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П'ЯТЬ ЦЕНТІВ 

ПРЕЗИДЕНТ ПОЧИНАЄ 
ВИБОРЧУ КАМПАНІЮ 

12 ВЕРЕСНЯ 
З А П Р О Ш У Є 500 РЕСПУБЛІКАНЦІВ НА ЗБОРИ Д О 
ГЕТТИСБУРГУ; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НІКСОН ГОВО-

РИТИМЕ ПРО СПОСІБ, Я К ВЕСТИ КАМПАНІЮ 
Вашингтон. — Президент 

Айзенгавер започаткує ви-
борчу кампанію своєї партії 
в середу 12-го вересня і за-
проснть ва свою фарму в 
Геттнсбузгу, Па., на той день 
коло 500 республіканських 
провідників, для. _ яких буде 
влаштоване прийняття в фор-
МІ „пікніку". Віце-президент 
Рнчард М. Ніксон ви голосить 
довшу промову на тему, як 
вести виборчу кампанію. Пре-
зядевт виголосить коротку 
промову аж по полудні. Досі 
немає пляну, щ'об цю промо-
ву передавати як платну че-
рез радіові й телевізійні ста-
ції, хіба що окремі стадії зро-
блять це самі в рамках своїх 
передач. В запрошеннях на 
ці збори підкреслюється те. 
що республіканці мусять ста-
ратнся про те, щоб якнайбіль-
ше виборців заресструвало-
ся до участи в виборах. Пре-
соаяй секретар білого Дому 
Джеймс С. Гаґерті заявив 
журналістам, що промовою 
в Геттисбургу Президент тіль-
кн започатќўе виборчу кам-
пакію, а кілька днів пізніше 
виголосить свою першу біль-
щу промову ^ерез радіо й те-
левізпоА але ўДосі ще не відо-
мо, кялнУИ(е ДЄ відбудеться. 

прийняття для великої пар-
тійної родини, і на них госпо-
дарями будуть президент Ай-
зенгавер із дружиною та ві-
це-презндент Ніксон і його 
дружина. Мабуть, збудують 
велике шатро на подвір'ї фар-
ми, в якому будуть гостити 
учасників зборів. На ці збори 
запрошені члени Край. Ком., 
з кожного стейту та 96 го-
лов і містоголов стейтовнх 
партійних комітетів. Крім то-
го запіющені до Геттисбургу 
голови виборчих комітетів 
для перевнбору Айзенгавера 
та представники інших респу-
бліканськнх організацій. Ко-
шти цього прийняття покриє 
Крайовий Республіканський 
Комітет. В Білому Домі Пре-
зидент прийняв державного 
секретаря Джана Фостера 
Доллеса, з яким обговорював 
суезьку кризу. Президент на-
казав Центральній Розвідчій 
Агенції вислати демократич-
ному кандидатові на прези-
дента Адлесві Е. Стівенсоно-
ві перший тижневий секрет-
ний звіт про закордонну си-
туацію. Відтепер такі звіти 
ця агенція висилатиме Стівен-
сонові щотижня аж до внслі-
ду виборів в дні 6-го листопа-
да. Якщо б Стівенсон переміг 
в тих виборах, то діставав би 
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Ці збори республіканців в ті звіти аж до своєї інавґура-
ГеттЯсбурґу подумані як ції в дні 20-го січня 1957. 

Голл керуватиме виборчою кампанією 
Айзенгавера і Ніксона 

Вашингтон. — Секретар 
Білого Дому Дйсеймс С. Га-
ґерті повідомив, що голова 
Республіканського Крайового 
Комітету Ліонард.В. Голл ке--
рўватиме виборчою кампа-
нісю президента Айзенгавера 
і віце-президента Ричарда М. 
Ніксона. Демократи прнзна-
чилн на керівника виборчої 
кампанії Джеймса А. Фінне-
ґена, а становище голови їх-
нього крайового комітету за-
ймас і надалі ҐІол М. Ботлер. 
Голл скликав окрему конфе-
ренцио до Білого Дому, на 
якій обговорювано виборчу 
стратегію республіканців. В 
цій конференції взяли участь 
головний асистент президен-
та Айзенгавера Шерман 
Адамс; зв'язковий старшина 

‚Білого Дому з Конгресом — 
генерал майор Вілтон Б. Пер-
сонс; генеральний прокура-
тор — Герберт Бравнелл; 
бувший секретар Білого До-
му — Томас Е. Стіфенс і те-
перішній секретар Білого До-
му — Джеймс С. Гаґерті. 
Президент Айзенгавер кон-
ферував із Адамсом та інши-
ми своїми помічниками перед 
цією конференцією. Після 
конференції Гаґерті заявив, 
що через кілька днів опублі-
кують повідомлення про рі-
шення на цій конференції. 
Президент Айзенгавер за-
явив, що не буде виголошу-
вати багато промов, але не 
виключає, що зможе поїхати 
до кількох важливх районів 
із своїми промовами. 

Директор Центральної Розвідної Агенції 
остерігає проти комуністичної стратегії 

Вашингтон. — Директор 
Центральної Розвідчої Аґен-
ції Аллен В. Доллес заявив 
на зборах визначних урядов-
ців, військовиків, внховників, 
журналістів, робітничих про-
відннків і представників під-
прнсмств, що треба критично 
дивитись на ‚миро`ві усмішки' 
совстських дипломатів, бо 
кремлівська верхівка послу-
говусться тепер новою страте-
гісю, щоб прн допомозі „пар-
ляментів" здобути панування 
над світом. На першому пляні 
комуністи хочуть опанувати 
Італію, Францію та Індоне-
зію. Доллес заЗгаив, що не 
треба легковажити тих кому-
ністнчних плянів, які склав 
Ленін ще на початку 20-их 
років цього віку, бо вже те-

пер комуністи мають за сою-
зників інші некомуністичні 
партії. І так в Італії вони ма-
ють своїх послів 143-ох, але 
з ними майже завжди голосу-
ють ще 75 послів із партії 
соціяліста Ненні, так, що во-
ни мають в італійському пар-
ляменті аж 218 голосів на 
всіх 590. У французькому 
парляменті комуністи мають 
150 послів на 600, а в Індо-
незії комуністи дістали 17 від-
сотків всіх голосів — 6,000,000 
голосів в виборах в 1955 р. — 
Тому вільний світ мусить пи-
льно слідкувати за цією ко-
муністнчною стратегією, якою 
вони хочуть здобути пануван-
ня над світом, — остерігав ди-
ректор Центральної Розвідчої 
Агенції. 

Вісім вільних держав нараджуються для 
оборони південно-східньої Азії 
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Вінніпег, Манітоба. — З 
Вінніпегу надійшла вістка, 
минулої неділі, 2-го вересня, 
що там, у віці 72-ох років 
помер Архиспископ Василі Ѓі 
Ладика, ЧСВВ. Він народпв-
ся в місті Дрогобичі, Зах. У-
країна, 1884 року. Народну 
школу і гімназію скінчив в 
родинному місті і в 1903 р. 
вступив до Чина св. Василія 
Великого. В 1909 році, виїхав 
до Канади, де в Моитреалі за-
кінчнв богословські студії та 
1912 року був висвячений на 
священика. Після того вів 
широку місійну працю по 
всій Канаді, від 1922 до 1929 
року був. Ігуменом монастиря 
оо. Васнліян в Едмонтоні, а 
14-го липня того ж року від-
булася його консекрація на 
єпископа в Едмонтоні. 14-го 
липня 1954 року канадійські 
українці-католики відзначили 
25-річний ювілей єпископства 
Кир Василія Ладнки. Перебу-
ваючи більш як чверть сторіч-

чя на єпископському престо-
лі, Покійний Архослископ не-
втомно працював над релігій-
ним та національним підне-
сенням своїх вірних. Засну-
вав тижневик „Українські Ві-
сті", світову організацію Брат, 
ства Українців Католиків, Лі-
ґу Українських Католицьких 
Жінок та Українське Католи-
цьке Юнацтво, Запомогове 
Братство св. о. Николая та 
добродійне Товариство св. Ио-
сафата. Дбав про те, щоб свя-
щеникя навчали дітей укра-
їнської мови в вечірніх шко-
лах, а під час і після другої 
світової війни виступав в обо-
роні скитальців та домагався 
їхнього допущення до Кана-
ди. Завдяки невсипущій праці 
Кир Василія Ладнки тепер в 
Канаді с чотири українські 
католицькі екзархати: мані-
тобський, едмонтонський, то-
ронтонський і саскачевансь-
кий. Похорони Покійного Ар-
хисрея відбудуться в четвер, 
6-го вересня. 

Маніла, Філіппіни. — В по-
неділрк 3 вересня ц. р. роз-
почалнсь в столиці Філіппін 
Манілі наради військових ре-
презентантів вісьмох держав, 
членів Організації Південно-
Схід нього Азійського оборон-
ного пакту (СЕАТО). Голо-
вою американської делегації 
ва цій конференції с адмірал 
Фелікс Стумп, командуючий 
американською фльотою на 
Тихому океані з головною 
кватнрою на Гаваях. Він за-
явнв журналістам, що вій-
ськові репрезентанти вісьмох 
держав, учасників названої 
організації колективної без-
аеки в південно-східній час-
тині Азії, виготовили вже де-
тальні стратегічні пляни, як 

негайно поспішити з допомо-
гою будь-котрій країні в то-
му обширі, яка стане предме-
том комуністичної аґіи?сії. Пе-
ребуваючий у тому часі на 
Філіппінах генерал Ван 
Тганг Као з південно-в'етнам-
ської армії заявив, що на ви-
падок нової агресії комуніс-
тів проти Південного В`стна-
му, цеп останній, ставлячи 
агресорам збройний спротив 
негайно звернеться до СЕ-
АТО з закликом прийти В'ст-
намові з військовою допомо-
гою. Південний В'єтнам. Пів-
денна Корея, Формоза (нац. 
Китай) і Японія не належать 
до СЕАТО, хоч кожна з тих 
країн входить в орбіту віль-
ного світу та мас союз із 
З'сдиненими Державами. 

Аден аў ер спричинив скликання Ради Зах.-
Европейської Унії 

Париж. — На 15 вересня 
д. р. скликано до Парижу 
Раду З а х ідньо-Европейської 
Унії, яка складається з 7 дер-
жав: Англії, Франції. Італії, 
Західньої Німеччини, Бельгії, 
ГОЛЛАНДІЇ І Л ю к с е м б у р г у . 
Сталось це на вимогу зах.-
яімецького канцлера Конрада 
.^денауера, с т р и в о ж є ного 
вістками про плян перевести 
до 1960 року редукцію аме-
риканської армії на 800.000 
вояків, прн чому це мало б 
статися в значній мірі кош-
том стягнення з Европи аме-
риканськвх військ. Також 
англійці, які у зв'язку з Су-
езькою кризою стягнули 5 
тисяч військових техніків з 
Надреяії, мають ніби відкли-
катн з Західньої Німеччини 
20.000 війська. Аденауер ля-
касться, що така політика 

заохотить СССР до поштовх-
нення комуністів із Східньої 
Німеччини до агресії, цілком 
по зразку наїзду північних 
корейців на Південну Корею. 
Це довело б до громадян-
ської війни в Німеччині, яка 
була б для німців тим страш-
ніша, що — за передбачуван-
ням Аденауера — західні 
держави не вмішались би ту-
ци, лякаючись вибуху тре-
тьої світової війни. Цю спра-
ву заторкував німецький мі-
ністер закордонних справ 
Врентано у розмові з держав-
ним секретарем Доллесом у 
Лондоні, а також ген. Гойзін-
гер, що спеціяльно приїздив 
до Вашингтону до америкая-
ських військових кіл. Старий 
канцлер мабуть не вдоволив-
ся виясненнями, що їх дістав 
від американських офіційних 
чинників. 

ГЕН. ҐРУНТЕР НЕ 
ПЕРЕДБАЧУЄ ВІЙНИ 

ЗАСУЕЗ 
У КАІРО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ТАПНІ ПЕРЕГОВОРИ 

В СПРАВІ СУЕЗЬКОГО КАНАЛУ 
Каї{ю. — Головний коман-

даііт збройних сил Організа-
дації Північно'- атлянтійсько-
го пакту (НАТО). ген. Аль-
ірред Ґрунтер заявив, що він 
ке передбачає війни з приво-
чу теперішнього конфлікту 
'А Суезький канал, аро-мен-
т^очи цей свій погляд бра-
сом достатньої підготови до 
іійнн збоку Совстів і їхнім 
острахом, щоб такий льокаль-
.інй конфлікт не перетворив-
ся у третю світову війну. Цей 
погляд ген. Грунтера знахо-
,нть потвердження у 4ткті 

..приязної атмосфери", яка — 
за пій офіційними повідомлен-
ІІЯМИ - панўе під час тепе-
рІШНІх переговорів, які ве-
дуться в Каїро поміж Комі-
сісю П'ятьох, вибраною на не-
давній Лондонській конфе-
ренції 22-х держав у справі 
Суезу, та президентом Єгнп-
іу Нассером. На другому ді-
ловому засіданні у вівторок 
4 вересня ц. p., яке тривало 
майже дві години, през. Ґа-
маль Абдель Нассер у 45-
чвилинній промові з'ясовував 
-.гипетське становище. Після 
гого становище 18-х держав, 
.-формуловане у проекті дер-
кавного секретаря Доллеса, 
іідтрнмував і пояснював го-
ювл Комісії П'ятьох, австра-
аійськин прем'єр Артур Ґор-
дон Мензіс. Всі інші члени 
Комісії покищо тільки при-
слухувалнсь. Цими іншими 
членами є три міністри закор-
донних справ: Швеції, Ірану 
і Етіопії та державний підсе-

Нанадійський професор захоплений Україною 

Помер батько віце-президента Ніксона 
Лос Анджелес, Каліфорнія. 

Вночі з четвертого на п'ятий 
вересня помер батько віце-
президента — Френсіс Ніксон 
у віці 77-ох років. Френсіс 
Ніксон хворів вже довший 
час, недавно він перебув опе-
рацію шлунка, але після того 
його стан здоров'я не попра-
вився і під час республікан-
ської конвенції віце-президент 
Ричард М. Ніксон мусів від-
летіти з Сан Франсіско до 
Лос Анджелес, бо його бать-
ко був в критичному стані. 
4-го вересня Френсіс Ніксон 
був непритомний, а вночі за-
кінчнв життя. При його смер-
ті була присутня вся родина: 

брати, дружина та сини. Ві-
це-презндент Ніксон скасував 
на найближчі дні всілякі зо-
бов'язання. 

Џ В Нюарку, II. Дж., нащад-
ка славної родіши 84-річного 
Філіппа Карролтона хтось побив 
так важко, що він помер. Мнну-
лого року невідомий ЗЛОЧИИЄШі 
також тяжко його побив і поѓра-
бував 6 долярів. але тоді він ви-
дужав в шпиталі. Старик не за-
хотів випровадитися з свого ме-
щканвя. 

# Організація А м є р н к анці 
для Демократично! Акції фор-
мально заявили, що підтрнму-
ватиме демократичного кандн-
дата на президента Адлея Е. 
Стівенсона та сенатора Еетоса 
Кіфовера - на віце-президента. 

Збори Професіоналістів вшанували пам'ять 
д-ра Л. Мишуги 

В АМЕРИЦІ 
ф 5-го вересня мехіканський 

президент Адольфо Руіз Корті-
нес відкрив у Мехіко Ситі 20-ий 
Міжнародний З'їзд `Р є о л о г і в. 
який триватиме цілий тиждень І 
ж якому бере участь 3,000 нау-
ковців із 62-ох держав. Із ЗДА 
тінбуде на з'їзд найчисленніша 
делегація - 200 осіб, Із СССР 
— 90. 

