќ-
горський ансамбль. Політич-
чо-технічна комісія признала 
талю „Народного Дому" за 
чідповідну для вистав. Комі-
теѓ приділив безплатні місця 
для директора поліції, для 
старшин місько! команди, 
для політичного комісара, 
для міського лікаря, як теж 
для преси. 

І так прийшов день святко-
вого відкриття українського 
театру у Львові 29 березня 
1884 р. Режисер Бачписький 
вибрав для цього „Марусю" 
— оригінальну мелодраму в 
3-ох діях, написану Олексан-
дром Голембйовськнм на ос-
нові одноіменноі повісти .Гри-
горія Квітки-Основ'лненка з 
музикою В. Кв'ятковського 
— директора оркестри Во-
лннського дворянського те-
атру. 

Ця перша вистава ўкраїн-
сьќого театру була подією 
не абиякої ваги. Райком від-
правлено торжественну Бого-
службу в Успенській церкві. 
На саму виставу прийшло ба-
гато достойників, а навіть 
саМдђ губернатор' Менсдорф. 
Вистава дістала похвальні 
голоси в усій пресі. Наш те-
атр зробив гарний початок 
й уже в першому сезоні,. вп-
ставляючи 22 п'ссн, між ви-
ми „Наталку Полтавку", 
„Сватаивя на Гончарівці", 
„Москаля'чарівника", „Наза-
ра Стодолю", „Верховинці" 
й інші. Наші діячі сподіва-
лясь від театру „нової ери", 
розвитку ‚.національних сил 
і цінностей народного укра-
Інського духа у приспаній 
віками галицькій землі". 

Український театр після' 
вистав у Львові почав турне 
по цілій країні, відвідав Ста-
ииславів і Коломию, побував 
на Буковині, згодом переїхав 
на захід до Самбора, а далі 
до Перемишля, де в залі „Під 
Провидінням" дав аж двад-
цять вистав. 

І справді наш театр розво-
рушив галицьку землю. У 
зв'язку з театром вийшла 
справа унормування україн-
ського правопису та й узага-
лі 'мови, почалось теж літе-
ратурнс пожвавлення, голов-
но наслідком проголошення 
конкурсу на український 
драматичний твір. Теж і нс-
українські театри в Галичині 
вставили тепер у свій репер-
туар українські п'ссн, заве-
лись також утраквістичні те-
атри. 

Це пробудження всього ук-
раїнського життя в Галичині 
привело теж до розподілу на-
шрї громади у цін частині 
нашої землі на дві групи: 
національну і москвофільсь-
ќу. Ця внутрішня боротьба 
коштувала багато часу й 
енергії, але у висліді дала 
перемогу українському ваціо-
нальному рухові. 

З цісю перемогою зв'язане 
теж відродження українсько-
го театру у Львові за днрек-
ції Теофілі Романовнч-Ро-
жанковської в роках 1874— 
1880. На її запрошення прн-
Зув до Галичини „батько ук-
раїнського театру" Марко 
Кропивннцький, який пока-
лав тут досягнення }'країв-
:ького тсатраЛі.ного мнстец-
тва. 

В той час наш театр ко-
ристувався — іфім „Народ-
ного Дому" — ще`й залею в 
посзуїтському городі, як теж 
дав кілька вистав у залі 
польського театру, який при-
міщувався в будинку Скар-
бека. 

(Далі Суде) . 

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
" " v — 

Пітсбурґ, Па. Филаделфія, Па-
В п о к л е п і Г е р о я м . 

ІСонЦнчм.-ап Ед. П. Голлеяд 1 
Дж. Фу .тѓон — ўчасинќи Акаде; 
мі! я честь Петлюри, Конова льпн. 

і Ч)'принкн. 
27 травня 1956 р. в Пнтсвургу 

був днем підсумків підготовчої 
роботи Громадського Комітету 
для відзначення 30-ти ліття з 
дия трагічної смертп Голови Дя-
І)екторії УИР і Головного' Ота-
мааа Військ сл.. п. Снмока Пет-
люри, 18-ти ліття з дня трагіч-
ноі смертн Командира Корпусу 
Січових Стрільців, Команданта 
УВО і Голови Проводу ОУН сл. 
п. полковника Бвгсна ІСоноваль-
ця. та 6-ої річниці з дня гсроя-
ської смертп сл. п. ѓспер., хор 
Тараса Чупринки — Голови 
Проводу ОУН на Українських 
Землях, Голови Генерального 
Секретаріяту УГВР та Головно-
го Команданта ЎПА. 

Громадський Комітет, який 
повстав за ІНІЦІАТИВОЮ 21-ГО 
Відділу ООЧСУ в Питсб}"ргу, 
склад якого увійшли прсдстав-
ннкн всЬс активно діючих гро-
мадськнх є політичних Органі 
зацій м. Питсбургу, і який очо-
лили заслужсііі громадяни, як 
пан М. Мпйнош і пані М. Мале-
внч, призначив день 27-го трав-
ня ц. р. як день Поклону пам'л 
ті Героїв. 

Після Вогосл}і'жснь в обох уќ 
раінськнх церквах були відправ 
лені Панахиди за душі Ворців 
за Волю України. Цього ж дня 
о ѓод. 3-ій по полудні в просто-
рій Литовській Залі відбулася 
Ўречиста Академія, присвячена 
пам'яті Героям. 

На Академію прибули запро-
шені Громадським Комітетом: 
конгресмени Голяенд і Фультои 
та представник словаків її. Мих. 
Береш. 

Хоч були несприятливі атмо-
сфернчні умовний, простора Ли-
товська заля була виповнена 
Громадянством. 

Урочисту Академію започат-
кувап гостннний виступ д}'хової 
оркестри Осередку СУМА із 
Клівленду під днрнґситуроіо 
проф. Р. Лесика, яка виконала 
Американський і Український 
Національні Гимни. В імені Гро-
мадського Комітету Академію 
відкрив пан Мих. Майнош — 
голова Громадського Комітету. 
Кінчаючи свос вступне слово, 
пан Мих. Майнош просив при-
сутніх вшанувати пам'ять Ге-
роів повстанням з місць І хпн-
ликною мовчанкою. В час мов-
панки на сцеиу піднімаються 
делегації від Укр. Установ і 
ОрганізаціЃї та складають пінки 
біля постумситів трьох Великих 
Синів України: Відділ Союзу 
Українок Америки. Рідної Шкп-
ли. Відділу ООЧСУ, І Відділу 
147-го Укр. Нар. Помочі. Голова 
Громадського Комітету передав 
ведення дальшеќ програми пано 
ві Т. Конецьісому. 

