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ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕСТЕРІ-
ГАЄ ІШРЕД ЗАГРОЗАМИ 

МІЖНАРОДНОГО 
КОМУНІЗМУ 

І Г Я Т Н А Д Ц Я Ш Р І Ч Ч Я „ГОЛОСУ АМЕРИКИ" ВІД-
ЗНАЧИВ П Р Е З И Д Е Н Т АПЗЕНГАВЕР ОКРЕМИМ 

ЗВЕРНЕННЯМ, ПЕРЕДАВАНИМ 43 МОВАМИ 
Ч Е Р Е З 78 СТАНЦШ 

Вашингтон. — В понеділок 
дня 25 лютого ц. у. през. 
Айзенгавер — відзначаючи 
15-річчя існування „Голосу 
Америки" — виступив із СПЄ-
ціяльним зверненням до на-
родів світу, присвяченим цій 
річниці, в якому з'ясував ко-
нечність боротьби із міжна-
родннм комунізмом, безог-
лядвим і рішучим ворогом 
свободи народів і людей. 
Звернення Президента було 
передаване через 78 радіо-
стаціЙ „Голосу Америки." 43 
різними мовами. З'ясовуючи 
у своєму зверненні завдання 
і цілі закордонно! політики 
ЗДА, през. Айзенгавер за-
явив, що Америка піддержу-
в:іла і буде піддержувати не-
залежницькі змагання окре-
них народів, як теж і підтри-
мувати змагання тих народів, 
що здобувши свободу, хочуть 
закріпити свою державність і 
добробут. Існуючі МІЖ НОВО-
створенимн я є з а л є ж ними 
державами розбіжності і су-
перечки мусять бути — ПІД-
креслв Президент — полаго-
джувані на базі принципів і 
напрямних діяльності! Об'сд-
наних Націй. Головну увагу 
у своєму зверненні присвятив 
Айзенгавер намаганням між-
вародвого комунізму встанс-
внтн у світі систему міжна-
родвої контролі і підпорядко-
ваностя. В цьому своєму на-
маганниміжна^дний. крму-

нізм змагає всіма свламигдо 
знищення світу свободи і 
справедливосте, побудовано-
,го на принципах самовилиа -
ченкя і людської гідносте і 
тому теж він є безоглядним 
ворогом кожного націоналіз-
му. Міжнародний комунізм 
— за словами Айзенгавера 
— розвинув і випрацював 
широку програму цілковнто-
го знищення релігії, форм 
правління, установ і тради-
цій християнського, буддій-
ського, ісламського і жидів-
ського світів і взагалі кож-
ного світу релігії і культури. 
На протязі останніх десятн-
річ Міжнародний комунізм 
проковтував одну націю за 
другою. Вони втрачали свою 
свободу. їх релігію потопту-
вано. їх господарство підпо-
рядковано совстській екошь 
міці. Якщо ж поневолювані 
комунізмом нації пробували 
зберігати живими свої традн-
ції свободи, то їх безоглядно 
— як на Мадярщині — лікві-
довано, розстрілюючи тисячі 
людей. Закінчив свою промо-
ву Айзенгавир запевненням, 
що З'єдинені Держава ніколи 
не забудуть народів, які опи-
нилися під тиранією міжна-
родного комунізму, зберігати-
муть традиції дружніх - взас-
мвн із ними і супроводити^ 
муть якнайкращими п об аж он -
нямя їхні змагання до свобо-
д д ^ незалежносте. ^ 

Голіфілд називає стан протилетунської 
оборони „трагічним" 

Вашингтон. - Голова Під-
ісомісії Військових Операцій в 
Палаті Репрезевтантів демок-
ратнчянй конгресмен Чет Го-
ліфілд заявив, що теперішній 
стан протилетунської оборони 
в ЗДА є „трагічний", і зги-
нув бн один мільйон людей, 
якби так війна вже тепер вн-
бухла. Він сказав, що немає 
тепер такої цивільної оборо-
ви, яка могла б сказати наро-
дові, що робити на випадок 

нещастя. Голіфілд виступав 
на телевізії „Амерікен Врод 
Кестінґ Компані" разом із ао-
міністратором Цивільної Обо-
ронн Велом Пітерсоиом. ПІ-
терсон твердив, що нрчоли й 
ніхто не зможе бути так 
приготований, щоб був запев-
нений проти ворожого летун-
ського налету. Але на думку 
Штерсона ЗДА є добре приго-
товані на те, що треба робити 
після атомової атаки на цю 
країну. 

Меґілл пропонує зменшити бюджет на 
більйонів S5 

Ню Иойк. - Колишній під-
секретар скарбу теперішній 
голова Податкової Фундації 
Розвелл Мегілл заявив, що 
Конгрес повинен зменшити 
запропонований бюджет на 
1958 рік на 5 більйонів доля-
рів І заощаджені тим способом 
гроші призначити на змен-
шення федерального заборгу-
вання та на зменшення подат-
ків. Вія сказав, що бюджет 
на 1958 рік повинен виносити 
стільки саме, скільки станови-
тимуть видатки в цьому 1957 

р. (коло 68,900.000,000 доля-
рів), а тоді залишилася б 
надвишка в сумі 4,700,000,000 
долярів, бо прибутки передбя-
чені в висоті 73,600,000,000 до-
лярів. Цю надвишку треба б 
ужити на зменшення феде-
рального заборгування і на 
зменшення деяких податків. 
(Податкова Фундація — це є 
приватна неприбуткова opra– 
нізація, яка досліджує видат-
ки федерального уряду та 
о п о д аткування г р о мадян-
ства). 

В АМЕРИЦІ 
ф У Веетоні, Мс, вгоріла гу-

ральня. яка Існувала сто років. 
Всі робітники ft службовці ВСТИ-
глн втекти з будинку гуральяі 
після того, як вябухла пожежа, 

ф Президент КодгомбН Густа-
во Рохас обговорював із вене-
суельським президентом Марко-
сом Перезом Хіменесом плян 
спільної боротьби проти маля-
рИ ведуг ротової ямнни та иіг 
у рогатої худоби і справу вза-
омянх відвідин у травні і липні 
цього року. . , .f 

ф Голова Польського Амеря-
каягького Конгресу Чарлз Дж. 
Розмарек заклякас американсь-
кяй Конгрес виразно відмежову. 
вати теперішній, польський уряд 
у Варшаві від польського наро-
ду, бо „кожний народ, який ста-
рається звільнитеся з-під мос-
ковської контролі, заслуговує на 
американську допомогу". 

ф Вісім векомуністігпшх об-
серваторів, які були допущені 
на з'їзд КомуністячноІ Партії в 
Ню Иорку, заявили, що цей 
зТзд проведено демократичним 
способом, але., вимовилися зая-
иитя, чя ця партія дійсно с не-
залежною від Москви, як про це 
вона твердите, . 

ф ДемоіфйТІИиив коягресмеи 

ПОМЕР ГЕТЬМАННЧ ДАНИЛО 
СКОРОПАДСЬКИЙ 

Дня 22 лютого помер неепо-
дивано у Лондоні репрезентант 
і к е р і в н и к організованого 
гетьманського руху Гетьма-
ннч Данило Скоропадський, 
син сл. п. Гетьмана Павла 
Скоропадського і Олексанрн. 
Народжений 14 лютого 1904 р. 
в Гадячі, гетьманнч Данило 
вчився в юнацьких роках у 
київській гімназії і потому, 
пТслн”еміграції в Західню Ев-
ропу, у ,Швайцарії, де закіи-
чив середні школи. Інженер. 
ні студії здобував у Берліні і, 
закінчивши їх, відбував npai;– 
тнку у різних фабриках Kpyn– 
па і Сіменса. Відбувши недов-
го перед другою світовою вій-
ною подорож по 3'сднненнх 
Державах і Канаді, до Німеч-
чини вже не вернувся, але в 
1938 р. переїхав на постійне 
перебування до Великої Бри-
танії, де працював у різних 
індустрійних підприємствах, 
востаннє, вже під кінець дру-
гої світової війни, у фабриках 
відомого українського підпрц-
емця і винахідника В. Джу-
са. Вже з 1938 був проголоше-
ний иаслідником гетьмансь-
кого діла і гетьманського ру-
ху і в 1948 р. гетьманова Олек-
саидра Скоропадська, яка від 
смерте гетьмана Павла Ско-
ропадського (в квітні 1945 р.) 
виконувала обов'язки penpe– 
зентанта гетьманського руху, 
передала йому всі права на 
керівництво гетьманським ру-
хом й евентуальні права на 
наслідного Гетьмана. Перебу-
ваючн у Великій Британії, По-
кійиий Гетьманнч Данило ра-
зом з відомим українським ді-
ячем Іваном Коростовцем ви-
давав окремий журнал англій-
ською мовою для інформувал-
ня англомовного світу, зокре-
ма міністерств закордонних 
справ і західніх політиків про 
українську СПраВу і cninnp.i– 
цював тісно з заснованою теж 
за його ініціативою Шкотсь-
кою Лігою для визволення 
Европи, очолюваною бритій-
СЬКИМ ПОЛІТИКОМ М. Стюарто -І 

віце-адміралом брнтійської 
фльоти Кінгстоном. Працював 
активно як публіцист, помі-
щуючи низку статтей в англо. 
мовній й українській пресі про 
важливість і значення Укра-

Сл. п. Гетьманнч 
Данило Скоропадський 

їнн, як незалежної держави. 
До кінця свого життя був по-
чесним головою Союзу Укра-
їнців у Великій Британії, nepe– 
обираннй на це становище 
кожного року. Залишив три 
сестри: Марію, графиню де 
Монтрезор, дружину графа 
де Монтрезора, вбитого боль-
шевикамн 1939 році на Воли-
ні, Єлисавету, яка була актив-
ною співробітницею і секре-
таркою сл. п. Гетьмана Павла 
Скоропадського та Олену, 
яка, вийшовши заміж за 
швейцарського громадянина, 
зрекляся ев. прав до гетьман-
ського наслідства. Покійний 
Гетьманнч Данило Скоропац-
ськнй був неодружений. До 
кінця життя залишався гро-
мадяиином Української Дер-
жави, не приймаючи громп-
дявства ні Вел. Британії, ні 
ЗДА, хоч мав для цього всі 
можливості. Ставився при-
хнльно до всіх спроб у країн-
ської внутрішньої політичної 
консолідації й особисто під-
трнмував заходи для її зреалі-
зування. Був людиною вели-
кої індивідуальиости і корис-
тувався пошаною й авторнтс-
том не тільки серед прихиль-
ників і членів гетьманського 
руху, але теж і вЛнших укра-. 
їнських політичних середови-
щах І серед широкого грома-
дяиства. 

Заповідають кінець комунізму 
Вінтер Парк, Флорида. — 

Південнокорейський амбаса-
дор до 3'сднненнх Держав 
Америки д-р Ю. Чан Янґ і го-
лова Мадярської Крайової Ра-
дн о. монсіньйор Веля Варга 
промовляли на форумі Ро.-
ліяс каледжу і заявили, що, 
яа їх думку, комунізм нахо-

днться перед своїм упадком. 
„Кінець комунізму с немину 
чий, бо він сам сіє зерна свого 
знищення", — казав амбаса-
дор Янґ. А о. Варґа твердив, 
Що „відданий своїй справі 
зрив студентів в Будапешті 
перейде до історії, бо він вия-
внв повний упадок комун:с-
тнчної виховної системи". 

Борис Моррос свідчитиме в справі 
шпигунської трійни 

болем в Ню Иорку, 

Фреик Челф вніс законопроект, 
згідно з яким впродовж наЛ-
ближчих п'ятьох років усі пу-
блічві школи в клясах від 6-ої 
до 12-ої мали б розділяти хлоп-
ців та дівчат і навчати їх окре-
мо. Він вважас, що така зміна 
сприятиме об'єднанню шкіл для 
білих І кольорових учнів. 

ф Преаядеят Айзенгавер дав 
право різним конгресовим коміг 
сіям розглядати податкові зя-
явй за роки 1945—1956. Це ро-
бить Президент кожного року, 
але цього року це потрібне, зок-
рема, для того, щоб перевірити 
заяви асистента секретаря обо-
ронн Роберта Т. Росса, який му-
сів зрезиГнувати через те, що 
його дружина була власницею 
фабрики, яка діставала феде-
ральні замовлення. 

Ф Власішк ветернняряого 
шпиталю в Винневуді, Па., д-р 
Вільям С. Гренні сказав, що МІ-
ські собаки також хворіють на 
болякн шлунка, бо й вони жн-
вуть в вічному страху перед 
автами, їдять ^часом нездорові 
харчі І не живуть в дружбі з 1н-
шнми собаками. Собаки не ма-
ють тепер того спокійного жит-
тя, про яке співається в давній 
пісаі „Олд дог трей". 

Ню Иорк. — Федеральний 
суддя Греґорі Ф. Нунан вия-
внв, що урядовим СВІДКОМ 
проте шпигунської трійки 
Джекоба Албама, Джека і 
Мири Соболів буде кіновнй 
продуцент і музик Борис Mop– 
рос. Він є натуралізованим 
американським громадяни-
ном, який кілька років жив 
закордоном. Прокуратор То-
мас Б. Плькріст ствердив, що 
Моррос — це та особа, про 
яку говориться в акті оскар-
ження, і яка стрічалася з Со-

Парижі, 
Цюриху і Відні та діставав від 
нього таємничі документа, які 
треба було передавати до 
Москви. Тепер Моррос буде 
єдиним урядовим свідком, я-
кий свідчитиме проти тієї 
шпигунської трійки, яка за-
являс в суді, що вона ні в 
чому не є винна. Прокуратор 
Пол Вілльямс відмовився ви-
явнти, чи Моррос був контр-
агентом і не хотів сказати, 
яку ролю він відограв в цін 
шпигунській афері. 