9 У „Дежь Прві$" 75.000 осіб 
відвідало стейговнй Ярмарок, 
виставку в місті С и р а к ю з а х . 
Н. И. 

Џ На коявеяціі Міжвародио-
го Товариства Машиністів, що 
відбудеться 6-го вересня, про-
мовлятиме демократичний каи-
дидат на президента Адлей Е. 
Стівенсон. Ця конвенція відбу-
деться в Сая Франсіско і в ній 
візьме участь І.ВОО делегатів, 
які репрезентують 900,000 чле-
виа - JSiaft 

# Суддя в МІнеолІ, ЛоїѓЃ Ай. 
ленд. Н. И.. засудив 16-річного 
автоводія за неправильну їзду 
до 4-денного ув'язнення. Суддя 
не визначив хлопцеві довшої 
кари, щоб вія міг своєчасно з'я-
витнся до школи. Еміл Дж. Ек-
рот переїхав без затримки чотн-
ри червоні світла І два знаки, 
де треба було зупинити авто. 

ф Державний гекретар Джан 
Фостер Доллес заявив, що не 
матиме часу на те, щоб брати 
активну у'часть в виборчій кам-
паиії. 

ф Голова Міжнародного То. 
вариства Машиністів А л б є р т 
Дж. Гейес заявив, що коли 
обидві великі партії. Демокра-
тична і Республіканська, не зу-
міють розв'язати важливих про. 
блем, тоді зорганізований світ 
праці мусітнме подумати про 
організацію такої партії, яка 
могла б це зробити. 

ЄВГЕН ПОЛОНИНІ ПЕРЕВНПРАІПІП НА ГОЛОВУ 
ТОВАРИСТВА 

Бофало. її. П. — Товарнст-
во Українських Професіоналі-
стів, яке зв'язане з Лігою У-
країнської Молоді Північної 
Америки та відбуває свої що-
річні збори разом з конвен-
цісю Ліги під час зв'язаного 
із Святом Праці кінцем тож-
ня на початку вересня, вша-
нувало пам'ять покійного го-
ловного редактора ‚‚Свободи", 
д-ра Луки Мишуги, признав-
ши йому посмертно своя пер-
ше річне відзначення — ме-
талеву таблицю з англомов-
ннм написам: „У пам'ять 
Д-ра Луки Мишуги. 1887-
1955, вченого, патріота, гума-
нітариста". Підписано: Това-
рнство Українських Професіо-
налістів Північної Америки. 
Відзначення передано на ру-
кн головного предсідника У-
країнського Народного Сою-
зу і одного з виконавців волі 
покійного д-ра Луки Ми-
шуги, п. Дмитра Галичина, 
під час річних зборів-вечері 

Торонто, Канада, — Кенон 
Г. Л. Поќслі, президент уні-
верснтету в Галіфаксі, який 
за другої світової війни був 
полковником, а в своєму жнт-
ті 8 років служив місіонарем 
— на сторінках „Торонто Дей-
лі Стар" з 28 ц. м. описўе свої 
нраження з недавньої подо-
іюжі по Совстському Союзі. 
Коли він, з іншими прогулян-
ківцямн, висів з літака на ле-
товйщі в Кнсві, то група сту-
дентів підійшла до них із 
квітами: „прегарний звичай, 
що ми його раз-у-раз стрічали 
в Україні". „Подорозі до го-
телю все було барвисте: сади, 
парки, багато бу'динків та 
найбільше — люди і їх одя-
ги. У Кнсві ми стрінули щось, 
що рідко могли бачити в Мо-
скві, щось, що відтоді ми 
стрічали вже часто у нашій 
дальшій подорожі: загальну 
приязність людей... Трудно 
окреслити відношення Украї-
ни до Росії. У Кисві нам по-
( тійно пригадували, ЩО укра-
Гнці с окрема нація, що їх мо-
на цілком інша; иазверх во-

ни виглядають краще; місто 
засіяне статуями національ-
них героїв; і всюди знаходите 
докази, що Київ мас довшу іс-
торію, ані ж Москва". Автор 
висловлює погляд, що Кремль 
„веде політику підтримування 
місцевої автономії в ділянці 
мови, культури і внутрішніх 
справ". З цілого нарису про-
фесора, який із восьми кана-
дійськимп студентами місяць 
перебув в СССР, видно захоп-
лення Україною. 

кретар ЗДА, Лой Гендерсон. 
Всі наради ведуться тайно і 
тому нема про них ані офіціЙ-
них відомостей, ані ніяких ін-
шнх від ніодного з учасників. 
Прем'єр Мензіс заявив лише, 
що „ми є щойн'о в початќо-
вій стадії розмов" та що „ми 
не почали сваритися". Він 
виявляв добрий настрій, дар-
мащо офіційний єгипетський 
щоденник в Каїро, за очеиид-
ною згодою през. Нассера, 
гостро заатакуваа плян держ. 
секретаря Доллеса щодо ін-
тернашіонального управлін-
ня Суезьким каналом, назвав-
шн його словами Шепілова, 
що таке управління — це 
„колективний КОЛОНІАЛІЗМ". 
Преса здогадусться, що през. 
Нассер по суті відкинув прс-
скт держ. секретаря Доллеса, 
підтримавши з свого боку 
давню пропозицію, щоб скли-
кати ще одну міжнародну 
конференцію „всіх користува-
чів Суезьким каналом" чис-
лом коло 40 держав і на тій 
конференції скласти нову 
конвенцію, яка потвердила б 
свободи плавби Суезьким ка-
налом під авспіціями Об'сдна-
них Націй. Однак Нассер, 
мовляв, не відступао від прин-
ципу, що Суезький канал с 
власністю Єгипту і тому Єги-
пет адмініструс ним та ьідпо-
відас за нього. Оптимісти 
підкреслюють, що през. Нас` 
сер залишає „відчинені две-
рі" для дальших розмов і то-
му може ті розмови доведуть 
до порозуміння. 

Поширюється коло арештувань за 
„шпигунство" в Єгипті 

Ярослав Стеи,ьио 
виїхав до Туреччини 
Як подає торонтський „Го-

мін України", Ярослав Стець-
ко, голова ЦК АБН-у і член 
Проводу 3 4 ОУН. виїхав до 
Туреччини. Дня 9 серпня ц. р. 
він вилетів літаком з Цюріху, 
Швапцарія, в напрямі до Ту-
реччини. Перебування в Ту-
реччнні присвячене буде на-
в'язанню тривалих політич-
них контактів і розмовам з 
представниками цієї держави. 

ОДУМ відбуло в Ню Йорќу свій шостий з'їзд 
РОМАН .'ПІСНЯЌ ОБРАННЯ НА ГОЛОВУ 

ОБ'ЄДНАННЯ 

Т-ва в Бофало п суботу 1-го 
вересня. Формальну передачу 
цієї пам'ятки довершив голо-
ва Т-в`а Професіоналістів і ко-
лкшній голова Ліѓн, інж. Єв-, 
ген Волошин ‚який знову бур 
вибраний на голову Т-ва на 
черговий рік, разом з іншими 
членами очолюваної ним У-
прави. У зборах-вечері. якн-

и проводив п. Є. Волошин, 
взяло участь понад 100 осіб. 
Коротку промову про зна-
чення, завдання і можливості 
українських професіоналісті? 
на північно-американському 
континенті виголосив сенатор 
Василь Вол з Канади. Від і-
мени міста та його посадника 
вітав збори член міської упра-
ви п. Чопик, який опісля був 
адоптований на референта пу-
блічних зв'язків Т-ва. Збори 
м. ін. рішили перевести збір-
ку срондів між своїми члена-
мн та давати щорічно бодай 
дві стипендії для учасників 
курсів українознавства на 
Союзівці. 

Ню Порк. — Об'єднання 
Іемократнчної У к р а їнської 
.їолоді (ОДУМ). що гуртує в 
воїх рядах переважно мо-
`одь наддніпрянського похо-
ІЖЄННЯ, відбуло тут в днях 
! і 2-го вересня свій шостий 
і черги з'їзд, в результаті 
і кого обрано нову Управу з 
і. Романом Лисняком на чо-
іі. З'їздом, що відбувся в 

приміщеннях У к р а їнського 
Народного Дому, проводила 
Президія в складі: Василь 
Пономаренко — голова, Дми-
:ро Завертайло — заст. голо-
вн, Люба Ходяк і Степан 
Вербоватий — секретарі. З'їзд 
вітав особисто президент УНР 
в екзнлі, д-р Степан Внтвиць-
кий, якого зібрані зустріли 
оваційно. У склад иової Го-
ловної Управи Об'єднання, 
очолюваної п. Романом Лис-
няком, крім нього були обра-
ні: Степан Вербоватий, Іван 
Павленко, Микола Дзябенко, 
Дмитро Наливайко. Петро 
Крамаренко, Віктор Кулій, 
Павло Лимаренко і Володя-
мир Козачинськвй. Крім того 
сбраяо Контрольну Комісію 

в складі: Євген Кальная, Ра-
їса Земська, Ірина Лнмарен-
ко, Віктор Росннський і Лев 
Внсочанськнй. та Товарис`ь-
кий Суд у складі: Петро Гур-
ськнй. Таня Міщенќо, Олек-
сандер Лупќо, Віктор Раќно-
ѓа і Галина Павленко. Ново-
обранин голова ОДУМ, п. 
Лнсняк, відомий із своєї ба-
гатобічної активнск-ти серед 
молоді, він є теж головою 
Української С т у д е н т е ької 
Громади в Ню Порќу, секре-
тарем Союзу Українських 
Спортовнх Товариств в Аме-
риці-Схід та редактором за-
початкованої вже сторінки 
„Літопис ОДУМ'ў" прн „Сво-
боді". На закінчення nejmioro 
дня З'їзду ОДУМ відбулася 
в залях Народного Дому за-
бава. 

Каїро. — Арештовано вже 
четвертого англійського гро-
мсдянпна в Єгипті під заки-
дом ведення шпигунської ді-
яльности та участи у змові 
проти теперішнього режиму. 
Загалом же, із арештованими 
єгиптянами, число ув'язнених 
у цій справі дійшло вже до 
'М. Два високі урядовці ан-
глійської амбасади, що їх вн-
їзду заясадав сгнпетськнн 
уряд у зв'язку з тією згада-
ною шпигунською організа-

цісю, покинули вже Єгипет і 
прибули до Англії. Єгипет-
ський президент Нассер за-
явнв, що єгипетський уряд 
мав уже від двох років відо-
мості, що англійці збирають 
інформації про всі єгипетські 
військові, політичні й еконо-
мічні справи; ця англійська 
шпигунська діяльність, казав 
Нассер, стала дуже небезпеч-
на з хвилиною, коли Англія 
і Франція почали мобілізува-
ти військові сили проти Єгнп-
ту. 

3,000 ц,ивільних осіб згинуло з рук партизанів 
в Альжирі 

Париж. — За офіційним по-
відомленням ф р а н ц узького 
Уряду, від 1 листопада 1954, 
себто від початку вибуху пар-
тизанської війни в Альжирі, з 
рук тамошніх арабських рево-
люціонерів впало 3,000 ци-
вільних осіб, в тому числі 
2,720 самих арабів-мусульман, 
включно з 42 жінками і 34 
дітьми. Вбито 363 цивільних 
французів, у тому числі 17 
жінок і 24 дітей. Спалено або 
цілком поруйновано 890 сіль-
`ько - господарських форм, 
убито або вкрадено 31,642 
чудоби, знищено 246 хлібо-
юбських машин, зрізано 167,-
100 овочевих дерев, спалено 
229 шкільних будинків, вели-
іезні шкоди завдано виннн-
ІЯМ, управним полям і збіже-
)им складам. Згідно з такти-
сою французького уряду. 
інову не проголошено втрат. 

що їх зазнало французьке 
військо у боротьбі з партнза-
намн. Тому, що ця боротьба 
не притінюється і щораз 
збільшуються м а т е р і а л ь н і 
шкоди країни, уряд — як за-
певняють з офіційних кол — 
рішенні! прнспішятн д а в н о 
лляновані, але нешікінчені в 
подробицях, політичні рефор-
ми. Тря події сповўи}ѓють 
Францію прнспішити цю спра-
ву: 1) конфлікт за Суез і во-
йовнича постава Франції су-
проти през. Гамаля Нассера, 
яка грозить загостренням ан-
тнфранцузьких настроїв в 
Альжнрі, 2) поворот фран-
цузького парляменту з літніх 
ферій і відкриття осінньої се-
сії на 2 жовтня ц. р. з небез-
пекою відновлення атак про-
тн уряду за ситуацію в Аль-
жирі та 3) відкриття сесії Об'-
сднаних Націй 12 листопада 
цього року. 

В СВІТІ 

9 Г.-!ісрал Алфред Груитер. 
головний командант збройних 
сил НАТО. 20 листопада ц. р. 
передаг. командування своєму 
наступникові, генералові Лаврі-
сові Норстадові. Перед тим він 
складе пращальну візиту в сто-
лицях усіх 15 держав.членів 
Організації Північно - Атлантій-
ського пакту. 

9 Жоаеф Поль-Бонкур. ко-
пішній прем'ср Франції, заявив 
у промові на конгресі Федерації 
Г.в Об'єднаних Націй в Женеві, 
цо ОН у зв'язку з теперішньою 
Суезькою кризою виявили свою 
ііовну безсильність. Об'єднані 
Нації, сказав Поль-Бонкур. спа-
ралізовані наслідком права „ве-
та" п'ятьох всликодержав. 

9 Нікіта Хрущов і Ніколай 
БулЃаній мали виїхати в цьому 
місяці з відвідинами до „співіс-
нувальної" Камбоджі в Індо-Ки-
таї, запрошені П прем'єром кня-
зем Шігануком під час його 
візити в Москві у липні ц. р. 
Але „колективні диктатори" 
відклали свій виїзд до листома-
да, мабуть, у зв'язку з Суезь-
кою ќрізою. 

9 МІжиародігиЛ втудентськнй 
конгрес, скликаний до Праги 
організації'!", опанованою кому-

кістами, прийняв р е з о л ю ц і ї 
майже повністю політичного ха-
рактеру — проти КОЛОНІАЛІЗМУ 
І т. д. Делегації вільних сту-
деитських організацій з Захід-
ньоі Европи мали право тільки 
„дорадчого" голосу. На дебати 
над сутостудентськими справа-
ми — свободою студентських 
організацій, вис о.кошкільнями 
стипендіями, рівнем навчання, 
обміном студентами між країна-
ми і т. п. — „не стало часіѓ". 

9 Французмсі війська яа Кип. 
рі, де вони зосереджуються для 
виправи проти Єгипту, якщо не 
вдадуться мирні переговори в 
справі Суезького каналу, будуть 
приміщені у двох великих табо-
рах. На всіх шляхах Кнпру ио-
явились написи французькою 
мовою „їхати лівим боком", бо 

. у Франції — як і в Америці, — 
ідеться Щ правим боком доріг. , 
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„КОГО І ВЩ КОГО?..." 