Головну доповідь англійською 
мовою виголосив головний рад-
ннй Укр. Нар. Помочі адвокат і 
правќий дорадник Іван Демер — 

)Дсмкович із Клівленду. В своїй 
'доповіді адвокат Демер, що с 
уродженцем Америки, підкрес-
чив ті помилки, які були зроблс-
ні антаитою в часі Українських 
Визвольних Змагань, яка дала 
моральну і матеріальну піл-
трнмку московській білогвардій-
щині. — Дснікіну і Враигелю. 
які з метою агресії йшли на Ук-
раіиу. яка була сднним заборо-
лом проти московської комуніс-
тнчноі скспанзії на Західіпо Ев-
ропу. Він також ствердив, що 
такі помилки були зроблені Алі-
лнтамч під час другої світово! 
війни та після П закінчення, не 
лаяши відповідної п і д т р и мкя 
ЎПА, яка боролася не лише за 
свободу українського народ% 
але І за свободу всіх народів, 
які томляться в московському 
червоному царстві. Тверд'ження 
п. Демсра викликали - зацікав-
леннл у конгресменів. 

З черги голова Громадського 
Комітету п. Мих. Майнош прел-
ставив зібраній Громаді прнсут-
ніх конгресменів, п. Голлснда і 
пана Фультона та попросив ї.̀  
до слова. Обидва конгресменѓ 
спіпчувалн українцям у втрат 
цих визначних Синів Украпім. 
та висловили свос впевнення, 
що волю, за якою тужить і за 
яку бореться український нарід, 
він П нарешті здобуде. Від понс-
яолених Москвою народів пред-
стапннк словаків п. Михайло Бе-
реш, англійською 1 словацькою 
мовами підкреслив спільність 
боротьби }'ќраїнців і словаків 
проти комуністичної окупації і 
числовий переконання, що ця 
Яоротьба доведе до визволення 

. Нова мільйоном українська 
господарська установа. 

23-го червня відбулись півріч-
ні збори Українського Вудівсль-
но - позичкового Товариства у 
Филаделфіі — єдиної в цьому 
місті української банкової уста-
аоан. яка виказўе великий ріст 
і набирас щораз більшого зна-
чення в цій нашій громаді. 

Під час тих зборів члени 1 прн-
івні громадяни довідались із 

І і віті в. що Українське Вудівсль-
ло - позичкове Товариство у Фи-
іалсіфіі мало обороту я остаи-
ньому півріччі понад 900,000 до-
лярів та й інвестувало на познч-
ки на'закупно домів, фарм ` і 
підприємств для українських 
громадян понад 450,000 доларів. 
Видатки на адміністрацію дуже 
низькі, бо не` переходять Уіе,( 
Мюротового капіталу, що вка-
зуе, що ця установа кермусть-
:я громадською відповідальні-

стю. У перших шести місяцях 
дього року сталась велика подія 
в житті цісї фінансової устане^ 
ви, а саме Українське Будівель-
ио - позичкове Товарнство ста-
ло членом Федерального Банку 
(Федерял Гом Ловн Банк) І цс 
сдина банкова устанопа в цілій 
нашій окрузі, яка у всіх урядо-
внх звідомлсннях подана, як 
українська установа. 

Під час нарад Екзекутивн То-
варнства з містоголовою Феде-
рал Гом Лови Банку, що відбу-
лась 15-го травня у Филадел-
ф.іі. провідник цієї федеральної 
установи заявив, що Українське 
Будівельно - позичкове Това-
риство с на першому місці між 
усіма членами Федерального 
Позичкового Банку нашої окру-
ги під оглядом відсоткового зро-
сту Товариства в капіталі, збіль. 
і-шення залвсового фонду, та й 
рівночасно стоїть на першому 
місці з уваги на найнижчі адмі-
ністраційиі витрати. 

„Нсодна фінансова установа 
з багато більшим майном була б 
вдоволена, коли б могла виказа-
тнсь таким фінансовим звітом, 
як Ваша організація" — сказав 
містоголова Федерального Бан-
ку. 

Якщо чужа людина такої ви-
соКоІ д}'мќи пра нашу фінансову 
установу, тоді треба було б спо-
діватнсь, що свої люди ще біль-
шс горді нею і всі будуть гор-
иутнсь до неї, щоб допомогти їй 
ще більше вирости, і поставити 
П високо у господарському 
житті. На жаль, воно ще так не 
с Як ВИХОДИТЬ із звітування про 
членство у Товаристві, Украін-
ське Будівельно - Позичкове То-
вариство мас лише 1.400 вклад-
чнків, а видано морґеджів на 
сум}' посад 1,100,000 дол., для 
275 аплікантів. 

Коли зважити, що у Филадсл-
фіі с щонайменше 10,000 повно-
літніх українських громадян, з 
власників домів, які мзють мор-
ѓоджі, `щоиаймента 4ДЮ0, тоді 
стане ясним, що наша установа 
мАс великі вигляди на розній. 
як'що 6 бодай половина з заінте-
ресованнх у фінансах прийшла 
полагодити ці фінансові справи 
в нашому Українському -Буді-
вельно - позичковому Товарист-
ві. Тоді наша банкова установа 
зросла б десятикратно І з одио-
мільйоновоі установи стала б 
дссятнмільйоновою. 

Українське Вудівельио-познч-
ковс Товариство плпнус к}'пити 
власний будинок, бо приміщен-
ня в Домі Горожан прн вулиці 
Френклік 2847. де приміщена 
канцелярія Товариства кожної 
п'ятниці всчером, коли с урядові 
години, переповнена вкладчи-
камн, нашими свідомими грома-
д.чнлмн, яг.і. не зважаючи на 
невигоди тісного приміщення, 
тримаються свос.І установи 1 по-
магають в П рості. Цс ті наші 
свідомі громадяни І с. творцями 
нашої байкової установи, яка 
вже с мільйоновою і мас перед 
собою майбутнє. 

В чому значення І конечність 
існування цієї нашої банкової 
установи. — подамо в наступ-
іпм статсйті. 

В. Г. 

ту, Внтковицьку, Гафткович, Го-
шовську, Костинюк, Крамарчук 
(Любу) — Ірину Німців, Оста-
пюк, Руснак, Твердохліб і Шмі-
Гель. 

Попросивши гостей зайняти 
місця, Ірини й самі засіли до 
стола. Пані Ірина Крамарчук 
привітала теплим словом гостей, 
зазначаючи, що Ірини без різни, 
ці партій та календарів святку-
ють сьогодні .‚гейбн'" свої іме-
вики. Після цього п. Ірннві Го-
шовська віддсклямувала уривок 
із поеми О: Олеся „На зелених 
горах". Своєю гарною декляма-
цією перенесла присутніх у на-
шу чарівну Гуцульщнку. 

Пані Люба Ірина Німців пре-
красво відспівала три пісні у су-
проводі фортепіяну п. Ірини Ко-
стннюк, а саме: „Цвітка др)б-
ная". „Гуцульська пісня" і „Ой 
не світи місяченьку".. Д-р К. 
Годованець, хоч не Іриней. а 
голова допомогового комітету 
НТШ, Сарсель. зложив сердсч-
ні побажання Іринам з нагоди 
їх іменин. Нав'язуючи до грець-
коі мітОдогП. зазначив, що Іри-
иа тотожне ім'я з назвою дочки 
Зевеса. що була боѓнною миру. 
Він вдячний Іринам за цю вда-
лу імпрезу та просив, щоб на 
майбутнє влаштовувано більше 
і частіше того роду імпрези. 

