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АЙЗЕНГАВЕР ICTBEH-
COH ЗМАГАЮТЬСЯ З А 

ЗДОБУТТЯ ПІВДНЯ 
Гетгнсбурґ, Па. — Журна-

лістя звернули увагу на те, 
що сьоннрічняй внук презн-
дента Айзенгавера Дейвід мав 
на собі шапку Армії Конфе-
дератів із часіві громадян-
ської війни, і з цього'$факту 
роблять політи`чний внсво-
вок, що цим способом Презя-
деят хоче здобути собі прн-
хнльяість Півдня в найближ-
чих виборах. Журналісти за-
пнтуваля в цій. справі малого 
Дейвіда, але вія міг їм тіль-
кя відповісти те, що мас вдо-
ма і шалќу Армії Унії. Пре-
зндент, пані АЙзенгавер і 
Дейвід і внучка президента 
4-літня Сузанна фотографува-
лнся під час того, як Айзен-
гавер керував автом та по-
яснював їзду автомобілем сво-
сиу внукові В неділю вве-
чорі Президент закінчив свій 
відпочинок на 'фари і і виїхав 
до Вашингтону, бо в цьому 
тижні мав по'чати виборчу 
кампанію, та мас виголосити 
аж три промови. Демокра-
тнчннй кандидат на презн-
дента Адлей Е. Стівевссін 
вернувся в неділю з Вірджі-
нії до Вашннгтону, але з його 
головної кватирн повідомля-
joTb, що він буде продовжу-
ватн виборчу, .кампанію в 
південних стеЙтах, куди вибн-
расться в найближчих днях 
і кав відвідати Оќкатому, Ар-
кензо, Луїзіяну і Флориду. В 
суботу 15-го вересня він лро-
мовляв до 10,000 юрби 

Волнат Гіллс, ШрджінІя, ку-
ди до нього надійшла і прн-
хильна депеша від сенатора 
Геррі Ф. Вврда, який мас ве-
лнкий вплив в тому стейті. Це 
була перша промова Стівен-
сона на півдні після його 
найменування на демокра-
сон сказав, що уряд прези-
дента. В цій промові Стівен-
сон сказав, :о уряд гірези-
дента Анзенгавера вів бо-
ротьбу проти так званих „не-
льояльних" урядовців і її про-
грав. Стівеисон казав, іцо 
уряд вів цю свою партнзант-
ську війну проти своїх уря-
довців для партійних цілей, 
хоч і поќлиќўвався в ній на 
програму про льояльність 
федеральних п р а ц і в ннків. 
Стеііт ВірджІнія мас 12 елек-
торськнх голосів, які в 1952 
році голосували за Айзенга-
вера, бо Анзенгавера підгрн-
мував тоді демократичний ее-
натор Геррі Ф. Бнрд. Цього 
року Бнрд прихильніше ста-
виться до Стівенсона, як в 
1952 році, але ве був на збо-
pax, на яких промовляв де-
мократнчннй кандидат, бо 
його дружина важко хвора. 
Стівенсон обіцяв федераль-
ним урядовцям, що буде до 
них прихильно відноситися, 
якщо буде вибраний на пре-
зпдента. Обіцянки Стівенсо-
на урядовцям противляться 
не тільки програмі республі-
канського уряду, але також і 
програмі' консервативних де 

в мократів г— членів Конгресу. 
-І І Іѓ . .; 

Президент закликає підтримати його уряд 
і вибрати республіканський Конгрес 

" ПВІИЙИІ пні — Президент 
АЙзенгавер закликає своїх 
пряхильннків, щоб не тільки 
вибрали його ял президента, 
але також подбати про те, 
щоб із цьогорічних виборів 
НвШшла до Конгресу, це зна-
чнть До Сенату і до Палати 
Репрезентантів, республікан-
ська більшість. ‚Цей заклик 
Президента міститься в від-
критому лнсді до стейтових 
та місцевих республіканських 
провідників. Крайовий Комі-
тет вислав вже, 4,000 відписів 
цього листа. Республіканські 
провідники на. місцях мають 
надрукувати дальші відпн-
сн цього листа, та поширюва-
ти їх між виборцями. В цьому 
листі АЙзенгавер твердить, 
що американська урядова сп-
стема найкраще може діяти 
тоді, коли і викопна і зако-
иодатва частина уряду скла-

даються з представншсів 
тісї само! партії. „Внаслідок 
цього, пише Президент, ті ВСІ, 
які мають довір'я до респуб-
ліканського уряду і які ду-
мають Його підтримувати, по-
винні причияятися до успіху 
нашої програми та активно 
підтримати республіканських 
кандидатів до Конгресу, це 
значить Сенату і Палати Ре-
презентантів". В теперішньо-
му Конгресі в обох палатах 
мають більшість демократи, 
які не допускають до здійс-
нюваияя програми республі-
канського уряду. Президент 
написав цього листа під час 
праці над свосю великою 
промовою, яку мас виголоси-
ти в середу 19-го вересня. Це 
буде перша більша промова 
Айзенгавера в цьогорічній 
виборчій кампанії, в якій він 
порушить справу'миру в світі 
та добробуту в цій країні. 

Генерал Твайнїнґ про загрозу від совєтеького 
летунства 

Вашингтон. — 'Шеф штабу 
летунства генернл Натан Ф. 
Твайнінг промовляв на збо-
рах Товариства Крайової 
Промислової Безпеки і ска-
зав, що ЗДА і держави віль-
ного світу мусять дбати про 
те, щоб яквайбТльши людей 
вишколювано для своїх ле-
тунськях сил, бо, Совсти впро-
довж найближ`чих, п'ятьох ро-
ків мають вишколити аж 420,-
000 фахівців в дій ділянці. 

Твайнінґ твердив, що совстсь-
кий уряд кожного року ви-
школюв більше летунсЬких 
фахівців, як всі члени Північ-
но-Атлянтійського Порозумін-
вя разом взявши. Коли ЗДА і 
вільні країни світу не подба-
гать про більше число вишко-
лених фахівців, то може на-
стати такий час, коли не бу-
де кому обслуговувати летун-
ські машини та втримувати їх 
в порядку. 

ДЖЕВІТС: БОРОТЬБА ПРОТИ БОЛЬШЕВЙЗ-
МУ - ВЕЛИКА МІСІЯ ДЛЯ ТИХ, ЩО ЙОГО 

ЗНАЮТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНІЙ! ПРОКУРАТОР НЮ - П О Р К С Ь К О Ѓ О 
СТЕІЇТУ РОЗПРАВЛЯЄТЬСЯ З КОМУНІЗМОМ п і д 
ЧАС СОЮЗОВОГО ФЕСТИНУ; ПОГО ВИСТУП ІІА 

СОЮЗІВІЏ — ОДНА З ГОЛОВНИХ ТЕМ АМЕРИ-
КАПСЬКОІ ПРЕСИ. — МЕПОР В А П І Е Р ВГГАЄТ 

ФЕСТИН 
Союзівка, Кергонксон. — 

Ця оселя Українського На-
родного Союзу в Кетскиль-
ських горах та влаштований 
на ній минулої неділі фестин 
попали на перші сторінки 
численних американських га-
зет, включно з такими поши-
реннмн, як „Н.П.Таймс" і 
„Гералд Трнбюн", завдяки 
виступові достойного Джека 
К. Джевітса, генерального 
прокуратора в ю й о р кського 
стейту і республіканського 
кандидата на сенатора ЗДА з 
того стейту. Джевітс, що тісї 
неділі виступав з політичною 
промовою в недалекому від 
Союзівки містечку Ню Палц, 
використав запрошення свого 
приятеля адв. М. Пізнана і 
нагоду та разом із своїм по-
чотом приїхав на цю оселю, 
щоб виголосити промову, те-
мою якої була американська 
закордонна політика, зокрема 
політика відносно комун іс-
тичної загрози. Стейтовнй ге-
неральннй прокуратор, якого 
представив прнявннм п. ПІ-
знак, пригадуючи прн тому 
коротко рекорд української 
боротьби проти большевнзму 
по той і по цей бік залізної 
заслони, ствердив по початку, 
що „боротьба за поширення 
вільних інституцій на понево-
лені народи за залізною за-
слбною, включно з Україною, 
с базою для опозиції вільно-
го світу проти комуністичної 
агресії і підрнвности, як во-
ча є теж базою амернкан-
ської приязні і співпраці з 
тими народами". „Це с мн, а 
не Совстськнй Союз, хто вІд-
повідас на крик серця тях 
народів, бо ці народи тради-
цінно призвнчасні до само-
управніиня і вільних інститу-
цій; і цей крик поневолених 
та наша відповідь на нього 
становлять це, що ̀ я розумію 
під визволенням" — твердив 
п. Джевітс. Вів в дальшому 

ствердив свою поінформааа-
ність про українські аспірації 
та прагнення волі, як і укра-
їнську боротьбу за неї, та 
вкінці закликав, щоб ці зма-
гання продовжувати, без увя-
ги на те, чи нас хто розуміє 
і з нами погоджується. ‚‚Бо-
ротьба проти большевнзму -4-
це велика, історична місія 
тих, що той большевизм зна-
ють і до яких в першу чергу 
треба зарахувати українців" 
— твердив промовець, вияс-
нюючн в дальшому, що ви-
звольну політику він не ро-
зуміс, як ‚.стріляння і підрив-
ність", але в першу чергу, як 
„поширення вільних інститу-
цій", бо першим воюють ко-
муністи, а друге становить 
велику моральну силу, якої 
йѓ вб'ють кулі і перед якою 
не встоїться жадна тиранія. 
У свою промову п. Джевітс 
включив теж ствердження ці-
лого ряду принципів та на-
прямннх ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ! - і 
політики, включно із при-
хильністю для полегшення 
іміграційних законів, для пе-
реведення спеціяльвого зако-
ну, що дозволяв би на про-
довження переселювання до 
цісї країни втікачів з-поза 
залізної заслони, як і допо-
могу тим втікачам у їхніх` 
труднощах. 

Рівночасно із запрошенням 
для ген. прокуратора Джевіт-
са, адв. Пізнай, як голова Ко-
мітету. вислав подібне запро-
шення до виступу на Союзів-
ці і демократичному канднда-
тові на сенатора ЗДА, шо-
йоркському посадникбв!" ти 
Робертові Вагнерові. У відпо-
відь на це п. Ваґнер прислав 
телеграму, дякуючи за за-
прошення, вітаючи всіх при-
яввих та висловлюючи жаль, 
що інші, перебрані вже рані-
ше офіціальні обов'язки, не 
дозволяють йому з цього за-
прошення скорнстати. 

ІЙао Тсе-тунг хоче „співіснування" і лається у С Е Р Е Д У В Л О Н Д О Н І 
"" "імпвріялістів" НОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
на 

Цейпінг. — Китайський Ле-
нін і Сталін в одній особі, 
Мао Тсе-тунѓ, відкриваючи 
8-ий з'їзд комуно-китайської 
партії в суботу 15 вересня ц. 
p.. залевнював про бажання 
китайських комуністів „в 
мирних переговорах оминути 
користування збройними си-
ламн", але водночас лаявся 
на „американських імперія-
лістів", які „окупували" Тай-
ван (Формозу) та всією си-
лою демагогічних аргументів 
підтримував єгипетського пре-
зндеита Нассера в його спорі 
з Заходом за Суез. Мао Тсе-
тунг застерігся, що збройні 
сили можна використати, 
„коли нема більше можливос-
тей для мирних переговорів, 
або коли мирні переговори не 
довели до цілі". Признавши, 
що світ вступив на шлях до 
покращання виглядів на 
тривкий мир, водночас він за-

явив буквально таке: „Оди-
иокими, які затівають війну 
і не хочуть миру с деякі ко-
ла монопольних капіталістів 
у кількох капіталістичних 
країнах, які дивляться на 
агресію, як на свій зиск". 
„Найбільшою небезпекою для 
нашої країни", себто комуні-
стичного Китаю, визнав Мао 
Тсе-тунґ перебування аме-
рнкаиців на Формозі. 8-ий 
з'їзд комуно-китайської партії 
відбувається в 11 років після 
7-го з'їзду. Беруть в ньому 
участь 1.022 делегати від 
кругло 10,000.000 членів кн-
тайської комуністичної партії. 
Мао Тсе-тунг назвав свою 
партію партією Маркса-Лені-
ва і раз-у-раз поќлиќўвався 
на приклад Совстського Сою-
зу, що його ніби наслідують 
китайські комуністи у своїх 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ є к с перимен-
тах. 

Гаммершилд перестерігає Ізраїль і Йорданію 
Об'єднані Нації. — Гене-

ральанй секретар Об'єднаних 
Націй.Дат Гаммершилд пере-
дав був особисто майже одно-
згідні ноти перестороги репре-
зевтантам Ізраїлю й Йорданії 
у зв'язку з цілим рядом крн-
вавих „інцидентів" на Іхньо-
му кордові. У йотах підкрес-
леяо два нібн-суперечні фак-
тн: що від квітня, коли Ізра-
їль і всі його арабські сусіди 
підписали новий договір про 
перемир'я, ситуація на Серед-
ньому Сході не змінилась на 
краще, і 2) Що всі тамошні дер 
жави бажають собі миру. Тим 

часом закордонні обсерватори 
на Середньому Сході стурбо-
вані, бо не виключають, ще 
ізраїльський уряд таки рішиѓ 
використати теперішній ѓост-
рнй конфлікт поміж Єгиптом 
і західнімн великодержавами 
за Суез, і під цим кутом свідо-
мо провокує „інциденти". В 
Ізраїлі, мовляв, голосний від-
гук знайшла заява їдена, що 
коли б Єгипет виграв у 100% 
свій спір за Суез, то найближ-
чим „доконаним фактом", пе-
ред яким Нассер поставить 
світ, буде генеральний наїзд 
на Ізраїль. 

Справа лібералізації внутрішньої політики 
розбила польських комуністів на дві фракції 
Варшава. — В. польській ко-

Труман твердить, що республіканський уряд 
не дбає про безпеку цієї країни 

Ст. Луїс, Мо. — Колишній 
президент Геррі С. Труман 
промовляв на зборах Міжна-
родної Спілки Електричних і 
Радіових Робітників і сказав, 
що президент АЙзенгавер і 
віце-президент Рнчард Ніксон 
урядують таким способом, що 
підтримують тільки великі 
підприємства, і свосю політи-
кою „загрожують безпеці цісї 
країни". Труман твердив, що 
„вони обидва с злі для робіт-
ннків і для цісї держави", бо 
„висліди їхнього урядування 
підтримують ці оскарження, 
а під час цісї виборчої кам-

паш'і ми виявимо вповні ці 
республіканські дії". Колнш-
ній президент, який підтрн-
мував на конвенції в Шика-
ҐО Гаррнмана проти Стівен-
сона, тепер заявив, що Адлей 
Е. Стівенсон „відкрив перед 
нами велику візію майбут-
нього, концепцію нової Аме-
рики, нової під матеріальним 
і духовим оглядами, внко-
ристовуючн великі можливо-
сті цісї країни". Труман ата-
кував республіканський уряд 
за справу контракту з фір-
мою Діксон-Єйтс і твердив, 
що цей контракт заключено 
було з відома Білого Дому. 

муністичній партії прийшло 
останнім часом до різкого дво-
поділу. У проводі цісї партії 
виникли дві групи: центро-лі-
ва під проводом прем'єра Ио-
снфа Цнраикевича, до якої 
зараховують теж першого се-
кретаря партії Едварда Оха-
ба, маршалќа польського сой-
му Францішка Мазура і сек-
ретаря центрального комітету 
Юрія Моравського, і права, 
що її очоллють політрук поль-

член партійного політбюра 
Зенон Новак. Перша група 
мас бути за якнайширшою лі 
бералізацісю польського внут-
рішиього життя і збільшен-
ням особистої свободи й іиіці-
ятнви. Друга група, що її під-
трнмус ставленийќ Москви 
ген. маршал Рокосовський, с 
проти лібералізації і за втрн-
ианням якнайтісніших і внут-
рішніх і зовнішніх зв'язків із 
Совстським Союзом. Цнранке-
вич і його центро-ліва група 

ської армії ген. Казимир Віта-1 обстоюють деяке унезалеж-
шевськнй, голова професій-1 нення польської внутрішньої 
них спілок Віктор Клоссвіч та І політики від Москви. 