СТО МІЛЬЙОНІВ НА ВИБОРИ 
Вибори скрізь у світі вима-

гають видатків, але презн-
тсвтські вибори З'сдивеннх 
Держав, сполучені із частнн-
шмн виборами до Конгресу 
— це дуже дорога штука. Пе-
оедвнборча пропаганда — це 
туже широке поняття. Але 
навіть найпростіші й найко-
нечніші засоби пропаганди та 
сполучені з нею кошти вн-
ма гають великих готівкових 
сум. Кошти подорожі кандн-
іатів і їхніх агітаторів, ко-
шти писання, друкування та 
розподілу брошур, афіш і ле-
тючок, часопясні оголошен-
ня, передвиборчі відзнаки, 
радіолі і телевізійні передачі, 
наймання заль на псредвн-
борчі зібрання і віча, вдер-
жування необхідних партіЙ-
но-пропагандивннх апаратів 
включно з апаратом для ад-
міністрування ними — все це 
могутня і дуже складна річ, 
яга ковтас буквально міль-
йони. Беручи кругло на оби-
дві великі партії, Демокра-
тнчну й Республіканську, фа-
хівці вираховують, що цього-
річна осіння виборча кампа-
нія коштуватиме їм разом 100 
мільйонів долярів. Це на ко-
ло 20 мільйонів дол. більше, 
як обійшлась була кампанія 
1952 року. Цьогорічна цифра 
поб'с рекорд усіх дотеперіш-
ніх виборів в Америці. Прав-
да, в сумі 100 мільйонів вмі-
щасться кампанія за вибір не 
тільки президента і віце-пре-
зндснта, але й кандидатів до 
Сенату, Палати репрезентан-
тів та до стейтових законо-
датннх палат і на місцеві 
урядові становища. 

Грошей, потрібних для цісї 
кампанії, ще нема. Не мас їх 
ані Демократична, ані Рес-
публіканська партія. Обидві 
суперницькі партії гарячково 
організують тепер кампанію 
— не за внбір кандидатів, а 
за придбання грошей. На 
першому місці стоять датки 
від партійних добродіїв, псре-
конаних членів партії. Ма-

Кнівська газета „Радянська Україна" в числі 3 4-го 
серпня ц. р. вмістила звернення мешканця міста Ужгороду, 
якогось Михайла Баняка, до ..панів без батьківщини" — 
працівників радіо .‚Визволення". Це звернення мало бути, 
як пише М. Баннк. ..відповіддю на випадково почуту вашу 
передачу з Ню Порќу ( ?)". 

Баннк, певно, не дочув або не зрозумів, що радіопере-
дачу, про яку він пише, надавано не з Ню Порќу, а 3 Мюн-
хсну в Німеччині. Але суть справи у зовсім іншому. 

Поминаючи заяложені большевнцькі пропаганднвні тра-
фарети, новоспеченнн еовстськні"і громадянин Михайло Ба-
ннк, між іншим, пише: „У нас. в нашій радянськії державі, 
громадянином якої я став недавно, нсмас ніякої різниці між 
українцями і росіянами, молдаванами і туркменами та всіма 
іншими націями. Всі ми рівноправні і працюємо, як брати, 
діти одної всіма любимої матері — радянської вітчизни . . . 
Кого і від кого ви хочете визволяти! . . " 

Здавалося б. для працівників радіо ..Визволення" Мн-
хайло Баннк, новоспеченнн „еовстськнн патріот", своїм звер-
ненням дав вдячний матеріял на відповідь. Ще б пак, цим 
своїм зверненням він ствердив, що закордонні радіопередачі 
підсовстські люди таки слухають. А подруге. він сам пору-
шнв Найболючіше питання совстської діїісностн — становн-
щс не-росінськнх народів у так званому Совстському Союзи 

Що ж відповіло на це звернення радіо .‚Визволення"? 
У радіопередачі з 17 серпня ц. р. під заголовком ‚.Кого 

і від кого" совстські радіослухачі мали нагоду почути все, 
що завгодно, тільки не відповідь на головне твердження Мн-
хайла Баннќа про .‚рівноправність" народів СССР. Але пе-
редусім українська редакція подбала „реабілітувати" себе 
проти закидів Михайла Баника: 

„Даремно вам здасться. Мпхайле Баннк. — почули со-
вєтські радіослухачі, — що в радіо ‚.Визволення" працюють 
виметені разом з царизмом і капіталізмом жовтоблакитни-
кн . . . Працюють в цій радіовнсильні люди, що майже трид-
цять років смакували „щастя" совстського громадянства. 
Працюють люди, які колись, можливо, й самі горіли зала-
лом будування нового СОЦІАЛІСТИЧНОГО будівництва, у яких, 
як писав замучений український драматург Микола Куліш, І 
„голубі мрії закривали криваву дійсність . . . " 

Ще далі совстські радіослухачі почули про гірку долю 
українського селянина та українського робітника, які „ви-
добувають вугілля і продуку'ють матеріальні вартості Hej^caі тут на У в ^ 3 ^ а т к я gjgi 
для України. Українським хлібом. — почули вони. —- утри-
мусться большевицька пропаганда, а український чавун І 
сталь ідуть на озбросння Китаю і Єгипту . . . " 

Підсовстськнй (не новоспеченнн) громадянин, якому 
приходи лось колись читати статті знищеного большсвнками 
українського економіста проф. Волобусва, напевно подумає: 
як же відстали працівники української редакції радіо , 3 н -
лволення" у своїх „визвольних концепціях" від цього під-
совстського вченого, який ще наприкінці 1920-х років в умо-
вах большевнцького терору мав відвагу не в „голубих мрі-
ях". а таки в совстськнх журналах писати про економічний 
вилиск України Московщиною, про нещадну експлюатацію 
українських природних багатств північним сусідом. А щодо 
утримування большевицької пропаганди та озбросння Кн-
таю і Єгипту українським хлібом, чавуном і сталлю, то — 
не суть справи. Українським хлібом і вугіллям Москва утрн-
мувала китайських комуністів ще в 20-х роках, утримувала 
сспанських комуністів під час громадянської війни в Еспа-
нії, утримувала і утримує комуністів німецьких, французь-
ких. італійських, американських і інших. Утримувала на-
віть англійських гірннків-страйкарів, коли це було їй вн-
гідно. Але передусім ідуть український хліб і українське ву-
гілля не до Італії і не до Франції, не до Єгипту і не до 
Китаю, а ідуть — до Москви, в її повне розпорядження, як 
З кожної колоніальної країни ідуть її багатства до країни-
визнскувачкн. I в українського народу Москва не пнтас, як 
і кому той хліб і те вугілля роздавати. 

А ще мало нагоду радіо .,Визволення" вияснити „ново-
спеченому громадянинові", як виглядає насправді в Совст-
ському Союзі „рівноправність" культури, літератури і мн-
стецтва окремих національностей. — витлумачити на кон-
крстних фактах, а не в голубих мріях, що між „старшим 
братом" і українцем, молдаванином та туркменом таки с 
різниця, і то не лише фактична, а навіть офіційно оформ-
лена в урядовому трактуванні, у виступах совстськнх „вож-
дів". Матеріалів для цього напевно не забракло б. На жаль, 
нічого цього не вияснило й не витлумачило радіо „Внзво-
леннл" ужгородському мешканцеві Михайлові Баникові. а 
з ним і неозначеній кількості підсовстських радіослухачів, 
які хочуть почути з вільного світу правду, не зважаючи на 
всі зв'азані з цим особисті небезпеки. 

більші, які сягають десятків 
тисяч долярів, і найменші, 
від сірих і малозаможннх 
громадян, прихильних одній 
чи другій партії. Не слід за-
буватн, що в американському 
народі сильно розвинено по` 
чуття жертвенностн: десятки 
організацій з мільйоновнмн 
бюджетами існують із гро-
мадської жертвенностн. Мало 
ще, на превеликий жаль, ві-
дома в нас кас каста мецсна-
тів — це звичайне явище в 
американців. Відомо теж, що 
обидві партії Мають в своїх 
рядах перекованих і за тра-
дицісю своїх родин льояль-
них, а то й фанатичних од-
нодумців, великих багатіїв із 
відомими в усьому світі пріз-
впщамн. Головний промовець 
на Демократичній конвенції 
..громив" республіканську ад-
міністрацію, Що вона, мов-
ляв, мас в своєму складі „са-
мих мільйонерів". Об'єктивні 
часописи взяли цей закид на 
сміх і кепкували собі з ѓо-
ловкого промовця, губернато-
ра з Теннесі, Франка Клемен-
та, що він, мовляв, внголо-
шуючи свою промову, за-
мкнув у той момент очі і не 
днвнвся, хто сидить в пер-
шнх рядах демократичної 
конвенції: нюйоркський гу-
бернатор Гарряман із своїми 
„скромними" 50 мільйонами, 
сенатор Джонсон та інші ак-
ціонерн иайбагатших підпий-

омств і юніЃші „боссн" із річ-
ними платнями по кількаде-
сят, а то й по більше як сто 
тисяч долярів. Мільйонери с 
по обох сторонах, і вони ні-
колп ані глухі, ані скупі під 
час виборів. Далі йдуть бен-
кети із оплатою за вступ по 
100 і 50 долярів, звичайно із 
маніфестаційно с к р о м ними 
хархами, щоб підкреслити їх 
п и ќ л ю чно фівапсово-това-
рнську мету, найрізнородніші 
імпрези, збірки від хати до 
хати, продаж відзнак і т. п. 

Виборчими фондами розпо-
ряджають партійні комітети, 
але вони не с зцентралізовані 
у вузьких гуртах осіб, бо й 
терен ЗДА велетенський та й 
видатки неоднакові ані щодо 
теренў, ані щодо цілі. Тому 
центральні крайові партійні 
комітети насправді розпоря-
^жають тільки частиною сум, 
тќі витрачається під час ви-
5орів. Наприклад, вирахову-
ють, що Крайовий комітет 
Республіканської партії, який 
мас чотири станиці з крайо-
пнм засягом діяння (не ра-
хуючи стейтовнх і місцевих 
станиць), видасть цього року 
коло 8 мільйонів долярів. У 
1952 році він видав „тільки" 
8,5 мли. дол. Так само демо-
кратн плянують видати з 
свого Крайового комітету ко-
ю 7 мільйонів долярів. У цій 
квоті вміщається частинно 
кампанія за партійного пре-
тндентського і віце-презн-
іентського кандидатів, час-
тннно субвенції окремим 
?ГЄйтам для виборчої кампа-
нії кандидатів до Сенату чи 
Палати репрезентантів. Міль-
І'ГОНН долярів дають юнії на 
підтримку спеціяльно важли-
вих для світу праці канднда-
тів до центральних і стейто-
вих законодатних палат. 
Кожний кандидат до Сенату 
„коштує" пересічно 1 мільйон 
долярів. Очевидно, передвн-
борча кампанія коштўе най-
більшс йому самому: кандн-
дати до американських зако-
податних палат не „заробля-
ють" на виборах, тим паче на 
таких здобутих становищах, 
а тільки „тратять", маючи на 
увазі фінансовий бік справи, 
бо головну ролю грає для 
кожного почесть, амбіція, по-
літичний нерв, сатисфакція 
праці, титул. Це мас добрі й 
погані аспекти, бо не дозво-
ляв незаможним брати актив-
ну участь у політичній вер-
хівці, але, з другого боку, 
підкреслює конечність повної 
матеріальної н є з а л ежности 
активного а м є р н к анського 
полѓѓичного діяча. А поміж 
заможними американцями є 
стільки людей із фаховими 
кваліфікаціями, що нема чо-
го шукати кандидатів поміж 
незаможними. Коли перед не-
давніми партійними конвен-
цілин розглядались кандида-
тури. то вказувалось на тс; 
що коли б на дсмократнчно-
чу списку кандидували зга-
дані вгорі губернатор Гаррн-
иан і сенатор Джонсон, то 
справа виборчох фондів для 
Демократичної партії була б 
у величезній мірі облегшена. 
А що цс но є вирішний і 
найважніший момент, вказує 
на цс факт, що ні один із 
ннх не став демократичним 
кандидатом. 

Щоб сяк-так обмежити по-
літнчні партії в їхніх перед-
виборчпх кампаніях і змуси-
ти рахуватися з доцільністю 
видатків, ухвалено з цієї ді-

лянки цілу низку законів. 
Один ІЗ НИХ, напр., заборо-
няс крайовому партійному 
комітетові зібрати або видати 
річно більше як 3 мільйони 
долярів. Але ж партія мас 
змогу покликати до життя 
стільки крайових комітетів, 
скільки захоче, а крім того 
вона може гроші розподілити 
між 48 стейтів і переводити 
свої фінансові операції через 
кннжкування в 48 стсйтах, а 
в кожному з ннх — в преріз-
них організаціях. Те саме 
стосується законної заборони, 
що одна особа не має права 
дати більше як 5.000 дол. для 
підтримання одної канднда-
тури на державно становище, 
або більше платити до пар-
тій ного крайового комітету. 
Але нікому не заборено прн-
значнти по 5.000 долярів иа 
кожного партійного канднда-
та на терені держави чи 
вплатити по 5.000 долярів до 
всіх стейтовнх кас і всіх ор-
ганізацій, які займатимуться 
пропагандою на користь да-
ної партії! До того ж, нема 
обмежень, скільки видасться 
на пропаганду за кандидата 
на президента і віце-презн-
дента. Федеральний закон за-

боронлс видати иа підтримай-
йя кандидата до Сенату з ма-
лого стейту більше як 10.000 
долярів, а з великого більше 
як 25.000 долярів. Але, очс-
видно, роднна, приятелі, пар-
ті Гін і прихильники і комітети 
видають збірно куди більше 
на передвиборчу кампанію, 
як оті визначені законом кво-
тн. Така сама можливість 
обійти закон, без порушення 
його, існує щодо заборони 
різних корпорацій та робіт-
инчнх юній давати гроші на 
партійно-політпчні цілі. Але 
окремі члени Рад директорів 
корпорацій і їх урядовці ма-
ють право давати датки на 
виборчий фонд, а так само 
юнії можуть покликувати до 
життя „виховні" чи „політич-
ні" комітети, які орудують 
„добровільними датками". Та-
ким чином у практиці зако-
нодавство ие всвлі обмежити 
видатків на передвиборчу 
кампанію. Воно й ие дуже 
потрібно чи доцільно, бо ж 
ті гроші все одно залишають-
ся в країні. Збільшується 
тільки грошовий обіг і йде 
той „рух в інтересі", без яко-
го в жадній країні немає ані 
життя, ані добробуту. 

В КИЄВІ ЗІ СЕРПНЯ 1919 Р. 
А ' -
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.'Іюбомнр О. Ортинськнй 

БАВАРСЬКІ ВАКАЦІЇ 
Віндгам. серпень. — Читач 

даремно шукатиме цієї „істо-
ричної" місцевості! на загаль-
ній мапі Баварії. Знайде її 
хіба на „спеціялці" і тоді до-
відасться, що це — маленька 
„ліра" долішньої Баварії в 
долині Ізари. І цієї інформа-
ції повинно вистачити, бо що 
більше можна додати до цер-
ковної вежі, кількох хат і 
двох шинків цього малого 
сільця? Нема тут слідів трнд-
цлтирічної війни, сумнівно, 
чи розбивав тут свої шатра 
Валленштайн, нікого тут, ма-
буть, не спалили на багатті і 
навіть за часів Адольфа Гіт-
лера підносили руќн для ні-
мсцького привіту не згідно з 
приписом, а дещо нижче, 
можна навіть сказати „пола-
маною" рукою. Відколи Вінд-
гам — Віндгамом. точної да-
тн його не вспів ще стверди-
тн, рсгімснт провадить тут 
„Гохвюрдсн", або по-нашому 
пан-отець. І не лише ідеоло-
гія „Міту 20-го сторіччя" не 
вспіла заколотити цього по-
рядку, але й телевізія ft най-
новіші моделі „Оппля". На 
Службу Божу приходить ма-
лощо не все село, парубоцтво 
тупцює, як звичайно, в прн-
творі і після освячення внхо-
днть на „дим" поза церковну 
огорожу. Коли ж б'є дзвін і 
публіка висипає з костелу, 
‚‚баворство" суне чередою до 
двох коршм і випорожнює 
свій традиційний „а мас". То 
не значить, що тільки один. 
Один „мас" п'є тут сливе не 
щойно відлучене від груди 
немовля. „А мас" — поняття, 
в яке можна так само добре 
вмістити одну чвертку, як і 
десять пива. Різниця тільки 
в оптиці. В одного після цьо-
го образ двоїться, навіть тро-
Іться, а в другого зал ній а-
сться природний. 