На закінчення п. Крамарчук 
з'ясувала істотну ціль Імпрези: 
конечність підтримки НТШ. 
Сарсель, нашої твердині вільної 
науки. Імпрезу закінчили Ірини 
піснею: На Сарсель ви відгуи-
ніться. на Сарсель пн дайте 
нам, на Сарсель вн яо яідка-
жіться, тоді слава буде нам." 

Збірка дала $110.50. 
К, Г. 

З наукових конференцій УВАН у ЗДА 
ДОПОВІДЬ ПРО ПОХОДЖЕННІ! КРНІЛІЧІВ 

Рачестер, Н. Й. 
В е ч і р Ір ин . 

19 травня 1956 р. відбулась у 
приміщенні ..Самопомочі'' сим-
патична імпреза т. зв. чайний 
вечір Ірин. 

Запрошення голосило, що ве-
чір відбудеться з різноманітною 
програмою. О 7 годині вечора 
гарно прибрана заля заповни-
лась гостями. Гостей снмпатнч-
но піталн Ірини, а заставлені 

НОВІ ВИДАННЯ УВАН 
Із сері! „Назвознавство": 

І праці проф. Яр. Руднжцмсого 
1) Слово й назва „Україна" 

crop. 132 $1.60. І 
2) КаяадШські місцеві казав 

ўќрабського воходасеааа, 
crop. 88 $1.00. 

3) Назва Галжчмнв t Во-
ловь, crop. 82 $0.60. 

Всі три випуски в оправі 
разом — $360. 

Замовляти- АдмІяіетраЩи 
.Свобода": 

Р. О. Box 346 

ж 
Jersey СНт З, N. J. 

і)ОрОТЬОа Д Ш І С Д Ї ДЧ д и и и и т и і у . Н І ) и . і і і . j . . . . . . . . . . w . . . 
України І Словаччини .і МОСКОВ- столи з прекрасним печивом, ді-
ського комуністичного ярма. До- лом рук самих Ірин, манили до 
повідь українською мовою на себе. Організація цього вечора 
тему: „Петлюра — Коновалсці," було и руках п. Ірини Крамар-
виголосив п. Володимир Мазур', чук. Вона згуртувала біля себе 
урядовець Головної Канцслярії 'аж дпанадцлть Ірин. Там бачн-
УНПомочІ. Доповідь иа TCVV j лі і ми пані Ірини: Вергун, Внрс-
.‚Генсрал-хор. Тарас Чупринка" 
виголосив учасник Рейдуючих 
частин ЎПА п. Тарас Бурий Із 
Клівленд}'. Всі доповіді були пс-
реплітувані мистецькими висту-
пами а це: духової оркестри О-
середку СУМА із Клівленд}' піц 
днригентурою п. Ізидора Луков-
ського. По мистецьки продсклп-
мувала пані Софія Бура з Кліп-
лснду вірш, присвячений Геро-
лм, яка. одержала признання 
всіх присутніх. Панна Люба Ба-
ран продекламувала вірш „Тим. 
що впали". Діти Рідної Школи 
панни Мельничук, Ѓ}'ненецька 
та Гіриа дали спільну решита-
цію. 

Свято Героїв в Тїитебурґ`у ВИ-
пало величаво. Громадський ІСо-
мітот з погною совістю виконай 
свої обов'язки, які він пзяп па 
себе, щоб віддати поклін Геро-
лм. які впали в боротьбі за Ук-
раінську Державність. 

М. Л-нй. 

Вистава „Серед квітів'''. 
Щорічно багато у нас акаде-

мІЙ. Імпрез, пікніків, балів і т. 
п., (переважно шабльонового 
характеру). І все те починає вже 
зануджувати ширший загал. 

І ось з вдоволенням треба 
відмітити, що сміливий крок 
зробив Укроінський З о л о т и й 
Хрест, Від. 18-ий в Рачестер. 
який 30-го травня влаштував 
дитячу виставу „Серед квітів", 
фантастичну казку иа 2 від-
слонн. 

Треба признати, що того ро-
ду вистава була доцільна, бо во-
на с душевним і моральним 
кормом для збереження 1 за-
кріплення при }".раінгьі.і.і на-
ціокальності нашќѓ дітей 

Відкрилася заслона. Орнґі-
нальні гарні декорації перено-
слть глядача у казкову країну з 
фантастичним д)мком. довкола 
якого садок,, ПОВНИЙ чудових 
квітів Сивий дідусь поливає кві-
тн, приговорюючи до кожної. На 
сцену входять діти — живі квіти 

барвистих костюмах квіток, 
троянда, біла лілея, червоний 
мак, фіялка і 1н. Співають, мов 
птичіск щебечуть, кружляючи у 
ритмічному танку. Незабутня 
картина! Треба об'єктивно приз-
натн. що завдяки Невтомній пра-
ці П. Літ'і Барвінок-Карабіис-
янч (режНсер) І при видатній 
співпраці П. П. Люби Вохпн (лі 
точий балет) і проф. Ірини Кос-
тннюк (музичне оформлення) 
внстіђва на загал пройшла у-
спішно. Фантастичні декорації 
(І частинно костюми), які споєю 
багатою і теплою грою красок 
доповнювали зміст казки, внго-
товила п. Ярослава Стеці в. 

На жаль, публіка не допнса-
ла. Чому? чи не відповідний 
час. чи може байдужність бать-
ків? Тяжко зрозуміти. Ціллю 
чи(̀ тави було: а) Дати мораль-
ний і душевний корм укра-
(нським дітям, б) придбати фонд 
на допомогу українським дітям-
чялнптеипям в Европі. Ціль ак-
туальна й пекуча!! Побажаним 
було б повторити ще раз ту вн-
ставу, щоб дати можність поба-
чнти тим. які П не бачили. 

При цій нагоді належить за-
значитн, що УЗХ. Від. 18 в Ра-
честері, якого головою с п. Липа 
Хмнляк і давня емігрантка і. і 
який мас 55 членів, проявляє 
позитивну патріотичну суспіль-
ио - допомогову працю, доказом 
чого хай послужать хоч би такі 
факти: За 1955 р. уділено допо-
Яогн: залишенням в Европі 
$284.34, Гр.-кят.Цсркві$105.00. ця 
Визвольний Фонд $52.00. дрібні 
допомоги $55.00:; разом готів-
кою $490.34, а крім того вислано 
залишенням пачки з одягом і 
харчами (понад 600 фунтів) і 
постійно удержує один дитячий 
садок в Німеччині. 

Є це тиха, без голосних рек-
лям 1 особистих амбіцій патріот 
тнчно . корисна праця!! 

В. К. 