Розбився і потонув американський корабель 
із ЗО членами залоги 

Водо, Норвегія. — Під час 
шторму, недалеко північно-
східніх порепаипх скельних 
східніх берегів Норвегії, аме-
рнкаяський вантажний кора-
бель ‚Делагія" мІстоти 7,238 
тонн ‚буквально розпався на 
дві частини і пішов на дно із 
10,000 тоннами залізної руди, 
що їх віз до Америки. Норве-
зькі рибалки з надморської 
місцевості Бодо, бачили ту 

бачили також ‚як з потапа-
ючого корабля спущено на 
розбурхані хвилі три рятун-
кові човни. Один норвезький 
корабель перехопив радіопо-
відомлення з одного рятунко-
вого човна „Пелягії", яке ні-
би потверджувало вістку, що 
члени залоги намагаються 
рятуватись у човнах. Тіш ча-
сом згодом виловлено тільки 
5-ох живих моряків. 31 моряк 

сцену і вони впевняють, що згинув. 

700 ОСІБ НА С0Ю30В0МУ ФЕСТИНІ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ЗЛИВНИЙ ДОЩ 
юзівкн", започаткована MHHV-

В АМЕРИЦІ 
# Ц-річижа Джозеф Ломак 

Ьсав разом із своєю дружяною 
автом по дорозі С -̀ 4в" В Ню 
fleepsL Старенький Ламаќ ке-
рував машиною, а його дружн-
ка сиділа на задньому сидженні. 
Коло одного ресторану він став 
для відпочинку, Вирушивши в 
дальшу путь, він аа якийсь час 
заговорив до дружини, але вона 
ве відізвалась. Виявилося, що 
сідаючи біля ресторану до авта, 
вія не завважив, що дружина 
залишилася. Старенька верну-

до Ню Йорќу, присідаючи-
ея до автомобілів добрих лю-

ф Шкільна Рада в Глусестер 
Массачусетс, листовно запроси-
ла иа працю вчителя Воррена 
МекКлура з Ojќa-ону. Вона 
Ввернула йому .1.000 долярів за 
„кошти подорожі", коли після 
Його приїзду побачила, що вій 
чорний. В стейті Массачусетс 
немає закону про расове обме-
ження, тому Шкїльяа Рада в 
своєму лнсті мі запитувала 
Мек-Клура про колір його шкі-

ф 13-рІчігай Стенлі Фзрнна з 
Рачвай, R Дж., пробуиічи наслі-
дувати трюк, бачений ним иа 
телевізії, повісився. Його бать-
ко, Дмитро Фарина, заявив по-
ліції, що хлопець один раз вже 
пробував наслідувати той трюк, 
але вія його тоді остеріг. 

# В попередньому тижні чис-
ло нових випадків зохкоріння 
на ПОЛЮ становило 847, І було 
найменшим в тому самому тнж-
ні, починаючи від 1947 року. Це 
свідчить, що дитячий параліч 
вже перейшов кульмінаційний 
період в цьому році і вягасас 

ф Джан Дж. Іѓєн почав пра-
цювати v каменоломі фірми 
„Томкінс Кав" в 1888 році. Про-
тягом 68 років аж до нинішньо-
го дня він не мав жадного не-
щаслявого випадку під час пра 
ці в цій тойоркській фірмі. 

# Республікасський сенатор 
Джон М. Вотлер b Мернленду 
оригінальним способом веде ви-
борчу кампанію: він оплачўе те-
левізійній стаціі час передачі 
відомостей про погоду,, мовляв 
‚‚голосуйте за мене, а я'вам ска-
жу, 'яка бу`де иогада". 

Союзівка, Кергонксон. — 
Усе дописало, крім погоди — 
можиа б сказати про осінній 
фестин, що його влаштували 
Відділи Українського Народ-
ного Союзу метрополії Ню 
Иорку і Ню Джерзі минулої 
неділі, 16-го липня, на цій 
оселі в Кетскильських горах. 
Не зважаючи бо на зливні до-
щі (кучкн!), в суботу і перед 
полуднем в неділю, день фес-
тнну, †а цю імпрезу приїха-
ло з Л:іх усюдів кругло 700 
осіб, при чому всі приміщен-
ня Союзівки були вщерть ви-
повнені вже напередодні фе-
стнну, в cj-боту 15-го вересня. 
Імпреза була подумана, як 
формальне закінчення літньо-
го сезону на цій оселі. 

Починається і закінчуються 
з Богом 

Подібно, як відкриття вака-
ційного сезону в червні ц. р. 
получено з польовим Вого-
служенням, так і на закриття 
сезону, безпосередньо перед 
фестяном минулої неділі, від-
правлено там Вогослуження. 
Відправа, а з уваги на злив-
ний дощ, відбулася у запов-
веному вірними вестибюлі 
Гостннниці. Відправляв Вого-
служенвя за дозволом Екзар-

до якої Союзівка належить, 
Внсокопреосвященного Кир 
Амврозія Сенишина, канцлер 
дісцезії Всч. о. монсіньйор 
Іван Стах, виголошуючи прн 
цьому глибоко релігійну і па-
тріотичну промову. „Без Бо-
га — ані до порога" — було 
можна б сказати, темою про-
повіді, і це відноситься одна-
кою, як до державних му-
жів і провідників, так і до 
кожної людини. Прикладами 
з жаття доказував Проповід-
ник цю правду. До богоугод-
нігх діл зарахі'вав Всч. о. 
Монсіньор теж і плекання 
рідних церковних і націона-
льннх традицій, зберігання та 
збагачування свосї релігійної 
та і'аціонально - культурної 
спадаѓння, зокрема плекання 
рідної мови, якою він сам, 
хоч народжений в Америці, 
бездоганно володіс. Впевнені-
стю в остаточну перемогу 
правди віруючого українсько-
го народу, що буде дальшим 
кроком до повної перемоги 
Божої правди на землі, закін-
чив о. монсіньйор Стах свою 
проповідь. 

На дворі дощ, під дахом 
фестин. 

Фестинова програма поча-
ха Стемфордської дісцезії, лася і відбулася, як передба-

чуваяо, з тісю тільки різни-
цею, що з уваги на. дощ не 
відбулася під вільним небом, 
а тільки в просторому вестн-
бюлі Гостпнниці, головного 
буднику Союзівки. Мистецьку 
частину програми виповнили 
виступи квартету і хору бан-
дурнстів під проводом п. Ро-
мана Левяцького з Елизабет 
та балетний виступ студентки 
балетної Академії в Нюарку, 
Нусі Сташияської. Мнстець-
ку програму, яку започатко-
вано відспіванням амерякан-
ського і українського націоиа-
льяих гнмнів, попередив ко-
ротним привітанням адв. Ми-
хайло Пізнак, голова Коміте-
ту, що влаштовував фестин, 
та коротким словом гол. пред-
сідник УНСоюзу, п. Д. Галн-
чии. Під час програми, в пе-
рерві, виступив генеральний 
прокуратор ню-йоркського 
стейту і тепер кандидат на 
сенатора ЗДА з того стйту, 
п. Джекоб Джевітс, про що 
мОва на іншому місці. Атрак-
цісю програми ‚яку представ-
ляв ред. І. Кедрнн, був вибір 
„Mice Союзівки" на 1957 рік. 

Леся Васмсів з Елизабет — 
нова „Mice Союзівка" 

Церемонія вибору ,;Місс Co-

В СПРАВІ СУЕЗУ 
Д Е Р Ж А В Н Н П СЕКРЕТАР ДОЛЛЕС ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 
У Н А Р А Д А Х . — НАССЕР ВІДКИНУВ СПІВПРАЦЮ 
З ПРОСЌ'ЃОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КОРИСТУВА-
ЧІВ КАНАЛУ — Ц Е ПОЧАТОК ВІЙНИ. — СОВСТ-

СЬКІ ЛОЦМАНИ ПЕРЕВОДЯТЬ КОРАБЛІ 
СУЕЗЬКИМ КАНАЛОМ 

Лондон. — А н г л і й ський 
уряд розіслав запрошення до 
18-х держав, які погодились 
були на т. зв. проект Доллє-
са (із яким поїхала була до 
Каїро Комісія П'ятьох під 
проводом а в с т р а л ійського 
прем'єра Мензіса, не осягнув-
шн в єгипетського президен-
та Нассера ніякого успіху), 
щоб у середу 19 ц. м. відбути 
нову спільну нараду, цим ра-
юм над проектом створення 
організації користувачів Су-
гзького каналу, яка самосѓій-
но вела б рух власних ко-
оаблів по Суезькому каналі. 
Державний секретар Доллес 
тповів свій приїзд до Лон-
цону на вівторок вранці, прн 
чому в його товаристві буде 
10 високих урядовців і фа-
хівців. Скандинавські держа-
зн, які відбули власну нара-
цу останньої неділі в Сток-
гольмі, заповіли, . що вони 
прийняли запрошення на 
конференцію в Лондоні та 
відкинули запрошення Нас-
сера на ближче неозначену 
конференцію щось коло 40 
держав, також у справі Суе-
зу. Проте Швеція, Норвегія 
і Данія, як також Західкя 
Німеччина, Еспанія, Італія, 
Пакістан, Етіопія і Іран, став-
ляться скептично до проекту 
покликання до життя органі-
зації користувачів каналу, 
яка мала б власних лоцманів 

і xoTtoia самостійно' переводи-
ти свої кораблі Суезьким ка-
налом. Рахуючись із назагал 
неприхильним відгуком та-
кого проекту —і пипоть ча-
сописн — державний секре-
тар Доллес не настоює на 
ньому І заздалегідь випра-
ц'ьовус різні зміни того про-
скту. Водночас він нібн мас 
загарантуватн державам, які, 
не довіряючи ситуації на су-
зькому каналі, скеровува-

ля б свої кораблі довкола 
Рогу Доброї Надії, півбільйо-
нову грошову підтримку. 
Проте він водночас сам за-
явнв, що „не любить слова 
бойкот" і не думас, щоб при-
йшло до повного бойкоту Су-
езького каналі', який ііозба-
вив би Єгипет доходу з кьо-
го. Сам Нассер виголосив в 
суботу 15 ц. м. на церемонії 
градўації леѓўнських кадетів 
в Більбеісі велику промову в 
надзвичайно войовничому та 

непримнрно-різкому тоні. Не 
називаючи ніякої держави за 
іменем та говорячи тільки 
про „них", Нассер закинув, 
що „вони" затіяли „змову" 
проти Єгипту, яку підтриму-
ють воєнними погрозами. 
Єгипетський президент пщ-
креслив, що „хто без згоди 
Єгипту вступить на його те-
риторію, той не вийде від-
сіль живий". Він запевнював, 
що Єгипет мас більшу силу, 
аніж „вони" уявляють собі, і 
що Єгипет готов вести війну 
регулярну, загальну І партн-
занську. Він рішуче відкинув 
запроектовану о р г а н Ізацію 
користувачів Суезького каиа-
лу, назвавши її ще раз про-
вокацісю під адресою Єгипту. 
Окрему заяву по цій самій 
лінії проголосив єгипетський 
уряд. Зате індійський прем'єр 
відкрив, що Єгипет готов по-
годитись на міжнародну кон-
тролю оплат за переїзд ко-
раблів по Суезькому ќавалі. 
Репрезентант Індії Крщіна 
Менон відлетів Із Ню Делі до 
Каїро, мабуть, по дорозі до 
Лондону. Совстськнй уряд та-
кож оголосив через москов-
ське радіо велику заяву в 
справі Суезького каналу, з 
гостримн випадами проти За` 
ходу та з заявою, що. на ви-
падок, коли б прийшло до 
війни за Суез, то всі споруди 
й влаштування того каналу 
будуть поруйновані. —- В су-
боту' залишили працю в Єгип-
ті 'майже всі закордонні лоц-
мани, аа вяйнятком греків. 
Замість поверх 200 лоцманів, 
що керували рухом по Суезь-
кому каналу, залишилось 72. 
Однак до них приєдналось 15 
лоцманів, що прибули з Со-
встів, та 4 з Югославії. JBEH-
петські власті переводять 
приспішеинй вишкіл власних 
лоцманів. Виїздові чужинець-
ких лоцманів не чѓѓавлено ні-
яких перешкод. Покищо нема 
великої затримки в русі ко-
раблів, лише сповільнено 
темпо переїзду кораблів ка-
налом. Існують суперечні 
думки, чи і наскільки Єгипет 
справиться з технічними труд-
нощамн орудування каналом 
без допомога кваліфікованих 
західкіх лоцманів. Скріплю-
сться загальне переконання, 
що вся справа конфлікту за 
СуезькиЙ канал опиниться на 
форумі Об'єднаних Націй. 

Шведські СОЦІАЛІСТИ, здобувши перемогу 
у виборах, залишаються далі при владі 

лого року, виявилась одною 
з більших атракціЃї під час 
останнього фестинў. Вибір 
відбувався в той спосіб, що 
кандидатки до союзівськот 

корони зголошувались в окре-
мому жюрі, опісля самі вони 
на сцені представлялись пуб-
ліці і котра зннх, в оцінці 
жюрі, дістала найбільше ап-
лявзів, та перемогла. В склад 
цьогорічного жюрі входили 
гол. контр. УНСоюзу п. Пет-
ро Кучма, гол. радні п-ні Ма-
рія Демидчук. д-р Ярослав 
Падох і п. Василь Гузар та 
ред. Іван Керннцькнй. Цере-
монісю керували п. Кучма і 
д-р Падох. На десять зголо-
шенпх кандидаток перемогла 
Леся Васьків з Елизабет, а 
два другі місця здобули Ля-
риса Жовніровнч з Рачестер 
І Святослава Мащак з Джерзі 
Ситі. 

„Голос Америки" записує 
програму для передачі 

в Україну 
Програма фестинў заінте-

ресувала очолюваний полк. 
Вол. Кедровським Українсь-

(Закінчеиия на crop. 4-тія) 

Стокгольм. — Соціялісти. 
які є панівною партією у 
Швеції вже цілих 24 роки — 
з 1932 року, здобули вирішну 
більшість теж в останніх вибо-
рах до парламенту. За неофі-
ційними підрахунками швед-
ські соціял - демократи здо-
5ули на всіх 231 мандатів 108 
чісць, втрачаючи тільки два. 
Консерватисти з д о б у л и 39 
мандатів, стільки, скільки ма-
іи досі, а Аграрна партія здо-
5ула тільки двадцять ианда-
гів, втрачаючи шість в ко-

стн вибрали всього тільки в 
послів (досі мали 5). Ввслід 
виборів дасть знову владу в 
р}'нй соціял -демократів, які 
в коаліції з аграрною партією 
матимуть абсолютну біль-
шість в парламенті. Ковсерва-
тисти добилися в цих виборах 
чималого успіху завдяки сво-
їй кампанії проти надмірних 
податків. Зацікавлення вябо-
рамн до парляменту у Швеції 
було цього року иа багато 
менше, як минулими роками: 
78.5% голосуючих цього року 

ристь консерватистів. Комуні-1 проти 82.5% в 1948 році. 

В СВІТ І 
% Коло 2Й0 познанських по-

-яків стане перед судом у зв'яз-
гу з кривавими демонстраціями, 
які відбулись в Познані в черв-
пі ц. р. Комуно-польськнй уряд 
заявив. Що на цей процес бу-
луть допущені тільки ті закор-
доині кореспонденти, які акре-
дитовані у Варшаві. Нікого 
більше з чужинців на процес яе 
допустять, щоб, мовляв, „із по-
важного польського суду не ро-
бнтн міжнародного видовища". 

% Новий прем'єр Пакігтану, 
Гуссейн Шагед Суграварді. 
проголосив заяву, що першим 
ділом нового }'ряду буде подба-
ти за довіз харчів для країни. 
Головно у східньому ПакістанІ 
брак харчів відчуьасться так 
дошкульно, що виринула иебез-
пека справжнього голоду. За-
кордониі обсерватори заќйда-
ють пакістанській владі, що во-
на толерус розподіл харчів за 

партійним критерієм І Be вжн-
вас ніяких заходів проти спеку-
ляції харчами на чорному рви-
ќу. 

# Західньоиімеиже мівістер-
ство зовнішніх справ висловило 
г.гнлетському послові свос не-
вдоволення з приводу того, що 
Єгипет старається завербувати 
німецьких лоцманів на службу 
в Суезькому каналі. Німці твер-
дять, що вони мають самі аама-
ло фахових лоцманів для служ-
бв в Нільському каналі. 