Післяобіддя призначене в 
засаді для двох цілей: мо-
лодь йде на змагання копано-
го м'яча, а старші парубки 
сідають грати в карти, іцо 
тягнеться поза північ знов же 
прн „а мас". Це — засада. 
Поза цим нсділішнім Бльдо-
радо народ тут тяжко пра-

цюс і, як приписано в Біблії, 
в поті чола заробляє на свій, 
щоправда обнльннй — хліб 
насущний. 

Джіованиі давить кнндель 
Вже мюнхенську кухню 

годі назвати легкою, а порів-
няно з французькою чи на-
віть віденською, то вона таки 
тяжка. А що вже й казати 
про Гастрономічну штуку 
віндгамськнх господинь. Тут 
панує твердни кнндель, що 
ним можна легко підбити 
око, солідна порція .‚гезсль-
хтес" з огірково-картопляною 
салатою, і все це купається 
в морі чи не найстаршого ба-
варського пива. „Вайгенсте-
фан, державна баварська 
броварна" — звучить повна 
назва трунку, Що може по-
хвалитися датою 1146, як ро-
ком засіювання броварні. 

І на цей харч, на нелегку 
роботу в сільському госпо-
дарстві попало цього року в 
район Фрайзінг дванадцять 
синів країни макаронів і ви-
на. В „моєму" Віндгамі по-
повнювати нестачу робочої 
сили, отже рятувати Німецькі 
жнива, мас Джіованиі з яко-
гось збіднілого апенінського 
сільця. І він тяжко нарікає, а 
.чого господарі не менше! 
Гордих і войовничих пращу-
рів плохий і боязкий наща-
док передусім не зносить ту-
тешиьоі кухні, а кнндлі ста-
ють йому дослівно в горлі. 
На пиво дивиться він, як иа 
кару Божу, а з праці теж не 
є захоплений, бо не розуміє 
мови. Очевидно, можна бў-
ло б сперечатись, чи для ко-
тення сіна та в'язання сно-
пів конче треба знати Дудена 
і мову поезій Рільке, але 
Джіованиі завжди мас внмів-
ку: „Ніќс гут верстеге". Тим 
часом господар розцінює мов-
ний аргумент як трюк і сла-
бу видатність праці пояснює 
найзвичайнішнм лінивством. 
„Знаєте, — каже він мені, — 
поки я йому виясню, що й як 
мас робити, то найкраще сам 
взяв би й зробив". В цьому 
контексті дістаю признання 
на адресу моїх компатріотів, 

В районі Купецького Саду 
було чути скоростріл, а вслід 
за тим прибігли до Думи за-
днхані майор Льобковіц, шеф 
корпусного 'штабу І арм. гру-
пи і nop. Купчанко, адьютант 
8-ої бригади. Обидва вони 
їхали автом з ген. Кравсом 
до штабу армії ген. Бредова. 
По дорозі їх авто попало під 
обстріл, і вони повяскакува-
ля, а ген. Кравс поїхав далі 
і невідомо, що з ним сталося. 

Ми чекали на поворот ген. 
Кравса в непевності. Десь ко-
ло 11-ої год. нам зголошено, 
що від арсеналу наблнжаєть-
ся денікінська артилерія. Я 
скріпив обсаду тієї вулиці ще 
одним скорострілом і наказав 
негайно відкрити вогонь. Але 
Льобковіц уневажнив мій на-
каз словами: „Бійся Бога, — 
саме тепер йдуть переговори 
між Кравсом і Бредовнм в 
справі демаркаційної лінії, не 
смієш цього робити! Обсаду 
стягни назад до Думи, а ми 
ходім назустріч і будемо пе-
реговорювати". — Ми вий-
шли в напрямі ворога і по 
кількох хвилинах зустріли 
денікінців, що звільна й обе-
режно спускались спадистою 
вулицею від Арсеналу до 
Думи.. Попереду їхав генерал 
з двома полковниками. Ми їх 
задержали і представилися 
як відпоручннкн Галицької 
Корпусної Команди. Ми пояс-
нили їм, що кілька годин то-
ну відбулася в Думі нарада 
відлоручника Галицької Ар-
мії, ген. Кравса і відпоруч-
ника Добрармії, ген. Шта-
кельберга, згідно з якою обн-
два генерали поїхали до шта-

бу ген. Бредова` для устален-
ня демаркаційної лінії, а в 
міжчасі частини обох армій 
мають залишитися на місцях 
і чекати на дальші накази. 
— „Так, нам це відомо, — 
відповів генерал, — але ба-
чите, мп в марші на вузькій 
спадистій вулиці і тут не мо-
жемо стояти. Дозвольте вам 
спуститись на Хрещатик, ми 
там розташуємось і будемо 
чекати, поки ' вам скажуть, 
битись чи миритись?" На та-
ке жадання ми не могли по-
годитнсь і довший час опи-
ралнся, поклнкаючнсь на 
тимчасову ўМову в Думі. Що-
йно під сильним натиском й 
обіцянкою генерала, що нам 
ніщо не грозить, бо вовн — 
ценікінці, як дисциплінована 
армія, будуть спокійно чека-
тн на внслід нарад, майор 
Льобковіц дозволив на даль` 
ший марш униз до Хрещати-
ка. Артилерія розмістилася 
на Хрещатику, кавалерія за-
мкнула вулицю від Купець-
кого Саду, а піхота оточила 
Городську Думу. 

Таке розміщення дснікін-
ських частин віщувало лихо, 
їхні солдати перешіптувалн-
сл між собою і недовірливо 
споглядали на наших стріль-
ців. Зате їхні старшини і сам 
генерал були аж надто чем-
ні. Вони обступили Льобко-
віца і мене і нібн з цікавості! 
розпитували про Галицьку 
Армію та її бої з поляками 
і большсвнками. 

Нараз з вікна Думи почув-
ся сильний голос: — „Пане 
сотнику, нас хочуть роззбро-

(Закінчення на crop. 4-ій) 

як каже Міхель Рамельгубер, 
„ляндсльойте остарбайтер-ук-
раїнср". що були добрі до їди 
Ѓтверді в роботі. Ну і не ма-
ли власного консуляту, де 
могли б скаржитись, як іта-
ліііці. Маленька дрібничка — 
свій консулят . . . 

Інша справа, що з ІталіЃї-
ськимн рільннми робітниками 
то таки не йде. З 12 призна-
ченнх для місцевого району 
8 вже подалось за Бренер, а 
решта зовсім ие мас шансів 
стати баварськими „стаханов-
цямв". 

і Швейцарський сир І ков-
баскн 

є місцевою рецелтою на доб-
рс клювання рнби. Віндгам, 
Обергуммель і ше кілька сіл 
над Ізарою та її двома до-
плявамн славні з риби. В су-
боти Й неділі тут аж роїться 
від вудкарів, число яких, 
згідно з статистикою, збіль-
шилось порівняно до мнну-
лого року втроє. На жаль, 
рибний стан залишився той 
самий, а тому зросло запо-
требуваянл на добрі поради 
відносно риб'ячої принади. 
Тому також рнбалки-спортов-
ці, що приїжджають з Мюн-
хену, з побожною наївністю 
вислухують порад місцевої 
крамарки, що мас славу доб-
рого знавця в цій матерії. От-
жс, Міці, що своїм власним 
називає склепок, у якому є 
вое, від мила до аїру, дає 
безплатно фахові поради: 
швейцарський снр, як прнна-
да, на головні, а ковбаски — 
на марени. Це її цьогорічний 
„тіп", що вже збільшив обо-
рот сќлешѓќа щонайменше 
вдвоє. А коли розпромінений 

НАУКОВЕ Т-ВО ЇМ. Ш Е В Ч Е Н К А 

У СТОРІЧЧЯ НАР0ДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збірник праць І статтѓі, приготованих на Науваву Конференцію 
12 І 13-го травня 1958. 
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Вол. Дорошенко 

СТРАДНИЦЬКИЙ ШЛЯХ ІВАНА ФРАНКА 
2R жовтня 1804 р. вмер під розриву серця проф. Омелян 

Огоновськия, внаслідок чого опорожнилася в львівськім уні-
ясрситсті катсдра української літератури й мови. Франко ви-
ставив свою, кандидатуру на професора літератури. 18 березня 
3895 р. він здав приписаний габілітаційний кольоквіюм, 22 бе-
рсзня виголосив пробну лекцію про ‚‚Наймичку" Шевченка 
pro veniam legendi. яку факультет признав за цілком вщповід-
ну. Але віденське міністерство освіти, до якого факультет від-
нісся, щоб затвердило габілітацію. під тиском галицького на-
иісника, графа Казнмира Бадені, який страшенно лютий був 
на Франка за критику його галицької адміністрації, підмовило 
з ітвсрджсння. 

Ця невдача лужѓ правила Фра шсл. D своїм листі до А. 
Кримського з 8 серпня 1895 р. писав він про цс з великим жа-
лем: „Коли мене напав був сум, так це не для того, що мені 
не дано доцентури, але для того, що відібрано можність науко-
вої праці і засуджено надалі на журналістичну панщину та й 

що на польській н и в і . . . Думаючи про університет, я думап 
у першій мірі про тс, що вирвусь з цсї тачки і віддамся праці, 
д о котрої тягне мене охота і котрою досі і ќа будуче буду мог-
ти займатися тільки прихапцем."" 

Через надужиття галицької адміністрації не попав Франко 
і в посли до віденського парламенту, як кандидат української 
радикальної партії, ні при виборах 1894 року, ні при додатко-
внх виборах 1895 і 1898 років. 

А вибори та ще в тодішніх галицьких відносинах, за нечу-
ваннх налужить польської адміністрації, вимагали не тільки 
багато праці, але й коштували Франка сильної нервової напру` 
ги, які ще збільшували нападки й інсинуації противників — 
поляків — та й своїх таки — угодовців і москвофілів. їхні на-
пасті, докори й цинічні насміхн так були докучили Франкові, 
що він готов був відректися титулу публіциста й політика, ки-
нутн все й „емігрувати, як казав, на Кубанські степи". 

Д о всього того Франко, під час виборів до парламенту за-
хворів на очі й цілий місяць пролежав у напівтемній кімнаті, 
не можучи працювати. На очі Франко хворував здавна. Через 
слабі_очі не взяли були його війська, як про. це писав він до 
О. Рошкевячівнн 4 травня 1876 року. (Див. згадувані „Нариси" 
М. Возилќа og. 16) . 

Сильно всім цим подратований, написав Франко в 1897 ро-
ці автобіографічну передмову до польського видання своїх опо-
відань („Obrazki galicyjskie") — „Nieco о sobie samym", в якій 
закинув галицько-українській інтелігенції брак правдивих ха-
рактерів, силу дрібничковости, тісного матеріального егоїзму, 
дволнчностн й пихи. Спересердя він гукнув: „Nic kocham Rusi", 
бо як її любити „непроворну, нсзлнсцштліноваку й сснтнмсн-
талі?ну без гарту й вольової сили, таку родючу на всякого ро-
д у ренегатів і перевертнів!" 

м Див, М. Возяяк. Недопущення їв. Франка до доцентури у Львівсько-
иу Університеті. Збірник ,,Франко", внп. 1. Львів 1948; ст. 52-53. 

Цей випад викликав правдиву бурю серед української на-
родовсцької громади. Д у ж е різко виступив проти нього в „Ді-
лі" тодішній керманич народовецької партії Юліян Романчук 
у статті „Смутна поява („Діло" 1897, ч. 97 з 13 травня). На 
цю статтю відповів Франко віршем „Сідоглавому" та прозою 
„Декілька афоризмів в альбом „Ділу"." 

А заразом, того ж таки року, розлютив він і ціле поль-
ське громадянство своєю статтею про Адама Міцкевича, як 
„поета зради" („Der Dichter des Verrates"), вміщеною у віден-
ській „Die Zeit" 9-го'травня. 

Написав її Франко в роздразисниі під впливом обурення 
кривавими виборами, проведеними галіщько-польською владою, 
які розвіяли в нього всякі ілюзії щодо можливости якоїсь зго-
ди з поляками, навіть співпраці з їхніми демократами й соція-
лістами. 

Поляюі поставилися до цієї статті, як до смертельної обра-
зи їх найбільшого національного поета. Все польське грома-
дянство, без різниці таборів, з нечуваною фурією накинулося 
на Франка. Польська преса, без різниці напрямку, не щадила 
простацьких лайок на його адресу, а під'юджувана нею вулиця 
так просто гукала: „Precz z Frankiem!" Скрізь видніли образ-
ливі для нього написи. Йому небезпечно було перейти вулицею. 

За „поета зради" Франка викинули з редакції „Kurjer'a 
Lwowsk'oro", і він із сім'єю опинився в д у ж е тяжкому мате-
ріяльному становищі. „Над Франком висить жебрача бідність", 
— писав тоді М. Павлиќ до Драгоманова. А тут іще долучн-
лася до цього психічна хвороба дружини. 

Но дивниця, що під тягарем усіх цих нещасть Франкові 
сили надломлювалися. 

" Франкове ‚Дещо про себе самого" (в yfcp. перекладі), та його нідлові-
ді на Романчукову статтю ft саму цю статтю передрукував М. Грушевськип 
у своїм нарисі, присвяченому Франкові „Апостолові праці" („УкpeIнa,, 

КяТв 1828, ст. 6720). 

з радостн аматор прощається, 
пакуючи фунт сиру, Міці кн-
дас на прощання: „Якщо не 
згодуєте все рнбам, то - самі 
можете з'їсти, першорядний 
т о в а р . . . " В цей спосіб три 
зацікавлені сторони — Міці, 
аматор і риби — повністю 
задоволені. Ці останні хіба 
найбільше. 

Фактом еи що цього року 
риба клюс погано. Особисто 
я, як вже дещо заавансова-
ннй в цьому спорті, не можу 
дуже нарікати, бо майже 
щодня пстружок „на синьо" 
тішить змучене довгою .ва-
пругою око рибалки. Але за-
гал аматорів, що привозять 
з собою на рибний бенкет ці-
лі родини з кузенством — то 
таки нарікають. Інша справа, 
що їхня техніка ловлі до рн-
бальства не годиться. В ро-
динному гаморі вони закнда-
ють вудила, тінь опасистих 
„муті", що пляжуються на 
березі, відстрашує не то чуй-
ного головня, але заганяс в 
нори плотицю, яка думає, що 
сонце заходить, а вереск ді-
тей при витяганні зачеплено-
го у воді моху на години 
розполохує асі живі сотворін-
ня. Все цс разом змушує шу-
кати причин неуспіху. Отже, 
злий вітер, нечиста вода і ще 
що хочете. Але за тиждень ці 
самі невдахи знову з'явлп-
ються і знову повторюється 
історія від порад Міці і мір-
куваяь над причинами нс-
клювання. 