Метрополітальна група молоді плянує імпрези 
Ню Иорк. — Минулого че-

тверга, 21-го лютого, тут у 
приміщенні Народного Дому 
відбулись наради представнн-
ків народженої в Америці rpy– 
пн молоді метррполітальної 
округи Ню Иорку і Ню Джер-
лі. Предметом нарад, в яких 
взяли участь відомі із своєї 
культурної активносте серед 
гісї молоді пп. Оля Дмитрів, 
М є л а н і я Мілянович, п-ні 
Прончик, п. Степан Mapyce– 
вич, відомий диригент хору 
тісї молоді, були можливості 
відновлення цирокої і penpe– 
,іентатнвної імпрезової актив-
ности метрополітальної групи 
молоді, що мас на своєму 
конті відомі до 1950-го року 
культурні фестивалі „Гомін 
України". У висліді цих 

BCTjTTHy культурну імпрезу в 
дні 26-го травня ц. p., знову 
організуючи навколо неї ту 
нашу Генерацію та прнготов-
ляючи її до великої репрезен-
татавної імпрези, що мала б 
відзначити 40-ліття проголо-
шення Української Держав-
ної Незалежностн в січні ка-
CTjTTHoro року. Імпреза 26-го 
травня мала б включати теж 
Ніщинського „Вечерниці". 

В УКРАЇНІ ВІДЧУВАЄТЬСЯ СИЛЬНУ ТЕЧІЮ 
НАЦІОНАЛІЗМУ -ТВЕРДИТЬ 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОФЕСОР 

Відомий а м є р и канськнй 
тижневик „Ю. С. Нюз енд 
Ворлд Ріпорт" у ВВЙНОВІШО-
му виданні на 1-го березня 
надрукував довший репортаж 
Воррена Нуттера, професора 
економіки на Вірджінському 
університеті, на тему: „Сла-
бість Росії". Цей репортаж, 
базований на власних спо-
стереженнях автора під час 
його відвідин в різних час-
тинах Совстського Союзу, ре-
дакція журналу відмітила 
окремо ще й там, що зробн-
ла його моттом того числа, 
звертаючи на нього увагу 
вже великим заголовком на 
обкладинці: „Правдива icro– 
рія слабосте Росії". В ціло-
му репортажі багато згадок 

про Україну, а в одному міс-
ці, прн описі Києва, м. ін. на-
писано: „Відчувається силь-
ну течію націоналізму; оче-
видно, що існує велика ша-
нобливість до української 
культури, як це внявлясться 
характером музеїв та гордіс-
тю, з якою показується відві-
дувачам українське мистец-
тво, архітектуру та ремесло. 
Модерні українські будови 
зберігають характеристичну 
архітектуру і декоративність: 
колосся збіжжя, стручки ку-
курудзн і подібне. Hacysa– 
(п-ься ад'мка, чи відносна за-
можність Кисва не с резуль-
татом спеціяльного відно-
шення, призначеного на по-
слаблення українського на-
ціоналізму". 

Король Савд інформує арабеьних 
володарів про політику А мерини 

Каїро. — У першому дні Гуссейн і президент Сирії -
з'їзду чотирьох голов арабсь-
ких держав в столиці Єгипту 
сааді-арабськнй король Савд 
інформував членів конферен-
ції про те, що він дізнався в 
своїх розмовах у Вашингтоні 
про нову американську закор. 
донну політику. За пресовн-
ми інформаціями, він мав тве-
рдити, що в американській по. 
літи ці настав зворот від од-
сторонного підтримування Із-
раїлю в напрямку до справед-
ливого й об'єктивного роз-
гляданяя всіх проблем Серед-
нього Сходу. У цій конферен-
ції в Каїро беруть участь пре-
зндент Єгипту Гамаль Абдель 
Нассер, савді-арабський ко-
роль Савд, король Йорданії 

Шукрі аль-Куватлі — з своь 
нн прем'єрами чи пак мініст-
рами закордонних справ і 
найближчими дорадниками. У 
висліді нарад в першому дні 
буцім-то вирішено, що назва-
ні арабські держави не бу-
дуть заявлятись офіційно про 
т. зв. доктрину Айзенгавера', 
поки вона не буде затвердже-
на американським Конгресом. 
Король Савд мав підкреслю-
вате що ЗДА, допомагаючи 
арабським країнам, не домага-
сться військово-політичного 
союзу з ними та не. протнвлять-
ся невтральиості арабів коби 
тільки ту нейтральність не ви-
користовувалн Совста для 
встановлювання своїх впли-
вів. 

ЗДАТАВРУЮТЬНАКЛЕП-
НИЦЬКУ ТАКТИКУ ІІІ 

С0ВЄТІВ 

Совєти хотіли б санкцій проти 
Ізраїлю 

Москва. — М о с к о в с ь к а , водночас підтримують його 
„Правда" оприлюднила стат- (фінансово і політично та мо-
тю, яку вважають півофіцій 

Об'єднані Нації. - „Треба 
дивуватися, як можна з одвер-
таи обличчям приходити з та-
кнми речами" — заявив сена-
тор Вільям Новленд, як penpe'– 
зентант ЗДА на спеціальній 
політичній комісії Об'єднаних 
Націй у дебаті над совстською 
скаргою проте З'сдинензіх 
Держав з приводу здогадної 
американської „підривної рп-
бота" у східньо - европейсь-
кнх країнах. Совстськнй пред-
ставннк Васілій Кузнсцов мо-
тнвував у довгій промові ту 
большевицьку скаргу, закн-
даючи Америці, що вона сво-
їми діями у відношенні до 
„миролюбних" „народно - де-
мократичних" держав nopy– 
шус чартер Об'єднаних Націй 
та американсько - совстськи:і 
договір з 1933 року. Кузнсцов 
твердив, що „підривна діяль-
ність" є „нерозривною части-
ною американської закордон-
ної політики" яка змагає 
до „встановлення панування 
американських монополій над 
світом". Америка, мовляв, ин-
дас „більйони долярів" для 
підваження і скинення кому-
ністачних урядів. „З ініціяти-
вн і за гроші американнського 
уряду існували й постають но-
ві численні організації шпигу-
нів і саботажників, вишколю-
вані однаково в Америці, лк 
в європейських країнах", 
ТВерДИВ КУЗНСЦОВ. ВІН ВИЧНС-
ляв усі такі, на його думку, 
„підривні" організації, що 
займаються п і д б урюваниям 
проти комуністів, саботажамп 
і шпигунством на терен і „HR-
родних демократій". До тих 
організацій він враховував 
Центральну Розвідчу Аґен-
цію, організацію Вільної Ев-
ропн. Американський Комітет 
для визволення від больше-

ною заявою совстського уряду 
про його становище до справи 
конфлікту між ОН та Ізраїлем 
на тлі відмови цього останньс-
го евакувати решту сгипетсь-
кої території. У тій статті Со-
всти заявились недвозначно 
й виразно за застосування 
санкцій проти Ізраїлю. Зреш-
тою, „Правда" використала 
нагоду, щоб знову накинутись 
на американську політику на 
Середньому Сході, називаючи 
її „дволичною": мовляв, З'с-
динені Держави хочуть „пе-
рейняти наслідство" після 
Англії і Франції і тому ніби 
осуджують Ізраїль за непос-
лух Об'єднаним Націям, але 

рально, чим шкодять арабеь 
кому світові. Ця стаття „Прав. 
дн", за західніми коментаря-
ми, цікава тим, що появились 
вістки, наче б Совєти бажали 
собі, щоб Ген. Асамблея 
взагалі не голосувала над 
санкціями проте Ізраїлю, бо 
це, мовляв, компетенція Ради 
Безпеки. Те совстське стано-
вище мотивоване острахом 
Москви, що так само Гене-
ральна Асамблея, обійшовши 
Раду Безпеки, де СССР мас 
право вета, може колись при-
йняти постанову про санкції 
проти Совстського Союзу. На 
Раді Безпеки санкції проти 
Ізраїлю не перейшли б, бо 
там Англія і Франція напевно 
заклали б своє „вето". 

Реформи ген. Франка приготовля-
ють привернення монархи 

в Іспанії 
Мадрид. — Голова еспан-

ської держави ген. Франск-
ко Франко оприлюднив новий 
список свого уряду. Він „вїд-
иолодив" його особовий склад 
та надав у ньому становище 
міністра внутрішніх справ 
монархістові, генералові Ка-
мільо Веґа, а також міністра-
ми армії, морської фльоти й 
летунства призначив двох ге-
нералів й одного адмірала з 
монархістичними симпатіями. 
Міністром закордонних справ 
став член урядової фалянґн 
— Фернандо Марія Уастелля, 

дотеперішній еспанськнй ам-
басадор при Ватекані. У зв'я-
зку з цими змінами ген. 
Франко проголосив документ 
на 26 сторінок друку з запо-
віддю дальших реформ. Най-
важнішою з них мас стати 
призначення прем'єра уряду: 
до цього часу сам ген. Фран-
ко виконував функції автори-
тарного голови держави і у-
ряду. Цю заповідь щодо прн-
вернення в Еспанії установи 
прем'єра вважають одною з 
дальших познак підготови до 
повороту Бспанії до монар-
хістнчного устрою. 

До Лондону прибув новий амбасадор ЗДА 

0 Королева Слиоавета і П чо-
ловік князь Единбурзький вер-
нулись в четвер минулого ТНЖ-
ня до Лондону з подорожі до 
Португалії. Князь Единбурзь-
кий рув поза Англією останніх 
б місяців. На летовищі їх ЗУ-
стріли, МІЖ ІНШИМИ. ДВОГ. їхніх 
дітей, Чарлз і Анна. Королева а 
чоловіком 1 дітьми їхали від-
крнтям автом. еитузіягтично 

вступних нарад рішено дати привітай масами народу. 

Лондон. — В неділю 24 ц. м. 
прибув до сволиці Англії но-
зий американський амбасадор 
на місце Вінтропа Олдрнчп, 
який відійшов на власне ба-
жання з уваги на свій пізній 
вік. Новим амбасадором етап 
Джан Гей Вітаі, фінансіст, 
дуже багата людина. Прнбув-
ши на летовище в Лондоні ра-
зом із своєю дружиною, но-
вий амбасадор пригадав, що 
він сам був двічі в своєму 
житті тісно зв'язаний з тери-
торісю Англії і її життям: як 
студент університету в Окс-
форді і як старшина під час 
другої світової війни. Він ви-
словив тверде переконання, 
Що взаємини між Англією і 

Америкою будуть завжди як-
найкращі та що. „діла, а не 
слова докажуть знову наш 
спільний інтерес". За комеи-
таряин преси, новий амбаса-
дор ЗДА матиме дуже склад-
ну і важку місію відбудувати 
на терені Англії захитане до-
вір'я до американської закоіь 
донної політики. Тепер знову 
американська середньо-схід-
ня політика опинилась піл 
одностайним обстрілом одна-
ково консервативних, як і гп-
ціялістичннх часописів у 
зв'язку з становищем през. 
Айзенгавера до проблеми вір-
ностн Об'єднаним Націям та 
конечносте „натиску" на Із-
раїль. 

внзму,Громадянський Комгігт 
для закордонних взаємин і ба-
гато інших. В Америці й За-
хідній Німеччині, мовляв, ви-
школюсться „спеціяльні бан-
ди саботажників і терористів", 
що їх, між іншим, перекннено 
до Мадярщинн на поміч та-
мошнім „контрреволюціоне-
рам". Зокрема Кузнсцов наки-
дався на організацію Вільної 
Европи і її радіовненльню. 
Представники сателітних ЧС? 
і Болгарії підтримували у сво-
їх промовах свого совстського 
зверхника та пригадати йому. 
Що він ще „забув" назвати 
„Голос Америки", як „також 
підривну організацію". — Се-
натор Новленд у своїй відпо-
віді звернув увагу, що очор-
нювання Америки — це відо-
ма закордонно-політична так-
тика Москви, яка мас на цілі 
відвернута увагу світу від 
власних злочинів. Сен. Нов-
ленд пригадав, що совстськнй 
уряд використовує підпоряд-
ковані йому комуністичні пар-
тії в усьому світі для підри-
вання державного ладу і cyc– 
пільного порядку в усіх віль-
юіх країнах. — СССР внсту-
пас раз-у-раз на терені Об'сд-
наннх Націй з подібними на-
клопами проти ЗДА. Так було 
в 1951 і 1953 pp. В обох тих 
випадках над совстськнй вне-
сенням, щоб „осудити" Аме-
рнку за речі, що їх закидають 
большевикн, голос^али тіль-
кн самі комуністи. Не зважа-
ючи на ту компромітацію, 
Москва продовжує ту тактику, 
щоб — як сказав про це сен, 
Новленд — відвертати увагу 
світу від власної ганебної ро-
ботп. Ця справа с. тепер остан-
ньою на денному порядку яо-
літичної комісії ОН. Наради 
продовжуються. 

Москва продовжує заходи щодо нового 
Комінформу 

Варшава. — За тверджен-
ням варшавського кореспон-
дента „НИТаймс-у" Сиднея 
Ґрузона — продовжуються 
заходи Москви, щоб в якійсь 
формі покликати до життя но-
вий Комінформ. себто ЦЄНТ-
ральну комуністичну oprani– 
зацію, яка була б керівним і 
диспозиційним центром для 
всіх комуністичних партій в 
різних країнах. Москві було і 
є зручніше діяти не безпосе-
редньо, як такий керівний ср-
ґан, а посередньо, через шд-
леглий їй і слухняний їй ор-
ґан, стаціонованнй в одній із 
с а т е л і т и их комуністичних 
країн. Польська, італійська і 
китайська комуністичні партії 
спротивились в і д н о вленню 
Комінформу. Проте офіційний 
орган чеської комуністичної 

партії далі дискутує ту мож-
лнвість — очевидячки за ін-
спірацісю з Москви. Він ви-
словлюсться за „періодичні 
міжпартійні консультації" та 
спільний партійний пресовхьі 
орган. В користь центральної 
організації всіх комуиістеч-
них партій промовляє — зз 
чеським часописом - коордн-
нування політики всіх кому-
ністичннх партій, щоб „імпе-
ріялістн" знали, що не вільно 
зважуватись на такі „aeaHTv– 
ри", як це сталося на Мадяр-
щнні. Але навіть чеські кому-
ніста признають, що „одно-
стайна міжнародна організа-
ція, яка приймала б рішення, 
обов'язуючі для всіх комун:с-
тичних партій у світі, була б 
в нинішніх обставинах не-
сприйнятлива". 