Ф 3 Неаполю відплив до 
Александріі великий пароплав 
з медичним персоналом, ліками 
ft харчами, иа випадок, якщо 
зайде потреба негайно евакую-
ватя з Єгипту італійських гро-
мадян. Італійський уряд зарек-
вірував цей пароплав у пряват-
ній корамбельвій компанії, по-
ќлякаючись иа конечність во-
снйбто ХВрактеру. 
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ЗЕРНО І ПОЛОВА ВИБОРЧОЇ АПТАЦЇЇ 
Американський виборець звик уже до того, що не ду-

же треба перейматися всім тим. що говориться під час кож-
них виборів. І це — доказ великої політичної зрілости аме-
рикянського пюмадянства, яке знас й відчуває, що виборча 
пропаганда охоплює як зерно, так і полову. Зерном с істот-
на. повалена, ділова аналіза внутрішньої і закордонної сн-
туації, критика промахів з погляду інтересів країни та фор-
мулювання конструктивної програми. Половою с все те, що 
пахне демагогією. Було б цілком нереальним вимагати, щоб 
усі промовці з обох партій, які виступають під час передвп-
борчої агітації, відмовились цілком від усього, що пахне 
демагогією, і наставились виключно на діловість. Що біль-
ше, навіть ця передвиборча „полова" може бути корисна, бо 
в кривому дзеркалі показує актуальні проблеми, і так їх 
видніше. Саме тільки „зерно" в такій кампанії перечило б 
просто людській вдачі й темпераментові ‚‚полнтншенів" і то-
му американці так поблажливо сприймають ті аргументи, 
які, за строгими теоретичними мірилами, не повинні б опн-
нятись в арсеналі засобів для з'єднування виборчих голосів. 

Хоч передвиборча метушня щойно тепер почалась на 
„повну пару", проте вже й досі можна було зауважити 
світла й тіні у виступах партійних діячів. Кляснчннм при-
кладом перемішання таких позитивів і негативів був пер-
шпй, так би мовити офіційний, виступ демократичного кан-
дидата на президента, Адлея Стівенсона, на великому зіб-
р.чнні в Геррнсбурґу в четвер 13 вересня, що його персда-
вано через усі радіо- й телевізійні сіті. Це коштувало „тіль-
кн" 280.000 доларів: кошти оплатилися, бо з названого зі-
брання отримано 425.000 доларів, отож ЧИСТИЙ прибуток, по 
сплаті видатків на саме зібрання-беикет, становив $100.000. 

Найпершим конструктивним і позитивним виступом Сті-
всисона була його заява про повну солідарність з през. Ай-
зснгавером у поглядах на конечність використовування гро-
мадянського права й обов'язку — голосувати. Мовляв: кра-
ще, щоб громадянин голосував за кандидатуру противника, 
аніж він маніфестував би свою громадську індиферентність, 
свою байдужність до прав та обов'язків громадянина, і не 
голосував зовсім. Далі: можна погоджуватись або не пого-
джуватнсь з висновками Адлея Стівенсона, але все те, що 
він говорив про мізерію шкільних будинків і заль в ЗДА, 
про страшну данину, яку американський нарід платить що-
річно недугам, проти яких не знайдено ще радикального 
ліку, про кошти утримання, ціни й заробітки, про проблему 
приватних чи державних закладів продукування електрнч-
ної енергії, про участь Америки у двох світових війнах, — 
про те, чи тепер справді існує в світі мир і чи Америка ви-
грає чи програє холодну війну з большевикамн, про те, чи 
існуючий військовий бюджет запевняє американському гро-
мадянннові безпечний сон, чи ні. — всі ті й інші міркування 
демократичного кандидата оберталися в світі реальних, по-
вяжних, глибоких проблем американської внутрішньої і зов-
нішньоТ політики. 

До „легших" аргументів у промові Адлея Стівенсона 
можна було б зарахувати виступ проти теперішнього презн-
дента за його „парт-танм" — урядування та квестіонуваняя 
його лідерства, яке, мовляв, або зовсім не існує, або зникає, 
переходячи в руки Рнчарда Ніксона. Здавалося, що провід 
Демократичної партії вирікся був аргументу здоров'я Д. Д. 
Айзенгавера у своїй виборчій кампанії. Виявляється, що так 
воно не є і що сам „прапороносець" Демократичної партії 
таки ту справу видвигас і робить з неї передвиборчу проб-
лсму, хоч можна поважно сумніватись, чи саме цей арґу-
мснт буде переконливий для американського виборця. 

Також у деяких' інших випадках Стівснсон уживав ар-
гументів і слів, що — як це стверджується в пресових ко-
мснтарях — мали „труманівський запах". 

Американський виборець часом навіть з приємністю 
слухав передвиборчі промови із „запахом" всіляких перс-
тлпіонь. Він любить посміятись з доброго дотепу і такому 
дотепові приплескує. А проте, він уміє відрізняти зерно від 
полови, і робить з того практичний вжиток під час виборів. 

Очевидно, що зерна будуть перемішані з половою впро-
довж усієї передвиборчої кампанії і у виступах представнн-
ків обидвох партій. Для кожного виборця важливо, щоб до 
тих виступів підходити і приймати їх без будь-яких пересу-
дів. бо тільки цс допоможе йому виробити собі правильний 
тя об'єктивний погляд на стан речей, піти за закликом обн-
двох кандидатів, президента Айзенгавера та губернатора 
Стівенсона. і віддати свій голос згідно з своїм сумлінням 
і переконанням. 

На неозорих рівнинах Ќа-
захстану й Сибіру, де з іні-
ціятнви самодура Нікітп Хру-
щова неймовірно тяжкими зў-
силлямн підоовстської молоді 
засіяно на цілинних і пере-
логовнх землях 70,000.000 ак-
рів землі, в ці дні відбувасть-
ся жорстока боротьба з при-
родою. Боротьба, від якої вс-
ликою мірою залежатиме 
тальша кар'єра першого сс-
кретаря комуністичної партії 
і ре`алізація не тільки влут-
рішніх, але й зовнішньополі-
тнчвих планів Москви. 

Цьогорічний врожай „на 
цілині" вийшов добрий. Свос-
часно зібраний і змагазино-
ваннй, він може дати, як 
твердять совстські фахівці, 7 
мільярдів пудів збіжжя. З 
цих колосальних ресурсів ко-
муністнчний провід міг би 
приділити значну частину 
для поліпшення харчового 
стану населення — для лі-
квідації харчової кризи, що, 
не зважаючи на оптимістичні 
заяви диктаторів, лютує з 
щораз більшою силою. 

200.000 змобілізованої, пс-
рсважно міської, молоді СТЯГг 
нено з усіх кінців Совстсько-
го Союзу до Казахстану на 
допомогу вже два роки тому 
переселеній туди молоді. Сот-
ні тисяч сільсько-господар-
ських машин, а з ними трак-
ториетів, комбайнерів та всі-
л я кого роду технічних робіт-
ннкіл перевезено залізницями 
й ріками з України, Білору-
ш, Латвії і Литви, щоб новий 
урожай зібрати з можливо 
найменшими втратами. Масо-
ву мобілізацію людей І Ма-
шин, як виходить з пресових 
повідомлень, совстському уря-
дові вдалося перевести з ус-
піхом. 

А проте, як сповіщають не 
тільки американські, але й 
самі ж таки совстські корес-
понденти, становище в Ка-
захстані гостро критичне. Вн-
рощеннй нелюдськими ста` 
раннями багатий урожай сто-
їть під загрозою загибелі. Бо` 
дай в значній його частіші. 
Які ж тому причини? 

З пресових повідомлень ви` 
ходить, що цьогорічні мете-
орологічпі умовний в Казах-
стані надзвичайно неспрнят-
лнві: в останні тижні, які ви` 
рихтують успіх збирання вро 
жаю, панўе холодна погода 
і майже щодня випадають до-
щі, внаслідок чого збіжжя 
іалншасться на полі, мокне 
гине. Але найголовніша при 
чина неуспіху не в цьому. 
Причина ця — в невмінні 
зорганізувати робітників і за 
безпечная їх усім потрібним 
Причина — в недостачі ро-
бітників і сільсько-господар-
ськнх машин. Причина — в 
непідготовленості до жнив, в 
низькій якості поспіхом про` 
лўќопаних у совстськнх фаб-
рпках машин. Причина — в 
самій совстській системі го-
сподарюваяия, прн якій ке-
рівні працівники, як чорт ла-
дану, бояться всякого роді' 
відповідальности і тому не 
відважуються проявляти іні-
ціятиву, приймати іноді рнс-
ковні рішення, від яких за-
лежить успіх чи неуспіх 
справи. Всіх цих причин со-
встська преса не згадує, але 
зводить їх до одної точки: 
винні в усьому бюрократи, 
„бездушні чиновники" — і 
на них вже тепер складає всю 
вину за можливий провал 

збиральної кампанії. 
„Харківські комбайнери, — 

читаємо в „Пр'авді", — при-
були на станцію Колачинськ 
Омської залізниці збирати 
врожай в Іконнівському рад-
госпі. Вони поспішали, бо 
їхали на святе діло: збирати 
хліб з цілини. Як же зустрі-
ли комбайнерів? 12 серпня — 
пишуть вони — ввечері при-
були на станцію і стоїмо вже 
п'ятий день на подвір'ї рад-
госпу, не знаємо, куди пода-
тися. Кругом доспіло збіжжя, 
косять комбайни, а ми стої-
мо . . . " 

Від Дрогобича до радгоспу 
„Ссвсрвнй'' Актюбінської об-
ластн декілька тисяч кіло-
метрів .Сюди, в Актюбінський 
степ, прибули курсанти шко-
ля механізації сільського го-
сподарства. Але чекало на 
них те саме, що й харків-
ських комбайнерів. Люди ці-
лвми днями тинялися без ді-
ла. „Перебуваючи на цент-
ральній садибі радгоспу, — 
пише курсант школи А. Мар-
тович, — ми побачили в такі 
відповідальні дні небувалу 
картину, яку потверджуємо 
фотознімками. Машини, одер-
жані недавно з фабрик, май-
же наполовину непридатні до 
роботи. Мільйони державних 
карбованців пропадають че-
рез нехлюйське відношення 
до справи, через погане ке-
рівництво дирекції радгоспу. 
Є нові комбайни, які ще ні 
разу не виїжджали на поле, 
але вже зовсім зіпсовані. 
Плуги, борони, лущильники, 
сівалки, культиватори лежать 
на купі, ніби їх вже підгото-
вили здавати на брухт. Бага-
то мацшноанх деталей затоп-
тані.в болото і вже навіть по-
росли травою". 

Механізатори Мітя кінської 
машино-т р а к т о риої станції 
С є м и п а латинської области 
пишуть, що 120 комбайнерів, 
від яких власне залежить до-
ля врожаю, і понад 400 ро-
бітяяків, висланих з України, 
десять днів ходили без діла, 
бо місцеве начальство не зна-
ло, куди їх призначити і на 
які машини посадити. І це в 
той час, як ця область особ-
лнво відстала із збиранням 
врожаю. Приблизно така са-
ма картина і в Західньо-Ка-
захстанській області. Комбяй-
нер Любашівської МТС 
Одеської области Василь Сід-
лецькяй та його товариші 
приїхали до Алгабаської мд-
ш н н о - т р а к т о р н о ї станції. 
„Хлопці, — пише СідлеЦь-
кнй, — взялися вивантажу' 
вати комбайни. На превелику 
силу вивантажили. А потім 
нам пришилося чекати бага-
то днів на подвір'ї МТС, поки 
пришлють трактори, без яких 
ми не могли виїхати па по-
ле". Тисячі листів дістає ре-
дакція „Правди" про погану 
організацію праці молоді, про 
безголов'я в роботі радгоспів, 
про хамське відношення до 
неї адміністрації, про занадто 
повільні темпи роботи. До ре-
чі буде тут пригадати, що в 
поставові 20-го з'їзду компар-
тії реченець збиральної кам-
панії визначено у 8-10 днів, 
які вже давно минули. 

Над Прніртишськнм степом 
клубочатьсл дощові хмари. 
Настала осінь, почалися при-
морозки. А на токах під го-
лим небом лежать величсзни-
ии купами десятки мільйонів 
пудів золотого збіжжя. В од-

В. Шшдор, голова Карпатського Союзу 

ПРИЄДНАННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
ДО УССР 

Каіпатська Україна є й на-
далі предметом зацікавлення 
декотрих еміграційних груп, 
як чехословацької та мадяр-
ської які прн різних нагодах 
висувають на неї свої претен-
сії. Чехословацька група вн-
сува': на підтримку своїх до-
магаяь аргументи конститу-
ційн то порядку, . мовляв, 
Карпатська Україна добро-
вільио приєдналася до Чехо-
слоіацької республіки (ЧСР), 
що затверджено в міжнарод-
ннх договорах та конституції 
держави. Мадярська група 
висуває аргументи історично-
го її економічного порядку. 
Постараємося розглянути ар-
гумеатацію ч є х о с ловацької 
групи та її правну основу. 

Вже на початку мусимо, 
одначе, ствердити, що насе-
леаня Карпатської України, 
як також і американські ру-
сннл, повторно виявляли 
свою волю належати до Ук-
раїнської держави. У випад-
ках. коли це не було можли-
вям перевести, шукаля іншо-
го, дочасного рішення. Під 
цим кутом слід розглядати й 
приєднання Карпатської Уќ-
раїнн до Чехословацької рес-
публіки, затвердженого Сен-
Жерменськіш договором 10 
вересня 1919 р. на основі ши-

КАР'ЄРА РЕКЕТИРА 

ному лише радгоспі „Плодо-
родннй", — читаємо в „Прав-
ді", — нагромадилося понад 
700.000 пудів (пуд = 16 кіло-
грамів) хліба. Зерноочисних 
машин бракує, сушильного 
господарства нема. Транспор 
том радгосп не забезпечений. 
Становище тривожне. 

Щоб рятувати врожай, ке 
рівниќн багатьох районів до-
биваються дозволу здавати 
на державні приймальні пун 
ќти збіжжя з підвищеною во-
логістю. Але чи багато це по-
.може? Нерідко, — читаємо в 
дописі одного кореспондента, 
— вже вивезений хліб верта-
сться до колгоспів і радгос-
пів. бо його нікуди зсипати: 
не підготовлено приміщень. 

Най дошкульнішим місцем 
під час жнив виявився вод-
,ний і залізннчпй транспорт, 
який,.неспроможний забсзпе-
чнти своєчасно перевезення 
зібраного збіжжя. „Тільки на 
Іртииіському та Кайманів-
сьќому пунктах „Заѓоѓзерна", 
— обурюється московський 
кореспондент,. — лежить І 
мокне під дощем коло 2,000.-
000 пудів хліба. В найближчі 
дні ця цифра зросте в кілька 
разів. А скільки ще с таких 
пунктів? 

Змобілізованих по містах 
дівчат і хлопців, робітників, 
студентів і службовців, що з 
них багато хто у живі очі не 
бачив, як росте пшениця, ви-
гаияють з мокрих землянок 
і бараків на холод і під дощ 
„виборювати державі" хру-
щовський урожай. Часто го-
лодні — бо харчі довозять 
їм ие систематично і не в до-
статній кількості — вони му-
сять працювати й слухати 
агітаторів, які з ранку до но-
чі торочать про відсотки ви-
конаного пляну, про „великі 
досягнення" та про „герой-
ські діла новаторів соціяліс-
тичного сільського господар-
ства". 

В. С-ко 

рокнх автономних прав. По-
станови цього договору увій-
шлв з певними самовільними 
модифікаціями до конституції 
ЧСР з 29 лютого 1920 р. Та-
ким чином Карпатська Укра-
їна мала міжнародну й кон-
ституцінну гарантію своїх ав-
тономннх прав. Переведення 
автономії в життя почалося 
щойно по двадцяти роках за-
тяжної боротьби карпатських 
українців (русинів), а саме 
конституційним законом про 
автономію П о д к а р патської 
Русн з 22 листопада 1938 р. 
ч. 328. 

Рада Вільної Чехословач-
чннн, яка в системі Фрі Юроп 
намагається включити в свою 
державну репрезентацію в 
екзнлі і Карпатську Україну, 
ВИХОДИТЬ Із становища дого-
вору в Сея-Жермені і консти-
туції ЧСР з 1920 p., ігнорую-, 
чи існування згаданого ќон` 
стнтуційного закону про аа-
тономію П. Русн з 1938 p., 
мовляв, все було вимушене 
тодішніми політичними умо-
вииами в Европі, головно ста-
новгацем Німеччини відносно 
ЧСР. 