А столиця 'ралить . . . 
В той час, коли серпнева 

спека повиганяла з міст сот-
ні тисяч людей і розкинула 
їх по муравах Альп і пляжах 
Середземного - моря ген до 
Еспанії та̂  .' югославської 
Дальмації, колії всі професії 
відпочивають, одним-одинока 
не відпочиває політика. В 
Лондоні радили над пробле-
мою Суезького "каналу, демо-
кратн ЗДА скінчили свою 
конвенцію в Шпќаго а рес-
публіканці — в Сан Франсіс-
ко. Не залишається позаду ft 
наша політика. Надізарська 
столиця української діаспори 
також радить. Чергуються 
приїзди знатних людей, ще 
не закінчився один, а вже 
починається другий конгрес, 
конференція, нарада. Очевид-
но, довгих вакацій ми собі 
дозволити не можемо, бо ж 
мн на те тут,'на еміграції, 
щоб використовувати кожну 
секунду для загальних справ. 
Але трохи зеленої мурави, 
вудки, грибдзбнрання таки 
не зашкодило б. Амернкав-
ська Україна примудрилась 
і створила Собі нове Черче, 
Ворохту, Ямне. І добре на то-
му виходить. Европсйська, а 
зокрема мюнхенська живе ше 
ортодоксальним і старорево-
люційним. Що все. що роз-
ніжнюс тіло, послаблює дух 
і його напругу. А це вже, м"а-
буть, перестаріла засада, яку, 
для добра справа, не зашко^ 
дило б піддати ревізії. 
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Іван Скочвляс '. ` 

МІСТЕРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ 
В одній з попередніх стат-

тсіі писав я, що нові.наші імі-
гранти у самій лщне Фнла-
дслфії вплачують -до різних 
приватних асекурадійннх у-
станов (напр., ІІетрополітен 
Лайф. Ню Иорк Лайф, Мю-
чуел Лайф, Пруденшісл) біля 
50.000 доларів вкладок річно. 
Чим основніше приглянутися 
цій справі та ввійти в гущу 
нашої громадської ^ спільноти 
— тим швидше прийдеться до 
висновків, що згадану цифру 
доведеться мабуть щонаймсн-
ше подвоїти, а то н потроїти. 
Це добре, що люди:-себе за-
безпечують та що мають ма-
теріяльну спроможність впла-
чуватн великі забезпеченеві 
вкладки. Знасмо .також, що 
Б у д івельно-Познчкове Това-
риство за короткий час збіль-
шило свос майно до понад 
мільйона доларів, а ‚кредито-
ва`.кооператнва „Самопоміч" 
зібрала понад 400 -тисяч до-
лярів ощадностевнх вкладів, 
і то майже поголовно від но-
вих іміґрантів. Все це вказус 
на фінансову спроможність 
нашої іміграції, і це .відрадне 
явище. 

Це приклади, взяті з одної 
тільки Филаделфії. Однак, 
приглядаючись дій- справі, 
треба брати під увагу момен-
ти суспільно-громадські. В 
Америці діють різні забезпе-
чсневі товаристваў приватні 
забезпеченеві компанії, що 
належать до кількох спільни-
ків і с їхньою влаоцістю, та 
так звані братські допомогові 
товариства, що с громадськн-
мн установами. До цих уста-
нов, що мають характер гро-
мадський, належить^ наш Ук-
раїнськиЙ Народний Союз. 
Значить, все надбання, все 
майно УНСюзу, належить 
всім членам, себто українсь-
кій спільноті в Америці, а 
почасти і в Канаді, бо і там 
маємо членів. Зріст майна 
УНС с рівнозначний, зі зрос-
том економічного сектора на-
шої громадської спільноти. 
Зайве згадувати, скільки ко-
нсчних громадських акцій, 
різних потреб, видань, публі-
кацій, допомог і датків сфі-
нансував УНСоюз для добра 
і розросту нашої" спільноти. 
Маючи на увазі цю .велику 
громадську працю" УНСоюзу, 
застановляюся над Цим, чому 
наші нові іміґранти 'забсзпе-
чують себе у приватних ком-
паніях, викуповуючи' поліси 
по 5 тисяч долярів і вище, а 
в УНСоюзі зовсім ні,' або на 
500 долярів? Крім'того, за-

долярів річно менші, аќ у 
приватних компаніях, беручи 
під увагу цю саму клясу за-
безпечення і вік. Значиться, 
рахунок простий: людина, 
забезпечена в УНС на 5 ти-
сяч долярів, мас ці самі 
умови і забезпечення, що в 
других, і заощаджує річно 
біля 12 долярів. Аналізуючи 
це громадське явище, що на-
ші людн попадають` щораз 
більше в духову діаспору, а 
відношення людей до наших 
громадських установ та на-
ших змагань с інколи не-
зрозуміле, пригадубться мені 
виклад проф. Сімовича про 
поему Шевченка „Великий 
Льох". 

У цій поемі виводить поет, 
між іншим, три чорні ворони: 
московську, польську та ук-
раїнську. Кожна ворона — це 
деструктивна сила даного на-
роду, спрнчинас горе свому 
таки народові. Кожна з них 
хвалиться, скільки то лиха 
натворила, а вже найбільше 
пекло спричинила свойому 
народові таки українська во-
рона — так, що аж „Мати 
Божа у Іржавці вночі зари-
дала" — пише поет. Та с од-
не повір'я в українському на-
роді, що коли Москва розко-
пас Великий Льох, де похо-
вано з Хмельницьким волю 
України, тоді на Україні вро-
дяться близнята. Один з 
близнят, як виросте, буде „як 
той Гонта катів катувати" і 
вернеться воля Україні. І ра-
дяться чорні ворони, що їм 
робити. Московська ворона 
радить золотом і̀  тортурами 
вбити українську свідоиість-
сдність. Польська знову, ін-
трнґами і підступом бажала б 
знищити народну свідомість. 
Та найгрізнішу раду подас 
таки українська ворона: 

„Ні, сестриці, не так треба, 
поки сліпі люди, треба 

(його поховати". 
Ще змалку, ще взиранні тре-
ба в самому зародку заглу-
шнти, вбити нашу свідомість, 
щоб народ не зріс в силу, в 
єдність, а то лихо буде. 

Впродовж віків ця чорна 
українська ворона добре дбає, 
щоб українська спільнота не 
зросла в Духову, а впарі з 
тям і матеріяльяу силу. І ве-
де ця деструктивна сила ча-
сто наш нарід на роздоріжжя 
велелюдні і лишає нас там 
на позорище других. Там ча-
сто стаємо ми поѓноси для 
росту других та тяглом у по-
їздах їх бнстроїздннх. Маємо 

Е. rpKMsUuut 

ШНОЛИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

безпеченеві вкладки від 5 ти- приклади з нашої історії, ко-
сяч долярів в УНС є біля 12 ли нарід спрямовував все 
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Дирекція Українських Музичних Курсів 
у ФИЛАДЕЛФІЇ 

подас до відома, що 
до вчительського збору цієї школи запрошено 

"- ДАРПО КУЗИК, 
яка вестиме клясу с к р и п к и . 

Від мнн. року п. Дарія КУЗИК с теж членом 
факультету "Trenton Conservatory of Music", як y-
чителька скрипќќ. 
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Увага! Українці Бостону й Онолиці! 
Українська Православна Парафія св. Ап. Андрія 

- ' в Бостоні 
запрошує 'Українсько Громадянство на 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 
НОВОЗБУДОВАНОЇ ЗАЛІ 

НА ВЛАСНІЙ ФАРМІ В БРІДЖВОТЕР, МАСС. 
,. яке відбудеться 

в неділю; 9-го вересня 1956 р. 
Серед прекрасної лісистої природи заля буде служити 

для відпочинку .--‚танців — забав і розваг Української Гро-
мадн Бостону ft `Околиць. 

ПРОГРАМА СВЯТА: 
1) 11 ѓод. рано Сружба Божа на фармі в Новій Залі й 

посвячення Н. 
2) 1-ша година яо полудні — ОБІД. 
3) Вибір 1 проголошення Гонорових Будівельників і Фун-

дяторів залі. 
К ) ЗАБАВА — ТАНЦІ і розваги до пізнього вечора. 

За гарно проведений час ручить — 
Парафіяльний Комітет. 

УВАГА: Автобус з Я0 Leverett St. відходить о ѓод. 9:30 ра-
ио. а від 136 Arlington St.. о ѓод. 10-ій рано. 

Ще лвш кілька бсзтурбот-
ннх днів ділить нас всіх: 
батьків, учителів та учнів від 
нового шкільного року в 
школах українознавства. 

Приміщення, де відбувати^ 
меться навчання ўкраїно-
звавства, знов наповняться 
новими учнями, СВІЖИМ ЃО' 
моном та подихом України. 
може ніколи в житті учня не-
баченої, України — Мрії, да-
лекої в просторі а такої 
близької в серцях тих, що 
посилають дітей до школи. 
тих — що вчнтнмуть і тих, 
що сприйматимуть навчання. 

Та, на жаль, треба ствер-
днти загально, що не багато 
с саме таких. Дехто вже з 
самих коньюнктуральннх мір-
кувань вважає такі школи 
українознавства зайвим ба-
лястом у їхньому „загоспода-
рюваниі", матеріяльнім і ду-
ховін. Та йду'чи вже цісю 
стежкою в гущу цього „за` 
господарювання", варто на-
вести вислів одного батька 
дитини: „Не втовкмачуйте а 
голови наших дітей за бата-
то цього українознавства, бо 
воно перешкоджус вашим ді-
тям в сприйманні англійської 
м о в н . . . " 

Вислів наскрізь несправед-
ляввй. Всі ж бо знають і це 
доказане, що знання більше 
мов не сповільнює ніколи 
умового розвою дитини, тіль-
кн навпаки — прискорює йо-
го. Доказом того с і це, що 
українські діти в америкавсь-
кнх школах, завдяки тему, 
що знають ще і українську 
мову, мають багато кращі 
успіхи в навчанні, як інші. 

А втім, не будемо тут роз-
водитись у доказуванні цих 
правд. Фактом с, що школи 
українознавства з початком 
вересня підуть в рух. Важним 
і промовистим буде тут число 
дітей, вписаних до своїх рід` 
них шкіл, як також співдія 
батьків у тому, щоб на цей 
шкільний рік вписалось як-
найбільше дітей до школи. 

Но треба тут пригадувати 
батькам, що вже й самі аме-
рнкакці вивчають українську 

мову (військова академія в 
Монтерей). 

Наші діти — це краще 
майбутнє! Наші діти — це в 
майбутньому кращі амбаса-
доря, як ми тепер! Наші діти 
це — кращі оборонці ўкраїн-
ської правди в світі бо, ви-
ховані в американських шко-
лах, знатимуть кращі дороги 
підходу, як мн. Але, щоб бу-
ти кращими оборонцями уќ-
раїнської справи, треба, щоб 
цю справу звати до яаймен-
ших подробиць, щоб відтак 
потім вміло її обороняти. 

Українську правду пізнати 
можуть діти в школі ўкраїно-
звавства. Як виховаємо на-

шях дітей сьогодні — тепер, 
таке матимемо громадянство 
завтра — потім. Як подбаємо 
про вашу молодь тепер, так 
вона дбатиме про українську 
справу в майбутньому. 

Правда, з посиланням дн-
тинн до школи украшозвав-
ства зв'язаний ще одиа ма-
ленький видаток — місячна 
оплата за школу. Проте, 
оплати в школах ўкраїно-
звавства є мінімальним ви-
датком, з певним Моральним 
капіталом в майбутньому. 

Сповнімо, отже, один із на-
ших найперших обов'язків в 
світі вільному . . . виховаймо 
українських дітей і молодь в 
Національному дусі н любові 
до Рідного Краю, посилаючи 
їх до школи українознавства! 

ЦЬОГОРІЧНІ ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 

евос духове.,‚Я" В 6ДЙИ0, — 
тоді його змагання мали рс-
альні осяги. Згадати хоч бн 
наше економічне відродження 
після першої світової війни 
на західньо-украшськнх зем-
лях. Порівнюючи нашу еко-
номічну спроможність в Аис-
рнці з дійсністю, яка була в 
Галичині після першої війни, 
можна твердити, що 19 міль-
йовів майна УНС скоро по-1 

двоїлося б, коли б не ці міс-
терії та чорні ворони, що до-
бре дбають, щоб приглушити 
нашу свідомість та єдність. 
Чи, І яка користь була б з 
того, що наш економічний по-
тснціял подвоївся б — вика-
луг. дотеперішня ДІЯЛЬНІСТЬ 
УНСоюзу. 

Говоримо інколи з люди-
иою і дивуємось, що забезпе-
чнв енна аж у двох прнват-
них компаніях по 5 тисяч до-
лярів, а на мою пропозицію 
вписати сина в УНС паде 
відповідь: — „чи ж я лише 
на асекурації буду робити?!" 
І виростає цей снн — та 
що ж єднатиме його з ўкраїн-
ським громадським життям ? 
Недавно ще, літ тому п'ять-
шість, дивувались ми, що ді-
тн давніх Іміґрантів в біль-
шості відійшли від нашого 
громадського життя. Та це 
вже покоління роджене тут. 
А тепер погляньмо мн на 
с е б е . . . 

Пишуть часописи проФран-
ка, про сторіччя з дня Його 
народження, про Його твори. 
І пригадуються Франкові сло-
ва, такі живі і такі дійсні 
сьогодні: 

„Кожний думай, що на тобі 
(міліонів стан стоїть, 

Що за долю міліонів 
І мусиш дати ти одвіт." 

Читайте українські квяаскИ 
t газети, бо часте читання 

деде до просвіти. В просвіта — 
не сала! 

УВАГА! УВАГА! 
В НЕДІЛЮ. 9-го ВЕРЕСНЯ на площі NEW FARMERS OVAL ч. 2 , 

'- відбудуться 

ТОВАРИСЬКІ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
між у с к - ГАРТФОРД та УСК - НЮ ИОРК 

Початок о годині 2:30 по пол. 
Год. 12:45 пгредзмаг Віаи - Weiss Gottschc проти УСК 1Б (рсзерва) 

Літні місяці І95в року, про-
йшли у Пласті, як і в минулих 
роках під знаком таборування 
1 мандрівок. Майже в кожній 
більшій області влаштовано та-
бори для найменших — новађ-
тиа, для юнацтва 1 для аихов-
ввків. Крім вах відбулася низка 
мандрівних таборів не тільки 
по кращих околицях ЗДА, але І 
по горах, лісах ft озерах Ќа-
иади. 

ТАБОРИ НА ПЛАСТОВОЇ 
ОСЕЛІ В ІСТ ЧЕТГЕМ 

Найкраще зорганізовані 1 
найчисленніші табори відбулися 
на відомій Пластовій Оселі в Іст 
Четгем, Н. И., нќа була цього" 
року набагато краще, як мину-
лих років підготована для пере-
буваннп молоді, не тільки з тсх-
иічиого боку, передусім зогляду 
на засоблеиня водою, але й теж 
І а харчового та виховного. На-
рікань і критичних завваг а бо-
ќу таких завжди чулих на най-
меиші недомагаиия батьків цьо-
го року майже не було. Навпа-
ки, з усіх сторін 1 від молоді і 
від батьків можна було чути на 
протязі тривання цих таборів 
тільки признання і похвалу І 
для адміністрації Пластової 
Оселі і для команд та булаа ок-
ремих таборів. На ввесь час 
тривання таборів була забезпе-
чеиа 1 релігійна опіка, що П ви-
конував для пластунів ќатоли. 
кіл з доручення української ка-
толицькоі дісцезії Вс`і. о.. Шн-
мінський. 