Дня 9 червня 1958 року в Ню 
Порќу відбулась конференція 
Секції Антнчкоі Історії УВАН у 
ЗДА, на якій білоруський істо-
рнк, проф. Ян Станксвич аробнв 
доповідь ‚‚Походження криниць-
кого (білоруського) народу в 
світлі даних археології і мово-
знавства.'' Доповідач показав, 
що до приходу білорусів ва бі-
лоруську Історичну територію, 
вона вся була заселена болтами. 
Про це свідчать старовинні ар-
хеологічні пам'ятки — городища 
та кургани, що ними вкрита вся 
Білорусь. Будова цих пам'яток 
та свідчення збережених у них 
решток похоронних обрядів то-
тожні до пам '̀яток, що їх лиши-
ли предки сучасних балѓів. 

Проф Станксвич сказав, що в 
доісторичній 1 раниѓ. - іеторнч-
ній Білорусі ЃУ—VII сторіччя 
панувала балтська ќульт}'ра — 
так звана Рагіянська культура, 
для якої характерні речі з міді 
та бронзи з кольоровою емал-
лю. У IX столітті була Мамель-
ська культура — в якій на зміну 
емалі прийшло срібло. В X сто-
літті була Люпинська культура, 
яка в послабленому стані була 
поширена ще в XI та XII сто-
річчях. 

Балтн були хліборобами І лн-
шились на місці, коли прийшли 
білоруси — слов'яни. Про змі-

шаяня та злиття білоруських 
балтіп з білоруськими слов'яна-
мн свідчать назви місцевостей в 
Білорусі балтського походжен-
ня. Свідчать про не також балт-
ські риси в білоруській мові — 
„акання" в цій мові, поліфтонги 
в її південному діалекті, змішу-
вання ч і ц заміна ж на з та ш 
на г в північному діялекті біло-
руської мови. 

Спираючись на старі слов'ян-
сько . - білоруські мовні, рнсн, 
проф. Станксвич вважає, що бЬ 
лоруські слов'яни становили 
одне плем'я. Натомість дані 
балѓѓьних впливів на території 
білоруської мови свідчать, що 61-
лоруські балтн складались що-
найменше з двох племен. 

Будучи вже в основному балт-
сько - слов'янською синтсзою, 
білоруснни, очевидно, пересслн-
лнсь на захід. Пізніше, десь у 
восьмому сторіччі, вони прнй-
шлн з заходу на свою історичну 
батьківщину. Про їх прихід з 
заходу свідчать численні пі-
леиські, вітебські, псковські та 
інші кургани з залізними реча-
ми зпхітнього типу. Також про 
це свідчать західиього типу ка-
м'яні могили, розкинуті на лнач-
иій території Білоруси. У та-
ких могилах знаходять урни з 
попелом та вироби часу залізної 
культури високої якости. Н. II. 

РЕГЛЯМЕНТАЦІЯ СОВЄТСЬКИХ „ЗМІН" 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

погоднтнсь, що студентські; Заходу, що вона очолює сві-
розрухи в Празі не мусілн 
бути аранжовані, дсмонстра-
цію вірменських жінок в Ері-
вані, під час приїзду там ПІ-
но, треба вже розглядати та-
ки як заінсценізованнй спек-
такль для тих же самих ці-
лсн. Подібно мається справа 
а інформацією ЮП з Відня. 
Як колись Рига, 'так тепер 
Відень с центром розпилю-
ваннл за Захід різних сснса-
цій про події в СССР, яких 
достачає одна споріднена з 
ТАСС'ом „нейтральна" пре-
сова агенція. 

Оствсться ще ‚‚найтяжча" 
канона — виступ Толіятті. 
Тут треба пригадати, що вже 
на XX конгресі говорилось 
про те, що реалізація соція-
лізму в світі можлива різни-
ми шляхами. Національні ок-
ремішності в с п о в н ю в анні 
ідсіі марксизму, автоном-
ність у вирішуванні внутріш-

тову }КІВОЛЮЦІЮ. У висліді — 
він .робить ці і революції 
справжню і велику -прислугу. 

Таким чином лібералізація 
в СССР, „новин курс" в сате-
літах, тактика ТІта-Толіятті с 
з одного боку подиктовані ре-
альнимн вимогами і до де-
якої міри с фактичними змі-
нами; з другого боку, вони 
по сьогоднішній день с ще 
строго контрольовані і пля-
новані. Як такі їх треба в су-
мі розцінювати і сприймати 
як прояв большевицької си-
ти і елястичностн його тспе-
рішнього керівництва, що зу-
міло, як дотепер, щасливо 
вимацеврувати з ситуації пі-
сля смертн диктатора, вііко-
ристати її для ступневого пе-
реведення консчннх змій 
внутрі і назовні і створило 
корисну атмоссреру для ве-
лнкої гри за реалізацію тих 

і самих, незмінних больше-

КЛІТКИ НА РІЗНІ НАГОДИ 
в українському стилі. 

12 штук аа $1.00. 
ІЖСЖЯЙД ва попереднім вади: 
такяям н$лежятоста 

" S V O B O D A " 
83 Orand St, Jersey СИу З, N. J 

ДОКІЯ ГУМЕННА 

ХРЕЩАТИЙ Я Р 
(КИЇВ 1941-43) ''' 

.....Трагічна доба з усіма П жахами та р}іною Ало крізь зло-
пісну заграву страшних пожеж, крізь гекатомби жертв проби-
васться нестримна життьова сила невмирущого народу"... (Го-
лос Чнтача). — 488 crop. У твердій оприіЏ- Ціна МЛО. — Клн-
гарним і кольпортерам належна знижка — Замовляти: 

SLOVO, Box ?2, StHyveeant Station. New York. 9, N. V , USA. 

„УНРАЇНСЬНИЙ ЛІКАР" 

TIVOBOOA" 

Д-ра A. T. ЕШЗЕЯ 
ввгірвпігіИо видаиия. 

В КОЖНШ УКРІ ХАТИ 
Шва $вДЮ. 

Ш яалкшопістю ШЛЯ0Л іаяи 
81-81 Orand St, Jmev OtV 8. N. і 

1 
асі недтги 1 подав спосооя їх лікуваана. 

^ТьРАШСЬКИИ ЛІКАР" 

ніх проблем комуністичних вишнях ідей світової револю-
країн заступав під час свого І ц П . тільки вже ие бруталь-
побуту в СССР Тіто, рівно- ЯІСТ10 сталінської тактики 
часио заявляючи в Сталін- а л е уліпшеними методами 
граді, що, що б не сталося. й о г о соратників. А ці с куди 
Югославія завжди буде по більше небезпечні від першої, 
боці большевнцккого фронту, бо вимагають твердої постави 
Перед виїздом Т.тя до Моє- і г л„боК Ого продуманий тяк-
кпи в нього був Толіятті. Ко- ТІГКИ богютьби зі сторони За-
ЛИ ж він сьогодні домагасть- , х о д у П р и П налвности не с 
ся децентралізації світового, виключене, що з реі'ляменто-
комунізму і звільнення його в а н н х змін можгть витворн-
з-під московського диктату, ' т и с я СПонтанні. бож йдеться 
він робить дві речі: йде на- и і л ь й о н и ж н в и х дам^й 
зустріч вимогам комуністич-' 
ннх партій різних країн (от-. а не автомати. Останні події 
же реалітетам): він звільняє в Познані потверджують таке 
Москву від засдннх закидів припущення. 