Для Карпатської України 
не с життьовою проблемою 
визнавання чи заперечення 
правної сили автономного за-
кону збоку Ради Вільної Че-
хословаччнни, бо розвиток 
життя правно і фактично да-
леко вже випередив усякі за-
кони про автономію краю. 
Одначе, не зважаючи на це, 
буде вказаним відповісти на 
аргументи тих чсхословаків, 
які не визнають законів влас-
ної держави і приписують со-
бі право „репрезентувати" 
Карпатську Україну перед 
американським п о л і тпчннм 
світом. 

Конституція Чехословаччн-
нн з 1920 p., яка з двома змі-
намн потривала аж до кінця 
республіки і на яку чехослс-
ваки тут так залюбки поклв-
каються, є власне у відно-
шенні до Карпатської Украї-
ни конституцісю накиненою, 
бо: а) конституція була при-
йнята революційний парля-
ментом, а не парляментом ви-
бцраннм (вибори до парля-
менту відбулися аж після 
прийняття ікоистатуціі); б) 
представники К а р п а т с ь к о ї 
України не брали участи в 
дискусіях та голосуванні над 
конституцісю, бо Карпатська 
Україна ие була заступлена 
в революційному парламенті. 
Перші вибори до парламенту 
в Праці відбулися на тернто-
рії Карпатської України що-
йно в 1924 р. Слід також 
ствердити, що 100-членна де-
леґація відносно приєднання 
краю до ЧСР їхала до Праги 
в травні 1919 p., але чехосло-
вацька армія, тоді як окула-
цінна, вжо була в Ужгороді 
від січня 1919 р. 

Ссн-Жермеиський договір і 
конституція ЧСР з 1920 p., з 
прийнятими конституційними 
змінами, були до дня прого-
лошеняя самостійності! Кар-
патської України — 14 бе-
резня 1939 р. — вихідною 
точкою не тільки правннх 
взаємин обох країн, але н 
м і ж н ародно-правяого поло-
ження Карпатської України 
взагалі. Проголошенням са-
иостійвостн створено нові 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

Справа осліплення сірча-
ннм квасом Віктора Рісела, 
відомого американського жур-
наліста, завзятого противни-
ка комунізму і рекетнрства, 
привела у внсліді переведено-
го Федеральним Бюром Інлсс-
тііґадій слідства до ув'язнен-
кя групи июйоркськнх реке-
тирів під проводом Джана 
Ціогарді, чи як його коротко 
називають Джанні Діо, і 
звернула знову увагу громад-
ської опінії на затяжну І зав-
ждн ще не розв'язану проб-
'ншу злочинної діяльностн 
рекетирів в американському 
світі праці 

Як виходить З ПОВІДОМЛСН-
ця федерального прокуратора 
Пола ф. Вільямса, проголо-
шецого безпосередньо після 
ув'язнення рекетнрської зграї 
а дві 29 серпня ц. p., іншДя-
тором злочинного нападу нѓ 
Рісела був згаданий Джан 
Діогарді, який з допомогою 
своїх „посередників" завербу-
вав за 500 долярів для вико-
нання злочину молодого ху-
ліґана Абрагама Телві. ЩО 
ного потім, після виконання 
„завдання", сам же Діогарді 
Наказав убити, щоб усунути 
можливість розкриття заіні-
пДйованого ним злочину. Вод-
ночас із цим прокуратор 
ѓхарактеризував Джана Діо-
ґарді, як надхненннка й ке-
ріввика рекетирства. Приве-
дений вже з в'язниці на пере-
елухання Діо, елегантно зо-
дягиеннн в чорний літній ко-
стюм і з шовковою білою ху-
оточхою в нагрудній кишені, 
з обуренням заперечив всі 
обвинувачення, п і д к р еслю-
ючн свою невинність і непри-
четність до справи Рісела. За-
псрсчилн, ясна річ, свою ви-
ну і всі інші (чотири) спіль-
ннкн Джана Діогарді. Мину-
лого тижня почалося проти 
Джана Діогарді ще слідство, 
ведене Сенатською Постійною 
Слідчою Підкомісією, завдан-
ням якого буде встановити, 
які зв'язки існували між ре-
кетнрамн і деякими робітяи 
чнмп спілками і наскільки ці 
спілки були вмішані в змову 
проти Рісела. 

У зв'язку з цим варто озна 
Домитися з біографією й ќа-
р'срою цього видатного. реке 
тпра, бо вони кидають чима-
ло світла на засяг і на мето-
дн діяльностн рекетирів не 
тільки в Ню Порќу, але й у 
цілій країні. 

Народжений 42 роки тому 
в долішньому Іст Сайді в Ню 
Порќу, Джан Діогарді вже 
малям хлопшем вправлявся в 
краденні овочів із вуличних 
станків і 15-річннм юнаком 
о р'я г о л о м ш ував кулаком 
хлопців, відбираючи від них 
заощаджені ними пенні чи 
дайми. Дійшовши 20 років, 
Діо уже досвідчений ґанґ-
стер, атлетичної будови 
спрнтностн, став пострахом 
одяговій і в вантажно-автовій 
індустрії. Разом із своїм дядь-
кой Джеймсом Пламсрі він 
захопив під свій вплнв дві 
юнії одяговнх робітників 
власників вантажних авт, 
і встановив свій податок на 
КОЖНИЙ плащ і КОЖНИЙ ОДЯГ, 
випродўќуваний у нюйорк 
ськнх одяговнх фабриках 
Добився Діо цього впливу й 
„заробітків", фізично побн-
ьаючи непокірних фабрикан-
тін і суперників, погрожуючи 
їм смертю, нищачи їхні ван-
тажяі авта й обливаючи сір 

ІЃ юс ЗОЕЗОХ ЗОЕЗОЕ З О Ї 

Ц Ольга Мак 1 
Л 0 Б 0 

(Оповідання з бразильського жнття) 

ю ш о і З О Ї аоі 
(2) 

При тому жінка усміхну-
лясь, а мені поза шкурою пі-
піов мороз, коли я побачив у 
її поморщеному старечому ро-
ті повно білих штучних зу-
бів. Ті зуби прн землистій 
шкірі обличчя і тьмавих від 
старости очах виглядали 
справді чудно і страшно. 

— Куди ж ідеш? — спи-
тав я. 

— А он . . . - - і вона пока-
зяла рукою на місто. 

— Звідки? 
— Л о н . . . — і вона пока` 

зала позад себе на ліс. 
— Тяжко нести? 
— Як не тяжко?. . Певно, 

що тяжко. 
— Ну. давай, я поможу. 

Хай Бог заплатить! 
Я зябрав її клунок, що, як 

виявилося, був повний різно-
го коріння та зел, завдав йо-
го собі на плечі й пішов на-
перед. На моє велике днво, 
баба відразу задибала ` так 

швидко п легенько, що прн 
бажанні напевне могла б ви-
псреднти мене або, принаймні 
йти зі мною крок-у-крок. Лн-
шс природжена жіноча со-
ромливість, що не дозволяла 
йти близенько у товаристві 
незнайомого мужчини, при-
мушувала її триматися на 
пристойній віддалі позаду. 
Спочатку я йшов помалу, по-
тім скоріше, потім ще скорі-
ше — дарма: віддаль між 
мною і бабою лишалася не-
змінною. 

За годину часз' ми вже дій-
шли до передмістя. 

— Тобі куди? — спитав я, 
скидаючи клунок на землю. 

Мені в ту сторону. 
Ну. я мені в цю. Бу-

паіі здорова! 
Хай Бог заплатить! . . 

Коли треба буде —- спитай 
он там, біля того містка во-
рожку Піну. Мене кожний 
знас. j 

— Дякую, — відловів я, — 
я до ворожок не ходжу. 

— Часом І ворожка при-
дасться. . . 

-— Мені — ні. Хто не мас 
щастя, тому й ворожка не 
поможе. 

— Щастя, як І нещастя, 
може одне з одного народи-
т и с я . . . 

— Певно не для всіх: у 
мене досі з нещастя наро-
джувалосл тільки нещастя. 

— Всяко буває . . . Всяко 
буває . . . — загадково сказа-
ла стара. — Інколи щастя 
людське валяється на дорозі, 
треба лише уміти його під-
няти. 

— Бт, балачка на кредит! 
— відповів я, трохи роздраж-
нсннй. — Коли б моє щастя 
валялося на дорозі — вже б 
я його не проминув, не бій-
ся! . . 

— Хто знас, хто знас! . . — 
знову якось загадково усміх-
нулася стара своєю страш-
ною зубатою усмішкою. — 
Може й валяється, може й 
знайдеш . . . 

Коли ? 
— Хто знас . . . Хто знас . . . 

Може й сьогодні. . . 
— Як знайду сьогодні, то 

тобі половину принесу. . . — 
сказав я насмішливо. 

— Ой, не прпнессш, н і ! . . 
— покрутила баба головою. 
— Зате, як знайдеш щастя — 
подаруєш мені перкалеву су-
конку. Добре? 

— Гаразд! — поспішив зго-
днтнся я, бо базікання старої 
мені вже надокучило. — Бу-
вай здорова! 

— Хай Бог провадить! . . 
Стара Піна — не забудь . . . 

Баба лишилася на місці 6І-
ля ќлі'вќу, а я поспішно пі-
шов геть. Але коли відійшов 
уже далеченько й оглянувся 
назад, побачив, що ворожка 
стоїть далі на тому самому 
місці й дивиться мені вслід. 
похитуючи своєю сивою го-
ловою. 

Скоро полагодивши свої 
справи в місті, я вертався до-
дому. На середині дороги за-
хопив мене дощ. Чимдалі він 
ставав ряснішим, а врешті 
перетворився в таку зливу, 
що я ледве розрізняв дорогу. 
Це було в червні, отже, дощ 
був холодний, і я скоро про-
мерз до кісток, а тому спішив 
з усіх сил, мріючи про вогонь 
і затишок своєї хати. По до-
розі, найчастіше назустріч 
мані, гнали на повну швед-
кість тягарові авта й таксів-
ки і, порівнявшись зі мною, 
обхляпувалв мене з ніг до 

голови рідким болотом. За 
кожною такою немилою зў-
стріччю я лаяв крізь зуби 
шоферів, але вони, звичайно, 
мене не чули. 

Вже КОЛИ ДОХОДИВ ДО того 
місця, де мав звертати з шосе 
на стежку до своєї оселі, по-
бачив я на дорозі якийсь 
предмет, що видався мені спо-
чатку великим каменем, або 
брилою землі. Однак, у той 
момент, коли я хотів цей ќа-
мінь оминути, він поворух-
нувсл і жалібно заскимлів. Я 
нахилився і побачив зовсім 
молодого, може, п'ятнмісяч-
ного вівчурика. що підвівся 
на передні ноги, а ціла його 
задня половина лишалася 
нерухомою і мокла в калюжі, 
густо зафарбованій кров'ю. 

— Ет-та, барбарідаде!') — 
скрикнув я із щирим жалем. 
— Ті шофери їздять, як бо-
жевільві, і не вважають ні на 
щ о ! . . БІДНИЙ песик! . . Тебе 
треба б було з милосердя до-
бити, але я не маю чим . . . 

А нещасна тварина диви-
лася на мене благальними 
очима І пищала так болісно 
н наполегливо, аж у мене 

# ) „Барбарідаде!" 
слівно: „варварство" 
обурення або досади. 

- до-
Внгук 

серце стискалося. 
— Ѓа, нема що робити! . . 

— сказав я. — Віднесу тебе 
трохи набік з дороги, і там 
ти собі дійдеш . . . Що ж я 
пораджу ? . . Всім треба вми-
рати, так чи сяк . . . 

І я, як тільки можна було 
обережніше, підняв песика, 
що заскимлів прн тому на 
повний голос, відніс його з 
дороги і поклав на траві під 
кущем. Мав у кишені дві цу-
корки. що їх одержав у здачі 
за дрібні гроші, розгорнув з 
папірців і тицьнув вівчарико-
пі під носа: 

— ї ж ! . . 
Песик проковтнув їх, як 

муху, і запищав знову. 
— Гей, бідачисько, — мо-

вив я, — більше нічим тобі 
не прислужуся!.. Лежя со-
61 й чекай иа свій кінець, а 
я вже піду, бо під цим дощем 
розмокну, як сіль. . . 

І пішов, а песнк скнмлів 
за мною, як дитина. 

Прийшовши додоМу, я на-
самперед розпалив вогонь, 
приставив варитися кулешу, 
потім видоїв кіз, позбирав 
яйця, і при тій роботі не по-
мітив навіть, як смерклося. 
Повечерявши вже при свічці, 
я сів собі проти гарячої печі 
і, під кидаю чи дров до вогню, 

курив і думав. Я завжди лю-
бив сидіти ввечері біля вогню 
і думати над тим, що я — 
мудрий чоловік. Жив собі 
спокійно й безтурботно. Не 
мав жінки, яка могла б пер-
щого-ліпшого дня від мене 
втекти, ие мав дітей, що мог-
лн б померти від хвороби, не 
мав приятелів, які могли б 
зрадити, не мав сусідів, які 
могли б скривдити,. не мав 
обов'язку вставати на годину 
й поспішати до праці, не мав 
клопотів ні з кредиторами, ні 
з боржниками, ні з фіскаля-
ми, не журився ні купівлею, 
ні збутом — нічим. Тепер я 
— вільний чоловік! Правда, 
моя хата брудна і порожня. 
Але що з того? Я маю старе 
ліжко, на якому можу висла-
тися всмак, маю кривоногий 
стіл, при якому можу з'їсти, 
маю одинокий власноручно 
збитий стільчик, иа якому 
сиджу біля вогню — І до-
снть з мене! Ось тепер прн-
їжджають купці за помаран-
чами. Якщо маю охоту зрн-
вати — продаю. Якщо ие хо-
чу лазити по деревах — не 
продаю. Моє право на тс! 
Працюю, коли хочу, роблю 
те, що хочу, а можу й нічого 
не робити — і всякому до 
того зась! 

чаною кислотою товари, лк-
що хтось з фабрикантів від-
мовлявся йти на вимоги ре-
кетнрів. 22-річянм молодцем 
Діо став неподільним вол од а-
рем і диктатором у вантажно-
автовій індустрії і був би до-
бнвсл ще більше влади і 
впливів, якби не зацікавився 
ним молодий прокутарор То-
мас Е. Дюї, ЯКИЙ довів до зя-
судженнл Джана Діогарді за 
конспірацію, шантажі, побпт-
тя та інші ЗЛОЧИНИ на тря 
роки в'язниці, що їх Діо му-
сів відбути в ославленім Сінґ-
Сінгу в pp. 1937-1939. 

ВИЙШОВШИ З В'ЯЗНИЦІ ще 
більш безоглядним і рішу-
ЧИМ, ВІН НЄ ПОКИНУВ СП')Гі 
„ремесла". З одного боку він 
почав продавати підприємцям 
?воі послуги для поборюван-
чя страйків у фабриках, ро-
ятннки яких не були об'сд-
наиі у професійних спілках, 
ч з другого — почав органі-
зувати Щйсні і фіктивні ро-
бітничі спілки, щоб з їх до-
помогою шавтажуватн праце-
давців, добиваючись від них 
різних охупіВ і данини. Так 
Діо став знову вирішним 
чинником у колишній спілці 
Об'єднані Автові Робітники і 
почав пробув'ати організувати 
шоферів тексі.- З великим 
трудом Американській Феде-
рації Праці пощастило відсу-
нутн Джана Діогарді від ке-
ріаництва в цих спілках, для 
чого між іншим використано 
той факт, що в 1954 році вів 
мусів відсидіти 60 днівутюр-
мі за несплачення прнбутко-
вого податку. Не зважаюни 
на цю невдачу, Діо почав 
завзяту боротьбу за здобуття 
контролі в Нюйоркській Ди-
стрнктовій Раді Спілки Шо-
ферів, яка нараховує 125.000 
членів. Тільки завдяки спіль-
нпм зусиллям президента 
АФЛ-КІО МІНІ І нюйорксько-
го та федерального прокура-
торів Гоґенса к Вільямса по-
щастило зліквідувати цю 
спробу Джана' Діогарді і від-
сунути Його від будь-якого 
впливу иа згадану спілку. 
Але й потім, не зважаючи на 
всі атаки, Діо 'не залишив ре-
кетирства: вія назвав себе 
„консультантом у робітничих 
взаєминах", шантажуючи і 
тероризуючи 'Далі фабрикаќ-
тів та підприємців. Для цієї 
мети заіикорпорував Діо на-
віть окрему ўставову під наз-
вою „Безстороння Спілка До-
сліджень", з люксусовим бю-
ром, в якім він „урядував" 
офіційно, як Президент кор-
порацїї. 