На протязі двох літніх мІЄя-
ців відбулося на Пластовій Осе-
лі чотири табори' 1 два т. вв. йід-
табори. В місяці липні відбува-
лвся табори для дівчат 1 в мі-
сяЩ серпні для хлопців. У пиш-
кільно . виховному таборі юна-
чок, що відбувався під прово-
дом пл. сей. Ірини Кравців, як 
конандаиткя, та відомих плас-
товнх виховниць Лідії Ганас і 
Марії Логази, як заступниць, 
взяло участь 154 пластунок-
юначок, при чому у здійснюван-
ві наміченої програми, що про-
ходила цього року під гаслом 
..Плекатиму силу і тіла І ума", 
допомагало 8 впорядниць. В той 
же час під проводом пл. сен. 
Дарі! Войдуник відбувався та-
бір для новачок із 92 учасняця-
ми і 12 сестричками, які опіку-
валися справді по материнсько-
му новацькнми роями, кожен з 
яких назвав себе назвою якоїсь 
з українських земель або обла-
стей. Водночас в окремім прн-
міщенні проходив під проводом 
паві Фнлиповнчотоі п і д т а о і р 
для новаків, в якому брало 
участь 42 хлопців і якими опіку-
валося п'ять внховняків. 

На протязі місяця серпня були 
табори для юнаків 1 новаків. В 
вишкільио - виховному таборі 
юнаків, що відбувався під про-
водом пл. сен. Володимира Ва-
кальця. як команданта, 1 ст. пл. 
Содоля, як бунчужного, взяло 
участь 110 юнаків. Допомагало 
команді у праці 14 впорядників. 
В таборі новаків, що відбувався 
в той же час, під проводом пл. 
сен. Якова Шегряиа, як коман-
данта 1 ст. пл. Валка, як буи-
чужного, взяло участь 96 иова-
ків. якими опікувалося 14 брат-
чнків. В підтаборі ИОвачок. що 
відбувавсл в окремих праміщен-
иях на Пл. Оселі, взяло участь 
29 новачок під проводом двох 
сестричок. 

Адміністрація оселі була в до-
свідчених руках Інж. Неговнча, 
якому допомагали пп. В. Суш-
ків і Вудзяк. Опікувався табо-
рами постійно і допомагав в ор-
ганІЗаиіІ й адмініструваииі та-
борів пл. сен. Ярослав Войду-
ннк, господарський діловод 

Крайової Пластової Старшини. 
Під час тривання таборів від-

булися урочисті Пластові Дні 
для відзначення 70-річчя наро-
дин Осиовника Пласту д-ра 
Олександра Тнсовського і 45-
річчя Ісяуванил Пласту. В Пла-
стовоиу Дні, що його влашту-
вали .-кіночі табори в днях 21-22 
липня взяли участь голова Го-
лопиої Пластової Вулавв пл. 
сен. Яро Гладкий і голова Кра-
йовоі Пластової Старшини у 
ЗДА пл. сен. Богдан Кравців. В 
Дві Пластуна. ЩО відбувся в 
хлоп'ячих таборах 18 серпня 
КПСтаршяяу репрезентував пл. 
соя. Ярослав Падох. 

П Л А С Т О В І Т А Б О Р И 
НА „НОВОМУ СОКОЛІ" 
В днях ЗО черввя до 29 липня 

відбулися чотири пластові табо-
рИ на відомій оселі „Новий Co-
кіл" біля Боффало. яа якій теж 
переведено ряд поліпшень й 1н-
ввстицій, таких, як збудування 
їдальні, допроваджений води, 
підлог для шатер тощо. Адміні. 
оѓѓратором таборів був пл. сен. 
Володимир Приймак, якому до-
поиагалн пл. сеньйори М Ляль. 
ќВ й О. Бережннцькнй та ст. пл. 
X. Ковч. 

іНа „Новому Соколі" відбули-
ся такі виховно - вншкільні та-
бОри: 

'І. Табір юнаків „Чорногора", 
під проводом пл. сен. Миколи 
Васнлика, як команданта, І ст. 
па. Андрія Навроцького, як буя-
чуйѓного, в якому взяло участь 
26 юиаків. 

'2.- Табір юначок „Супасяа 
Русь", під проводом пл. сен. Ок-
саин ВережиицькоІ, як комая-
дантки, 1 пл. юи. Орисі Шепаро-
'вич, як бунчужноі. В таборі взя. 
ло участь 36 юначок. 

3. Табір новаків „Запорозька 
Січ", з командавтом пл. сен. Во-
лодимнром Кулииичом і буй-
чужним ст. пл. Євгевом Лащи-
ком, в якому взяло участь 36 
новаків. 

4. Табір новачок .Діти Укра-
їнн", з комаяданткою пл. сси. 
Липою Мриц 1 бунчужною ст. 
пл. Діді Домбчевського. В табо-
рі взяло участь 26 новачок. 

В булавах усіх таборів на „Но-
вому Соколі" працювало крім 
комендантів і бунчужпях ще 12 
вяховииків. В адміністрації пра-
цювало 10 осіб, здебільшѓѓ пл. 
сеньйори і старші пластуни. 

Релігійну опіку виконував для 
католиків Всч. о. проф. А. Ста-
сюк з Боффало і для православ-
ннх о. Ігумен Святослав. Лікар, 
ська опіка була в руках д-ра 
Михайла Сайкевича. 

Дня 14 липня пластуни Воф-
фало, Клівленду й інших міст 
відбули разом з таборовиками 
Пластову Зустріч округи „Но-
вин Сокіл", під час якої відзиа-
чено 45-річчя Українського Пла-
сту та 70-річчя основинќа Плас-
ту д-ра О. Тнсовського. Табори 
на „Новому Соколі" відвідував, 
як щороку Начальний Пластун 
Сіряй Лев. 

П'ЯТЬ ТАБОРІВ НА ПЛАС-
ТОВШ ПЛОЩІ В ‚ДП5РОВГ' 

На тереиі ДітройтськоІ Плас-
товоі Станиці влаштовано цього 
року п'ять пластових таборів. 
Всі вони відбулися на пластовій 
площі української оселі .‚Дібро-
га". Вулн це такі табори: 

1. Вишкільннй табір для но-
вацьких виховників (від 30-го 

БОБРІВ НА 
У'країнська літня осели 

стейту Конлсктнкат. 

До всіх наших літніх осель 
прибула ще одна красуня, най-
молодша зі всіх своїх сестриць, 
якій на ім'я Бобрівка. 

Назву свою вона завдячує 
бобрам, які розгніздилися понад 
трьома гірськими потічками. 

Бобрівка вже в такому ко-
роткоиу часі зуміла вжитися в 
українські кола нашого стейту, 
що літом під неділю часто по-
чусте... Ідемо на Бобрівќў, а 
вже, як ви раз яа ній пробува-
ли, тоді поїдете без жадної при-
нуки, вона своєю красою та ла. 
гідним гірським повітрям вас 
сама заманює. 

Глибоко вона в"бється в серця 
дітей і полишить незатертий 
слід особливо в тих дітей, яким 
довелося перший раз в їх жит-
тю таборувати. 

Розтаборувалася вона в гір-
ській околиці Колбрук, стейту 
Коннектикат, майже на границі 
Массачусетс. Ціла та околиця 
гориста, відома із своєї природ-
ноі краси та від довгих літ ува-
жаєтьсл 1 рекомендується, як 
літня колонія. Перерізує П бата, 
то гірських потоків Із чнссльнн-
ми водопадамн. 

Доїздиться на Бобрівќў одні, 
сю Із кращих доріГ-"Коннекти-
кат, якою постійно підіймаємося 
все вище та вище і так везаміт-
ио отінюємося на Бобрівці, на-
віть не відчуваючи в першім 
моменті, що ми знаходимося в 
горах. 

Щойно, коли розглянемося і 
побачимо дооколнчні місцевості 
та нижче положені верхи гір. 
тдразу розпізнаємо, що знахо-
днмося в гірській околиці. яка 
своїм простором та полянами 
нагадўе нам паші полонини. 

Бобрівка має всі дані, щоб ро-
заинутиси в першорядну відпо-
чиккову, чи навіть кураціяну 
оселю, а це три гірські потічки, 
природний басейн до купання, 
лагідне гірське повітря, шпиль, 
новий та листястий ліс 1, як це 
вже згадано, догідний доступ ft 
коло 300 акрів простору. 

День 22-го липня 1956 року 
був замітиим днем в житѓі осе-
лі. в тім же дві пластова молодь 
пописувалася своїми досягиен-
нямн та вмілостями перед плас-
товою старшиною, відпоручин-
ком КПС, батьками і чисельнн-

Учасники пластових таборів на Бобрівці 

ми відвідувачами оселі. 
На цій же оселі в днях 7-го по 

23.ro липня ц. р. відбувався 
Пластовий виховно - вншкіль-
ннй табір „Бобрівка" із своїми 
трьома підтаборамн. 

Новацькнй табір „Козацькі 
Діти" під командою пл. сен. Я-
кова Шегрняа вишколював 34 
новаків, а 15 новачок вишколю. 
вала командантќа ст. пл. Ніна 
Вересюк. 

Юнацький табір „Конотоп" 
під командою пл. сен. Володи-
мира Лучќани виховував 20 
юнаків, а табір „Чорногора" під 
командою ст. сен. Надії Гафтко-
вич виховував 32 юначок. 

Всі пластуни сеньйори,- як 
Ірина Скочдополь, Роман Скоч-

дополь, Стефа Балко, Миросла-
ва Солук, Олег Микитей, Воло-
днмир Лучкаиь, Ярослав Луч-
кань, Петро Прншляк — працю-
валн як Інструктори. 

В часі таборування проведс-
но иовацькі іспити з обсягу 
першої, другої та третьої но-
вацькоі проби і юнацькі іспити 
з обсягу' першої і другої проби 
та іспити вмілостн. 

Адміністрація оселі знахо-
дилася в справних руках п. Т. 
Солука, а лікарська обслуга в 
руках ст. пл. Ніни Вересюк. 

Залишається лише побажати 
власникам оселі скорого роз-
витку та успіху в їх кориснім 
почині. 

Відвідувач. 

?' Українське Спорѓове Т-во „Чорноморська Січ" в Нюарку 
влаштовує 

з нагоди відкриття сезону копаного м'яча 

Перші Осінні ВЕЧЕРНИЦІ 
В СУБОТУ, 15-го ВЕРЕСНЯ 1956 Р. 

у власній залі прн 506-508 — 18th Ave., Newark, N. J. 
Початок о год. 8-ій веч. — Музика Б. Гірняка. 
Вступ $1.60. — Буфет у зиряді жіночої спорѓової ланки. 
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червня до ?-гО липня) під про-
вОдом пл. сей. Лесі ХраплилоІ 
та пл. сен. Іваиия Кучер. В та-
борі взяло участь 17 юначок, 
‚одна старша пластунќа і 8 юка-
ків. 

2. Вишкільио - виховний табір 
юначок під проводом пл. сен. 
ДаріІ Бойчук, як комендантќи 
пл. сен. Тоиі ГороховиЧ, як ви-
ховниці, 1 ст. пл. Євгенії Юрків, 
як бунчужиоі. Табір тривав три 
тижні від ЗО червня до 21 липня 
і в ньому взяло участь 39' учас 
ииць. 

3. Табір новачок під проводом 
пл. сен. І панн н Кучер, як комин-
дантки, в якому взяло участь 
18 новачок. Табір тривав в тому 
часі, що й табір юначок. Опіку-
вались новачками три сест-
рнчки. 

4. Табір новаків під проводом 
ст. пл. Тараса Когута, як ќоман-
даита, якому допомагало в пра-
ці чотири юнаки. В таборі, 
що тривав від 21 липня до 11 
серпня, взяло участь 18 юнаків 

б. Вишкільио - виховний `та-
бір для юнаків, який відбувся в 
цьому самому часі під проводом 
пл. розв. Миколи Григорчука. 
як команданта, 1 пл. уч. Богда-
на Кордуби, як бунчужного, І в 
якому взяло участь 12 юнаків. 

Крім згаданих таборів відбу-
лися ще табори Пластової Ста-
ннці в Шикаґо та табори Плас-
тоянх Станиць Гартфорд і Ню 
Гсйвен на т. зв. „Бобрівці", що 
про них були чи будуть окремі 
дописи у „Свободі". 

В з а г а л ь н о м у цього року 
ло з перебування І виховання в 
пластових таборах у ЗДА ско-
рнстало понад 1,000 дітей та мо-
лоді. Все саме це число доказуѓ.. 
яку велетенську роботу прово-
дить Пласт в ділянці виховання 
нашої молоді. 

Б. 

Увага! Відділи УНСоюзу! 
ПРОЃЎЛЬКИ АВТОБУСОМ на 

ОСІННІЙ ФЕСТИН на СОЮЗіВЦІ 
В НЕДІЛЮ, lG-ro ВЕРЕСНЯ 1956 Р. 

Автобуси від'їжджають: 
ПОНЌЌІ'С о год. 7:30 рано з Иоикерс. Автобус пристаг. 

о год. 8-ій в Гейстінѓс. - Переїзд в обидві сторони $З. 
Зголошуватися в Ионксрсі. Василь МаНдзій, 70 Chest-

nut St., Амер. Укр. Ќлюб, 13 Washington SOTcl. YO 5-9262. 
П. Гарасвиів, 3 HoRen PL в Гейстіигс, ТН.-НА 5-5992, Ан-
дрій Вовк. З Witmm St. Tef. НА 5-6965М. - - Замовлення 
приймається тільки з вплатою переїзду. 
ПАССЕПК, II. ДЖ. Зголошення приймають: Ф. Гулька. П. 

Головачуќ. В. Новацькнй І В. Марущак. До В. Мару-
щака можна зголошуватися телефонічно: GR 1-6726. 

На випадок непогоди гроші буяўть повернені. 

З приємністю повідомляємо про відкриття 
БЮРА - ФІЛІЇ 

прн 
109 DELANCEY STREET 

Telephone: GRamercy 7-1142 

під керівництвом 
MR. ALOIS LEVINE 

C. В. RICHARD Si CO. 
fietablbhed 1647 

Members New York Stock Exchange 
-50 Jkoadway New York 4, N. Y. 

ОЩАДЖУЙТЕ СЬОГОДНІ 
так щоб мати завтра... 

Цей зник запевняє забезпечення ^ 

платимо 3 ^ 2 % дивіденди 
.,itftfjpRLDlHT5ay1MWtln... 

Trident Savings 8t Loan Assn. 
1935 WEST 5let STREET, CHICAGO П, ILL. 

GRovehill 6-4711 
11 ЌТЃО ІІУЦИЛО, Еклгкутивний Дирі-ктор. 

ІНФЛЯЦІЯ обезцінюс Ваші ощадності, ціни йдуть 
вгору, а вартість Ваших грошей меншас. Охоро-
ніть Ваш тяжко зароблений гріш перед нищівною 
силою інфляції, інвестуючи в акціях таких під-
прнемств як General Motors (авта), Du Pont (хеміч-
на індустрія), Westinghouse (електричні прнлад-
д я ) , RCA (радіо і телевізії), ALCOA (алюміній), 
American Telephone and Telegraph Co. (телефон і тс-
леграф) , і т. д. за посередництвом 

ШВЕСТИЦШНИХ ФОНДІВ 
(MUTUAL FUNDS) 

За докладнішими інформаціями в українській 
і англійській мовах, просимо виповнити і пислати 
поданий внизу купон. Інформації даємо безкош-
товно та без будьяких зобов'язань з Вашої сторони. 

Увага OHIO! Нашим представником в стеАті Огайо с пан 
LEV DUBAS 

2869 West 14lh Street Cleveland 13, Ohio 
Tel.: TO 1-1547 



Ф П Р А Ц Я % 
9 Hdp W i l t e d — Mile ш 

БЛЯХАРІ 
Постійна праця від зароа 

за дозволом і можливо постій-
ним членством ASL юнії. Доб-
рий автобусовнй доїзд і комгш-
НІЙНР місце для парќування — 
на бажання. 