У СВІТІ 
І У Південній Коргї великий 

американський т р а нспортовий 
літак, який віз 169 вояків, упив 
в ріку, про чому 5 осіб згинуло, 
а доля 20-ох ще не відома. Ката-
етрофа сталася через кілька 
хвилин після того, як літак під-
нявся з лЦговнща біля столиці 
Південної Кореї, Сеулу, щоб т-
тіти до Японії. Повідомивши 
через радіо, що один з моторів 
перестав працювати, пілот, ма-
буть утратив панування над лі-
таком. 

ф Прем'єр Ливану. Спмі пг-
Сольг. заявив, що його уряд 
пжнвас заходів, щоб сгипетсь-
кнй президент Нассер міг зуст-
рітися з президентом АЙЗЄНГЛ-
вером. Лнванськнй міністер за-
кордонних справ Малік бущімто 
виступав як посередник у enpa– 
ві запрошення до Вашингтону 
савді-арабського короля Савда. 
Відвідини короля Савда. як зі-
домо, закінчились п о в а ж н и м 
успЬхом. Приїзд до ЗДА Hacc?– 
ра сумнівний — пишуть амерн-
каиські газети. — бо амсрнкан-
ська публічна опінія відноситься 
до нього негативно за залров'і-
джений ним диктаторський ре-
жим і за ведену єгипетським 
урядом просовстську політику. 

ф В Атеках, Сальоиіках і в 
Інших грецьких містах студенти 
демонстрували у зв'язку з від-
киненням на Об'єднаних Націях 
скарги грецького уряду проти 
Англії в справі Кнпру. Поліція 
не допустила демонстрантів іо 
англійської й американської 
амбасад в Атенах. 

ф Федеральна Рада у 1ІІвай-
ццрії схвалила додаток до KO;I– 

стіггуції. згідно з яким жінкам 
надається право голосувати І 
займати державні становища. 
Швайцарські виборці — вн-
кліочно чоловіки — внеловлять. 
ся про цей додаток у все-
народному голосуванні иаступ. 
ного року. Швайцарія - єдина 
держава в Бвропі, де жінки не 
мають ще права голосу. 

9 В Індонезії політичний світ 
схвильований проектом прези. 
дента Сухарна створити з пред-
ставників усіх партій, поруч Із 
діловим урядом, надрлдну дер-
жавну раду, яка визначала б 
урядові загальні напрямні полі-
тики. Таким чином комуністич. 
на партія, четверта в Індонезії 
щодо величини, до цього часу 
виключена від участи в уряді, 
відразу набула б поважного 
значений І впливу на всі дер-
жавні справи. Проти цього вия-
внлась велика опозиція. 

ф До Західиього Берліну при-
був із Москви по дорозі до ЗДА 
американський амбасадор в СС-
СР Чарлз Болен. Він заперечив 
поголоскам, начебто вже не вер-
неться на це становище і. на до-
каз цього вказав за своїх двоїх 
Дітей, які залишились в Москві. 
На інші запите журналістів 
Чарлз Болен відмовився відпо-
вісти, заявивши, що „це місто 
має погану славу". Цим натяк-
нув він на пресове Інтервіо, яке 
мав у Західньому Берліні його 
попередник, Джордж Кеннан: 
большевнкн причепились тоді 
до слів Кениана і ие впустили 
його назад, проголосивши „не-
бажаїїою особою". 
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МОЛЛЕ У ВАШИНГТОНІ 

ДВА ДОКУМЕНТИ 
Цікаві два документи, що 

яскраво віддзеркалюють мен-
тальність. з одного боку, 
представників старої англій-
ської демократії, а з другого 
— комуністичних ватажків, 
вмістила 10-го лютого ц. р. 
московська „Правда". Пер-
ший документ — це відкрн-
ТІІЙ лист до редакції згаданої 
газети групи чільних членів 
англійської партії Праці. А 
другий — відповідь на цей 
лист редакції центрального 

нижчепідписані, д с п у т ати 
бриті йського пар ля менту, які 
в минулому завжди добива-
лиса найбільшого взасморо-
зуміння між нашими двома 
країнами, глибоко засмучені 
діями совстськпх збройних 
-сил иа Мядярщнні... ” І дя-
лі ці засмучені депутати про-
СЯТЬ СОВСТСЬКИЙ УРЯД „ВИЯС-
ннти їм деякі справи в зв'яз-
ку з цими подіями". 

Тридцять п'ять років тому, 
відступаючи із збросю в ру-

органу комуністичної партії ках від большевнцько-мос-
СССР. У першому й другому j кепської навали, опинились 
листах мова про революцію, на Заході десятки тисяч ук-
на Мадярщниі, яка потрясла 
світом. 

Чнтасмо перший лист — і 
як же він пригадус своїм то-
ном, стилем і способом ПИ-
слову ті - пожовклі нині — 
статті, „відкриті листи" і 
призабуті виступи, що nepc– 
повнювалн західньо-европей-
ську пресу й лунали з уря-
дових трибун в Парижі, Лон-
доні і Римі ще тридцять п'ять 
і тридцять років тому. Тоді 
на просторах бувшої Росій-
ської імперії щойно ставала 
на ноги совстська влада. Роз-
п а н о т е н т і н о с к о в с ь к н й 

Пишучи про приїзд французького прем'єра Ґю Молле 
і міністра закордонних справ Христняна Піно з офіційною 
візиток) до Вашингтону, „Н.И.Таймс" зазначив, що „це — 
правдива приємність бачити їх на амершеанській землі". Це 
твердження тим цікавіше, що чейже Гю Молле був прсм'с-
ром Франції у той самий час, коли в Англії на чолі уряду 
стояв Антоні Іден1: президент Айзенгавер, усупереч старан-
ням англійської дипломатії, не' захотів запросити їдена до 
ВашвдТто^уттсоаж-ідамнЙхад йув^а,лікування на Бермуди 
вже після відкликання англійських збройних ейл^з сгнпет-
ських вод і стодолу, — але внедовзі потім запросив Молле. 
І хоч тим часом заловіджено вже також зустріч на Берму-
д”ах президента Айзенгавера з наступником їдена, англій-
ським прем'єром Гералдом Мекміллаиом, все ж оту англо-
амерпканську маніфестацій) замирення попереджає фрав-
цузько-амернканська, саме тепер у Вашингтоні і Ню Иорку ^ ^ ^ „ ^ задушивши Ук-

Ця різниця у відношенні 3 еднненнх Держав до Англії - Грузинську, Біло-
і Франції зовсім природна: вона передусім випливає з істо-' 
рії цієї країни. З'сдинені Держави народились з війни проти 
Англії, і тоді, коли Англія була ворогом, Франція була прн-
ятелем. Правда, двопартійну парламентарну систему прнй-
няла Америка за прикладом Англії, але американська де-
мократія формувалась під величезним впливом Французької 
революції, її гасел та її борців за свободу не тільки фрян-
цузької людини, а людини, як поняття.' У другій половині 
першої і другої світових воєн З'сдинені Держави боролись 
пліч-о-пліч з Англією і Францією. Але бойові дії в обох 
війнах велися на французькій території. Концентрація 
збройних сил ЗДА перед створенням західиього фронту 
американським висадом відбувалась у Північній Африці, 
тоді під французькою адміністрацією. І хоч поміж З'сдине-
ннми Державами і Англією існує той найсильнішнй зв'я-
зок, яким є спільна нова, проте у відношенні до Франції 
було і є в американців найтепліше почування. Французька 
мова в Америці, французьке мистецтво в американських му-
зеях і галеріях, французька література по бібліотеках і 
книгарнях, французька преса у часопнених кіосках, фрая-
цузька мода у домах жіночої коио^екції. французькі парфу-
мн. французькі вина і французькі шовки — всі ці упрнві-
лейовані артикули духа й цивілізації є на першому місці 
американського імпорту. І, не зважаючи на різницю мови, 
американець завжди був і є у Парижі якимсь ближчим, 
милішим гостем, аніж в одиомовноиу Лондоні. 

Це та духова атмосфера, яка є вирішною для політич-
инх взаємин. Очевидно, що в ході історії бували в амсри-
нянгько-французькпх взаєминах різні фази, добрі і погані. 
Щоб згадати про такі фази напруження, можна навести, 
наприклад, сильне невдоволення у Франції з приводу ніби 

руську й інші молоді респуб-
лікн, — збирався з силами, 
щоб кинутися на Захід. Тоді, 
заливаючи кров'ю поневолені 
країни, шаліла ЧеКа, а мос-
ковськнй уряд, ламаючи і 
зневажаючи міжнародні до-
говори, підготовляв гльо-
бальну революцію, щоб „до 
основ зруйнувати світ на-
енльства". 

І тоді ж у своїх промовах 
і статтях старалися провідні 
мужі Европи злагіднити, втн-
хомнрити большевизм, запев-
няючи Москву в своїх най-
кращих щодо ясі намірах, а 
своїх співгромадян псреко-
нуючн, що большевизм ось-
ось „переродиться", демокра-
тизусться, схаменеться, що 
все те, що робиться „там", 
то, мовляв, ляше хвороба ро-
сту. І це в тих днях англій-
ськнй визначний письменник 
і гуманіст Герберт Велз, від-
відавшн большевнцьку сто-
ляцю, писав у своїй князі 
„Росія в темряві" про Лсні-
на, як про кремлівсько" 

УТІКАЧІ З МАДЯРЩИНИ ПРО ЗАКАРПАПЯ 
Утікачі з Мадярщинн, які 

перебувають в Кемп Кілмер, 
Ню Джерзі, багато оповіда-
ють про Закарпаття. їх по-
гляди на цей край різняться. 
Інакше дивляться на Закар-
паття старші, які пам'ятають 
часи перед першою світовою -ШИТИ мадярське повстання 

відсунення її на задній план у політичній акції західніх го мрійника", що в затишку 
пльянтіп за останньої світової війни: ЗДА й Англія не за-
поошувалн Франції на коно^еренції в Каїро. Тегерані й 
Літі. В ЗДА було велике невдоволення політикою Фран-
нії. коли вона ЗО серпня 1954 року відкинула форсований 
Амепикою пакт Бвропейської Оборонної Спільноти. Фран-
цузька політика у Північній Африці викликала й викликає 
поважні застереження збоку американських офіційних кіл 
і публічної опінії, а хиткі внутрішні партійно-політичні від-
носити у Франції є предметом постійної американської кри-
тнки. З доугого боку, французи неоднократно мали претеи-
сії до ЗДА за льокальні інциденти з воякамн на терені 
Франції, за ніби замале зрозуміння страшних наслідків вій-
нн у Франції та за ніби потурання Америкою ворожому до 
Франції арабському націоналізмові. 

Але все цс непорозуміння, неминучі й у найближчій 
родині, та епізоди, що не порушували стійкої союзницької 
ппиязни. Таким останнім прикрим епізодом був конфлікт 
між ЗДА і Францією, коли ця остання повела разом з Ан-
глісю збройний похід проти Єгипту, а ЗДА осудили його 
публічно на терені Об'єднаних Націй. Але та розбіжність 
думок щодо середньо-східньої політики залишилась тільки 
темою, що її треба у спокійних і прихильних нарадах про-
аналізуватн. щоб устійннтн спільну політику. 

Ось саме цього тижня відбуваються у Вашингтоні на-
радн з французьким прем'єром Молле і його міністром за-
кордонннх оправ Піно, які мають вирішити ту прспажлнву 
справу. У цих розмовах підтримує французького прем'єра 
авторитет, здобутий двома безперечними його успіхами: він 
зумів втриматись при владі вже понад рік, від 31 січня мн-
нулого року, що є досить рідким явищем у французьких 
змінлнвнх відносинах, —- і він виявив себе ПОСЛІДОВНИМ ПЯЛ-
ким звеличником європейської едностн, замирившись з НІ-
мсччнною та переводячи тепер реалізацію великої ідеї ство-
рення спільного господарського обширу для 160 мільйонів 
людей шести західньо-св”ропейськнх країн. А що він мас 
за ообою опінію великого приятеля Америки, то й Америка 
зустрічає його, як свого найбільш бажаного гостя. 

свого кабінету укладай пля-
нн, як ущасливити людство. 
Ллойд Джордж, який може 
краще від багатьох інших 
розумів звірячу істоту боль-
шевизму, оправдував зносини 
з Москвою тим, що, мовляв, 
торгувати можна й з людо-
жерамн. А дипломати й по-
літики старалися не драту-
вати Москви гострими заява-
мн і зверталися до московсь-
ких большевиків, як до pin– 
норядннх і порядних партнс-
рів. „Не сваритися з cyci– 
дом" - було засадою захід-
нього світу. 

За минулих три десяткп 
років червона Москва не змі-
нилась, як сподівались за-
хідньо-европейські оптимісти. 
Ці всі роки перейшла мос-
ковська диктатура під зиа-
ком загарбннцьких воєн, нри-
вавих насильств над окупо-
ваннми країнами, брехні і 
ПІДСТУПІВ у ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИ-
ці. Але за ці роки, як внхо-
лить, провідні мужі англій-
ської демократії також не 
змінились, хоч за цей час 
Західня Бвропа утратила вс-
личезний шмат своєї тсрпто-
рії на користь Москви. 