У цій своїй ролі дочекався 
Діо слідства в двох непри-
ємних для нього справах, а 
саме у вншантажуванні 10 
тисяч долярів від одного п ід-
it рисмства за обіцянку зліќ-
відуватн В цім підприємстві 
труднощі з робітниками і в 
одержанні 30.000 долярів від 
двох індустрійннх концернів 
за обіцянку допомогти їм по-
збутися робітничих спілок. 

Своєї діяльностн яе обме-
жував Діо тільки світом пра-
ці. Займався також разом із 
своїм братом Томмі професій-
ним боксерством, влаштовую-
чи різні фіктивні змагання. 

Річні прибутки його обра-
ховують кругло иа один міль-
йон долярів. ЗКнве він в люк-
сусовій підміській резиденції 
і є власником багатьох неру-
хомостей, нічних клюбів І рс-
сторанів в Ню Иорку і на 
Флориді. Він` одружений, мас 
двоє дітей u своїм зверхнім 
виглядом нагадує „бнзнссме-
на" високої класи і станови-
ща. Тепер же перебуває у 
в'язниці, вичікуючи на апар-
тамент в Сіяг-Сінгу або на-
віть і на Tpojy вигляді елек-
трнчного кріела. Не внклю-
чене теж, що'при його сприт-
ності та хитрості йому пове-
деться „очнститн" себе від 
усіх підозрінь, щоб, вийшов-
шн на волю, займатися далі 
презндентурою в заінкорпо-
рованій ‚безсторонній Спілці 
Досліджень" (Адреса: 260 
Вест 57-ма Стріт). 

К н н ж к а а ч а с о а в е — 
м а й н в о б х і д я і ш і а АОМІ 

к у л ь т у р н о ї л ю д н і . 

Я СКАЗАЛА ЙОМУ.., 

Я сказала йому, що прийду, 
Та вночі заблудила в саду. 

І ніде я його не зваДшда, 
Бо акація рясно цвіла. 

А коли опадали сади, 
Як сказала йому: „Підожди! 
Підожди до вестіќ, до тепла!" 
Він промовив: „Здорова була!' 

Як пішов, то Ѓдосі нема 
Вже давно відшуміла зима. 
Ой вавіщо ж собі на біду 
Заблудила я в тому саду. 

ПЛ. ВОРОНЬКО 



Ч. 178. СВОЕОДА. ВІВТОРОК, 19-го ВЕРЕСНЯ 1Й5в. 

ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ ПЛАСТУ 
В НІМЕЧЧИНІ 

ЗАМОВКЛО СЕРЦЕ ВЕЛИКОГО ІНЖЕНЕРА` 
Головна Пластова' Булава 

проголосила цей рік ^— Ювілей-
ним Роком. Саме тепер'припада-
іоть одночасно подвійні роковн-
ня: Ч5-річчя Пласту та 70-річчя 
Олександра Твсовськего — його 
основинќа й Ідеолога д"-ра Олек-
сандра Тнсовськог`о -і- „Дрота". 

На святкування цих ювілеїв, 
що відбулися в Німеччині, при-
булн Дрог з дружиною, запро-
шсннй Крайовою Пластовою 
Старшиною. Головна Пластова 
Булава, як представник цілого 
Пласту, включилась у. ці свят-
кування з усімн своїми` з'сднан-
ќями. 

Д-р О. Тисовський з дружн-
ною, який живе в Австрії, при-
був до Німеччини та замешкав 
на хуторі в Гохляад`біля Кс-

ра, яку підпалив Дрог з пласту-
намн. Крім офіційної частини 
була програма, зложена з рсци-
тацій та пісень до теми: „45 рс-
ків Пласту і жвттсвий шлях О. 
Тнсовського", укладу пл. сен. 
Івана Волинського. На закін-
чення була „весела ватра". Міс-
цевнмн господарями свята були 
коменданти таборів: пластунок 
— пл. сен. Орнся Гарасовська, 
пластунів — пл. сен. Іван Кере-
стіль. Перебіг свята фільмувала 
українська фільмова експедиція 
„Орбіт". 

Д-р О. Тисовський відвідав ще 
14-го серпня новацький табір в 
Новому Ульмі, —15-го серпня 
ревізитував сумівський табір. 
Дня Іб-го серпня Дрот внголо-
сив в „Голосі Америки" слово 

ніґсбергу, над р. Ізарою, неда- д о всіх пластунів світу. В часі 
леко пластового табору. 9-го 
серпня 1956 р. — в день 70-их 
народиќ Дрота — урі учасники 
табору вимашерувалк зі смс-
лоскнпамн під кватиру Дрота 
та привітали Ювілята в роковн-
намн. Похід зі смолоскипами на 
тлі чудової ночі робив нсзабут-
нс враження. Дрот, зворушлн-
ВИЙ ГЛНбОКО, ПРИЙНЯВ ѓЦЮ свос -
рідну дефіляду 1 щиро дякував 
Л учасникам. , , 

12-го серпня Дрот-прибув до 
пластового табору, де рівночас-
но з'їхалнсь автобусами запро-
шені гості, для відмічення обох 
увілеів Пласту. Святкування за-
початкувала Архнсрейська Слу-
жба Божа, яку при, полевому 
престолі відправив Архнспнскоп 
Кир Іван Бучко. Сослужилн пл. 
сси. о. д-р Іван Грнньох і о. кан-
цлер Іван Леськовнч, ділќокў-
вав о. д-р Мирослав Марўени. 
Православну Літургію відпро-
вив о. Протосрей Палладій Ду-
бицький. який привіз привіт від 
УАПЦ в імені Митрополита Н1-
канора. , ",̀. 

Після Служби Божої відбула-
ся святочна академія, що П від-
крив І привітав Ювілята й гос-
тей голова Ювілейного Комітету 
пл. сен. о. д-р І. Грнньох. Віта-
лн Ювілята: від Крайової Плас-
тової Старшини — пл. сен. доц. 
Дам'ян Пеленський. від УХРу-
ху в Німеччині — проф. Гнат 
Мартинець, від УМфС.,— проф. 
д-р Я. Гинилевич, від централі 
УМСА — пані О. Савндька, від 
СУЖ — Інж. Дм. Андрісвськнй, 
від СУМ-у, що вндслсґував на 
авято свій Відділ з прапором — 
п. В. Леннк, від Братства Закар-
патців і інших. Від цілого Пли-
сту та в імені ГоловноЃ Пластр-
воі Булави вітав Дрота пл. сен. 
д-р Атанас Фіґоль. 

По привітаннях, Дрот — глн-
боко зворушений, відповів при-
сутнім та подякував усім, що 
відмітили 45-літню працю Пла-
сту для Української Спільноти. 
У короткій промові до пласто-
вої молоді, Дрот закликав поко-
ліиня, що тепер приходить на 
зміну, щоб новими молодечими 
силами, при нових засобах, по 
змозі краще будували народові 
майбутнє. 

Після обіду відбулись пласто-
ві гри Й —забави, та — змаган-
ня копаного м'яча між сеньйора-
ми та новаками, у яких новаки 
перемогли у віднош'енні 8:5. 

свого побуту в Німеччині, д-р 
О. Тисовський зложив візиту 
Кир Іванові Бучкові та всім цен-
тральним установам (Апостол ь-
ська Візнтатура, ЦПУЕН УВУ, 
УМСХ, ЗУАДК, часописам: 
Хрнстнянський Голос, Україн-
ський Самостійник, Шлях Пере-
могн. Сучасна Україна а в Но-
вому Ульмі Українські ВістіЌ 

З нагоди ювілею Дрота Діло-
внй —Ювілейний Комітет в Ню 
Иорку видав друком його жит-
тспнс та Ілюстровану одноднів-
ќу, яку розіслано до усіх плас-
тових з'єднань 1 проводів. В 
дальшому ході ювілею с запля-
новаио видання серії марок та 
відзнаки. В 1957 р. відбудеться 
Зустріч Пластунів Америки та 
Канади, присвячена 45-рІччю 
Пласту. В підготовці с теж пе-
ревндання основного підрдовв-
ќа пластування п. н. „Життя в 
Пласті" у новій редакції д-ра 
О. Тнсовського. Це буде книжка, 
що найдеться небавом в руках 
української молоді. 

Рівночасно з нагоди 45-річчя 
Пласту прнходиться відмічати й 
тих, що особливо причинилися 
до розвитку Пласту в краю І на 
еміграції. Тут на перше місце 
насувається особа Начального 
Пластуна проф. Северина Ле-
вицького, загальновідомого й 
любленого Сірого Лева. 

КОНСЕКРАЦІЯ ЄІЛ1СК0ПА-
НОМІНАТА ЙОСИПА ШМО-
1ІДЮКА ВІДБУДЕТЬСЯ 8-го 
ЛИСТОПАДА В ФИЛА., ПА. 

Филаделфія, Па. — Як пові-
домляс тижневик „Шлях" 
8-го листопада ц. р. відбудеть-
ся в Фнладелфії в катедраль-
ноиу храмі Непорочного За-
чаття Пречистої Діви Марії 
консекрація новонанменовано-
го еѓпіскопа Йосипа Шмондга-
ка. Єпископ Посип Шмондюк 
с єпископом-помічником Фн-
ладелфійського Екзарха Ар-
хнспнскопа Кир Константнна. 
Консекрація почнеться в 4-ій 
годині по полудні. Архиєрей-
ську Службу Божу відправить 
і чнну консекрації довершить 
Архнспнскоп Кир Константин, 
а співконсекраторамн будуть 
спнскопи Кир Амврозін Сенн-
шин, ЧСВВ — Стемфордський 
Екзарх і Кир Николай Елько 
— Питсбурзький Екзарх. Про-
повідь виголосить Кир Ісидор 
Борецький — Екзарх Східньої 

Ввсчорі відбулась святочна ват-' Канади з Торонта. 

І вже не знаю сам, чн це ява, чн соя це, 
Як срібний маховик кружляє у душі. — 
А в вічі б'є мені нове, сліпуче сонце, 
І в серці золоті стукочуть рушії. . . 

В повені щоденних вісток та 
сенсацій про світові події вплі-
таються щораз частіше вістки 
про смерть людини, з якою 
ми ще вчора говорили, людини, 
в повній силі віку та творчих 
задумів. 

Ненадійно наспіла трагічна 
вістка про смерть Інж. Михайла 
Коса, українського патріота-
громадянина, та великого іижо-
нера-винахідника. Усім, що ма-
ли нагоду зіткнутися з вебуден-
иою особистістю покійники, яко-
му доля не посќупила ні вроди. 
ні розуму, ні щастя, ці здоров'я, 
здавалося, що та людина всіх 
нас переживе та зайде в но-
вому світі дуже високо. І тому 
вістка про його н е н а д і й н у 
смерть потрясла широкими ко-
лами українського громадян-
ства по широкому світі. 15-го 
серпня ц. р. його серце, що зда-
валося було таке сильне, як ста-
леві рушії, які вів конструював 
— нежданно замовкло на завж-
дн в 52-му році життя. Сціп сер-
ця — ця модерна американська 
недуга, яка вдаряє людину, як 
кобра: ненадійно ft скоро. 

Інж. Михайло Кос помер в 
Ітаці, Н. П., куди його 2 роки 
тому стягнула з Канади Амери-
канська Фірма Борг енд Вариер 
на відповідальний пост дослід-
чого Інженера з платнею 910,000 
на рік. Завданням покійного бў-
ло прослідженяя можливостей 
застосування газової турбіни до 
погону самоходів. Над тією про-
блемою почав серйозно працю-
вати, зібравши велику літерату-
ру з цієї ділянкн, головно з НІ-
меччинн, де фірма „Опсль" по-
робила вже численні досліди. 

Заступлення бензинового ру-
шія газовою турбіною, зрсбн` 
ло б революцію в автомобілевім 
та бензиновім промислі та подс-
шевнло б самоходи. На цю тему 
я говорив з покійником в неді-
лю 13 серпня, два дні г.„-ред Йо-
го смертю. Він оповідав мені 
про свій найновіший винахід 
„Відосереднс спрягло", яке фір-
ма Борг енд Варнер стосўе тс-
пер в комбінації — автоматична 
пральня та сушарня, ввсліміно-
вуючн один електричний рушій 
та здешевлюючи цей продукт 
на $25. 

В вересні ц. р. він мав взяти 
участь в з'їзді вясокошкільнн-
ків в Ню Иорку, а десь прв кін-
ці року мріяв про можливість 
перенесення з Ітакв до Шика-
ґо, де є більше скупчення укра-
Інців, за якими вія з дружиною 
доволі вже стужився. 

Але не судилося, — замість 
нього його труна переїхала з 
Ітаки до Торонто на вічний спо-
чннок. Ќанќдійська земля, що 
стала йому батьківщиною в ски-
тальщнні, стала Йому теж бать-
ківщиною по смерті. В Тороиті, 
може люди забудуть про Його 
могилу, але його Ім'я буде ЖИТИ 
так довго, як довго виробляти-
муть 2-тактовкй рушій виутріш 
нього горіння, який вій скоя-
струював для погону механічної 
пили в фірмі Маль в Торонто, та 
який названо Кос-Мотор. 

Михайла Коса, я зустрінув 
перший раз в 1927 році на 
Львівській Політехніці, де він 
перенісся з високої технічної 
школи в Данцігу і де звернувс 
загальну увагу усіх студентів 
елегантним зовнішнім виглядом 
та моноклем. Цей монокль, це 
була одна з його нешкідливих 
екстраваГаицій. 

До технічних наук вів мав 
вроджений хист і тому в дуже 
короткім часі вибився з-поміж 
кількасот студентів, здобуваю-
чн собі пошану навіть серед 
професорів україножсрів. Він 
мав глибоке знання в ділянці 
рушіїв внутрішнього горіння 1 
ми не раз були свідками слов-
ного двобою між ним а славою 
львівської політехніки проф. 
Ебсрманом. у якого він робив 

УКРАІНСЬКЖ 
НАРОДИ Ш 

. — НАША ВІДПОВІДЬ 
БРАТАМ І СЕСТРАМ В ДАЛЕКІЙ 

МОРДОВІЇ! 

МИ ЩО МАЄМО ВСЕ, НЕ ЗАБУДЬМО 
ЗА'ТИХ ЩО ВТРАТИЛИ ВСЕ, . . . КРІМ 
ВОГНИКА НАДІЇ НА НАС У ВІЛЬНОМУ 
СВІТІ... 
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проект Дізеля та якого густо 
часто заганяв в кут своїми пн-
таннямн. 

Передвчасна смерть батька, 
відомого галицького лікаря, SV-
клало на нього обов'язок опіку-
ватися двома молодшими брата-
ми, Романом (інж. лісником, що 
живе тепер в Шикаґо) та Лна-
толем (адвокатом та композн-
тором, ще живе тепер у Львові). 
Ці важкі обов'язки ве дозволя-
лн йому всецідо посвячуватися 
праці в студентських організа-
ціях. В моїй пам'яті залишився 
проте теплий спогад про 3-річ-
ннй час його князювання в кор-
порації „Вагряний Квіт". 
В 1932 році він дістав на Львів, 

ській Політехніці диплом інж. 
механіка та одружився з д-рою 
Вірою Яцкевич, першою укра-
Іиською жінкою — адвокатом. 
Свою професійну кар'єру почав 
як вчитель в технічній школі в 
Дуброві Гірничій на Шлеську. 
звідкіля переходить на стано-
вище інж. конструктора до фір-
ми Лільпоп-Рав-Левенштайн в 
Варшаві. З початком 2-ої світо-
воі війни перейшов до фірми 
Охснер до Бсльська на станови-
ще начального інженера На 
скятальщині працював як пере-
клядач в таборі УНРРА в Ін-
ґольштаті. а пізніше, як секре-
тар станиці ЗУАДК-у в Мюнхе-
ні — та керівник його Відділу в 
Штутґардті. 

1948 р. переїхав до Канади 
иа становище інженера до фір-
ми Маль в Гвельфі з відкілля 
переїхав до станиці тісї фірми 
до Торонто. 

інж. Мнх. Кос мас за собою 
низку патентів та наукових 
статѓей, розкиданих по різних 
канадійських та американських 
журналах. Він був ве тільки не-
пересічним інженером, але теж 
неперевершеннм амбасадором 
української справи між чужий-
цямн — і тому його смерть ство-
ошіа широку прогалину в рядах 
української еміграції та вузькім 
колі родини, знайомих та колег 
по фаху. 