Вступайте в глсни Українського Народного Союзу! 

ВКТЛКГКМ, ИА. — B-no on. Днмнтрія П1д,х. 2ЯЯ плаштои}т. ; 
4 ПРОЃЎЛЬКУ на СОЮЗІПКУ в нгді і іо , 29-го липня' !: 
І Переїзд в обі сторони $3.00. Виїзд автобусу о годині 7:30 !; 

рано коло укр. залі Нп! A Carbon. Приймається ще дальші І; 
замоллсння. Зголошуватися просимо телефонічно до: 

В, ЗагвотськиО UN 8-7378 — Д. Муюастил UN в-8482 

ЧР^ 

V I U І N Р УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА СОДОВОЇ 'ВОДИ 
і IV і I I У Я7 GASTON AVt., ОАКГ1ELD. N. }. - Тѓі. ORcpory З-ЗЧЮ 
Займається достаною СОДОВОЇ В О Д И у цілому стеяіі Ню Джерзі . 

Џ- ПО ХАТАХ І Ф Е С Т И Н А Х - - г а К Ш К А Х -4 

ПЛАНУЙТЕ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
СОЮЗІВЦІ 

вя оселі УІІСоюзу в горах Кетскил и Кергонксон, 
Ню Іїорк. 

Гарні відновлені кімнати. — Знамепита кухня. 
Купальяяй басейн. 

Відповідні культурні та розвагові імпрези. 
З уваги на передбачений рух в сезоні, наикра-

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

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN' N A T O N A L ASS-N K T A T E 
Kerhonkson, N. V. — Telephone 5641 

Name 
Address 
Enclosed is rest-rvatlon deposit S for persona. 
1 2 
3 4. 
Date of arrival Time 

(or week a. 



П Р А Ц Я в # Hdp Wanted—Female 9 

В. A L T M A N A C O . 
має вільні місця пращ в новім склепі 

в Short Hills, N. J. 
ОДНА ГОСПОДИНЯ 

ОДНА КАСИРКА 
ОДНА'КУХАРКА 

КЕЛЬНЕРКИ 
РОБІТНИЦІ ЗА БУФЕТОМ 

ДО ПОМОЧІ В КУХНІ 
# 

5 ДНІВ В ТИЖДЕНЬ 
НА цілий ДЕНЬ — НА КІЛЬКА ГОДИН 

ш 
Багато користей 

Нема вакансій до праці на ніч 
Знижки для працівниці. 

Кафетерій для працівниць 
М і с ц е н а п а р ќ у в а н н я 

Модерний будинок з штучним охолоджуванням. 
т 

В справі зголошень Інформуватись: 
Hotel Suburban, Summit, N. J. 

щоденно від понедьпаі до суботи 
від 9:30 рано до 5 по полудні. 

Џ- Голоеитнсь ТІЛЌ№І особисто. ^ 

ДІВЧАТА 
-ЮНКИ 

до праці у фабриці. 
Досвіду непотр'юно. 

Добра платня. 
Досконалі умовини 

праці. 
Юнійкі користі. 

DAGOET A RAMSDELL 
420 Frelinghuysen Ave. 

Newark, N. J. 

Џ n F 4 n а ` О 

P LA S T I C 
Iniection Molders 
JIA ВСІ ЗМІНИ. 

(The 3 Shift Arnuncl the Clock) 
Аплікації мужчпи si здібмое-
тями в ділянці механіки fty-
дуть поважно розглянені. Но-
вий відділ у великій фірмі 
знаній в цілім краю. 

ЇІіч"уш-ч.і ЙВЃОДа авансу. 
L. Т. PLASTIC 

PACKAGES. INC. 
121 WAGARAW RD. 
HAWTHORNEi N. J. 
HAwthorne 7-7197 

ф it r А ц Я џ 
ш HELP WANTED—MALE # 

Н ( ) М І . Ш К А Ш П Г 

ДО ВИНАИМУ 
З-КІДШАТШШ 
АПАРТАМЕНТ. 

Повний комфорт. 
Телеф.: ES 8-5776 

ЌУПУИТВ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ. 

то ОГОЛОШУЮТЬСЯ в ..а в о по пѓ` 

МАШИНОВІ 
ОПЕРЕИТОРИ 

1-ої і 2-ої к.`іясн 
ENGINE LATHE 
BENCH LATHE 

PROFILERS 
MILLERS 

DRILL PRESS 
GEAR BURRERS 

GRINDERS 
GEAR HOBBERS 

BOREMATIC OPERS. 
JIG BORERS 

Донні і нічні зміни. Пренрпсня 
і Г л а т и я для кваліфікованих. 
Можлввість авансів в розвнва-
ючіпся фірмі, иідомій своїми 
пргцігііиннмн інструментами. Всі 
користі. Голосятись особисто, а-
би телефонувати: 

F t . 9-7575-
STERLING PRECISION 

CORPORATION 
3 4 - 1 7 Lawrence Street 

FLUSHING, L. I. 
Near Alain St., Flushing Station. 

ПОТРІБНО МУЖЧІШІІ " 
до М'ИТТЯ "tank truck". 

5 ночей u тижні'. Мусить бути 
спритний і з досвідом. Добрл 
платня, вакації і великі користі.' 

Телеф. в Jersey City: 
HEndcrson З 1706 

ВСЯЧИНА 
ЗА 15 РОКІВ ХОЧУТЬ ЇХАТИ 

НА ШСЯЦЬ 

В Лоо Анджелес заснувалася 
окрема організація з науковців 
і інженерів, яка буде спсціялі-
зуватнся в міжплянстарннх по-
fjopo:KHN. Представник її заявив, 
що через 10 років вдасться по-
їхатн на місяць. Члени цієї 
групи, це відомі фахівці в діляи-
пі далекосяжних керованих ра-
кет. Д-р Джан Л. Барнес твср-
днть. що людство робить перші 
кроки до ..мі.килянетарного ві-
і:у'' з теперішнього ‚‚повітряко-
го віку". Д-р Варнес говорив із 
репортерами про подорож на мі-
сяць так холоднокровно, якби 
говорив про якусь нову ракету. 
Ціс.ю грудою науковців мас опі-
КуматНСЛ Ќ ќ м і с і я Ф о р д а . 

Л М К Р І І К Л І Н Я А Ц І Н F.BPOIIII 
П О І І П П ' І О С Т І . ( ЗІ 

Американські ж у р на л і с т и 
стверджують той факт, що впро-
довж останніх Ю-ох років енро-
пейці в дечому наслідують аме-
рНК а̀япДв. І так в Німеччині в 
багатьох кістах можна знайти 
.бари" в американському ети-
:і. американські машини, які 

грають нові музичні новинки, 
‚‚кока-кола'" і дівчат, які прохо-
джуються по вулицях міста в 
коротких штанях. Европейська 
еліта не любить -ціпі „амсрнка-
ніяиііії". але маси з неї вдово-
лсиі. В Бельгії продавці пива 
побоюються, що „кота - кола" і 
..пенсі - кола" знищать продук-
цію піші". Поширені ..бари" тат 
ЃСОЖ в Іт:ілії. ГолляндІТ та Вель-
і-ії. В деяких містах в Европі 
іске і.-оло шкільних будинків 
ітоять поліцнсти, які дбають 
ііро безпеку дітей, що персхо-
ріть вулиці. Комуністи у Фран-
іії вистуііають `проти „кока - і:о-

ля``, але не миють успіху. 