У листі до редакції „Прав-
дн" доброиамірені лейборис-

раїнської еміграції. Десять 
років тому сотні тисяч укра-
їнських, польських, латнсь-
кнх, естонських та інших 
утікачів з Совстського Сою-
зу переповнювали табори в 
Західній Німеччині. Після 
другої світової війни щодня 
десятками й сотнями тікають 
люди від комунізму із Схід-
ньої Німеччини, Югославії, 
Польщі, Чехословаччнни. А 
ось тепер 200 тисяч мадярсь-
ких студентів, робітників і 
всіх інших суспільних станів 
людей, покинувши батьків-
щину, перейшли до Австрії, 
щоб рятувати своє життя від 
комуністичної помсти. Скіль-
ки ж треба свідків англійсь-
ким парляментарнстам, щоб 
не потребували вони сьогодні 
просити Москву вияснити їм 
„деякі справи" в зв'язку з 
нищенням нею країн і наро-
Дів? 

Провідники а н г л і й ської 
партії Праці, обміркувавши й 
розваживши всі „про" і 
„контра", приходять у свос-
му листі до висновку, що Мо-
сква — вчинила недобре, 
здушивши народну револю-
цію на Мядярщнні. І заявля-
ють: „Ми протестуємо проти 
совстської інтервенції йа Ма-
дярщяні, бо вважаємо. не-
справедливим, щоб будь-яка 
в є л н к о д ержава накидала 
свою волю малій країні . . . 
Саме тому ми осудили англо-
французькнй напад на Єги-
пст. Обидві ці дії були nopy– 
шенням духа Женеви і п'яти 
принципів с п і в і с пула ніш". 
Отож на підставі вищесказа-
ного і вірячи в дух Женеви 
та в співіснування з Moc– 
,квою і звертаються вони до 
Совстського Союзу з захлн 
ком, щоб забрав він свої вііі-
ська з Мадярщинн. 

Нема сумніву, що свого 
листа писали англійські пар-
ляментарнсти в.добрій волі і 
в переконанні, що вій таки 
вплине на Хрущова з його 
партійним секретаріатом, так, 
як переконаний був в 1921 
році Герберт Велз, що після 
його зустрічі з ,,кремлівсь-
ким мрійником" совстська 
чрезвнчайка злагідніє. 

На лист англійських дер-
жавних мужів „Правда" від 
повіла так, як лише може, 
відповісти центральний орган 
компартії. Отже: ніякої на 
родної революції на Мадяр 
шині не було, а натомість 
було там повстання, що мало 
за ціль реставрацію фашист-
ського режиму. KoHTppCBO– 
люційннй уряд Надя сам со-
бою розпався, і тоді прийшог 
до пладтт ..робітннчо-сслянсь-
кнй уряд" Кадара. Новий 
уряд Кадара підтримують ма-
дярські профспілки. фабрнч-
ні р:іПітннчі ради, організації 
молоді, старшини й вояки ар-
мії — одним словом, весь ма-
дярськнй наїюд. Заява Надя 
про те, що Мадярщина внй-
шла з Варшавського пакту 
— була „явним зламанням 

ти пишуть дослівно: „Ми, міжнародного договору". Ні-

Мадярщинн зі страхом див-
ляться иа Підкарпатта, яке 
вони вже називають Карпат-
ською Україною, бо за їх ін-
формаціями із Закарпаття 
(через Закарпаття) прибули 
совстські війська, щоб зду-

війною, коли належало воно 
Мадярщниі, лісі по першій 
війні були агітаторами за по-
вернення Закарпаття до Ма-
длріцннп і О;1;) 'їй участь В 
трагічних подіях у березні 
1939 року. А інакше дивллть-
ся ті, які не були учасника-
міг згаданих подій і набули 
освіту та виростали після 
окупації Мадярщинн больше-
виками. 

Старші мадярські втікачі 
все ще мріють про „Велику 
Мадярщину" разом із Закар-
паттям,. Словаччиною, Семи 
городом і т. д. Вони, хоч пе-
режнли трагедію свого наію-
ду два місяці тому і втекли 
на чужину, лають часи о. А. 
Волошина і твердять, що За-
карпаття належить їм. 3-по-
між цих утікачів багато хто 
признають, що спосіб мадяр-
сьхої окупації Карпатської 
України в березні 1939 р. був 
„загострий", що мадярі: тоді 
зробили на Закарпатті бага-
то помилок, які важко на-
правити. За час ЧСР, — го-
ворять вони, — виховався 
там новий народ, одначе Ма-
длрщнн.ч по-доброму ЧИ ПО-
злому, війною, бажає мати 
Карпатську Україну у своїх 
кардонах . . . 

Друга і ncpen;ia;na чаети-
на втікачів — це або мало-
поінформовані, або такі, що 
не цікавляться чи байдужі до 
Закарпаття. Це — високо-
шкільна, середньошкільна 
селянська молодь, яка нябу-
аяла освіту й виросла після 
совєтської окупації. Вони 
знають, що вище Тиси, там, 
це Ужгород і Мукачів, почн 
насться Україна; деякі ка 
:::уть: Росія, яка з Львовом 
і Києвом творять Українську 
державу. Так їх вчили в 
школах, так читали вони в 
книжках та чулн на мітнн-
Гах. і в радіо. Воші, загально 
кажучи, не висувають лре-
тенсій на цю землю, хоч 
знають, що там живуть та-
кож мадяра. Ця частина ма-
дярськнх утікачів ворожо на-
Ь'таплсна до колишнього рс-
н і̂іму Горті і бажає мати дс-
макратнчну Мадярщину на 
взір американської демокра-
тії. 

.Разом беручи, втікачі з 

РОЗМОВИ ПРО ІНФЛЯЦІЮ 
Розмови про інфляцію, на-1 „альтруїстамя" і ' внказатн 

віть про рецесію і депресію справжній а и е р в к а н с ь к и й 

Карпатська Україна стала 
воєнною базою Совстського 
Союзу. Кордон між Мадяр-
щнною і Карпатською Укра-
їною сильно охороняється. 
Тут зорано та заміновано 
смугу землі і проведено ко-
лючнй дріт. На кордові ків-
ва поліція з псами. 

Бувші мадярські офіцери 
заявляють, що Ужгород і ці-
ле Закарпаття стає важли-
внм стратегічним пунктом, 
ЗВІДКИ СОВСТН МОЖУТЬ КОН-
тролювати не тільки Мадяр-
щину, але й Чехословаччину 
та Румунію. В жовтні 1956 р. 
прибули на Закарпаття три 
совстські панцерні бриґадн, 
які були розміщені в Радвая-
ському juci коло Ужгороду 
та в Берегові. На летунськШ 
площі в Берегові скупчені со-
встські „МІГи" та „Іллюшн-
ни". Також прибули на Зал 
карпаття нові панцерні час-
тини, акі перебрали службу 
вздовж закарпатсько-мадар-
ського кордону. Все це, крім 
постійних совстських війсь-
кошіх частин, які перебува-
ють в різних касарнях За-
карпаття. На Закарпатті вн-
иіколюють совстських під-
старшин, лкі опісля відбува-
ють вправи у Воловому і Во-
лівці. Над' цими районами 
часто можна бачити геліщмь 
тери. Глибоко в Карпатах 
побудовано спеціальні exo– 
пшца для летунства І танків. 
Втікачі кажуть, що Із Закар-
паття МОЖІТЬ одного дня ви-
летіти сотні совстських л1та-
ків, а також вирушити тися-
чі совстських танків, щоб за-
йняти Мадярщину, Румунію, 
Болгарію, Грецію і Югосла-
вію. 

Москва, кажуть вони, ро-
бить усе, щоб на Закарпатті 
виховати .прихильну Москві 
і Комунізмові молодь, але це 
їм не вдасться, як не вдало-
ся на Мадярщниі. Валяв 
батьків, оповідання тих, які 
пам'ятають часн до приходу 
большевиків, сильніші за ко-
муиістичиу пропаганду. Без 
сумніву, багато роблять ра-
діопередпчі Із Заходу, ЯКІ 

якої совстської інтервенції не 
було, а була лише .допомога 
мадярському народові збоку 
совстської армії в розгромі 
контрреволюції". Решта — 
про- напад імперіалістичних 
іержав Англії і Франції на 
Єиипст і - порада авторам 
листа: співіснувати з Moc– 
КТІОІО в дусі Женеви і не CO-
аати свого носа не в свої 
'прави. 

Згадані виніс два докумен-
ти; зрештою, пс прпверну-
гпі б нашої уваги, якби не 
іолвилнсл вовн на порозі 
кривавого ювілею — 40-річ-
чя большевпцько-московської 
диктатури. І так, як в пср-
шому віддзеркалюється не 
захитана на протязі 40 років 
наївність і довірливість захід-
ньої демократії супроти чер-
воної Москви, так в другому 
стверджується послідовність 
і незмінність МОСКОВСЬКИХ КО-
муністів у їхній ненависті і 
зневазі до Заходу. 

В. С-ко 

стали темою дня від перших 
днів нової каденції презнден-
та Айзенгавера. Сам прези-
дент у своєму зверненні про 
стан Унії, побіч важливих 
міжнародних проблем, голос-
но й відверто говорив про ін-
фллц'по. Президент повторпв 
думку про загрозу інфляції 
у своєму економічному ра-
порті. Господарський редак-
тор „Тайму" пожартував на 
тему інфляції в час, коли 
американське г о с подарство 
все ще виявляє пожвавлення, 
порівнюючи добробут ДОЖІН-
кн: коли їй говорити, що во-
иа гарна, то вона цвіте, але 
якщо їй натакяутя, що от, 
мовляв, тут вона потребує 
дещо пригладити, а там дс-
що підмалювати, — тоді во-
на впадає у розпач. 

Попереднього тижня про 
інфляцію говорилось голосно 
у Вашингтоні, Перед Об'сд-
наним Комітетом - амсрикан-
ського Конгресу зізнавав у 
цій справі секретар фінансів 
ГомфрІ, який сказав: „Якщо 
ми затримаємо теперішні вн-
сокі податки відносно довгий 
час, тоді нам не вдасться 
розвинуті: таку активність, 
яка б забезпечила працю на-
шому суспільству". Але на 
запит сенаторів, де, на його 
думку, можна обтяти бю-
джет, щоб зменшити подат-
кн, секретар відповів: „Якби 
я цо знав, я зробив би цс 
вже давно". В обороні урядо-
пої поліпши „грошових об-
межень" виступив голова 
Федеральної Ради Резервів 
Мартін. Він твердив, що об-
меженяя кредитів — це най-
сильпіша зброя проти 1нфля-
ції. Колії економіка зростає, 
жадання кредитів перевищує 
постачання, — тоді зроста 
ють також відсотки кредиту. 
Це днекусінна справа, чи об-
мс:кеннл кредитів, урядове 
господарювання грішми, б'є 
найбільше по малих промне 
ловцях. Гірша для малого 
бизнесу загрозу шфляцїї 
Голова Мартін сказав, що 
коли б це від нього залежа 
ло, лін би ще більше стиснув 
банкові кредити вже в 1954 
році, І тоді не було б І мовп 
про Інфляцію. 

Та хоч слова Гомфрі, як і 
слова Мартін а, не-иулн прн-
чиною тривоги, думки, які 

розносяться з уст до уст^ по ки„ув колипшій президент 
Гувер, потрясли амерякаясь містах та селах і підтриму 

ють антякомуністнчннн на-
стрій І готовість, коли прийде 
слушний час, виступити до 
безпощадної боротьби проти 
комуністів. 

Українці взагалі, а закар-
патські українці зокрема по-
винні вияснювати мадярам в 
Америці, що Закарпаття — 
українська земля, народ За-
карпаття цс яс давні яссвідо-
мі русини, чи рутенці, які 
жили за час старої УгорЩи-
нн, але свідомий український 
народ, який ніколи не зго-
днТься на окупацію Закар-
паттл. Доказом цього рупл 
Карпатсьіщ Україна, яка ца-
прикіпці 1938 р. дала рішучу 
відсіч мадярській ворожій 
пропаганді, зліквідувала ви-
сланих з Мадярщинн парти-
ланів, а в березні 1939 р. гс-
роїчнпми боями доказала, що 
не бажає належати до Ма-
дярщння, а бажає свободи, 
яка належить всім народам 
світу! 

Микола Банда 

К и я н В ЧКЄОВШЄ — 
и а й н с о о х і д н і ш і и Домі 

к у л ь т у р н о ї я ю я я в и. 

кий фінансовий світ. Гувер 
знає про депресію з власного 
досвіду. Він говорив образо 
по, але господарський світ у 
цін образовій мові зразу по 
бачив реальну загрозу. Гу 
вер говорив: „Секретар Гом-
фрі подав, що коли ми не 
змінимо деяких наших доріг, 
тоді матимемо депресію, яка 
поставить догори наше во-
лосся. Моє волосся вона вже 
раз сталила догори, і тому я 
Можу розкрити знаки: якщо 
ми не скрутимо інфляції на 
її дорозі, економічний закон 
вернеться знову З ПОВНОЮ СЛ-
лою". Гувер мав на увазі 
державну контролю, І так 
його зрозуміли. Наступного 
дня американський ринок 
вже виявив спадок. 

Ще більше потрясеяня для 
американського господарсь 
кого ринку принесла нова 
пересторога Айзенгавера, що, 
повторявши загрозу іифлл 
ції, про яку говорив у звср-
ненні і в економічному ра 
порті, звернувся до промислу 
і до юній з закликом прояви 
тн почуття відповідальиостн 
і розум, з закликом стати 

ПІДХІД до г о с п о д а р с ь к и х 
справ, бо інакше уряд мусі-
тнме ввести державну кон-
тролю цін і заробітків, а це 
вже не буде „та ^Амернка, 
якою ми її знаємо". 