Не маючи змоги віддати йому 
останньої прислуги на похоро-
нах в Торонто, пишу цей корот-
кяй спогад про нього, і хай він 
буде грудкою землі на його до-
новину від загалу українських 
Інженерів. 

Лев Ядкевнч. 

Річні Збори Української Американської 
Культурної Фундації в Дітройті 

В п'ятницю ввечорі, 7 верес-
ня ц. p., в Українському На-
родному Домі в Дітройті, від-
булися перші річні Збори 
Української А м є р нканськоі 
Культурної Фундації, яка рік 
тому започаткувала навчання 
української мови у Вейн уні-
верситеті. Українська мова 
признала там нарівні з іншп-
мн чужими мовами. Фундація 
зібрала в минулому роді 2,000 
долярів на покрнття коштів, 
вв'язаних з курсом украінсь-
кої мовн. На цей рік запляно-
ваио початковий і вищий кур-
св української мовн. Внклада-
чамн будуть проф. Руднй 1 
проф. Цап. За звітом презн-
девта Фундації, професора 
Бейнського університету д-ра 
С. Мамчура, в минулому році 
Фундація мала 91 звичайного 
члена, з-посеред окремих осіб 
І організацій, які склали по 
5 до 50 дол., та чотирьох до-
смертиих членів, які склали 
по 100 дол. Між цими остан-
німн с також Український На-
родний Союз, який пожертву-
вав в минулому році 100 дол. 
для цілей фз'ндації, а в цьому 
році знову поновив свою сго-
долярову пожертву. На цих 
пічних Зборах передав чек від 
УНСоюзу головний контролер 
п. Іван В. Іванчук. 

Найважливішою п р о б л е-
мою, якою займалися Збори 
Фундації, це була справа від-
відувачів курсів української 
мовн, самих студентів. На пре-
велнкий жаль, до цього часу 
це було в рядах української 
молоді такого зацікавлення 
цими курсами, як воно повнн-
яо бути. Однак існує надія, 
що однаково старше, як і мо-
лодше покоління дадуть під-
трнмку Фундації в її добрій 
роботі — впнсамя на курси та 
пожертвами. Таку надію вн-
слсвяв і названий вгорі прези-
дент Фундації. 

ПРИЄДНАННЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
ДО УССР 

Після короткої дискусії вн-
брано Управу на 1956X57 рік 
в такому складі: д-р С. Мам-
чур — президент, Іван В. Іван-
чук — 1 заст. през., адвокат 
Д. Квітковеький — 2 заст. 
през., адвокат С. Луцький — 
касир, В. Цимбаліст — фінам-
совші секретар, 0 . Шустер — 
рекордова секретарка, проф 
Розгін — секретар українсь-
кої мовн А. Д у д н н с ь к а — 
секретарка англійською мо-
кою мовою, А. Дудннська — 
вою, В. Кізел — адміністра-
ційннй секретар і проф. Ру-
дий — адміністратор курсів. 
Збори Фундації рішили звер-
нутися з закликом до місцево-
го українського громадянства, 
щоб воно збірнями зусиллями 
заохочувало молодь до від-
відування університетських 
курсів української мовн, не 
тільки з моментів національ-
ного престижу, але й суто-
практичних причня: знання 
української мовн вже тепер 
облегшус отримання праці в 
деяких ділянках чи поширює 
коло професійних інтересів, а 
на університетських студіях 
дас відповідне число нсобхід-
ннх ‚‚пунктів". 

Курси відбуваються в тако-
му порядку: 

Ukrainian 110 — Elementary 
Ukrainian—a beginning course. 
4 credits. Monday and Wednes-
day 6:20—8 p. m. 

Ukrainian 280—Intermediate 
Ukrainian—4 credits, for those 
who have a basic knowledge 
of Ukrainian and wish to con-
tinue at an advanced level. 

Tuesday and Thursday 6:20 
—8 p. m. 

These courses may be taken 
without a high school diploma 
or previous college work. 

Information from Prof. W. 
Rudy, Dept. of Slavic Lan-
guages, 437 Putnam, telephone 
TEmple 1-1450, Extention 424. 

П Р О Ф . ОЛЕКСАІІДЕР 
НЕЛРИЦЬКИЛ-ГРАНОВ-
СЬКНП В МОНТРЕАЛІ 

(Закінчення аі стор. 2-ої) 
правќі умови, якими пере-
кресдано дотеперішні взасмн-
нп між ЧСР та Карпатською 
Україною І створено нову 
міжнародно-правяу ситуацію. 
Акт проголошення самостій-
ностн с важлнвнм ще й то-
му, що він с виразником волі 
населення, виявленим через 
конституційно обраннх чле-
ніп Сонму й Уряду. 

З наведеного стислого о-
гляду правнвх взаємин між 
обома країнами ясно внхо-
днть, що по ліквідації ЧСР 
і проголошенні самостінностп 
Карпатської України, всі 
зв'язки д є р ж а вно-правного 
характеру між ними перерва-
но. Обновлення ЧСР по дру-
гій світовій війні відбулося в 
зовсім нових міжнародно-
правќих умовах, иа зовсім 
відмінній базі й без фактнч-
ної участи легальних пред-
ставнвків Карпатської Укра-
їнн. 

Такі ствердження консти-
туційности правних актів 
Уряду й Сойму Карпатської 
України потрібно зробятн са-
ие тепер, коли починають 
знову практикувати у відио-
шенні до нашого краю полі-
тнчні методи й способи, як до 
„землі без імеви й госпо-
даря". 

Присднання К а р п а тської 
України до УССР (не до СС- ч в х о с л 0вацькому пар-
СР, як дехто пише) по ДРУГгй-^ ' _ м п " а ' Л 
світовій війні було переведе-
не договором між ЧСР та СС-
СР. Цей акт не знайшов досі 
однозгідної оцінки в україн-
ськнх політнчннх колах і не 
с ними належно розроблений. 

Д-р Е. Бенеш, на початку 
своєї екзнльностн в Лондоні 
виявив інтерес і до Карпат-
ської України, як передмюн-
хекської частини ЧСР. З ува-
гя, одначе, на український 
характер краю та просовст-
ське політичне наставленяя 
д-ра Беяеша, в своїх офіцій-
них і приватних роамовах ви-
словлював він сумнів до та-
кої можлнвости. 

Інші тогочасні провідні 
чеські політики внсловлюва-
ли також подібний погляд, 
наголошуючи ў к р а ї нськнй 
характер країни, з чого робн-
лн самозрозумілий висновок, 
що Карпатська Україна мас 
належати до України. Прямо 
дивним с сьогодні, що ті самі 
особи, чехи, зв'язані з Фрі 
Юроп, поширюють всякі тс-
орії про насильство над нк-
ми, страх і под. та „пере-
оріснтовуються" у власну ко-
рисп.. 

Не маємо наміру розгляда-
тн тут, чи і до якої міри „на-

снльство" мало вплив на та 
ке вирішення справи, але, 
розглядаючи їхні заяви з ча-
су побуту в Лондоні, яабяра 
смо переконання, що вовн с 
щирі й добровільні. І так, д-р 
Беяещ . в 1944 р. заявив 
„Уважаймо за потрібне, щоб 
Подкарпатська Русь була 
нам звернена, бо вона входн-
ла в склад наших передмюн-
хенських кордонів. Коли, од-
наче, карпатські українці 
(русини) рішать приєднатись 
до совстськнх українців, не 
будемо їм в тому перешко-
джатн". В жовтні 1944 р. д-р 
Бенеш в присутності делегв-
тів Словацької Народної Ради 
в Лондоні заявив що „затри-
мання Рутенії при Чехосло-
ваччняі не можна уважати за 
тривале". 

Д-р Г. Ріпка в своїй книзі 
„Поневолена Чехословаччи-
на" пише в тім сенсі, що ко-
лн б Росія стала безпосеред-
нім чеським сусідом, чехи 
охоче відступили б їй Под-
карпатську Русь, яка мала 
автономний статус і не була 
ніколи Інтегральною частн-
ною Чехословаччннн, як це 
було у випадку пограничноі 
території, заселеної судетсь-
кимв німцями. 

Такого роду заяви мали 
місце не тільки в колах чесь-
ких політиків на еміграції, 

ляменті, де видатний чеський 
політик д-р Ярослав Стран-
ський 12 грудня 1946 р. зро-
бив таку заяву: „Коли по 
звільненні Нашої республіки 
було чути голоси за прнсд-
иання Карпатської України 
до Совстської України, не дав 
на себе уряд впливати жад-
ними т. зв. престижевнмн 
причинами і не ставився про-
ти алукн наших українських 
громадян з їхніми братами з 
иатірвього краю. Було то рі-
шеиня, правильність якого 
потвердить історія. Рішення, 
якого не жалуємо і якого на-
гевно ніколи ие будемо му-
сѓпі жалувати". 

(Закінчення буде) 

Чнтайте щоденних „СвободЎ 

НОТИ — МУЗИКА 

„ЛИСТОПАД" 
для чоловічого хору з бермѓ, 

сольом 1 фортгп. 
слова Р. К)тгчнлського, 
музика О. Залесмсого. 

Продаќѓть: Книгарня „Свободи' 
ха інші українські книгарні 

п ЗдА і ІОиіаді. 
Ціш: W чкт. 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

Ще в справі українських платівок 
У листі Української фірми 

„Арка" в Ню Иорку до редак-
ції „Свободи" („Свобода", 28-го 
серпня ц. р.) у справі украінсь-
квх платівок чнтасмо, що кав-
більше болить... продуцентів ук-
раінськнх платівок відсутність 
фахових, критнчних рецензій на 
алатівки...,г 1, що досі віхто 
із наших музикологіи не поміс 
тнв у пресі ані одної статті на 
тему так важної ділянки, якою с 
продукція платівок на емігра-
ціі... А продуценти цих же укра-
Ікськнх платівок „жадні Ваших 
голосів..." — . себто голосів ук-
раінськнх музнкологів. Чи, як 
вірніші: треба би сказати, му-
зик (бо не кожний музика с му-
знкологом, себто музнко-знав-
цем з спсціяльнимн університет-
ськнми студіями в ділянці наў-
ковнх дослідів окремих музич-
них проблем; та й не кожний 
критик мусить бути музиколо-
гом, і навпаки)-

Чи справді тут вина україн-
ськнх музик, що вони, буцімто, 
не цікавляться ділянкою наших 
платівок й нічого про неї не пн-
шуть, чи може більше тут виви 
по стороні самих продуцентів 
платівок ?! 

Отже у справі відсутности фа-
хових, критичних рецензій на 
платівки, яка так болить проду-
цектів. Чи вони будь-коли звер-
талнся до будь-кого з наших ду-
же нечисленних музнк-рсцеи-
зентів з проханням написати 
фахову критику на награні пла-
тівкн І чн до цього прохання во-
ни долучили підносні платів-
ки?! У наших умовах, в яких 
редакції наших часописів все 
ще не мають своїх постійних фа-
хоанх музичних рецензентів, за-
вівся такий звичай, що здсбіль-
ша самі артисти, які виступа-
ють з власним концертом, звер-
таються до того чи другого на-
шого професійного музики з 
прнхавням написати рецензію. 
долу чуючи до цього прохання, 
очевидно, квитки на концерт. 
Коли б таким шляхом пішли й 
продуценти платівок, то мабуть 
вже віддавна мали б бажані ре-
цензіі. 

Та даруйте нам, Панове про-
дуцентн 'українських платівок: 
рецензії на що, чн на кого?! 
Скільки в нас с платівок, награ-
них з метою вкладу й корнети 
для рідної куляьтурн, а не тіль-
ки з метою якнайуспішнішого 
продажу серед широкої публіки, 
з підібранням відповідного ро-
пертуару, чн навіть 1 внконав-
ців, що найближче підходить 
під смак цієї широкої публіки, 
який очевидно, не завжди ќеру-

сться критерієм з мистецької 
вартостк.СкІлькн серед цих 
наших платівок надаються для 
професійної критики? Де є пла-
тівкн, на яких награні вайваж-
ніші твори нечисленних украін-
ськнх композиторів на еміграції, 
де платівки наших передових 
інструменталістів, п і я н І с т І в. 
скрнпаків, челістів ие тільки в 
українському, але Й у всесвіт-
иьому репертуарі? Скільки на-
ѓрано платівок співаків у цьому 
репертуарі, ЯКИЙ вони викоиу-
ють найкраще, а не в Вог-зиа 
якому, наспіваному ради — гля-
дн вище — смаку широкої пу-
блікн?! Чн не дивно, ЩО Й ДОСІ 
нема напр. платівок українсько, 
го мішаного хору, найбільшого 
тепер в Америці, що виступає з 
одинокою у вільному світі укра-
Інською симфонічною оркест-
роюў! (Підкреслюю, що особис-
тий зв'язок автора цих рядків 
з обома цими організаціями тут 
ні-прн-чому). Ініціативу в усіх 
цих випадках мусять дати самі 
продуценти — і то не тільки у 
формі побажання, але ft у формі 
технічного переведення, цілого 
процесу награная. — бо ж від 
того вони й продуценти! Арґу-
мент. що. мовляв, „хто в нас ку-
пить платівку піяніста, чи ор-
кестри?" нестійкий: адже ще не 
було прецеденсу, ще не було 
взагалі такої платівки, отже 
слід спершу спробувати Й псрс-
конатнся! Та коли ваші проду-
центи платівок хочуть, щоб до 
цієї ділянкн відноситися з пова-
гою і підходити до неї з крнте-
ріямн професійностн, тоді їх 
обов'язком с подбати і про Ік-
шого роду платівки, як тільки 
ті. що їх у подавляючій більшо-
сті, масмо досі. 

Очевидно, будучи бизнесмена-
ми. а не музиками, їм годі са-
мнм рішати, хто І що мав би 
чн повннен. награвати. Тому, на 
думку підписаного, ваші фірми 
виробництва платівок повинні 
мати своїх постійних мўзик-фв-
хівців, як дорадників, з якими 
такі справи можна бн спільно 
обговорювати і рішати.В першу 
чергу треба бн накреслити пляя 
праці, себто награвання, з яко-
юсь Ідеєю й метою, а ве лиш 
принагідно й хаотично, як це ро-
биться досі. Може тоді, чи пак в 
майбутності, ділянка виробинц-
тва українських платівок на 
еміграції стала б важливою не 
тільки в ділянці українських 
бі{знесів на еміграції, але. що 
важніше, і в ділянці розбудови 
української культури. 

Антін РудннцькаД. 

Українці в цілому світі мо-
нсуть бути горді, що одним з 
делегатів ЗДА на Х-тнй Івтер-

Встановлено новий навчальний плян 
для шкіл України 

Міністерство освіти УССР 
затвердило новий навчальний 
плян Для початкових, семи` 

національний Конгрес Енто- р І ч а д х , с е р е д н і х ^ ^ У к р а . 
мологів, ЯКИЙ недавно відбув-
ся в Монѓреалі, був визнач-
ний український вчений, гро-
мадськнй діяч і проповідувач 
серед чужого ' світу правди 
про Україну, Голова Органі-
зації Державного Відроджев-
ня України, Олександер Не-
прицькнй - Грановськнй. про-
фесор Університету Мінне-
сотн. 

Цю нагоду використала фі-
лія Українського Національ-
ного Об'єднання в Монтреалі, 
щоби членство і місцеве укра-
їнське громадянство почуло 
слова одного із найстарших 
своїх визначних і заслу'жених 
провідників з теренў ЗДА. 
Проф. Ол. Н. Грановськнй 
мав дві зустрічі. Одну в середу 
двя 22 серпня, а другу в залі 
Д'Арсі МкП в п'ятницю 24 
серпня. Проф. О. Грановськнй 
говорив на тему: „Проблема 
України і наші сучасні зав-
дання". Справді кожний пере-
січний думає собі, що зміст 
йому знайомий, — але промо-
вець головорнв зі серця про 
те, що бачить в сьогоднішній 
дійсності і над чим боліє. 
Власне тому доповідь звору-
шувала слухачів до дна душі, 
бо була наче б мовою батька 
до своїх дітей, якої в житті 
мало коли є нагода почути. 

В. 3 . 