Li M E Г К А II С І. К І В О Я К1І 
% : О Д І І Т І І М У Т Ь В КОРОТКИХ 

ІНТАНЯХ 

Американська армія дозволила 
воїм воякам ходити вліті в ко-

роткнх штанях та в сорочках з 
короткими рукавами. Ті штани 
й сорочки буд%-гь захисного ко-
льору і хакі і і будуть обл; мовл-
ні вище колін. При сорочках не 
буде краваток. Офіцери мусять 
мати довгі нпанн. коли ќвечір 
підуть до клюбів. Ніхто не сміс. 
носити короткі штани поза слу-
гкбою на вулиці. 

Ф Business Opportunltv 

ЛНВАРІІНКИ 
до легкої і тяжкої праці. Дуже 
добра платня ft асекурація, о-
плачуяама через фірму госпітн-
лілація, асекурація медично хі-
рўтігічпа і П платних свят. 

R. HOE A CO.. Inc. 
North Avenue, DtinelUn, N. J. 

. flu продаж 
"DRY CLEANING1 STORE" 

і будинком і влаштуванням в 
м. Schohnrie. N. Y. $12,500. Виз`-
иес оснований 1D30 р. Власник' 
відходить з причини старости. 
Голоснтись: 

ANDREW SCISLOWSKY 
427 І Ulmnre Avenue 

'- Schenectady 4 , . N . Y l - — -
Dickens 6-7765 

ВІРА ЦЕБЕНН0 ВИСТУПИТЬ З КОНЦЕРТОМ 
НА СОЮЗІВЦІ 

Союзівка, ІСергонкеон. — 
Видатна українська спіипчкл. 
ліричне кольоратурае сопра-
но — Віра Цебенко з Треито-
ну, виступнть з власніѓм кон-
цертом на Союзівці, вакацін-
но-відпочинковій оселі Укра-
їнського Народного Союзу в 
Кетскильських горах, в наи-
ближчу суботу. 7-го липня, 
ввечорі. Своїм концертом, — 
першим на Союзівці, п-пі Цс-
бенко започаткує цьогорічну 
програму традиційних вже 
під час вакацій ного сезону 
культурно-мистецьких імпрез 
на цій вакаційнШ оселі. В 
програмі суботнішньо! імпре-
зн на Союзівці виступлять 
теж два наші письменникн-
фейлетоністн Іван Керниць-
кин (Ікер) та Микола Поне-
ділок. Мистецькими і к'уль-

Чм. 

турннмн імпрезами 'на Сою-
зівці турбується тепер реор-
ганізовааа на останніх річних 
нарадах Головного Уряду У-
НСоюзу окрема Культурна 
Комісія при тому Уряді. Тим 
часом, вакаційний сезон на 
Союзівці вже в повному роз-
гарі. Впродовж цього тижня 
перебуває там на відпочинку 
біля 170 гостей, між ними і 
п'ять новозвівчаяйх пар. Свій 
медовий місяць проводять на 
Союзівці пп. Зеяон і Христн-
на з Шлсмкевичів Голубці з 
IIIиќаго. Михайло й Ірина ЗІ 
Сннлпків Сушкови з Ню Иор-
ку, Михайло і Ніна з Воро-
нів Сосяки з Гаррисбурґу (м.' 
ін. п-ні Ніна — це ..Mice Га-
рнсбург), Петро і Марія з 
Сааковпх Луцяки з Ню Иор-
ку та Олекса Юр з дружиною 
З Филаделфії. 

Хрущов перестерігає арабів перед війною 
з Ізраїлем 

Каїро. — Віііна між ІзраІ-
лем і арабським світом озна-
чала б у практиці виб^ тре-
тьої світової війни — заявив 
Хрущов арабському журяа-
лістові, якому він дав інтер-
вю під час перебування в 
Москві престолонаслідника 
Ємену. Те іитервю вндруку-
вав єгипетський часопис „Ель 
Ахрам", додавши до нього 
коментар, що ці погляди Хру-
щова пояснюють, чому совст-
ський міністер закордонних 
справ Шепілов не захотів 
скласти будь-яку прнхнль-
ну арабам п р о т и і зраїль-
ську деклярацію під час сво-
го перебування .на Середньо-

му Сході, яка могла б вн-
кликати врал{ення, що СССР 
бажас собі ізраїльсько-араб-
ської війни. Хрущов висло-
вився зрештою ді'же нега-
тивно про Ізраїль, як напаст-
ливу, агресивну країну, яка 
тому провокує збройні інцн-
денти з арабськими сусідами, 
щоб дістати зброю від Захо-
ду. Хрущов nopj-Tias арабсь-
кому світові „бути терпелн-
вим, сильним і з'сдиненнм", 
а коли б Ізраїль спровоку-
вав війну, то СССР помага-
тнме арабським державам, 
але це, власне, і було б ужл 
третьою світовою шиною, до 
якої Совсти очевидячки тепер 
ще непідготовані. 

‡ 
Дружина Ніна Сергіївна Тучапська 

з глнбокіш сумом сповіщає Рідним Друзям І Знайомим 
про смерть Дорогого Мужа 

ПР0Ф. ГРИГОРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
Т У Ч А П С Ь К О Г О 

що сталася в Рузвслт пиіпталі в Ию Порќу 
2-го лппші 1956 року. 

Тіло ІІ(чЗіжчііка знаходиться "в похоронлому заведенні 
Frank Е. Campbell, Madison Ave., і 81st St., в Ню Порќу. 

П А Н А Х И Д А 
буде відслужена в середу, 4-го л і т н я , о 8-ій год. вечора. 

ПОХОРОННА СЛУЖБА БОЖА -
п Катедральному Соборі св. Володимира Української Православної 

Церкви — 334 Схід, 14 вул., в Ию Порќу, 
в четвер, 5-то липня, о год. 10-Ій ранку. 

'І 

Р О З Ш У К И 

ЗДА плянують збудувати другий модерний 
пасажирський корабель 

Вашингтон. — Корабельна 
Лінія „Юнайтед Стейтс" звер-
нулася.до, Конѓр^су з цроск-
том признати орондн 'на будо-

MISCELLANEOUS 
W # W # K H i # K # W # W # # W i W i r O 

т Праля — Help Wanted — Agency — Праця 9 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться до Агенції Поссрсдинцтпа Чр:іцІ 

TOMPKfNS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 — 3rd Avenue, New York 3, N. У. # TeL ORchard 4Ц37 

Особляво потрібні кваліфіковані, або декваліфіковані 
{Ќ}біті і мќи до пралі в ресторанах: 

КУХАРІ, БУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ПОСЛУГАЧІ, ПОМІІВАЧІ 1 Ін. 