ЦІ слова президента спри-
чииили на ринку, ще більший 
спадок. Цього спадку не від-
вернув секретарг торгівлі 
Вікс, заявивши, що уряд не 
мас ніякого пляну чи наміру 
ввести державну контролю, 
але робить намагання, щоб 
втримати добробут. Лредстав-
никам преси секретар Вікс 
заявив, що потреби вводити 
державної контролі немає і 
що американська економіка 
в повному здоров'ї.. Він на-
віть підкреслив, .що 1957 рік 
буде роком дальшого зрос-
тання добробуту.. 

Але самі розмови і заго-
ловки на перших сторінках 
газет вказують на те, що де-
яка загроза для госйодарства 
гаки існує. ЗяаіІгГенономікн 
заявляють, що забагато ліка-
рів береться рятувати вмеря-
канське господарство. Уряд 
говорить рівночасно про ін-
фляцію 1 рецесІкУ, а це зна-
чить, що коли інфляція буде 
зростати — прийде депресія. 
Американський же ринок 
журиться не інфляцією, я 
дефляцією, І звівся його пе-
симізи, викликаний господв-
рюванням Державної Рада 
Резервів, яка обмежила кре-
дити. ”,- ' 

Але справжньої' причини 
для песимізму "таки немає. 
Не зважаючи на кілька 
плям, як автрвантажі чи 
машниовс знаряддя, амери-
каяська економша постійно 
на висоті. Після січня, що 
був другим з Найкращих в 
історії автопродукції, місяців, 
продукція аятойапшя в лю-
тому цього року'перевищить 
на i fo продукцію в лютому 
попереднього року. За уря-
довими звідомленвямя, ЯСИТ-
лове будівництво'в січні 1957 
року перевищило на 3 ^ вн-
тратн з січня 1956 року. Хе-
мічна Індустрія-йа побудову 
своїх підприємств' видасть у 
1957 році в два рази більше, 
як видала в 1956 'році. Най-
цікавіша статистика З ДІЛЯН-
ки затруднення. Департамен-
ти Праці І Торгівлі подали 
про найвище 4сезонове за-
трудненнл для січня 1957 ро-
ку, почавши від року 1949^14). 
хоч зазначено упадок загаль-
ного затруднення в порівнлв-
ні з груднем 1958 року. Але 
тут 'врахувати феба так зва-
яс різдвяне затруднення сту-
дентів, домашніх господинь і 
інших осіб, які н'б входять до 
загальної статистики зат^уд-
нення. Тим то статистика по-
дає, що — хоч,.затруднеяяя 
зменшилось на 1.700.000 осіб, 
безробіття зросло лише иа 
пів мільйона. Т,уг.трсбп під-
креслити, що в січні завжди 
зростає рсзробіттЛ серед ріль-
ничих працівників. 

Не зважаючи на всі роз-
мови про інфляцію І дспрс-
сію, статистиюл”не потвср-
джус такої загрози. Навпаки, 
вона скріплює віру в дальше 
процвітання дЬбрЧїбуту ш 
ЗДА. 

О. Дереш 

М Е С Н И К 
(Із циклу: Трос ведмедів з білою латкою) 

^ . і 

(3) 
Ведмедята підростали, при-дицл уважно дпшілася п ту 

СТОРОНУ, ЗВІДКИ ЙШЛИ іншарі. , 
зганяла ведмедят докупи і 
вела їх у неприступні пертс-
пн. І коли ведмежа родина 
мандрувала шляхом вздовж 
гірського потоку з-за засло-
ни листя слідкувало за нею 
двоє хитрих очей. Людина 
стояла тихо іі непорушно, і 
в неї инзріпала злюща лум-
ка, що пже від довшого часу 
не давала їй спокою. 

Цс був Іван, який одного 
разу пнпадкопо зустрітий 
ведмедицю, часто тепер з!р-
ко слідкував за мою, щоб до-
відатвся, куди вона постійно 
ходить і які в неї ЗВИЧКИ. 
Ночами не брав вже його 
сон, а обмежений простір ха-
ти давнв його немов тюрма. 
З HexJmo дивився иа пс-

бмралн на тілі: міцніли м'я-
зн, прибрала сила, що дава-
ла їм почуття самопевности. 
Час розвивав інстинкти иапа-
ду й оборони. Але правління 
)юднною все ж таки належа-
ло ведмедиці. Минула золо-
та осінь із пахущими лгода-
мп та смакопитимн горіхами. 
Лід зиму ведмедиця :ianpona– 
дила молодь до печери, де 
всі разом перебідували довгу 
сонливу пору року. А коли 
знову прийшла радісна весна 
ведмедята, підкормнвшись з 
поміччю матері, змужніли, і 
на було вже в лісах гідного 
їм противника і інші сильні 
звірі сходили їм з дороги. 
Одиноким їх ворогом була 
людина. Часом, почувши ви-
пари людського тіла, всдмс-

редчасно постарілу жену; ді-
тп, що зросталися з селяи-
ськии оточенням, ставали 
йому чужими. Іван уночі вн-
ходив з хати, блукав по лісі, 
у відлюднім місці розкладав 
огонь, сідав на камені коло 
нього і довго сидів пасамоті 
з заплющеними, очима. 

Останні зустрічі з циган-
сі ким табором відроджували 
в ньому приспаний кількома 
поколіннями нахил до по-
стійних мандрів, і йому вви-
жллисл далекі піюстори, бсз-
конечні шляхи й вечірні ог-
ннща на постолх. Палає ба-
гаття, освітлює яеіфаво не-
мов вилиті з бронзи смагляві 
обличчя. У казані, почспле-
ному над огнищем, вариться 
вечеря для всього гурту. Над 
табором зоряне небо. Грає 
мелянхолійно скрипка. При-
тихли розмови. Щось дивне 
потрясає душею, коли скрип-
иа плаче й сумує, бо з нею 
ридає все єство. Скрипка пс-
реходнть на веселий мотив. 
Роз'яснюються обличчя, ви-
простуються похилені плечі, 
підносяться вгору голови й 
горять очі жадобою руху й 

танку. Зриваються постаті із 
землі, липнуть молоді цнган-
кн до грудей парубків. Тупіт 
ніг, плескіт у долоні, дикі не-
вгамовані вигуки - і табір 
уже вирує в темпсраментно-
му чардаші. Іван у думках 
пориває молоду красуню 
Азу, притискає до себе, кру-
титься, підскакує, б'є під 
такт музики чобітьми об зсм-
лю й пристрасно цілує діпчи-
ну, що аж мліє в його обій-
мах. Іван розплющує очі й 
прокидається з задуми . . . 

— От, безглузде життя 
моє! Один день точнісінько 
такий самий, як і другий. Та 
сама доіюга з хати до rrafi– 
ні. до поля й до коршми. Все 
ті самі ненависні люди, що 
з погордою й ворожнечею 
дивляться на тебе, як на зай-
ду. Нема мені радощів ні з 
господарства, ні з землі, бо 
чужі вони мені. Товариші 
розбрелися, я закинув давнє 
ремесло, і нема чим запов-
ннтн життя. 

Прибитий і сумний вертав-
ся він у село, не заходячи 
до хати, лягав на оборозі сі-
на, довго Перевертався з бо-

і:у на бік, поки знсМожсннй 
д.л"мкамп не заснпляв неспо-
кі Ішим сном. А у сні знову 
майоріли Исред нпм далекі 
ПрОСТОрП, бНТІ ШЛЯХИ, СОНЯШ-
ИІ ДНІ, МІСЯЧНІ НОЧІ, ПОВНІ ЧЯ-
ру ватри серед темряви і мо-
лода прннадлива Аза. Маи-
дрії й мандри. Нині поділь-
ська рівнина, завтра перехід 
через Вишківськнй перевал, 
угорська пушта, розлога з 
далекими обріями. Нема кін-
ця' мандрам. Один, два дні 
постою, і знову ворохобиться 
душа, щоб іти в далечінь. 

Іван перероджувався. Від-
живала в нього прадідівська 
кров. Навіть раніше образлп-
ВЄ' для нього слово - Ішт-
'вай'—не дразнило його. Він 
рішився зажити новим жнт-
тям, і це заспокоювало його. 
Тільки один ще був у нього 
клопіт: ЯК зловити живцем 
молодого ведмедя, якого ВС-
лів йому привести провідник 
табору як оплату за, прнй-
ия'ття до циганської родини. 

Був божественний день 30-
лотої карпатської осени. Без-
шелесно стрясали з себе де-
.рева листя, що килимом ста-

рого золота вкривало землю. 
П р о р і д жувалося підшиття 
між деревами. Ліс платив да-
ннну осені спілими ягодами, 
грибами, бронзовими шпшка-
мн та горіхами. Збирали да-
ри лісів люди, ласувалися 
ними звірі й птиці. Всдмсдн-
ЦЯ З ДОРОСЛИМИ ВЖС ВСДМЄ-
дятами епділа над потоком і 
грілася на сонці, а молоді 
хлюпалися в воді, ставали на 
задні лапи і борюкалися. Ти-
хо було кругом, тільки дзюр-
чав гірський потік, перекнда-
ючи свою воду із скелі на 
скелю або вискакував зие-
нацька із плеса нснажерля-
внй пстріт за комахами. Вед-
медята, награвшися досхочу, 
також прилягли біл'я ведме-
диці. 

Нараз ведмедиця, а з нею й 
ведмедята зірвалися на ноги. 
Всі насторожилися. Від ку-
щіп вище потока йшла трн-
вога. Ведмедиця вітрила, ви-
тягяувши голову. Переважав 
запах дивного звіра, що хо-
дить на двох ногах і вміє 
ударити болюче на віддаль, 
видаючи гнівний переразлн-
пніі звук. Скільки разів всд-

меднця чула запах цього 
двоногого! Вона й досі від 
чувас біль давно загоєної ра-
ни від дивного предмету, що 
його вміє дивне створіння KH-
нути з такою великою сн-
лою, що прошиває він тіло 
й спричиняє довгу, болісну 
недугу. Це був ОДИНОКИЙ BO-
рог у лісі, поява якого роз-
лючупала ведмедицю і вн-
кликала почуття небезпеки. 
Часом дике, гнівне бурмотін-
ня відстрашувало ворога, і 
вія утечею рятувався від роз-
люченої ведмедиці. Та ніколи 
не можна було передбачати, 
чи не кине ворог із засідки 
круглий кусок залізе, що 
миттю зіб'є з ніг. Ні; Важ-
ко боротися з таким пІдступ-
ннм ворогом і краще сходн-
Ttf йому з дороги. Нічого не 
помагали ані сильні лапи, 
що одним ударом могли по-
валпти на землю вола, ані 
великі, гострі зуби. Двоногий 
ЗВІр був НебезПСЧНЯЙ ИС СН-
лою своїх лап, що могли зло-
мвтн тільки суху галузку, 
коли ведмедиця для оборони 
виривала молодого дубчака 
з коренем, ні малою пащею, 

С К Л Р ” В 

У світлиці, в вузлику, у екрані. 
До свічками пахнуть рушники, 
Скарб. Но перстея^ аолотня 

(княгині, 
Но коштовні перли, сережки. 

На базарі ft ярмарку за нього 
І копійки покупець не дасть, 
А однак цінніший вій' усього, 
Начо серця неподільна часть. 

І на нього часто я -давлюся 
І тоді думки, думки, думки... 
В кожний вечір 

(я над ним.молюся. 
Як у вікнах загорять зірки. 
Перед сном . і 

Ідо серця пригортаю 
І тоді курличуть журавлі,.. 
Скарб цей — 

(тільки частка мрго краю. 
Тільки грудіса рідної землі. 

З журавлями 
(вийшовши, в чужину. 

Мати скарб цей 
(скорбно .понесла. 

У світлиці, в вуалиісу^ у скриню 
Заховала — сину зберегла. 

В. БОРА 
- 0 . 

І J 

що могла розкусити хіба ліс. 
новий горіх, коли ведмедиця 
розгризала тверду кістку. НІ! 
Силою двоноге створіння ні-
як но могло мірятися З ВЄД-
меднцею, що, зловивши за 
карк телицю, могла тягнути 
її милями до cj-fcicl печери. 
Слабосильна людина володі-
ла хитрою й Небезпечною 
збросю, проти якої всі ДИКІ 
сили звіреня нМЬго' не могли 
вдіятн. 

. 
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Михайло Кушнір 

ДО ПРОБАЕИИ „ТЯЖНИХ" ДО ВЕДЕННЯ 
. Д І Т Е Й 

( і ) 
Часто, може аж надто 'Час-

то, чусмо нарікання батьки на 
своїх дітей. „Ах, ці діти -^ це 
ваша постійна турбота! І явід-
кіля вони такі взал нс.т. ,Та ж 
ні я, ні мій чоловік такими не 
були, а вони ось якіРМ'тут, 
відповідно до випадку й OSCTB– 
вин — батьки вставляють 
якийсь один, або навіть кілька 
прикметників, що характерн-
зують їх тяжких до ведення 
дітей. Вони: вперті, зухвалі, 
нахабні, задирливі, злобні, 
брехливі, злодійкуваті,. :м на-
хилвмн до нищення, до сшу-
канства. і 

Насправді злих дітей вемас. 
Є тільки діти погано ведені 
(або хворі, звироднілі; ..про 
яких тут не говорю). Зате 
трапляються діти „легкі;' або 
„тяжкі" до ведення, а біль-
шість внхЬВників хоче й-и по 
ліні! найменшого опору. A ко-
лн вони й Наткнуться на опір, 
то'' замість потрудитися^ -щоб 
найти спосіб ного, оминення, 
намагаються йти далі цвм',са-
мим найвнгіднішим шлях,ом і 
таким чином самі накопичу-
ють перед собою труднощі. 

Очевидно, що проблема 
тяжких до ведення дітей НС-
звнчайво складна й тяжка. 

Спостерігаючи такі npimr.– 
лнві діти, мимоволі ставимо 
собі запитання, в чому лежить 
причина тяжкости ЇХ характс-
ру? До деякого ступня цю 
причину можна відкрити шлл-
хом аналізи характерних прн-
кмет подаваних самим.! ;к 
батьками. 