їнн. З нового навчального 
року в 3-7 ќлясах та лекції 
праці і практичні заняття, 
приділяється дві ГОДИНИ на 
тиждень. Збільшено кількість 
годин на вивчення чужої мо-
вн в 5-ій клясі. біології в 7-ій, 
української літератури у 8-ій, 
хемії та чужої мовн у 9-ій 
клясі. Курс економічної ге-
ографії чужих країн у 1956-
1957 році вивчатиметься не ті-

льки у 8-ій, але й у 9-ій кля-
сі. Для цього приділяється те` 
пер по дві години на тиждень. 
Вивчення курсу конституції 
СССР переноситься з 7-ої до 
10-ої класи. В 10-ій клясі ка-
сусться курс психології. За-
гальна кількість навчальних 
годин на тиждень збільшує-
ться на одну-дві години. 

9 Губернатор стейту Коинек-
тнкат. Абрагам Рібікоф. визка-
чив 3.000-долярову нагороду то-
му, хто допоможе викрити зло-
чиицл. який вкинув у ставок 6-
тнжневу дівчинку Сиитію Руо-
толо з Гемдену. 

УКРАЇНСЬКИЙ Т Е Х Н І Ч Н І Ш ІНСТИТУТ 
у НЮ ИОРКУ 

Що його затвердила Рада Регентів штату Ню Порк, 
проводить запис студентів та курсантів шл 1956767 

малчальнмй рік. 
На основні ВІДДІЛИ: 

ЕКОНОМІЧНІШ (І-VIII семестри), 
ШЖКНБРНІШ (МІ семестри), 
ПОЛІТИЧНИХ НАУК (І-VIII семестри) 

приймаються особи з закінченою середньою освітою (гім- ѓі 
казія, гай-ск)`л та інші типи середньої школи). Ця освіта д) 
мусить бути засвідчена відповідними документами. Кожна 
прослухана на цих відділах дисципліна дас внсокошкільиі 
кредити. 

Провадиться також запне иа курси: Технічного крес-
лення; англійської мова (дві групи — початкового й иідпн-
щеиого навчання; української мовн (дві групи — для тих, 
що не говорять по-українському, і підвищено навчання); 
французької мова (дві групи). 

Особи без закінченої середньої освіти приймаються иа 
підготовчі курси і миту ральці і. 

У.Т.І. мас також право приймати студентів з-поза США fj 
на студентські візи. — Запис провадиться в канцелярії g! 
У.Т.І. щодня (крім неділі) від 10 ѓод. ранку до 8 год. ве- jg 

2 чора. Там же можна одержати й додаткові Інформації без- т} fe посередньо, листовно чи телефонічно. — Адреса: ;Sl 
UKRAINIAN TECHNICAL INSTITUTE % 

320 East 14th Street, New York, N. V. — Тел.: OR 5-1971 t 

НЕМА TO ЯК НА СОЮЗІВЦІ 
на оселі УНСоюзу в горах Кетскил, Кергоиксон, Н. Й. 

СЕЗОН 
ПРОДОВЖЕНИЙ 

ДО КІНЦЯ 
ВЕРЕСНЯ 

КОРИСТАЙТЕ 
З ВІДПОЧИНКУ 

ТЕПЕР 
ПО ЗНИЖЕНИХ 

ЦІНАХ 
ГАРНІ ВИГІДНІ КІМНАТИ — ЗНАМЕНИТА КУХНЯ 

КУПАЛЬНИЙ БАСЕЙН — ЧУДОВА ГІРСЬКА ПРИРОДА 
СПОРТОВІ І РОЗВАЛОВІ УДОПДНЕННЯ 

Замовляйте місце заздалегідь, виповняючи внизу формуляр (по-англійськи) 
та пересилаючи його на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kcrhonkson, N. Y. — Telephone 5641 

Name 
Address ` 
Enclosed is reservation deposit $ (or 
1 2 
3 4 
Date oi arrival Time 

for weeks. 

persona. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, }8-го ВЕРЕСНЯ 1956. Ч. 178. 

Џ П Р А Ц Я # 
ш Seles Hdp Wanted—Mafe a 

П о ш у ќ у Є t ќѓЖ 
ЗДІБНОГО ПРОМИСЛОВЦЯ. 

інтелігентного, впливового чо-
ловікв, який добре орієнтується 
в експорті А імпорті — може бу-
ги з новоприбулая з капіталом 
57.500 — 10.000. Допав дві реко-
мекдаціі. 

Пік .іти т л : Ч. 
с'о Svoboda" — ЯЗ Grand S t , 

Jersey Chy 3 . N. J. 

# П Р А Ц Я ф 
# HPXP WANTED—MAU Ш 

С Т О Л Я Р І 
досвідчені ара варові alamo. 

Мо:кливість транспорту 
Фабричним аѓтом. 

JOSTANCE FURNITURE 
49-51 -Morton PI., Jersey City, N.J. 

Tel. HEnderson 5-7990 
MACHINISTS 
LATHES 
EXPERIMENTAL 

48 ѓод тнжяево a 5 днях. По-
г-пйиа праяя, корветі, добра 
платав, нагода на підвитќа в 
розвивпючімся підприємстві. 

Kemp Machine A Tool Works 
25 Porete Ave., North Arlington. 
New lersev — KEarny 3-501Я 
Call Mr. I Harrincton or apply 
9 a m. to 10 p.m. also Saturdays. 

МАШИНІСТИ 
до аагальаоі іграиД. 
Необмежений ВІК. 
Постійна праця. 

Небувала нагода праці для від-
повідного. Приймемо мужчину 
до праці на кілька годин. Зѓол. 
в день, вечором або в суботу. 

Н. А Н. 
ENGINEERING CO. 

85 Fifth Ave., Peterson, N. J. 

П О Р Т Е Р И 
у вщі до 55 p. Добрі умовинн 
Тільки денна і нічна зміна. До-
скоиале окруженнл. 

‚Miss Dean - - Personnel 
East Orange General Hospital 

Central dl Mnnn Aves., 
Orange, N. J. OH .1-1370 
М У Ж Ч т і і ! до МИТТЯ посуди, 

горшків і портери. Платні ва-
кащі, нова модерна "air соп-
tlitioned" кафетерія. Денна пра-
ця. неділі і свята вільні. Гарна 
годинна платня. Після 40 год. 
час і пів. Даром уніформи. Те-
леф.: Mr Мііл in New lersev — 
Windsor 7-10П0 Ext. 596 після 
9 A.M. 

К Р Е С Л Я Р 
Досвід "Machine Design". 

Automation 
Design and Machine Co. 

532 East 178th SL Bronx, N. Y. 
Tel. LU 7-4286 

П Р А Ц Я 
Help Wanted—remote 

ПОТРІБНО ГОСПОДИНІ 
яка любить дітеа. Сшіннл на 
місці, власна кімната - 4 м. від 
Washington-Bridge , ддм ттуч-
ио охолоджений. Побажані ре-
комендацІІ. Телефонувати "соі-
lect," Englewood. N. І. 

Xowcll 7 0645 

госиодннн 
з досвідом, спритна, подружжя 
в бнзнесі, 10-річна дівчинка; 
власна кімната і лазннчка. при-
синнй дім, гарна родина. 

ESplanade 5-4047 

ЗАГАЛЬНА ГОСПОДИНЯ 
2 дітей в шкільнім ний. 

спання на міспі. 
власна кімната і лааничка; 

легке варення. 
рекомендації: 

DE 25226 

REAL ESTATE 

LEVITT '51 ranch (Wantagh)W 
секція. Прикріплений Гараж з 

робітнею. З спальні. 20x10 сосн. 
сатіо, всі прилади, огороженнй 
город. Влвз. нижчої і "hijjh" 
школи. Віконииці, сітки і т.д. 
Зараз до зайняття. Без посеред-
иика. Жадас S13.900. РЕ 1-2110 

MISCELLANEOUS 

10 всі одіоміиійові сітки. 
і охоронні вікна. Сатинового 

полиску охоронні двері 
СПЕЦІАЛЬНО $І№— 

Везплатввй показ і естімейт. 
A L L C R A F T 

Тллефовуйте: Newtown 9-9797 
Попорайте підприємства, 

mo оголошуються в „Свободі" 

700 ОСІБ НА С0Ю30В0МУ ФЕСТИНІ 
(Закінчення зі стор. 1 -шоі) 

вий Відділ „Голосу Америки", 
який вислав на Імпрезу своїх 
представників, що записали 
Делќі точки програми на пла-
тівках для передачі їх в Укрл. 
ЇНу. Рівночасно записано для 
тівї передачі н короткі інтер-
в'ю про УНСоюз з ного гол. 
Оредсіднвком Д . Галичнном 
та про „Свободу" з її редак-
тором А. Драганом. 

Пластуни займаються фестп-
Новою програлюи) 

Фестннову програму, враз 
Із повним прибутком з неї, 
передано цим разом пласту-
иам з Пластових Станиць у 
Д ж е р з і Ситі і Ню Иорку. які 
т е ж допомагали управлінню 
Союзівкн у зв'язаних з фес-
тнвом працях. Програму, я-
кою займались пані з Пласт-
прняту з Джерз і Ситі, можна 
було , з %'ваги на дощ, пере-
вести тільки частинно, але б 
це, як нас інформовано, „по-
платило труд". . 

Гості з усіх усюдів 
Як згадало, гості з усіх у-

сюдів, зокрема відомі союзові 
діячі та багато молоді, не 
злякалися дощу та зв'язаних 
з цим невигод і взяли у-
чость у фестині. Були прияв-
ні члени Гол. Уряду УНСою-
з у : гол. предсідник Д . Гали-
чпн. і його заступник адв. М. 
Пізвак, голов. секретар Г. 
Герман і гол. касир Р. Сло-
бодян, усі з родинами, голо-
ва Контрольної Комісії д-р В. 
Галан з Филаделфії та член 

тісї Комісії П. Кучма з Н ю 
Иорку. головні радні п-ні Ма-
рія Демядчук і д-р Я. Падох 
з Ню Порќу та Вас. Гузар з 
Рачестеру. ПрвявннЙ був на 
фестині голова найбільшого 
Відділу УНС в Канаді п. Мо-
та, був відомий союзовин діяч 
з Дітройту п. Головчаќ та ба-
гато інших видатних праців-
ників цісї організації, в цьо-
му секретарі і урядовці Від-
ділів, п-ні Анна Прнскович 
з Ансонії не тільки сама при-
їхала, але ще її повний авто-
бус гостей привезла. Б у л о 
теж багато відомих громадян 
з професійного, культурно-
мистецького та громадського 
світу. Тим то фестин, хоч 
і „мокрий", відбувся з вели-
ким успіхом. 

Спортовнй турнір 

Із фестином був до деякої 
міри зв'язаний відбнванковий 
турнір за чашу Українського 
Народного Союзу, з участю 
д р у ж и н : „Тризуб"-Фнладел-
фія, УСК Ню Иорк, „Скала" 
Нюарк, „Стріла" Трентон і 
„Беркут" Перѓ Амбой, який 
закінчився перемогою УСК 
Ню Иорк. УСК переміг у фі-
налі „Скалу" Нюарк в двох 
сетах 2:0 . Святочне вручен-
ня чаші УНСоюзу перемож-
цеві довершив гол. предсід-
ник УНСоюзу п. Д . Галичнн 
в приявності організаторів 
турніру пп. інж. Т. Грицая. 
Ігора Сохана, Богдана Т а й -
дучка і Володимира Кваса. ч 

Gnop т 
ТРИЗУБ — 

ФАЛЬБОНС (Елизобег) 2:0 

Фнладелфія. 9 вересня 1956. 
— Віце-майстер аматорського 
футболу ЗДА на 1956 р. УСТ 
Тризуб, Филаделфіл. переміг на 
грищі „Лайтгавз", в присутності 
1.600 глядачів — другу профе-
сійну команду країни — Поліш 
Фальковс СК, Елнзабет — 2:0 
(1:0). Тризуб використав один 
Із двох признаних метів карних 
(Гарасим і та переважав протиь-
ника у твердвх. але фср змагаи-
вях. Володимир Чвжович здо-
був ведення у пертій ггівгрі у 
41 хв. Зустріч проходила в 
дружній атмосфері 

Двійка професійної Збірної 
ЗДА — Вровн — Грабовскі, бу-
ла „заткана" знаменитого грою 
Володимира Куденка, наЯкра-

I щого знаѓўна дня. Дефензива 
Тризуба грала краще за оборо-
ну поляків. Крім Куденка, в 
Тризубі вврізнвлись: ФраЙма-
аіс. Епьо Чижович, Гарасим та 
ефектовнвй крайввк Черилвсь-
кий. 

Після серії перемог з найкра-
щими командами країни, як 
Гармарсвнл Пвтсбурґ 3:3 і 2:1. 
та СК Кютіс СТ. Люїс 0:1 — 
Тризуб відкрив новий сезон то-
вариськимя змаганнями в Воф-
фало 3:3 і Рочестері 0:2 — про-
ти УАСТ Рочестер. 

Склад УСТ Тризу'б: В. Кори-
нюк, Н. Варваркж, М. Панкевич. 
В. Королик, В. Куденко, В. Мар-
чук, В. Гар'асим, Е. Чихович, В. 
Сениќ, М. Вільк, В. Чвжович, В. 
Фрайманіс, Л. Луценхо, д-р Пав-
лічка, С. Чернявськвй, М. Ві-
тюк, П. Світеяко, І. Чвжович. 

В. Прудкўо 
22-го вересня, або 21 жовтня 

ц. р. Тризуб граггвме в Ню Иор-
ку відплати! Змагання проти 
Фальконс. 

Я 

В дні 14-го серпня 1956 p., помер нагло під час праці, 

в Ітаці, Н. Й., на коронарну тромбозу 

Інж. МИХАЙЛО K0C 
у 52 р. життя. 

Похорони відбулися 18-го серпня 1956 р. 

в Торонто, Онт., Канада. 

За одержані вислови співчуття 

складаю цією дорогою щиру подяку. 

Р О З Ш У К И я 

Пошукую Катерину ПОЦІЛЬ з 
села Лесни-Уритва Козова, Ве-
режанн, мала перебувати в Ая-
етріі. Хто "знав би про неї, або 
сама прошу зголоситись до Ма-
ми. Варвари Поціль, або на ад-
ресу: 

MYCHAILO HORYN 
1826 Vyse Ave., Bronx 60, N. Y. 

МИКОЛУ ТУРИКА, 
що жив до. 1ђ40 року у Фран-
ціі, пошукують його Стефанія 
І К. IP3A., Писати на адресу: 

К. І R Z А 
29 St. Johns Rd. 

Toronto, Out., Canada 

Пошукую мого брата по мамі, 
Михайла Кургана зі села Ма-
кова, пов. Добромиль, Галичи-
iiii. що виїхав до ЗДА перед 
пер. світ, війною. Його або з йо-
го родини прошу писати на ад-
ресу: Stelan'ZahrobenskyJ, FriR. 
Wilson do'Brasi l J. A., Caixa 
Postal, 156,'Ponta Grossa, Parana 
— Brasil. - ( 

ВІРА HOC — дружина і Рідня 

Попѓўќ}'ю брата Гродецького 
Михайла Йосиповича, або його 
двох синів, які живуть в Ню 
Иорку. Писати на адресу: 

STEVE TURCZYK 
5810 Hampstead Avenue 

Parma 29, Ohio 

CT „Україна" - Торонто перемогла 
УСК Ню Йорќ 

Ню Иорк були гостями Т-ва 
„Чорноморська Січ" в Нюар-
ку на осібному прийнятті-зус-
ірічі, що було влаштоване з 
нагоди зорганізування при 
цьому Т-ві футбольної дру-
жинн СТ „Чорноморська Січ" 
і інших спортових секцій. По 

Нюарк. Н. Д ж . - В субо-
ту 15 ц.м. відбулися на грнщі 
„Шіценпарку" в Норт Берген, 
к. Нюаркў товариські фуг-
больні змагання лііж СТ. 
„Україна" Торонто, трнкрат-
ннм чемпіоном канядійської 

Н ю Иорк. — Командування 
ле'ѓў'нських збройних сил і 
Кортнсс-Райт К о р ' а орейшен 
подали до відома, що v З Д А 

окружної футбольної Ліги ^прийнятті відбулася в залі 
УСК Ню Иорк. з вислідом 3 : 1 , Т-ва „Чорноморська Січ" за-
для „України ', J бава в якій взяли участь зма-

По суботнішніх змаганнях і гуни, спортовці і численні 
СТ ..Україна" Торонто і УСК гості. 