4 Заходьте до вашої Аг опції, яка Ісиус вже SO років! в 
Нвша Аісвція відома, ию дас охочим добру й добре 

BJUTMV І І{ІИЦІО! 1І(`рі ' і :он:ійті-оі п р о Цо! 
JOHN OELETY. вашгяжк 

УВАГА! 
к у п у п т Е 
Ш К І Р У 

ДЛЯ ВИСИ.ІКИ 
ЗА ОКЕАН 

Найкраща якість, 
ііомірковані ціни. 

Henry Frank 
Leather Co., 

INC. 
226 E. Washington Street j! 

SYRACUSE, N. Y. 

вў ipyrbiW івелиќЬг'О ілодернб-
го пасажирського корабля, 
подібного до корабля „Юнай-
тед Стейтс", щоб ЗДА мали 
два найбільші н найшвидші 
иасажнрські кораблі. Кора-
бель ‚‚К)наіїтед Стейтс'',. Bjfl-
даннй до вжитку чотири ро-
ки тому, здобув рекорд швнд-
костн в переїзді через Атлан-
твк з Америки до Европи і 
назад. В урядових колах аа-
являіоть,, що той другий мо-

дерний корабель почнуть та-
кн буду'вати. Він мав би кош-
тувати від 90.000.000 до 100,-
ООО.ООЬ ' доларів. Корабель 
„Юнайтед Стейтс" пливе до 
Америки три дні І̀О годин і 
40 мінут, і може везти 2,000 
осіб. На будову НО̀-ІОГО кораб-
ля корабельна лінія` мала б 
видати паї на суму 40,000.000 
доларів, а решту мав би дати 
уряд. Корабель „Юнайтед 
Стейтс" коштував 77,700.000 
долярів. а чого паї становили 
34,850.000 долярів, а решту 
додав уряд із своїх фондів, 
прнзнпченнх на субсидії на 
будову нових кораблів. 

і 

Пошукўів тіточиого брата 
Михайла НОВЩЬКОГО 

з села Могнльннця, 
ѓіоніт Терсбовля. 

Хто ѓший би щонебудь про нього 
або иін сан прошу писати па 
адресу: 

EMIL1JA SALIJ 
(гшмужнп) BABSKY 
150 North 10th Street 

Brooklyn 2, N. Y. 
Гплипа ПЛЕТЕНИЦЬЌ А з до-
му Дика пошукус Петра IUCT-
ГУШВ, був в Тнролю — та Ие-
.інпа І Марію КЛЬОФУ з Хлі-
ниськ і п. Сгнайків. Прошу лас-
капо пќѓати на адресу: 

HELEN PLETENYCKY 
297 Chambers Avenue 
East Meadow, N. Y. 

Палата Репрезентантів прийняла законо-
проєкт про медалю за цивільні заслуги 

разів звертався до Конгресу з Вашннгтон. — Палата Ре-
презентантів прийняла зако-
нопроскт про медалю, яку ма-
лн б діставати цивільні особи 
за заслуги в ділянках науки, 
рільництва, г р о м а д янськоТ 
праці і т. п.. Ця медаля була б 
рівнозначна з дотеперішньою 
Конгресовою Почесною Меда 

рекомендацією }'хвалити зако-
нопроскт про медалю за ци-
вільні заслуги. Ця справа ви; 
ринула тоді, коли треба було 
вшанувати д-ра Ионаса Солка 
за тс, що винайшов вакцину 
для щеплення проти дитячого 
паралічу, і не'було цивільної 

лею за героїзм. Кандидатів на і медалі, на яку заслуговував 
одержання цісї медалі визна-
чувала б п'ятичленна рада, а 
надавав би її Президент. Пре-
зидент Айзенгавер вже кілька 

в В А К А Ц І Ї в 

Р І З И Р 

KOWBASNIUK AGENCY 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

277 EAST 10th STREET^ NEW YORK 9, N. Y. 
(Біля Avenue A) TeL: ALgonquta 4-8779 

ШИФКАРТН продаѓмо на всі кораблі 
ГРОШІ посилаємо до всос країв 1 виплачўемо на останній 

пошті. 
АФІДЕВІТН, прохання та інтяі потрібні д о к у м е н т на спро-

tiijvAч`нпм рідних і анийимих до Америки. 
ОБЕСШЕЧЕИНИ (ш^иурацДя) ВСІХ родів у етейтах Ню 

Иорк і Ню Джерзі. — Асекурація знижки 15% для 
кваліфікованих автоводіїв. 

! ПРОДАСМО доми та ќсякого роду бнзаеса. 
ПЕКЛО — Пачки до всіх країн К`вропи. 

Віра Ковбиешок-Шум(`йко — Антін Шумеяко 
Відкрвто від пон. до п'яттпттгі _ , ЛЛ" суіотн: v Від Ю:00 рано до 2:00 поп. 

від 9:30 рано до 7 всч. „ И г д 1 „ Лакрнг^ 

V 

ЯКЩО ПЛАНУЄТЕ ВПЇЗДЖАТП НА ВАКАЦІЇ, 
то напишіть або задзвонить до 

PINE HILL RESORT 
M1LFORD, NEW JERSEY Tel. Mllford 4-4714 

Пап Михайло ГРІІЦКОШІН властитель оселі Гарантўе 
нам домашні харчі, молоко, масло, сир. ярвна і Т. і. Рівнож 
в нього с прекрасний великий басейн до купання, площа 
до відбиваний, ловлення риби, полювання І багато інших 
вигод. Повітря в цій гірській частині стейту Ню Джерзі 
с дум:е здорове. 

Бажаючі зарерзервувати собі кімнатн з кухнею на ці-
лнй сезон можуть голоеитнсь особисто, листовно або теле-
фонічно. 

Нюйоркчани можуть набути ближчі Інформації в 
MIKE RESTAURANT — 157 Avenue "С", New York, N. V. 

цей лікар. 
УКРАЇНСЬКА КРАЙНІШІЙ НА 
ЧУЖИНІ — ЦЕ ОГТОЯ НА-
ІПОГО САЛІОЗБЕРЕЖЕігаЯ! 

Посмертна Згадка 
МАРШ КЕНДИБАЛЮК. доп-

голітня членќа С-ва „ЛюГюв" 
Відд. 177 ЛІІСоюу в НровІ-
девс, P. АЙ., померли 22-го 
ЧРрвия 1056 р. в 64 р. жпття. 
Покійпп ио.ходили з села О-
ріііп.-іііці. іюв. І`усчтіш. Поли-
џлин у смутку S зямужні доч 
кн ЛДІМІО, Маріќї і Ярославу 
Похврон відбувся 26-го черв-
ЯЯ нрн участі родшін І чле-
ііік ВІддЬу. — В. ІЙ II.! 