A R К A Y C O . 
864 Newark Avc , Jersey City, N.J. 

МУЖЧИНИ 
коваль або гпоювач 

досвідчений, який може працю-
азти самостійно. Добра нагода. 

Постійна праця і підвншка. 
Голоситись до: 

Т. GEORGE STILES CO. 
625 Devon St., Arlington, N. J. 

l e i . : KEamy 2 0A45 

МУЖЧИНИ 
досконала н а г о д а навчитися 
споювання в давноааложенІЯ 
компанії. ДОСВІДІ' непотрібно. 

Голоситись до: 
Т. GEORGE STILES CO. 

625 Devon St., Arlington, N. J. 
Tel.: KEarny 2 0445 

LATHE MILLING MACHINE 
HANDS - також 

ПІЃП KKTOP1I MKXAHJKU 
до прецизійних частин. 

Всі, що зголошуються МЗ'СЯТЬ 
матя щонайменше 6 р. досвіду 
Платня $2 до $2.50 на годину. 

Нздчнсельні години. 
N. J. INSTRUMENTS PARTS CO. 
606 Palisade Ave., Teaneck, N. J. 

Tel. TEaneck 6 3462 

МАШИН1СТН 
''internal-External Orindlng". Cne-
ціялістіі "Lathe Specialists". До-
свід "jobbing shop" t: конечний 
Дуже добра заплата. Всі робочі 
користі. 
QUALITY TOOL A DIE CO., Inc. 

730 Grand St.. Hoboken, N. J. 
HO 3-8540 

"SURFACE GRINDING 
SPECIALIST" 

До прецизійних робіт і "Form 
Grinding". Дуже добра вннаго-
рода Всі робочі користі. 
QUALITY TOOL A DIE CO.. Inc. 

730 Grand St.. Hoboken, N. J. 
HO 3 8540 

Добре читання для дітей і 
молоді. 

Сойка-Штукарка 
РОМАНА ЯАвАДОННЧА 

ЦІНА $1.00 

З і мовляти в „Свободі". 

"SVOBODA" 
81-83 Grand Street 
Jeraey City S, N. J. 

В КИЄВІ 31 СЕРПНЯ 1919 P. 
(Закінчеаня зі стор. 2-оП 

Сезон на Союзі'вці продовжеѓній до кінця 

їтн!" Це мене збентежило. Я 
глянув в сторону Думи і зав-
важнв при головному вході 
метушню. Це денікінська ні-
хота з наїженими багнетами 
хотіла дістатись всередину, а 
мої стрільці їх не впускали. 

Я прискочив до генерала 
і, вказуючи на метушню пе-
ред Думою, спитав: — „Пане 
генерале, а це що мас озна-
чати?" 

Генерал зміряв мене своїм 
зором від стіп до голови і з 
цинічним спокоєм промовив: 
— „Ви должни сложіть ру-
жья!" Вражений такою від-
повіддю, я стояв неначе вко-
паннй. Де ж генеральське 
слово, де запеннення. що нам 
нічого не станеться? І що те-
пер робити? Здивований 
Льобковіц дивився то на ме-
не, то на Думу. Та не було 
іншого виходу. І я дав наказ 

ш П Р А Ц Я т 
т HeJp Wanted— Pennde ‡_ 

FACTORY ELECTRONICS 
Дівчата до сполучування і спо-
іонлннн малих електричних час-
тнн до ноіюі фабрики TV уетат-
кування. „Понус". прнс.мні умо-
вннн праці. Інформації тільки 
мін: 9 рано і 11 перед полуд, 

ELECTROCOMP. INC. 
1189 McCarter hwy, Newark. N. J. 

Near Clay Street Bruifje 

ОПКРЕПТОРКЛ 
до шиття підшийки 

я досвідом при жіночих пла-
ща.ч. Добра платня Постійна 
праця. 

М. А М. COAT CO. 
251 — 1st St.. Hoboken. N. J. 

Tel.: SWarthmore 2 0192 

REAL ESTATE 

MHBX 

! ТЕРМПІОВО Д О ПРОДАЖУ 
І на Вест Бронќѓі 2 род. Мур. 
і дім з садом та ГараЖОМ за 
j $19.Г)00. Готівкою $3.000 

Також продасться 8-род. мур. 
І дім. о л і в я е огрівання аа 

$11,500 та 9-род. дім :t крам-
! ннцсіо на ролі .чи М9.Я00. 
, Рент $ВДОО. Доми дають доб-
;рий дохід. 

Дзвонити до 10 ранку 
І : і̀ twMopu 
AU 1-0194 

є ТЕАТР — THEATRE — MOVIE # 

Зворушлива повість Толстого робить фціьм 
незабутні?! 

WAR and PEACE 
if Audrey HEPBURN e Henry FONDA 

і тисячі учасників! 
' Mel FERRER 

Technicolor — Vist л vision. 
CAPITOL THEATRE, Broadway Д 51st St., N. V. C. 

P I З H E 

.Vi.ji:iinrbi:.i її iyrn.ua крамницм 
" K A R P A T Y S H O E S " 

153 SECOND AVE. (bet. 9 A 10 Sis.), NEW YORK CITY 
Tel.: ALgonquin 4-1893 

поручас добірне і доброякісне взуття для всієї родини 
по догідних цінах. Взуття на шкіряних підошвах і ВО-
ходнть від відомих американських фірм або з закордону. 

ПРОДАЄМО комилетну ШКІРУ на верхи і шкіряні до-
датка для шиття нових або наирави чобіт і чсревикін (спе-
ціпльно на експорт). - Дуже помірковані ціни. 

WORTH STREET LEATHER CO. 
160 Park Row (I Bl. n. of Bklyn Bridge) New York, N. Y. 

Відкрито цілий тиждень включаючи неділю — 
закрито в суботу. 

Куреневі залишити Думу і 
зложити зброю! Курінь зі-
Іішои УНИЗ на ВУЛИЦЮ, уст.1-
винся н .і.шу. зложив у КІЗЛИ 
кріси і. віддавши останній са-
лют зложенін зброї, відійшов 
на вказане місце. Так ми з 
учорашніх переможців над 
червоною Москвою стала по-
лоненими білої Москви. 

Ми стояли мовчки у бічній 
вулиці, безрадні і зрезигно-
вані. Майор Льобковіц, підій-
шовши до мене, прошепотів: 
‚‚Станімір, ради Бога, мусимо 
щось зробити. На стації зна-
ходяться провіянтури І і ПІ 
корпусів й їх ширші штаби. 
За всяку ціну треба їх ряту-
ватн!" 

Що було робити, як .чара-
днтн лих}-, щоб майно і шта-
би двох наших корпусів ке 
дістались ворогові? Ми удвій-
ку думали і планували. Вкін-
ці я піддав думку звернутись 
до генерала з проханням до-
зволити нам піти на стацію 
і забрати свої найконечніші 
речі. Мій плян увінчався 
успіхом. Генерал дав дозвіл 
і ми втрійку, тобто майор 
Льобковіц, nop. Купчпнко та 
я, в супроводі денікінського 
прапорщика, удались на дві-
рець по баґаж. 

В місті був рух, перемарш 
і відмарш наших частин та 
вмарш денікінців. Прапор-
щик. щоб не зустріти ‚‚петлю-
ріиців", відпустив мене і nop. 
Купчанка на стацію по речі, 
а сам з Льобковіцом чекав 
на нас на вулиці. Так ми з 
nop. Купчанком опинились 
на волі, але недовго нею ті-
шплнсь. З бічної вулиці над-
тягнув денікінськнй відділ, 
нас забрав з собою як поло-
нених на головну стацію. Ву-
ла година 1-ша вночі. Наші 
чпстини. не знаючи, що ді-
сться в місті, преспокійно 
спали на стації. Тут почалось 
їх роззброєння, а вслід за тим 
і замішання. Я це внкори-
став, вискочив у відчинене 
вікно на перон й опинився 
між нашими вагонами. За 
хвилину прилучився до мене 

і тою самою дорогою nop. Куп-
чанко. З поміччю вартових 
ми знайшли начальника one-
ративного відділу ПІ Корпу-
су. сотн. Купчанка (старшо-
го). представили йому ситуа-
цію в Кисві і передали наказ 
шефа штабу, майора Льобко-
віца якнайскорше відтягнути 
всі наші транспорти на Фас-
тів. Та ми вспілн відправити 
назад тільки один потяг, а 
весь інший носишіи матеріял 
двох наших корпусів попав 
у руки денікінців. Мене поло-
нено в третій раз, але й цим 
разом, під покровом темної 
ночі, мені вдалося втекти і 
ранком 1-го вересня я они-
нився на Демнївці серед сво-
їх. 

Ген. Кранѓ поїхав був аж 
до головної кватнрн ген. Бре-
дова і там уклав тимчасову 
угоду такого змісту: 1) 

вере 
Сюзівка, Кергонксон, Н. HL 

— Управління Союзівки, ва-
каціііно-відпочинкової оселі 
УНСоюзу в Кетскяльськях. го-
pax, інформує, що вакадійвнй 
сезон на цій оселі продов-
жено ще на місяць вересень, 
за відповідно зменшеною оп-
латою за побут. Усі ті. що ще 
матимуть у цьому місяці від-
пусткн, можуть. скорИстатн з 
цісі нагоди, тим більше, що 

сня 
Союзѓнќа пропонус на цей по-
сезовоакй місяць всі ці виго-
дп, що їх вона давала під час 
сезону, а перші подихи неда-
лекої осенн надають тій -осе-
лі ще більшого своєрідного 
чару. В неділю 16-го верес-
ня відбудеться на Союзівці, 
'як відомо, перший осінній 
фестнн з усімн великими ат-
ракціями такої імпрези. 

ио днання шкіл в 
проходить із 

Клінтон, Теннессі. — 9 із 12 
кольорових студннтїв, які ппн-
салися до сердньоі школн з 
білими учнями; без перешко-
дн могли бути на навчанні. 
Але порядку береже відділ 
Національно! Гвардії, який 
з'явився там на зарядження 
губернатора Клемевта. Ці уч-

УГА мас залишити Київ і 
відступити на демаркаційну 
лінію Иопельня-Сквнра, 2) 
Весь воєнний матеріал ЎТА, 
що попав у Києві в руки де-
нікінців. тобто провіянтури 
двох корпусів звертається 
для У ЃА, вся величезна во̂  
сина здобич галичан, здобу-
та від большевнків включно 
з трьома бронепотягамв, за-
лишається денікінцям. 

Урятз,-вавшн майно двох 
корпусів та звільнявши з де-
нікінського полону ширші 
штаби і майора Льобковіца, 
ген. Кравс' лїався ^о НвЧ. 
Команди ЎТА для зложеная 
звіту н одержання дальших 
наказів. 

П кч-рінь 8-ої самб. брнга-
ди, що дістався до денікін-
ського полону в Думі, примі-
щено в Дарниці за Дніпром. 
Однієї ночі велика частина 
цих полонених втекла, нав'я-
завши зв'язок із повстан-
ськнм отаманом Зеленим, 
який був тоді у Трипіллі над 
Дніпром.. Повстанці Зеленого 
вночі допомогли втікачам пе-
реправятнся. на . Правобереж-
жя до своїх частин. Був 
плян, що .всі полонені присд-
наються до повстанської гру-
пи Зеленого, але отаман сам 
мусів залишити Трипілля,"бо 
проти нього, вислали денікін-
ці експедпццо з Києва. ЗЄЛІ?-
ний хотів коло Черкас пере-
правитися на Лівобережжя, 
але під час. переправи його 
поранено, і його повстанці 
розбіглися. Одну таку групу 
недобитків зустріли галнпь-
ќі стрільці коло села Маке-
дони на Канівщині. 

Довідавшися про порядку 
Зеленого, група втікачів' по-
ділилася на малі гурткіг цр 

Ідві-трн особи, і таким споео-
Ібом дійшла до своїх частин, 
j пройшовши аж до Вінниці і 
'Бару на Поділлі. Треба гДв,-
креслитн, що українське! яа-
селення щиро гостило й опі-
кувалося цими втікачами 'з 
денікінського полону, хоч це 
було під московською окупа-
цісю. 

південних стейтах 
труднощами 
ні прнбулп до школи автами 
під охороною ґвардистів, але 
залншиля шкільний будинок 
пішки. В Менсфілді, Тексас, 
юрба білих людей стояла пе-

ред будинком школн, щоб ие 
допустити туди кольорових 
студентів, які туди вписалися 
Суддя Найвищого Суду ЗДА 
Гюґо Л. Блек відмовився при-
ішнити діяння зарядження 
цього суду про скасування ок 
ремнх шкіл для кольорових 
дітей. Поліція не доп}'стила до 
заворушень. Губернатор Ал 
лан Шіверс зарядив, щоб не 
вписувати До шкіл із білими 
учнями кольорових учнів, 
щоб ве давати причини до за 
ворушекь. 

ВСЯЧИНА 
ЖИВУТЬ — ЯК SOU РОКІВ 

ТОМУ 

Королівський Музей в Онта-
ріо в Канаді почав вивчати 
життя одного ІНДІАНСЬКОГО пле-
мснн, яке живе в північно-захід-
ній частниі цісї провінціі і назн-
ваг.ться „оджібвейс". Те плем'я 
нараховує коло 1000 осіб і взимі 
живе як кочівники, а влітку ме-
шкас в кількох селищах. Члени 
того племени живуть так, як 
жили 300 років тому. Вони по-
слуговуються луками і дерев'я-
внми стрілами, дерев'яними чов-
вами і плетеними кошиками, і 
досі ніхто з них ще не бачив 
мурованого будника. Ніхто з 
ннх яе вміс говорити по англій-
ськи, але всі є християнами. Те 
плем'я живе 300 миль від най-
блнжчої залізниці в CijTtc Л ^ -
аат, Онт. 

ПАШ. АПЗЕНГАВЕР НА 
„ В И С Т А В Ц І М О Д " 

В САНЧ"РДНСІСКО 

Пані АЯзенгавер під час сво-
го побуту в конвенційному місті 
республіканців відвідала „Вн-
ставку мод", яку зорганізували 
республіканські жінки стейту 
Каліфорнія. Після оглядин вя-
ставкн вона була на прийнятті 
разом із своєю невісткою панею 
Джал АЯзенгавер. Обидві пані 
Айзеягавер сиділи при одному 
столі з панями Вільям Ф. Нов-
ленд і Гудвін Дж. Найт, др.гжн. 
нами сенатора і губернатора з 
того стейту. Паві ААзенгавер 
заявила, що любить робити за-
купн в Сан Франсіско, яке по-
л)обнла ще тоді, коли в ньому 
повнив військову службу ЇЇ 40-
лонік Айк. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ПАССЕПК, Н. ДЖ. — Т-во 

їм. Т. Шевченка Відд. 42 пові-
домляг. своїх членів, що місяч-
ні збори відбудуться в неділю. 
23-го вересня. Збори переносн-
мо тому, щоби всі члени У. 
Н. Союзу могли взяти масову 
участь в закінченню сезону ііа 
Союзівці дня 16-го вересня, то-
му просимо всіх членів зголо-
шуватися на прогульну. Зголо-
шення приймають: Ф. Гулька, 
П. Головачуќ, В. Новацький І 
B. Марущак. До В. Марущака 
можна зголошуватися телефо-
нічно тел. GR 1-6726. На внпа-
док непогоди гроші будуть звер-
нені. - В. Марущак, рек. секр. 