Збудовано ракету, що летить із швидкістю 
5,000 миль на годину 

збудовано і випробувано вже 
гіпсрсонічну ракету, яка до-
сягас ішшдкостн 5.000 миль 
на годину. Ракету', щ о її збу-
довано в фабриках корпора-
ції Кортисс-Райт у Санта 
Барбара в Каліфорнії , назва-
но Гіперсонічним Пробним 
Возом (Гайперсонік Тест Ві-
гікл — Г П В ) . Досі збудовано 
і випробувано на летунськнх 
ВІЙСЬКОВИХ базах 15 таких 
ракет. Ця ракета, довга на 10 
стіп, складається із двох час-
тнн і її вистрілюють з рухо-
мого апарату. Перша частина 
складається із семи менших 
ракет, що пускають в рух 
д р у г у частину, яка склада-
сться із чотирьох ракет. Пред-
стапннки фабрик корпорації 
Куртнсса-Райта заявили, щ о 
ракети цісї революційної кон-
струкції с першими того роду 
і що летунське командування 
планўе збудувати цілу серію 
ще скоріших ракет іншого 
вигляду. Праця над тепер 
збудованою ракетою ГПВ по-
чалася ще в 1953 році і пер-
ші спроби з нею вібулнся в 
листопаді 1954 року. 

J. B U S I N E S S OPPORTUNITY є 

Бнзнееоіш нагода 
МУЖЧЃИНИ, ЖІИКІІ 

І ЦОДРУЖЖЯ 
Ви можете мати свій бнзнес на 
балі "pan-lune" а також підста-
иою доходу. Без вкладу КІІПІ-
талу. Тел.: TR 3-3959 

СДІПІОУПОВНОВАЖКНИП 
-HOT SOl'P MACHINES'.' 

Чудове промислове положення 
в цьому доходовому цевтрі. 
Комплетла маиіннг.ц. і обслуга. 
Ґарантована пропозиція. 

DAVID JARET CORP. 
150 Montague St., Brooklyn, N Y. 

UL 2-5600 

ГРОСЕРІІЯ 
І ЛКЛПСАТЕСЕІІ 

на продаж 
д о б р е вироблений бнзнес, да-
леко від маркетів. Також про 
дасться гаряча кави і кпвапкн 
Надасться для спільників. Го 
лосвтись ва адресу: 

218 Е. 5th St., New York City 

М У Ж Ч И Н А відіжджас 1-го 
жовтня до Маямі. Мис 20-річ-
ний ріанородний досвід і готов 
репрезентувати поважне про-
мнслове підприсмство. Платня 
на базі постійної платні або від-
сотків. Пишіть: Box S-IIA Rni 
830, II W. 42 St. New York City. 

DINEfc - Rackaway Park, іде-
альве положення блнз. станції. 

Не -базі процентів або прода-
сться в цілості. Чудова нагода 
для відповідного мужчини. Тре-
ба оглянути, щоб 'оцінити. По-
трібяп'й досвід І малп готівка. 

OR. 4 8878 

Р І З Н Е 

Українська взуттєва крамявцв 
"KARPATY SHOES" 

153 SECOND AVE. (bet 9 A 10 Stil.), NEW YORK CITY 
Te l : ALgonqoIn 4-1893 

поручас добірне і доброякісне взуття для всісі родинп 
по догідних цінах. Взуття на шкіряних підошвах І по-
ходать від відомих американських фірм або з закордону. 

FOR RENT 
М Е Ш К А Н Н Я 

APARTMENT for rent or board 
ДО ШІНАПМУ 

умеб.іьовиний аиартамеят 
'і кімірітн 1 лознячко. 

Також може бути з харчуван-
ням. Інформуватись. 

ЛІ. E L K О 
605 N. 7th S U Phlla., Pa. 

‚^КРАША" МОНТРЕАЛ ЗДО-
БУЛА ТРОФЕЙ „Меі;КЕ.-ІЛЕ-

РА" 
Вдріте в цьогорічному фут-

больиому сезоні минулорічний 
віце-майстер Канади. „Україна", 
здобула важливу перемогу, цим 
разом у фіналі за трофей ‚ДЃек 
Келлера", над сильною італій-
ською дружиною ,.Канѓалія". 
Згаданий трофей вперше здобу-
ла „Україна" в 1953 році у по-
дібно великому фіналі з „Гако-
аг" 2:0 і від цього року завзя-
то держить його. В роках 1954 
і 1955, співласииком трофею бў-
ла власне „Конталія", через не-1 
рішення вислідів в обвдвох ос-! 
танвіх фіналах. Та в цьому році j 
„Україна" яе тільки вирішила і 
цю традиційну велику гру в І 
свою користь, але І здобула `та-
кож вже на власність цей пре-
красвий трофей. Зірками зиа-
гань були: Зенон Снилиќ. Тео-
дор Безпалюк і воротар червово-
чорних, перший здобув ведення 
і напрацював догідяу ситуацію 
для Везполюка, який уточнив 
вяслід до 2:0. Во`ротар жертвен-
но здобув т. зв. „шат авт". 
Україна — Ќавтолів 3:6 (2:6) 

Тиждень після фіналуv зустрі-
лися знову обидва „архворотив-
ннки", тям разом, за останні 
між собою мистецькі точки, що 
від вќслідў цісї зустрічі,, в' го-
ловній мірі, мало залежати. 
котра Із дружин - ставе дійсним 
кандидатом на першўќа На ц. 
Ліґд Монѓреалю. v -

Трикратний першуя Монтре-
альської ЛіЃн „Ковталія" підго-
товнла свою репрезентацію як-
нойкраще, включивши оставньо 
в свій склад інтеряацювала 
Курта Васѓў з Відня. У завзятій 
грі переможцем знову вийшла 
„Україна" з небувалим вислідом 
для італійців 3:0. Ворота для 
червоно - чорних здобули, Снн-
лик (одинадцятќа) і Шило 2, з' 
цього одні ворота при кінці дру-
гої піпгрн в часі, коли „Укра-
їна" грала без Сввлика. в десят-
ку. Таким чином ‚.Українв" ви-

передила усіх своїх противників 
щодо здобутих точок і якщо ос-
танві двоє змагань, з „Віснною" 
і „Атенами". вирішить у свою 
користь, —матимемо першого в 
цьому році нового чемпіона ва 
цьому континенті! 

Цього саме чекаємо і гарячо 
бажаємо нашим Мовтреальцям! 

Ом. Твордовсмосй 

УСК Ню Иорк — УСК Гортфорд 
5:2 (2:1) 

В неділю 9 вересня точно о 
г о д 3:45 о. Когут Із церкви св. 
Юра в Ню Иорку перший вн-
копнув м'яч і подав сигнал до 
бою двох українсько- амернкан-
ських команд: УСК Гартфорд та 
УКС Ню Иорк. 

Вже перші хвилини гри пока-
Зують, що УСК Гартфорд. хоч 
і молода дружина, проте буде 
боротися завзято й УСК-ові Ню 
Иорк не легко буде з нею спра-
витнся. Вправді, вже по перших 
п'ятнадцяти хвилинах гри УСК 
Ню Иорк веде 2:0 зі стріл і а Гн-
веля та Арндта, але незабаром 
Гартфорд гарним стрілом здобу-
вас свої перші ворота. 

В другій половині г р і досвть 
внршнана і в 8-ій хв. УСК Гарт-
форд ви рівнюѓ. 2:2. Та рутина 
і амбіція змогунів УСК Ню Иорк 
перепитають симпатичних ук-
раінців з Гартфордў і вже в 
35-ій хв. гри другої половини 
УСК Ню Иорк веде 5:2 зі стрі-
лів Арндта, Павлюка та Гнвеля. 

В УСК Гартфорд. зокрема, по-
добався воротар, хоч усі інші 
змаѓўни виявили неабияку зав-
зятість, а дуже часто I вмілість 
грати в копаний м'яч. Це тим 
інтересніше, що наш сусід 
з Гартфордў є доволі моло-
дою дружиною, а крім того, мас 
вже і резерву старших, як теж 
робить заходи для організації 
юиьйоріп. 

В УСК Ню Иорк помітна була 
ще вакаційна атмосфера змагу-
ніи, хоч іноді бачили ми проб-
лнскв справжньої гри. Приємно 
було бачити охоту і бажання 
співпраці між Арндтом та Гнве-
лем і якщо вона ще поглибиться, 

В 4-ті роковини смерти 

бл. її. ОЛЕНИ ЕНГЕЛЬ 
В СУБОТУ, 22-го ВЕРЕСНЯ, в 7-ій годині вечора 

відслужена буде 
ПАНАХИДА 

в церкві св. Володимира ири 14. вул. в Ню Порќу. 
Б А Т Ь К О 

Короткі Вістки 
Џ Пані Дорогі Д. Дапонг із 

Мобілу, Алабама, звернулися до 
шкільної ради з просьбою прнй-
нятн до школи її чорну дитину. 
12-річну дівчинку, яку вона 
адоптувало. Ця дитина вже два 
роки вчвлася разом із білими 
дітьми в Евроігі. 

9 В Каракасі, Венесуели, пе-
реговори між нафтовими про-
мнсловцями 1 робітниками прн-
іі и ішлись: робітники домога-
ютьсл 40-денних щорічних фе-
рій з платнею за 60 днів. Тепе-
рішній контракт скінчився 13-го 
вересня, і новий контракт мати-
ме зворотну дію. 

Ф До пані МІлдред Дідріксон 
Захаріяс, що лежить у шпиталі 
хвора ва пістряка, президент 
Айзенгавер вислав листа, в яко-
му висловлює свій і своєї дру-
жннн подив для цієї жінки, що 
мужньо зносить свої терпіння. 
Пані Захаріяс — відома спорт-
менка з ділянки гольфу. 

то вислід П почує не один про-
тнвник УСК-у. 

В перед змаганнях УСК Ню 
Иорк — резерва перемогла ком-
біиовану команду Френч СК 3:1. 

Чистий дохів із тих змагань 
призначено на фонд будови 
школи при парафії св. Юра в 
Ню Иорку. 

І. Х-як 

# КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ Џ 

УВАГА! Українські Батьки 
1 Вчителі! УВАГА 

В ж е п о я в и в с я 
БУКВАР - ЧИТАНКА 
„М0ВО РІДНА" 

Друге поправлене вндоиня. 
Жадайте його в усіх Украіи-

ськкх Книгарнях. — Буквар цей 
застосований для навчання рід-
ноі грамоти наших дітей в а-
мернканських і каиадійсьхих 
обставинах життя в містах. Ва-
гатнй ілюстрований матеріял 
на 192 сторінках. Методологіч-
но внпробованнй на протязі 5-ти 
років у школах Ціни S2.00. Для 
книгарень і замовців гуртом 
(учителів) знижка. 

Головний склад: 
"S U R М А" 

11 East 7th Street 
New York 3, N. Y. 

П.С. Також вийшов з друку. 
Найбільший Ўкритський ('н'і-
ваник „ЛІРА—СУРМА" — 606 
пісень. 625 сторін друку. На 
кожній сторінці інший взірець 
Пісні з нотами і повним теќ-
сѓом. Надається для дому, гур-
тів. а найбільше для любителів 
укр. платівок, бо в тім співаки-
ќу є майже всі пісні, що є на 
платівках, де їх легко відчита-
ти. — Ціна $5.00. 

УВАГА! ІМЛАДЕЛФІЯ S ОКОЛИЦІ! 
ПЕРШЕ УКРАШСЬКЕ БЮРО ДЛЯ 

УВАГА! 

ВИСИЛКИ ПАКУНКІВ ДО ВСІХ КРАЇН СВІТУ 
R# W. EXPORT - IMPORT CO 

Тг ї ї іЕ Ї Ї?пгп 825 N. Franklin Street, Philadelphia, Pa. 
В и с и л а є м о : 

ПОЖИВУ, НОВУ і НОШЕНУ ОДІЖ, ШКІРУ ‚МАНУФАКТУРУ, ЛІКИ — та І н ш е . 
Мн маємо на складі різного рода шкіру, як ЮХТ, БОКС, та іншу, і всі додатки иа чоботи 

та черевики. — Маємо матеріялн, ХУСТКИ та ПАНЧОХИ та різного рода харчові продукти. 
^ СКОРА І ТОЧНА ДОСТАВА ПАКУНКІВ ГАРАНТОВАНА 4 

Всі оплаѓв оплачує вясилвючяй. — Бюро відкрите щодня від 9 рано до 8-ої веч., в суботу від 9 до 5-ої по вол. т 

Пошукую Петра Григоровича 
КОНІМЕНКА, Близннцівського 
р-ву. Харківської області. Маю 
добру вістку про його Батьків. 
Хто знав'би про нього прошу 
зголоситись на адресу: 

PETRO BRATUS 
2350 So. Troy S t , Chicago 23, Ш 

Пошукую Миколу Моксимови-
ча САКОВНЧА, Сталінської об-
ласті, місто Крамаровськ. Хто 
знав би його долю, прошу :ш-
сатн на адресу: 

PETRO BRATUS 
2350 So. Troy Street 

Chtcafco 23, Illinois 

P I З H E 

АРКА,. 48 E. 7ма вўљ 
в Ню Норку 
(GR 3-3550) 

одиноке місце, де одержите 
креми краси „Міра" 

п-і Малої з Шпќаго. 
7 

"Zorya" Parcels 
36 East 1st Street 

New York City, N. Y. 
(ORegon 4-3930) 

забезпечує иайскорішу по-
снлку ПАКУІПСІВ до всіх 

країн V. її р о п н. -' 
ПАЧКИ ПЕРЕСЛАНІ '--

НАМ ПОШТОЮ,: ` 
полагоджусмо в тому ж 

.самому дві. 
Влосігвй оклад: харчів, ма-

торіялів 1 і'алянтеріі. 

A I L І А ЮВЕЛІРНА#Я 

ГОСТИНИО ВІДКРИВАО 
свій оснгаш СЕЗОН 

Вступайте в 
Українського Пародвого Союзу! 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
АЃЌ CONDITIONED 

ЗАННМАСТЬСЯ IIOXOPO-
IIА МИ В СТЕИТІ 

NEW. JERSEY 
Цівв првступві для ВСІХ 

І Обслуга- -чесна 1 найкраща. 
У ввпадку смутку в родвнл 

влвчте як и дваак тав 
Ѓ в ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cot; Warren Street, 
JERSEY CITY, 2, N. J. 
Tel. HEoderson 4-5131 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ 
до Календаря „Свободи" на 1957 рік 

Редакція „Свобода'' вже заишчус підготовў та в на і -
блжжчому часі здасть де друку імчтВимй і багатий змістом 
їЃв 9ШЦШр „Свобода" на 1957 рів, що иоиввтьса друком та 
буде В продажу вже в листопаді Ц. р. Календар пойняться, 
подібно СВ і минулого рову, в повному тиражі „Свободи", 
тільна пвм разом уже ва кращому папері, л Редакція Ка-
ІІГЃВДВТ^І маюча на увозі рекламамў вартість такого ввдан-
ав для вашого оргаяізаційлого, громадського I торгонель-
мого жжття, рішила відступати відповідне місце в тій княлі 
два оголошевь, вааяячуючв для вад мГвІжольяІ ціям: $50 
з а кілў сторінку, 550 за пѓа сторінка. S-'O за чверть сто-
рівха та $ і б з а одаў вооьму сторінки. Дла ВІдділІя УІІС 
відповідва знижка, а дла абнрачіл ого.іошемь ВІДПОВІДНІ 
аагорода. Замоолеивя ва огодошек'вя вві н.іати иа вдресу 
„Свооодвг4 до 15 верегня. 

Г - 1 Л . , - ' " - ' `,-'-ш--" - ^ - - - -'^ ' 

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

Обслуга чЛна 1 найкраща 
ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Telephone: GRaraercy 7-7661 

ALTHOUGH CHARLBS BARNARP'3 
ZIGHTFUL ГОЗтОН WASSZTTLBP, 
AN OmHOUS THR6AT ЄХІ5ГЄР— 
(5UNNAR MILO STILL, LIVED I 

Хоч п p а в я є становище 
Чарлза Барнарда було вирі-
шене, однак його огортав зло-
віщий страх... Ґ^тіар Міло ще 
жиь! 

ТИМ часом Тарзая 1 Барнард 

СТІЙКО приспішувал̀ ат карава-

ііу а жапрямі до заІЙаіійГД. 

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

Золнмавтьеа похоронамн 
в BRONX, BROOKLVN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jaremtt 
129 EAST 7th STREET 

NEWHVORK, N. Y. 
Tel. ORchard 4-2568 

- -" 