Ці характерні прикмета му-
снмо розділити на дві основні 
групи: '” 

1) вроджені характерні.рц-
си, що випливають із псвхіч-
ної конструкції дитини: впер-
тість, Зухвальство, нахаб, вість, 
задирливість, злоба, нахил до 
нищення і т. п.; 

2) набуті характерні дрнк-
МСТИ, ЩО ЇХ ВНробЛЯЮТЬ ВП.Ш-
птт середовища: брехня, кра-
діж, ошуканство. 

Залишаючи на боці ,дітеіі 
патологічного типу, мо:нсмо 
між нормальними дітьми на-
ті)апити на „тяжкі" типи MRII– 
же від раннього дитинства!. 

Один Із таких тнпів.„-т- це 
ДІТИ 3 Д у ж е СИЛЬНИМИ ВОЛЮИ-
та рясти чннмн д'нсгіозицідмп, 
з буйною фантазією, з,вели-
кою талановитістю та з велн-
кою чуттсвою вражливістю. 
Одним словом — натури дужо 
багаті. Але відомо, що на буй-
нііі землі залюбки розмиожу-

сться бур'ян. Тому такі дітк 
мають цілий ряд хиб, деколи 
навіть суперечних зі собою, 
дуже прикрих в домашньому 
та шкільному житті. 

Характеристичною прикмс-
тою таких дітей с (застосуймо 
Т у т УМОВНИЙ Т е р м і н ) — П03П-
тивна впертість. 6 це впер-
тіоть у певному напрямі, не 
дивлячись на роди й заборо-
нн всупереч власному craep– 
джеіші, що те, чого хочу, не 
мас сенсу або с шкідливе. По-
зитивяа впертість с виявом ду-
же сильних волюнтарнстяч-
них диспозицій, що ще не ПЄ-
ретвориляся в волю і не с 
кермовані розсудком. Ця ха-
рактернстична особливість, де-
колн дуже прикра для оточев-
ня дитини, представляс собою 
велику цінність. її можна б 
порівняти до енль струму рі-
ки, яка ще не схоплена rpeu– 
ллмн, приносить, повеві,.,тд 
знищення. Ця сама сила, прп-
боркана регуляцією берегів й 
поглибленням дна ріки, яаля-
сться безмежною вартістіо. 
Виховний повинен поглибити 
дно почувань і розбудувати 
греблі розсудку й самокрнтн-
цизму. А тоді позитивна впер-
тість може переформуватися 
на витривалість, кермовану 
двома родами волі: ,мораль-
ною волею, що виявлясться в 
праці над собою і в опануван-
ні себе та енергією чину, що 
полягає на конвеквентному 
поборюванні труднощів і зов-
нішніх перепон. 

Мотором усіх виявів впер-
тости чи волі — є почування. 
У ТИПІВ ІЗ ПОЗИТИВНОЮ ВПЄО-
тістю домінує збуджуюча ам-
біціл. Є це неначе самостійне 
й добровільне підпорядкувап-
ня й пов'язання гідностн сво-
го ,.я" з іиіціятнвою, ВНКО-
наннлм і переведенням свого 
наміру. Тому всяка критика, 
поради, заборони, що прихо-
дять Іззовні, дратують такого 
Впертюха. Це є джерело зз-
днрливостн, непослуху, nepe– 
кору, сварки, дошкуляння, 
МСТИВОСТІ!, що виявлясться в 
Нищенні. Але, подібно як по-
зитнвна впертість, так і збу-
джуюча амбіція має велике 
значення в формуванні xapas– 
теру. Вона, відповідно спрлмо-
ваНа, Може стати могутнім мо-
тором праці над собою, за 
знаменитим прикладом для 
слів св. Августина: „Можуть 
ті й ті, чому не міг би й ти, 
Августине?" В тому вискалі 
св. Августин стверджує Й ВП-

ШКОЛА МИСТЕЦЬКОГО ТАНКУ 
ПРОФ. ІГ1ШИ ГОЛУВОВСЬКОІ 

У Л ' О ' Ш т о в у с ' 
В СУБОТУ 2-го БЕРЕЗНЯ 1937. - О ГОД. 2-ІЙ ПО ПОЛ. 

в домівці ВЕТКРАНІВ 'при 33 East 7 пул. в Ню Порку 

КОСТЮМОВУ ЗАБАВУ 
д л я ді'д-:п в і д s-12 РОКГО 

т 
В програмі виступи учояйць 1 три нагороди 

за найкращі костюми. 

Увага! Ню Иорк і околиця! Увага! 
Заходами фЬІЙ ДОБРУС та ОДУМ в Ню Порку 

В СУБОТУ 2-го БЕРЕЗНЯ 
it .УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ (2 Але. Ню Порк) 

ял а лі т о в у с т ь с я 

ЗАПУСТНУ 
З А Б А В У 

на ику іапротустіігя. BTf гвемадянство Ню Норку 
ГЯ І'ПОЛИЦЬ. 

На (іплю грвтммт) оркестім Метрополії 
під і:рріпіікнтппм В. БОСОГО. 

ПОЧАТОК О-9-ій ГОД. ВЕЧОРА 
До масопоі .пасти запрошуємо псіх на вечір перед 

Великим Постом! 
Упраии філій. 

звав свої вальорн та внутріт-
ні сили і в'яже почуття ОС0-
бястої гідностн зі здійснюван-
ням своєї подібностц ДО ПО-
ставлення ідеалів хрнстпян-
ської досконалостн. 

Tax позитивна впертість, як 
і збуджуюча амбіція ке с хв-
бами, але звихяеиями в натур, 
обдарованих великими :KHTTC– 
ввми силами та свідомістю 
своїх талантів. Ті ж и т т і сн-
ли приглушують працю інтс-
лекту. Здсбільша цього роду 
тили мають імпульсивну іите-
лігенцію, узвлежяеиу від чут-
тсвого перебігу, бракує їм 
рефлексії й аатокритнкн. Ця 
надмірна чутливість витворює 
суб'єктивізм в осудах, бо сн л ь-
не „я" каламутить тверезий 
погляд. 

Було б помилкою з боку пп-
ховинка ламати упір н упо-
корювати амбіцію. Цс впклн-
кало б в конеекпенції сальну 
реакцію в негативному аапрл-
v.i. Одиноким способом керму. 
вакНя та позитивного форну-
ваиня цих двох характерис-
тнчннх особливостей — с на-
вчнтн. .дитину думати? безсто-
ронньо. прнзадумуватйсд tatf 
собоЮ і над Ціллю своїх почл-
нань. 

Зовсім протилежним типом 
дитини тяжкої до педеанп — 
є дитина, в якій домінує aera– 
тивиа впертість.' Це внлвля-
ється в постійних відповідях: 
„ні", „не піду спати", „яе бу-
ду це робвти" і т. д. Цс „нГ 
Є оборОВОЮ п е р е д КОЖНИМ ЗУ" 
снллям. Що виявляє дуже слп-
бі волюнтаристичні двсл6зН-
ції, отже лінивство. Брак тут 
усякої ініціятнви, а навіть заь 
цікавлень. Часто можна пть 
мітити гін до яаслідування, 
оскільки це наслідування не 
вимагає надто великого зуснл. 
ля. Це не значить однак, щоб 
така дитина не була талано-
вита: звичайно, між дітьми 
цього типу бувають навіть ду-
же талановиті, але вони мар' 
нуюті. ті таланти, бо їм хе хо-
четься вчитися,, чи' вправлятв. 
Л знав, наприклад, особливо 
музикального хлопця, який 
не тільки міг усе заграти з 
пам'лтл, але також дуже гар-
но імпровізував — та однак 
йому ніколи Хе хотілося нав-
читися читати хотя. НаЙтяЖ' 
чим моментом для таких та-
пів - в хвилина ранкового 
вставання та вбирання. 

Звичайно негативній xmer.– 
тості товаришнть гальмуюча 
амбіція, якої зміст можна ок-
реслптн таким в пек азом: „То-
му, що не можу бути Першим 
у тій ділянці, то волію взага-
лі яе зачинати". Ця амбіція 
спирається на цілому ряді су-
перечних моментів, як почут-
тя своєї вартости, страх перед 
ЗУСИЛЛЯМ, неДОВІр'Х ДО ПОГЛЯ-
дів й осудів свого оточення. 
Цеп цілий вузол паралізуг. 
всяку ініціативу І всяке ,зу-
енлля. В зв'язку з недовір'ям 
до осудів свого оточення — 
витворюється в чутливих дЬ 
тей нахил до розжалоблеяна. 
Кожна дрібниця, навіть. яіса-
небудь жартівлива ааввага, 
кожна науважлнвість збоку 
оточення викликають глибо' 
КИЙ бІЛЬ і ПОГЛНбЛЮІОТЬ ИОДО-
pjpUi, Де^млв^ив^ічь-ввідл-до 
розжалоблення може розвя-
нутнея в манію. Дітк цього тл 
пу мають рефлексійиу й ана-
літичну інтелігеицію, а розу 
мування суб'ектйвве. TOMJ', 
що їх ніщо не цікавить, бо 
кожне зацікавлення вимагає 
зусилля, — вони гребіть дум-
ками в собі, створюють свій 
власний світ егоцентричних 
мрій, заздалегідь віпсуд:хуїм-
чи своє оточення ВІД МОЖЛИ-
пости зрозуміти їх і віч почут-
тя справедливости. їх бплять 
ие тільки притики або спротн-
ги інших, але також успіхи 
Інших, бо це їх упокорює. „Ко-
лХ б я хотів, або коли б я бус 
в інших умЬвинах, то я зро-
бнв би це куди краще від ньо-
го". Це с міркування заздріс-
ноТ. лінивої дитини. Звідсіля 
виникає неслушна криївка, 
обмова, обезцінювання цінні' 
ших від себе товаришів. пе-
допір'я і заздрість — це npoc– 
тнй шлях до ненавистх. 

УВАГА! В Ж Е В И Й Ш Л А ДРУКОМ 4 
у виданні „Вісника" ООЧСУ фундаментхльнн 

,,іаорю РУШ" 
з встутгаою статтею ігроф. О. Оглоблнят, 

в перекладі В. Дапнденка. 
Книжка мас 380 сторінок і видана на доброму папері. 

ІСТОРІЯ РУСІВ", ця вічна книга України, вперше вихо-
Аить українською мовою. її останнє видання побачило світ у 
1846 році і „вивело иогупйі дух в усе тогочасне українське 
иетттігл ..НІ одна книга. г - писав проф. Д. Дорошенко. -
ке мала У свій час такого впливу на розвиток української 
Гівцюяаяьвої думки. як-.ДСобзар" Т. Шевченка та ..Історія 
Русів" Глибока патріотична Ідея, безмежна відданість 
української НапП. висока національна, політична Я дер-
жавна свідомість - ось Що світиться з кожної сторінки 
цього знаменитого твору" (проф. Л. Білсцькнй). 

9 ПРИДБАЙТЕ І ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ КНИГУ ш 
Ціна х м'якій оправі 53.50 - в твердій И.00 

,, Замовлятв: 
"SYOBODA" 81-83LQfXiKi Street, Jersey City 3, N. J. 

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
-

Вунсакет, P. Ай. 
С?вято СамостіХяости 1 CoCop– 

” УІ 

К н и ж к а ft ч а в о и я е -
н в і і е о б х і д в і и і В.ДОМІ 

к у л ь т у р н о ї Л Ю Д Н І . 

Дня 27 січня 105? вперше від-
цулоса у Вунсакоті, ?. A t , вві 
лауапо свято СаМостШвостХ - 1' 
Собориостя України, що були 
Проголошені в роках ІвіВ-1919. 
Шсля Сл̂ ткби вожої в УкраШ-
ській'Православній Церкві. їм: 
св. Мххаїла о. прот. Степан ВІ-
.так відслужив молебеХ в вамі-
ревпї Українського Народу., в 
україйсЬкого скзйльйого Уряд '̂. 
Перед молебнем о. прОт. С. БІ-
ляк сказав зворушлнво-те^лу 
промову про значення актів Са-
МОСТІПНОСТН І Соборвоста' Укра-
їші, заклвкакічв вірних ідііро 
поі'.олнтнсь, щоб .ласкавхХ Бог 
вбрнуя'аолю і славу УкраДпІ; 
щоб коло сшітоі Софії у 30Л0ТО-
верхому Кнсві знову залунали 

сні дзг,они у к р а ї н с ь к о ї 
правдв. ' . 