вриджпорт, коіга. - т-во 
Українська Січ Відд. 59. пові-
домляс своіх членів, що збори 
відбудуться в суботу, 8-го ве-
ресня." в УНДомі, 517 Галет 
вул.. о год. 7:30 веч. Взивасться 
все членство прийти. Проснть-
ся родичів, яких діти с в Со-
юзі, щоби привели дітей на 
спільний Союзовнй дитячий 
день, який відбудеться 16-го ц. 
м. в парку В. Венґрниовнча. Всі 
Союзові діти дістануть шкіль-
ні дарунки. — Управа. 

КЛІФТОН. IL ДЖ. — Т-во 
Укр. Січ, Відд. 182 новідомляс 
своїх членів, що місячні збори 
відбудуться в неділю. 9-го ве-
ресня, о год. 2-ій по пол., в па-
рафіяльній залі, 45-47 Говп 
Евеню, Пассейк, Н. Дж. Про-
ситься членів прийти на збори 
та вирівняти свої місячні вклад-
ки. - Управа. 

БРУКЛІПІ. Н. И. — Місячні 
збори Т-ва ім. В. Хмельннць-
кого Відд. 158 відбудуться в 
суботу, 8-го вересня, о год. 8-ій 
веч., в Укр. Нац. Домі при 216-
'218 Grand St. Проситься внрів-
нятн залеглі вкладки. Члени, 
які ие вирівнають залеглнх 
вкладок буд.%ть суспендовані. 
- - Ю. Павчак, предс; М. Кяіь-
ка, сскр. 

РАЧЕСТЕР. Н. П. — С-во 
Рож. Пресе. Богородиці Відд. 
36 повідомляс своїх членкннь, 
місцевих і позамісцевих прийти 
на збори, що відбудуться в не-
ділю, 9-го вересня, о год. 4:30 
по пол, в залі церковній, 305 
Гудсон Еве. Є важні справи до 
полагодження, довгуючих на-
поминасться вирівняти с в о ї 
вкладки впротнвнім разі бу-
ДІТЬ подані до суспенди. — К. 
Герула. предс; М. Шворц, кас; 
C. Гунька, секр. 

ГЕМТРАМК, МПП. — Місяч-
ні збори Т-во їм. М. Шашкеви-
ча. 94 Відд. відбудуться в не-
ділю, 9-го вересня, о год. 1:30 
по пол.. в залі У. Д. К. 2376 
Ґреплінґ. Проситься всіх чле-
нів прийти на збори. — Управа. 

НЮ ПОРВ. Н. П. — Місячні 
збори Т-ва „Зоря" Відд. 69 від-
будуться в суботу. 8-го вересня, 
о год. 8-ій веч., в церковній за-
лі св. Юрія, заля ч. 5., під ч. 33 
Іст 7 вул. Просимо всіх членів 
прийти на збори. — М. Лнктей, 
секр. 

НЮ ПОРІС. Н. П. — Місячні 
збори Т-ва „Дністер", 361 Відд. 
відбудуться після вакаціяноі 
перерви в суботу, 8-го вересня, 
о год. 8-ій веч.. в домівці при 
119 Ave А. 1 пов. У програмі: 
відчитаний протоколу, фінаясо-
вий звіт за перший піврік фін. 
секр. і контрольної комісії, опі-
кунів хворих, справа святку-
вання ЗО-літнього ювілею, ко-
рсспонденція, біжучі справи, 
внески і залити. — І. Галичий, 
предс; П. Кучма, фін. секр.; 
В. Вишиваний, кас; В. Барагу-
ра. рек. секр. 

СКРЕНТОН, ПА. -г Т-во Над 
Збруча Відд. 280 повідомляс 
своіх членів, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 9-го ве-
ресня, о 2-ій год. по пол., в Укр. 
Гор. Ќлюбі, 608. Вест Лакаван-
на Ев. Прнгадусться всім чле-
нам, щоб старалися платити 
свої вкладки на час. — О. Запо-
точннй. Р. Рубльовськнй. 

Кожний ѓвідомий українець та 
кожва ѓвідома українка нвожа-
ють своїм обов'язком стояти в 
рядах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм членством 
збільшити кадри Ідейних укра-

інськнх праоівіінків. 

Ф ДРШШ ОГОЛОШЕННЯ 9 

А Р К А 
48 Е, 7 вул. в Ню Норку 

(тад. GR 3-3550) 
Гуртом та детайлічно 

УКРАПІСЬКІ ПЛАТІВКИ 

Д о вжвайму кімнати 

Вступайте в члени 
Украіяського Наоодиого Союзу' 

Miami, Florida 
в Маг.мо до винайму умебльо-
вані апартаменти з кухнею, з 
начинням до варення, столовим 
накриттям - - на тиждень $25, 
або $75 місячно. 

Mr. Л Mrs. FRANK TARANDA 
684-692 N. Е. 851 h Sir. 

Allami 38, Fla. 
Tei. Plaza 8-1078 

Miami, Florida 
Масмо кімнати до вниайму. 
Пашіть або їдьте просто до: 

Mr. ft Mrs. М. SZPAK 
257 N. Е, 17th Terrace, Miami 32, 

Florida. — Phone 82-2692 

СЛАВІСТИКА 
СЕРІЯ ВИДАНЬ УВАН 

ял теми слов'япо- й ўкраїно-
знапства па редакці'.іо проф. 

д-ра ЯР.;РУДНІПЇЬКОГО. 
Числа І-ХХ з працями: 

Р. Смаль-Огоцького, Ю. Шв-
реха, В. Чаоленка, Дж. Сімп 
сона, В. КірКоннелла, І. Сн-
дорука, І.'Мірчука, П. Кова-
лева, В. КвсХяевського й їв. 

В оправі $10.00. 
Замовляти. V . 

SVOBODA 
P. О. Box 346, 

Jersey Ctty З, N. J. 

MISCELLANEOUS 

Увага! Нюарк, H. Дж., і околиця! Увага! 
Џь У МІСТІ ІІЮАРКУ ВІДКРИТА НОВА Ч 

КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛКИ 
П А К У Н К І В 

йџ ДО ВСІХ КРАПІ ЕВРОПІІ. 4 

United Package Express Co. 
SOS Market Street, Newark 5. N. L — (near P.R.R. Station) 

^ Mitchell 3-4067 — AlArket 3-2277 
9 HHCH.IUI.MO поживу, нову І ношену одежу, суконні. ШКІ-

рииі і -n-ucrn.ri.Hi мнѓни'м, медииамеяти І т. її. Вишліть 
своїм рідкнм І анайомим! 

в UUIVHLH будуть дінтав.тгиІ до місця призначення про-
тягом ПІОІ-ІН тижнів. Пім-нлкн ввслалі повітряною нош-
того будуть доручуьатмся протягом ї-10 днів. 

9 Внгнлаючнй одер'жить іноонсту посвідку від відборпя 
пакунка. Пакуики достпвлквмо на пошту до 24 годин. 
Висилки пакѓтѓів і дорученая ґцраатустьгя. 

т Всі посќлќа рюміотам оплач}'стьси тут вклнічио з матом. 
Той. ню одержать пакунок ве буде нічого доплачувати. 

KAHHF„1HPI1I ВІДКРИТА КОЖПОГО ДНЯ ВІД 0-оі ГОД. 
РАНКУ ДО в-ої ЃОД. ВКЧОРО.Ч. 

В СЎЂОТУ ВІД я-ої РАНО ДО 4-ої ЃОД. ПО ПОЛ.`ДНІ. 

United Package Express Co. 
PACKAGES SENT TO Ml PARTS OF El-ROPK 

305 Market Street. Newark. N. J. 
Тел.: (Newark) Mitchell 3-41HJ7 — MArket 3-2277 

(Біля Пеік'клвенііі СТ-.ІНПІЇ в місті ІІюарку). 
Принесіть це оголошення лі собою, заощадите $2 Of). 

УВАГА! РАЧЕСТЕР І ОНОЛИЦЯ! ЎІ 

КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛКИ ПАКУНКІВ 
ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ 

В и с и л а є м о : 
ПОЖИВУ, НОВУ І НОШЕІІУ ОДЕЖУ, СУКОННІ, ШКІР'ЯНІ 

І ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ, МЕДИКАМЕНТИ І т. п. 
Висилаючий одержить особисту посвідку від відборця пакунка. — ВИСИЛКИ 
наќўцќії; 1 доручення ґараятусться, — В с і поснлкя повнотою оплачўеться 

тут, включно з митом. — Відборець иачкн це платить нічого. 
Џь Також внсиласмо пачки до Польщі за посередництвом „ПЕКАО". -4 

т Кракніщн відкритѓі кожного жив від год. 8-ої рейку до 9-ої год. вечором, в 
Наша адреса: 

EASTERN PACKAGE E X P R E S S CO. 
324 HUDSON AVENUE, ROCHESTER 5, N. Y. — Tel.: BAker 5923 

t 
Посмертні Згадки 

КАТЕРИНА Я Х Н І В . членќа 
879 Відд. УНСоіозу. В-ва са. 
Юрія, померла 25-го серпня, 
прожявига S3 р. Покійна по-
ходила зі села Серникм До-
.іішііі, пов. Рогатнн, Зах. У-
краіна. Покійна залншвла в 
смутку мужа Павла І дочку 
Mapbo. Похорон відбувся 29 
серпня а похор. заведення до 
Кат. Церкви св. о. Николал, 
відтак ва цвинтар св. о. Нн-
колая. В похороні ваялн у-
часть члени П-ва св. Юрій. — 
В. їй Пѓ! 

М. Семків, секр. 

АНАСТАСІЯ ВАЛЬЧУК, член-
ка Т-ва Кліоб Поступовий, 
Відд. 70 УНСоюзу в Джерзі 
Ситі, Н. Дж., померла 3-го ве-
ресия 1936 р. в 95 році жит-
тя. Походили з села Внсии, 
nun. Рогатнн. Галичина. По-
лишила в смутку 4-ох синін. 
одну дочку, 7ох внуків І одно-
го правнука. Похорон відбу-
деться в п'ятницю, 7-го верес-
ня з погреб. заведення L Ко-
вальчяка до Церкви св. Пет-
ра і Павла а відтак на цвин-
тар са. Імени в Джерзі Ситі. 
н. дж. — в. їй п.: 

П. Костиќ, секр. 
ТКОДОР ВОРОБКЛЬ, член 104 

Відд. УНСоюзу в Перѓ Ам-
бой, Н. Дж., помер 1-го верес-
ия 1956 p., проживши 71 р. 
До УНСоюзу вступив 19S8 р. 
Походив з села ЛІмиа, пов. 

)Добпомилк. Зах. Україна. По-
линїнч) горем прибитих енна 
Ілію, дочку Анну і S внуки. 
Похорон відбувся 3-го верес-
нн з грек.-кат. Церкви Усп. 
Преси. Богородиці при учас-
ті Родини І Членів до гр.-кат. 
Церкви відтак на цвинтар. 
— 15. П. II.! 

М. Зельаак, секр. 

when you 
%тш I f 

mail at 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

955 Broad St., Newark2,N.J. 

`7Л Accounts ionred Щ fc 
f W $10,000. _ _ 

Fumh received by Sept. 10 
earn from the 1st 

3 
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ЧП ШЛУНКОВА НАДКВА-
( ОТА СПРИЧИНИ№ BAM 

ШЛУНКОВІ БОЛІ? 
Багато огірчених через свою 

недуі`у, наберуть нової радости 
життя, коли дізнаються про вн-
нахід ліку, що зветься RUMIL, 
який наче чудодійним способом 
облегшук снмптомн ШЛЛТІКО-
ВОГ НАДКВАСОТИ. Звичайні 
об'яви такого стану це: пече зга-
га, тиснення газів, кваси, воні-
ти та болі після ідження — піс-
ля зажн.тя перших доз цього 
ліку, біль мннас в кількох міну-
тах. 

Байдуже, як довго Ви хворіли 
або які ліки вже заживали, ско-
рнстайте з ціс.І чудово! нагоди, 
щоб попробувати RUMIL без 
жадного риску. Якщо Ви зараз 
вишлете цей вирізок до TYNOL 
CO., DepL 301, Box 321, Croton 
on Hudson, N. Y., вони вишлють 
Вам дві $3.50 фляшки за тільки 
$4.00 (плюс оплату COD). Ви 
щадите не тільки $3.00, але Ви 
масте змогу у ж и в а т и одну 
фляшку б е з р и с к у . Якщоб 
RUMIL не поміг би Вам в жад-
ному випадку, Ви можете по-
вернутн другу' фляшку для пов-
ного звороту. Не посилай ге гро-
шей Заплатіть тільки поштаре-
ві при доставі. Замовляйте те-
пер. доки пропозиція г. актуаль-
на. (Напишіть точно друком Ва-
ше ім'я 1 адресу на зворотній 
стороні ќоперти I певно одер-
жнте RUMIL без опізнення.) 

БАГАТО БОЛІВ ЗНИКАЄ 
ПРИ ПОМОЧІ ЦІЄЇ ФОРМУЛИ 
Це проголошення принесе вели-
ку радість тисячам хворим, які 
думали, що вже ніколи не бу-
дуть сміятися. Переконливі до-
кази людей, які терпіли на не-" 
стерпні нервові болі або постій-
ifl болі запалення мускулів 
(Neuralgia або Neuritis) внпро-
бували, що ці терпіння можна 
скоро облегшнти I то без за-
стрнків або постійного зажнван-
ня ліків. Якщо Ви колись терпі-
ли на болі мускулів і нервів, що 
неначе Вас Палять І коли най-
меньшнй рух болючих місць г. 
непереноснмий; якщо рамена, 
плечі, ноги так болять, що Ви 
не можете працювати чи навіть 
спати — тоді певно будете вдо-
волені, коли це прочитаєте. Од-
на або дві дози цього чудесного 
ліку діє внутрішньо 4 різними 
способами і так скоро, що прямо 
тяжко повірити. Цей лік назн-
васться ANTRO. Вя можете о-
держатн Його, висилаючи цей 
вирізок до K1N0SLY CO., Box 
415, Dept. ЗО, Peehskffl, N. Y. He 
посилайте `ч грошей, заплатіть 
поштареві $3.45 при доставі. 
Виповніть .точно друком Ваше 
ім'я 1 адресу на обороті коверти 
і будете певні, що одержите 
A.NTR0 без опізнень. 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ ПЛАТІВКИ 

Ш) 
Заходіть або пишіть по українські й другі 
платівки. Ввсяласмо платівка во цілому 
світі. Пишіть щодня по український ката-
лог платівок. 

FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 Weal СІ"сам.Ауетше, Cnicago 22, ПІ., U.S.A 

аД—ьігіА 

'NTENPfNG TO PI5RUPT HALO'S 
CARAVAN, TARZAN WAJTEP 

j J.VTIL ТИЄ PROPER MOMENT, 
і T"Hc:N . . . Vf 91H 

Підготовляючись розігнати 

каравану Міла. Тарзан чекав 

пригожої хни лини, а тоді... 

МИХАЙЛО КАНЮК 
П о г р е б н а я 
K A N I U K 

CHICAGO FUNERAL HOME 
2321 W. Chicago Avenue 
^ Chicago 22, Illinois 
Phone: ARmitage 6-4575 

Похоронне заведення Існує 
вже понад чверть сторіччя. 

' y^'^"+'fWMt0OV0oeo+44 

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

Обслуга чесна І И Й Д Ц В Щ І 
Ц Ш И ПРИСТУТтщ 

John Bunko 
Licensed Undertakef 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Telephone: GRamercy 7-766! 

1 

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

Заяимасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeL OR^wd 4-2568 