І. Либа, секр. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ 

194 ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
З огляду на феріі, побір вкла-

док за місяць липень відбудеть-
к дні 14-го липня ц. p., о 

год. вТд 11 перед пол. до 4-ої по 
полудні. Оскільки дехто із чле-
нів не мав би змоги в тому часі 
вллатити, просимо вплатитй 
свої вкладки до „Самопомочі" 
при 68 East 7th Street, New York 
City, на конто чекове No. 637. 
Звертаємось з прохай, до всіх 
членів, головно тих. які заляга-
ють із вкладками, що'би всі свої 
аалегдості вирівняли в цілості, 
бо в противному разі будемо 
змушені проголошувати до су-
спенди. — Управа Відділу. 

Лишмося сумною вісткою з Гідними і Знайо-
м і їм и, що у Шикаі'о, дня 17-іч) червня 195G нена-
д'ні по упокоївся в Бозі на 73-му році життя наш 
Найдорожчий Муж, Батьк'о і Дідуньо 

бл. п. ГНАТ САЛДАН 
Похоронні обряди відбулись дня 20 червня. 

Горем прибиті: 
ЛИНА — дружина 

зі сипами, донькою, невістками, 
зятем і внучками. 

ФІІЛАДЕЛФІЯ. ПА. - Збори 
Т-ва „Сдиість" В і д д 163. відбу-
дуться в неділю, 8-го липня, в 
домі Горожан, R47 N. Franklin St.. 
о год. 1-ій по пол. Проситься 
всіх членів прибути на призна-
чений час. - М. Лсшак, предс; 
Ст. Филик, фін. секр.; Дм. Мнсь-
ко, рек. секр'. 

^ 

Лі.шмосл сумною вісткою з Рідними й Знаяо-
.мііми, що на Рідних Землях у Юськовичах — Зо-
лочівщина, дня 19-го травня 1956 р. упокоїлася в 
Бозі на 79 році життя наша Найдорожча Маги й 
Бабуня 

6л. п. ЕВДОКІЯ ЯНОВИЧ 
, Горем прибиті: 

МИХАПЛО — син,- Вілнмантик 
СТЕПАН — син, Торонто, Канада 
ІРЕНА — невістка ;. -А- - ' 
ТЕТЯНА т - внучка 
Вічна їй На.м'ятьІ 

ш ДРІБНІ оголоппшна 9 
АРКА, 48 Е. 7-ма вул. 

в Ню Порќу 
(GR 3-3550) 

на бажання висилає всім 
дарові Каталоги. ' 

і НЮ ИОРК, II. П. - Піврічні 
збори Т-ва св. Володимири Від-
діл 130 відбудуться в суботу, 
7-го липня, о год. 8-ій всч., в 
приміщенні укр. кат. Ветеранів 
при 33 Іст 7 вул, В програмі 
зборів, персчнтання протоколу, 
піврічний звіт урядників, розда-
ча днвідепдн. поправка стату-
ту й інші справи. Проситься 
всіх прийти на означений час. 
Перед зборами можна вплатитй 
членські вкладки. - О . Марків, 
Г. Лучанко. М. Кравчук, І. Ма-
лсць. 

КЛІВЛЕНД. О. Піврічні збо-
ри В-ва Запорозька Січ Відд. 
251 відбудуться в неділю, 8-го 
липня, зараз по співаній Сл. 
Божій в церковній залі 2280 W. 
7th. Просимо членів прийти, 
масмо дуже важні справи до 
полагодження. — В. Козир, 
предс; Д. Шмагала, секр. 

КЛІВЛЕНД, О. — Т-во Сокіл 
Відд. 336 повідомляє своїх чле-
нів. що піврічні збори відбу-
дуться в неділю. 8-го липня, о 
1-ій год. по пол. Просимо всіх 
членів прийти взяти свої днві-
деиди і вислухати звіт з півріч-
ннх зборів. Вписуйте своїх зна-
Йомнх до Т-ва Сокіл і УНСо-
юзу. — Г. Степанеќ, предс; Г. 

З А П А М ' Я Т А Й Т Е 
н о в у а д р е с у 

слино! української ювелірної 
крамниці в Ню-Порќу 

4 в М Е Т А оф-

Перероблені 

МАШИНКИ 
до 

ПИСАННЯ 

?ч 

англійські, ціна $25.00. Мас-
мо також нові і перероблені 
українські машинки. Рахун-
кові мпшнпи. Офісові прнря`-
ди. Потрібно агентів. 

ALL LANGUAGES 
T V P E W K I T E R COMPANY 

119 W. 23rd^SL (6—7 Ave.) 
New York, N. Y. 

Phone: CHelsea 38086 

КЛІВЛЕНД, О. - Місячні 
збори В-ва св. ап. Петра І Павла 
Відд. 102 відбудуться в неділю, 
8-го липня, зараз по всіх Сл. 
Божих в церковній залі 2280 W. 
7th. — М.Декан, предс; С. Ко-
снк, кас; М. Бобечко, секр. 

РАЧЕСТЕР, Н. П. — С-по. 
Пресв. Богородиці Відд. 36, по-
відомляс. своїх члеикннь. що 
збори відбз'дзться в неділю. 
8-го червня, о год. 4-ій по пол.. 
в церковній залі 305 Гудсон 
Епе. Контр. Комісія здасть звіт 
за 6 місяців і буде роздача ди-
віденд. Просимо пшгвести ио-
внх члеикннь до ^'HCoюзy і Се-

Кісіль. фін. секр. і кас; Т. Каль- стрицтва. — Ева Герула, прдс; 
мук, рек. секр. М. Шворц, кас; С. Гунька, секр. 

ТЛРЗ.АН, ч. S696. Друѓгі наго да. 

Г HANUSEY MUSIC CO. 
244 WEST G1RARP AVE., PHILA. 23, PA 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ПЛАТІВОК 
В АМЕРИЦІ 

Найкращі патефони — на Ллінших марок. 
П ѓ л і Івадвшно від 9:50 рамо до 8-ої вечора. 

ЃГ — --і і і ч т ђШ т fa ят, М ВД Д Ш ^ лш at Ш 

TAfcZAN RACBP PAST THE STAKTLEP-
GUARPS ТО AVENGE TANJOfZ..t 

LytwynMytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

801 SPRIN0F1ELD AVENUE 
1RV1NGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5553 

Тарзан відкинув здивованих 
вартових, щоб заохотити Тан-
тора до помсти . . . 

і_ . ^^. ;. v - '-- - - -:.=--^- . "-

Потім в розпачі, вхопивши гострого кип, Міло націдився, 

сподіваючися влучити зброю в груди мавполюдини! І 

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

І; Обслуга чесна І найкраща ; 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

! John Bunko 
Licensed Undertaker 

St Embalmer 
REASONABLE PRICES 

і 437 EAST 5th STREET 
New York City 

jj Telephone: GRamercy 7-7661 
і . 

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

Запихається похоронами 
в BRONX^ROOKLYN, NEW 

YORK Ѓ ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarerna 
129 EAST 7th STREET 

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

, 