О 3-й годі!,її ГіідСул:іся спл-
тоіна АкядекІЯ. пгінсвячетіа 
дам великим актам. - Вже перьд 
трфтьон) годиною заля була 
првпа. Тут булХ всі: l̂ гlpaвcк̂ -
лаїті, і греко-католики, 1 члени 
УНС. і.плсвя.Х'РС, - всі nph-fl– 
шлії згадати радісні дві.золотої 
волі Україну і піднріпитх 'свої 
сили для дальшої боротьби . за 
здійснення цих велвквх украш-
ськйх ідеаліп. Напереді сиділи 
українські пан-отці: о. прот. С. 
Біляк, парах Української Пра-
послагтої Церкви їм. CG. MBxa– 
їла у Вувсакеті, І о. П. Голиш, 
парох Української Греко-Като-
лицькрі Церкви ІХ. са Мнхаіла 
у Вунсаксті. їх гпіисутність ще 
більше підкреслювала toft pa– 
дісіпін настрій сдиостн, який 
панував між прясугвімя у зелі; 
Людей плінг зали, а тнШа була 
-7 хоч мак сій. линіс схвальо-
ваяі серця дзвонили, як колись 
(39-38 років тоху!) дзвояялй 
радісні, дзвони са Софії у прс-
і:рМ-ноиу Кисні, пк на ОофіЯсіі-
і:іА площі лупали сапті слова 
Самостійності! І СоСоркостп, 
слова,, полі І слаин Уі:раіин. На 
передній с гін і у залі висів трн-
3VG, а ПІД ним пезабутні дати: 
2г-го січня 1918-1019. Мнстець-
і:о Оформлеияя трвзуба Виконав 
проф. Коняк. Академія йочала-
ся майже без спізнення, відкря-
то її ставанням Американського 
Гнмву. Після ТОГО ГОЛОЯННЙ 
радний УНС п. І. Кокольський. 
голова місцевого Відділу..УКК, 
виголосив українською (і ан-
глійською мовами коротку, але 
прод '̂ману промову, якою иіл-
i;pun Академію, підкреслюючи 
її зналеи:іп. Промова викликала 
урочйствй настрій. Відяушию-
сл відразу, ЩО тут зійшлися 
люди з щирими і гарячими сер. 
цьМн, щоб усьому світові Сназа-
тй святу українську правду, — 
йровду, що Ц Украінськвй Нч-
pop здійсняв у минулому, що 
etjo :КНБС у сучасному, 'Що: за 
кеі буде змагатясь у майб^-
льому: Самостійна І Соборна 
yKpaieav -” ” 

-Наче відгокія цях переживань, 
прол '̂наля у залі акйм. 4-го 
Універсалу Української Цент-
ральноі Ради. якнМ проголоше. 
ио Самостійність , УкраШк, Й 
AHT ЗлукЯ усіх укрлїпськнх зе-
мель в одХу СаМостійку.і Со-
борну Державу. Чятав д-р И. 
Коропей. За перш им словом усі 
присутні встали. Дзвінко й 
урочисто лунав голос' А всі 
присутні мовчка стоялв 1 слухя-
лп дорогі слова української 
правда і волі. 

Пан t– Кокольський за поряд-
ком проголошув окремі точки 
програми. Виступав чол. хор 
„Бандура". Цвітуть вишивані 
сорочки, розлхваяггься , морем 
свві шараваря. обЯвчЧя ваяру. 
жвиі.-святочхо - врочвсті й.гор-
дД. . Лунають розкотисті pjcftl 
О,Літа орея", ,муз. СваЦенка, 
„Лей гук. мата", муа. Лвсевка). 
Лотпть голоси, в'ються під ХМЗ-

. рами^сд^лдті,ся гСттьпяп.^Ш: 
ром по стенУ, бють гулкими га-
кіаинцямв у далекий обрій... 
Чудово співають бандуристи. 
сини вільної Америки, діти нс-
забутиьої землі - України: 
Зашуміла оплески і помалу за-
тяхають... 

Враз щось задзвоішло, заще-
бегало . . . І полились, і noncc– 
лксь дзвінким сріблом слова. 
Ціла заля затремтіла з лива-
радостн. Слухають усі. Декля-
Мус дівчина — О. Коропей. 
(„22 Січня", Олега Стюарта). 
Прекрасний голос, мелодійні ін-
тонації, іскристі логічні наго-
лоси, — асе це просто заворо-
жус слухачіа Сцівас Україна 
спосю правдою 1 непереможною 
вірою. Зашуміли бурею оплес-
киї 

Знову співають бандуристи 
(„ОЙ, пушу Я коннченка'. муз. 
Лисеака, „Засяло сонцо золото, 
муз. Подільського), За, доброю 
радою - порадою Іде козак до 
батька й матері. Добре воин сн-
иопі радять, щоб не гаявся, щоб 
вік того війська rife зостався. 
Військо йде та іде, короговки 
мають . . . А потім, мов закія-
чеХня цього маршу залунала 
пісня „Засяло сонце золото". 
Вже нема бандуристів, уже гор-
До змагаються за волю repoi– 
козака 1 всіх заклякають: „в 
бій ІДИ, іди!" Сліпають чисто 
настроєво - ритмічно й вольово 
Бадьорий зміст Пісні внклякас 

настрій у присутніх, 
зралескала заля, дякую-

ястам за іх спів. Дв-
в хором проф. Т. Пасіч. 

: if: коротенькій перерві п. І. 
Кокольський повідомляй, що З 
святочною промовою виступить 
гість із Ню Иорку — д-р В. 
Шандор.О. прот. С. Біляк зна-
йомять прясутніх докладніше з 
д-ром В. Шандором, подаючи 
коротенькі відомості про його 
життя й діяльність. Д-р В. 
Шандрр у своїй цікавій 1 зміс-
товній промові дав широкий об-
раз боротьби України за свої 
най величавіші ідеали — Самс-
стійність і Соборність, а разом 
Із тям подав надзвичайно вдалу 
Характеристику міжнародвього 
значеная України. Яскравими 
прикладами показав помилка 
політичних діячів у минулому й 
у оучасйому. Помилки щодо Ук-
раїин, у минулому помогли ко-
муііістам закріпитися на сході 
і поширитися далеко - далеко 
воза межі Московщивя. Помил-
кн у сучасному помагають ко-
муністам зміцнювати свої пози-
ції всередині й назовні. С.ч1ли-
во можиа твердити, вю свою 
перемогу й свої успіхи комуніс-
ти завдя^уіот'ь лиШе тому, що 
світ був Ге байдужий до Укра-
Іця й Н визвольних змагань. Д-р 
Шандор підкреслив, що Укрд-
їна ніколи не склала зброї iu– 
ред' своїми ворогами. Не склали 
П наддніпрявці перед москал.т-
мн, яв склали П ваддвістряиоі 
перед поляками, не склали П 
закарпатці перед чехами й ма-
дярамн, яе склали П буковинці 
перед румунами. Не склали і не 
складуть до того часу, поки ие 
здійсниться найсвятішнй Ідеал 
Української Нації — Самост1Й-
ністі. і Соборність України від 
ТТопраду до Кубані. Украіись-
і:а проблема — Ие внутрішнії 
проблема наших ворогів, як це 
абни хотйть переконати світ, а 
проблема міжнародия. Без лд1н-
снення правди 1 волі України, 
не буде споіюю в світі. У май-
бутиьому світ мусить це пятая-
ня вирішити справедливо, якщо 
він хоче справді, щоб на землі 
панували воля, правда 1 спра. 
г.сдлипість. Промова була жива, 
цікава і глибоко - переконлива'. 
Після промови присутні внслу-
халн резолюцію, я якій твердо 
зазначено значення актів nporo– 
лоїпення Самостійности 1 Coooo– 
яоста України в роках 1913-19І9 
і висловлено глибоку віру, що 
Україна здобуде свою волю і 
здійснить свою правду. Вкінці 
аасловлнм:ться щира подяка 
Америці за всі ті добродійства, 
якими тішаться всі громадяни 
українського п о х о д ж е н н я яа 
вільній американській з е м л і . 
Присутні прийняли резолюцію 
одноголосно. Англійський текст 
резолюції читав конгресмен 
стеЙтУ й адвокат' Орест Чагч-
рвн, а українськіїЙ текст читав 

Проект Храму св. С и м о я а 
в Шряжі, виконаний проф. О. 
Повстеяком. Збирас гроші на 
ЙОГО збудування Комітет ЗбІр-
кх Фондів в Америці на будо-
ву УАПЦ Храму св. Снмона 
в П а р и ж і нрн Філії ОДУМ 
в.рг. Пол, Міии,,ЗДА. Адреса: 
Олл Смовська 600 — 8-ма 
Стріт С. І., МІккеалюліс 14, 

Мінн. 

ЗАКЛИК 
В СПРАВІ ЦЬОГОРІЧНОЇ КАМПАНІЇ ЗА ФОНДАМИ ДЛЙ 

АМЕРИКАНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

ПЕРША У К Р А Ї Н С Ь К А 
ЗВІРКА S477 - Д-1Я АМЕ-

РПКАНСЬКОГО М5'ЗЕЮ 
ІМПГРАЦП 

Минулого тнжна в четвер 
передамо 5477 - як першу зб!р-
ку української участи в розоу-
дові Американського М у з о ю 
Іміграції. 

Серед перших жертводавців, 
(крім п. В. Джуса, який вже дав 
нішо зложив свою пожертву як 
фундатор А. Музею Іміграції) 
знаходяться члени Ділового Ко-
мітету. а крім того 42 іидивіду-
альні жертводавці і три oprani– 
зації. 

Перша збірка складається з 
двох пожертв по $^00, — далі 
даток J20. по J10. - 21 жсртЕО-
давець, а 27 жертводавців зло-
жило решту збірки від Ц — до 
W. 

Перший Бюлетень із списком 
українських жертводавців п!д-
готовлясться на кінець лютого 
1951. 

Національний Комітет АМІ 
вишле жертводавцям особисті 
ПОКВітувавня, бо всі пожертеп 
можна відчислити із податйу 
(ТАКСИ). Крім того, всі жсртво-
давці, що зложили по J10 — або 
більше, отримають спеціяльну 
Грамоту, як будівничі Амсрн-
канського Музею Іміграцій Хто 
зложив суму WOO — або вищу, 

будівничого 

Згідно з традиційним звнча-
см, кожного року президент 
ЗДА проголошує місяць бере-
зевь „місяцем Амернкансько-
го Червоного Хреста" себто 
місяцем збірковоі кампанії 
фондів для тісї великої гума-
нітарної організації, про яку 
знають усі народи цілого 
світу. 

Американський Ч є р вовни 
Хрест як такий, хоч і с так би 
сказати державною устанс-
вою, одначе ці колосальні су-
мн, які вядас ця установа яса 
поміч не лиш місцевим людям 
потерпілим в різних НСІЦЛС-
тях, але теж і народам поза 
Америкою, як ось прим. ма-
дярськнй нарід, складаються 
переважно з добродійних гро-
шовнх датків американського 
громадянства. 

Більш як певне, що й укра-
їнське жертнолюбнме грома-
длнетво, як минулих років, 
так і цього року, у.відношен-
ні до грошових датків для 
Американського Ч е р в оного 
Хреста, буде на першому міс-
ці усіх других етнічних груп 
не лиш на терені нюйоркської 
Метрополії, але й у всіх на-
ших громадах цілої Америки. 

Щоб мати менш-більш точ-
ніше обчислення грошових 
датків для Американського 
Червоного Хреста, зложених 
в цьогорічній кампанії ви-
ключно українським грома-
дянством. D цій спрпві взяло 
на себе посередництво Укра-
їнське Гуманітарне Товарнсг-
во в Ню Иорку. Інк.. з тісї 
причини, що після розпоря-
дження головного уряду Аме-
рнканського Червоного Xpec– 
та, усі етнічні Відділи в цілій 
Америці перестали існувати, 
між ними і наш Відділ, що 
довгі роки прн Українськім 
Гуманітарнім Товаристві СПОР-
няв свої завдання. Червоно-
хресну рацю передано ор-
ганізаціям заінкорпорованнм. 
що співпрацюють зі своїми 
порахіямн на місцях. 

усіх щирих українських ccp– 
дець: не відмовте свосї ,,вдо-
виної лепти" для Амсрикан-
ського Ч е р в о н о г о Хреста, 
який готовий кожної хвилі не-
сти поміч всім людям в norpe– 
бі несподіваних нещасть. 

З дальших місцевостей поза 
Ню Иорком, просимо ПОСН-
латя свої датки безпосередньо 
до головної квартири на адре-
су: Амерікен Ред Кросе, :; 
Лексінгтон Евню, Ню Иорк, 
16,. поклнкуючись на на-
шу відозву в цьому часописі, 
як теж подаючи свою точну 
адресу, на яку вишлеться 
членську картку і відзнаку, 
що б було чин виказатись пе-
ред збірщиками прн праці чи 
в себе дома. 

В місті Ню Иорку, від 10 до 
31 березня включно, ЧЛСНКК-
ні Українського Гуманітарно-
го Товариства стоятимуть не-
ділями з пушками Амсрнкап-
ського і Червоного Хреста при 
наших церквах, а в будні у 
більших американських бнз-
нссових підприємствах для 
збірки дрібної монети. ВОНИ 
матимуть при собі теж урядо-
ві лісти, членські картки і 
відзнаки для тих жсртводав-
ців. що зложуть доляра або 
більше. 

Такі самі урядові лісти бу-
дуть в наших книгарнях І 
других установах, як теж 
членські картки, візнакн І 
наліпки на вікна, для вигоди 
і певностн нюйоркськях укра-
їнців. 

Після закінчення цьогоріч-
ної кампанії. Українсько Гу-
манітарне Товариство в Ню 
И о р к у , ІНК., ВИГОТОВИТЬ ТОЧ-
ний звіт українських пожертв 
на цю високу і благородну 
ціль, який подасть до загаль-
ного відома. 

Хай же не буде серед укра-
їнської спільноти ані одної та-
кої людини, що в місяці бе-
резні не зложила б хоч би 
найменшого датку для Амс-
рнканського Червоного Xpec– 
та! 

Українське Г у м а н і тарне За уряд Українського Гумані-
Товарнство в Ню Иорку, Інк. тарного Т-вавНюИорку, Інк.: 
відзивається тісю дорогою до 1 Ева Хомів, голова. 

отримає Грамоту 
- - в майстра Американського Музею 

д-р П; Юзаяк. Після резолюції іміграції. 
б ^ а деогП^иляааж перерва. Треба відмітити цікавий фаіст. 
під час якої присутні складали 
добровільні ч датки. З і б р а н о 
513S.OO. 

Наступала друга ч а с т и н а 
Академії. Першим виступив Р. 
Голиш, ЯКИЙ.заграв на форте-
пілні увертюру з .Діхтер унд 
Вауер , Ф. фон Cj'nne. Гра булі 
вправна а настроєво дуже сим-
0атичка. Відчувалася ясна ар-
тпкуляціп товів 1 самостійна 
інтерпретація музичної цілости. 

Другою точкою була декля-
мація Т. Кльована (..Українці" 
- Я. Славутича). Дсклпмапія 
була добре продумана і глнйо-
ко відчута, її настрій якнпП-
краще відповідая настроеві цьо-
по врочистого дня. 

Остання заграла на фортепІ-
яві І. "Біляк „Українську дум-
!.у" В. А. Прссосського. Молода 
артистка показала, що вона 
яміс передати всі свої і найм'як. 
іцьи.вайсд^щші,ло^увааиа ,fl 
переживання. Відчувалась зву-
кова чіткість, тональна теплота 
і ясність. 

Вкінці п. І. Кокольський ПОДЯ-
кував усім ввковаацям за прс-
красне виконання точок nporpa– 
ми Академії. Свято закінчилося 
співанням Українського Націо-
кадьного Гіімну. Відбулася Ака-
демДя у міській залі. Влаштував 
Свято Відділ УКК у Вунсакоті: 
голова Відділу І. Кокольський. 
Т. Кльован — заступник голови. 
A. Дерив'янюк — секретар, пані 
Р. Вецаль — скарбник, М. Чп-
гарин - голова контрольної ко-
місіі 1 бувший голова Відділу. 

До організаційного комітету, 
крім того, належали: Впр. о. 
прот. С. Біляк, Вся. о. П. Гп-
лиш, проф. Т. Пасічник, д-р П 
Коропей і д-р П. Юзвяк. 

Свято мало гарний відгук у 
місцевій американській пресі. 
Дуже гарне інтершо до місцепоі 
американської преси подав д-р 
B. Шандор, знайомлячи амери-
канців з украінсвькою пробпс-
мою й П міжнародним значсн-
иям. 

Завдяки Відділові УКК. npo– 
голосили день Самостійности І 
Соборності! Українським Днем 
у Вунсаксті мейор міста п. 
Кольмен 1 у СТЄЙЛ І'опд Айлспд 
губернатор п. Дсніс Робертс. Як 
І минулого року, дуже багато 
допоміг конгресмен стейту й ал-
вокат О. Чагарии. Присутній. 

що між жертводавцями с амерп 
канськнй ветеран першоі CB!TO– 
воі війня, який прислав свою 
матроську фотографію з про-
ханням. щоби зложити П між 
документами Українського В1д-
ділу Музею, інші знову над!с-
лали фотографії свосї родини. 
Щоб на пам'ятку зберігати їх u 
архіві Музею серед українських 
документів - будівничих. 

З радістю треба ствердити, 
що українська акція в справі 
розбудови Американського Му-
зею Іміграції поволі розгорта-
сться і перші початий внклика-
ють надію на належний успіх. 

Рада Директорів УККА ив 
останніх своїх зборах ухвалили 
постанову, що після вплати Ha– 
ціонального Датку, цо с другий 
з черги найбільше важливий 
обов'язок кожного українця в 
Америці: вписати своє ім'я до 
Історії Америки, що іі репрезен-
туватк'Ме Амсрнкайськнй МуЛЙ 
Іміграції. 

Украли млій ДІл”ішГі Комітет 
для АМІ. 

СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ КУПИН! І ПІДПРИЄМЦІВ 
В ИІО ПОРКУ 

з а п р о ш у є 
Вельмишановне Громадянство на доповідь 

ПРОФ. ОСТАПА СТАНІСЛАВСЬКОГО 
б. в'язня совстських таборів. 

Доповідь відбудеться 
В НЕДІЛЮ, 3-го БЕРЕЗНЯ ц. р. - ГОД. 5 ПО ПОЛ. 

у великій пилі НАРОДНОГО ДОМУ п Пю Порку. ^J 

ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ОБРАЗОТВОРЧИХ М1ІСТЩВ 

:РКЗШІ 1957 р. 
в л а й і т о в у с 

В ДНЯХ Ьго до lt-ra БЕЇ 
В З А ЛЯХ ЛГГЕРЛТЛТНО-МЛСТЕЙЬКОГО КЛЮБЛ' В НЮ НОРКУ 

ТРЕТЮ РІЧНУ ВИСТАВКУ 
(ПГ,ЧЛЯРСТВО, ГРАФІКА. СКУЛЬПТУРА) 

МИСТЕЦЬКИХ ТВОРГВ: 
ВАЧИНСЬКОГО, Я. ВИЖНИЦЬКОГО, Я. ГЕРУЛЯК. З ОНИШКЕВИЧА. 
ОЛЕНСЬКОТ-ПЕТРИШИН, X. ОЛЕНСЬКОІ, А. КОЛОМИИЦЯ, К МІЛО-

НАДЮА В. ПАЧОВСЬКОГО, В. ПЕВНОГО. М УРБАНА, D ТИТЛИ 
ТА Ю. ШАРОЦЬКОІ. 

. . . , . . П Е Р Е Д м д к е т г г т я и ВИСТАВКИ 
В П'ЯТНІПНО, 1-го БЕРЕЗНЯ 105ТІ в, - О ГОД. в:ОО ПЕЧОРА 

відбудеться Л Г Г Е Р А Т У Р Н О І М У З И Ч Н И Н В Е Ч І Р 

композитор І. СОНЕВИЦЬКИИ, співаї^аритон' Ю. БОГАЧЕВСЬКИЯ, 
та літератори: В. ВОИЧУК 1 Ю. ТАРНАВС1.КИИ. 

Короткі Вістки 
ф Інформаційна Areitaln ЗДА 

твердить, що взасмяосуперсчпі 
заяви високих американський 
урядовців про рідні закордонні 
проблеми викликають замішай, 
ня в закордонних державах і 
проносять шкоду американській 
справі. 

9) Статистично бюро п ОттіиіІ 
повідомляє, що населення Кана 
дн швидким темпом зростис І 
стайовнло в червні 1956 року 
16.080.791 особу. В 1951 році Ка-
нада мала 14,009.429 осіб Hucc– 
лення. ^ 

ф У Місхольчі на Мадлрщігі.і 
судили трьох осіб, в тому ЧИСЛІ 
одну жінку, за наиііди на совг.т 
ські танки І вояків під час мн-
нулорічного повстішня. Bciv 
троїх засуджено на в'язничні 
кари від трьох до чотнрнадця. 
тьох років. У Будапешті, під 
сильною охороною війська І по-
ліції, члени комуно-мадярсько. 
го уряду, склали вінок на час-
тиино зруйновашій пам'ятник п 
честь советської армії з нагоди 
роковин П заснування. 

Ставайте членами Українського 
Народного Союзу, я тим самим 
І гяііьивуами 18 иільйоиового 

організації. 

ІО9вЛфФФ9ИвОФ0ОУЛЛЛЛУГЄЛ0Г-

І в в npoxaad: 

г-гнй Р І Ч Н И К 

,ЛШВЧЕНКО" 
tivlpSMlB СТШТГвж я р о ШМЛСВ. 

Видання УВАН. 
ЦША 10 Ц. 

; Замовлення враз із яалеяаг-
тістю слати ва адресу: 

" S v O B O D A " 
81-83 Grand Street, 

JERSEY ОТУ 8, N. J. 

ENGLISH LANGUAGE 
1HSTORY OF U K R A I N E by M. Hniahcvaky Л5.00 
ivAN FRANKO Cundy 4.60 
E X P E R I E N C E W I T H R U S H I A Ь У V. Hryehko.... 2.00 

Cloth cover 3.00 
5(ю U K R A I N I A N M A R T Y R E D W O M E N 2.00 

Clolh cover 2.50 
ONE OF F1FTEEN M1LL10N N. Prychodko .... 3.00 
T A R A S S H E V C H E N K O , POET OF UKRA1NE— 

Manning 2.ВЧ) 
T H E U K R A I N E : A S U B M E R G E D N A T I O N – 

Chamberlin 1.75 
S P I R I T OP FLAME 5.00 
SP1R1T OF UKRA1NE—Snovyd 1.00 
TWENT1ETH CENTURY UKRA1NE—Manning 3.50 
UKRA1NE and ІТа PEOPLE—Mirchuk 3.00 
UKRAINE UNDER THE SOVIETS-Manning .... 3.50 
UKRAINIAN RESISTANCE 3.00 
UKRAINIANS IN THE UNITED STATES–Ha– 

lich 2.50 
MOSES—1. Franko 0.50 
M U S E I N P R I S O N 1.00 
SHEvCHENKO and WOMEN—Myehuha 0.50 
U K R A I N E and A M E R I C A N D E M O C R A C Y – M y – 

ehuha 0.50 
REFUGEES ARE PEOPLE—Dushbyk 0.50 
U K R A I N I A N N A T I O N A L M O V E M E N T - Shu– 

meyko 0.35 
WAN FRANKO -Shumeyko 0.35 

THE HUNTERS fc THE HUNTED 
(TYHROLOWY) 1. Bahrianyj -. 3.95 

L1FE 1N AMER1CA A handbook of information 
for newcomers to the United Statea 50 

Svoboda Book Store 
P. O. BOX 846 JEBSEY C1TY 3, N. J. 
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П Р А Ц Я є HELP WANTED—MALE є 

Га й к а 

FF.1 FEDDERS-QU1GAN C O R P 
мас багато добрих місць на денну і нічну зміни 

MAINTENANCE ELECTRICIANS 
MAINTENANCE .MACHINISTS 

F1REMAN (BLACK SEAL) 
Платні свята І вакації і деякі корнеті. 
Голоснтнсь особисто, Personnel office 

316 Jcliff Avenue - Newark, N. J. J 
ТОКАРІ 

ФРІІЯУВАЛЬНІПШ 
ГЕШІЯРІ 

ІНЖЕНЕРИ 

Спеціяльна фабрика машин 
для перерібки паперу і аніліно-
вого друку, проваджена німе-
цькнми фахівцями, пошукус до-
брі фахові СИЛН.—Юнійна пла-

тня, забезпечення, першоклясні 
мешканеві умовний. 

1NTA ROTO MACH1NE CO. 
P. 0 . Box 454, Richmond 3, Ya. 

П Р А С У В А Л Ь Н И К И 
ф а х о в і 

до різяородного прасування 
1 убрань. 

Висока платня Для підповідно-
іх). — Постійна праця. 
М. А 0 . OARMENT Co. 

2200 West St„ - Union City. N. J. 
UN 3-6665 

в Р О З Ш У К И m 
ПОШУКУЮ Галинісу а родини 
СТАСИШИК із села Мшана. 
львівського повіту. Маю вістку 
:іі Львова від тети Юлі. Прошу 
відізватися на адресу: 

І, DEMK1W 
60 East, 4th Street, 

New York. N. Y. 

Пошукую ВАСИЛЯ K. МІ МОВ 
( ЬКОГО зі села Плазів, ПОІІІТ 
Любачів. Проживав в Америці 
— Taylor, Pa. Мию иідомо.ті від 
Його енна Поснфа. Він і ношу-
кус .Марію Грус-як, Стгфама 

Кдкмугь та Дмитри Гроиіко. 
Про дальші інформації прошу 

- писати: 
7Mr. WASYL KASZYCKY 

427 Е. German St. 
Herkimer, N. Y. 

Пошукую Зоою ХОМЛК із Bap– 
:и.інн, що приїхала 1957 р. з 
Німеччини до Америки. Прошу 
писати на, адресу: 

MAR1A MAL1CKA 
183 Е. 2nd St., New York 9, N. Y. 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED FEMALE 

MERKOW OPERATORS 

з досвідом при жіночій білизні 

V A L M O D E L I N G E R I E 

100 8th St., Passaic, New Jersey 

S I N G L E NEEDLE 
MACH1NE OPERATORS 

з^досвідом^пря жіночій білязиі 
VAL MODE LINGERIE 

100 8th St, Passaic, New Jersey 

Пошукую стрксчіюго брати Bo– 
лоднмяра САПКЕВІІЧА. з Ле-
вандівкн зі Львова. Брат був 
священиком і пропав без вістн. 
не вернувся додому, як пішов 
до церкви св. Юра у Львові. 
за німецької окупації в 19-11 р 
Маю два листи від його мптері 
з Лсиандіш:и. Хто знав бн про 
нього, або він самий, прошу м:і-
пнеатн на мою адресу: 

Mr. M1CHAEL CAR 
00 Grove St., 

Winnipeg 4, Man., Canada 
Всі чагоігнен прохаю передру-
кувати. 

НОВА ВІДКРИТА 
фабрика потребус досвідчених 

ОПКРКПТОРОК 
і до провірювання суконок. 

Також спеціальні машини; ви-
еока N. Y. платня; користі: 
платні вакації, постійна праця: 

хворобове. 
ARYEA DRESS Mfg Co 

88 Merrick Road 
Amity Harbor - Long island 

MYRTLE 1-6111 

НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 
В;кп вийшли з друку чудові 

оповідання Д.І.І дітей 
i n a i m н САВІІЦЬКОІ 

„Наша Хатиа" 
:І розкішними великими 

ілюстраціями 
Петра А н д р у о е в а 

Ц і н а 51.50. 
Спішіть з замовленнями. 

" S v O B O D А" 
83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 

Об'єднані Нації закликають до 
порозуміння в справі Кипру 

Об'єднані Нації. . - В мн-
нулу п'ятницю 22 лютого 
Політична Комісія Об'сдна-
.чих Націй, яка складається 
з усіх членів ОН. отже с то-
тожна зі складом Генераль-
ної Асамблеї, прийняла 76 
голосами проти 0 з двома, 
що стримались, і двома не-
прнявннмн (Об'єднані Нації 
мають тепер 80 членів) . Ця 
резолюція, аголошена Індією, 
стверджує, що „розв'язання 
проблеми (Кипру) вимагає 
атмосфери миру і свободи 
вислову. Генеральна Асам-
блея висловлює найглибше 
бажання, щоб мирна, демо-
кратнчна і справедлива роз-
в'язка знайшлась у згоді з 
принципами і цілями чарте-
ру Об'єднаних Націй, і на-
дію, що будуть відновлені пе-

реговори і доведені д о того 
кінця". На таку лагідну ))е-
золюцію погодились Англія. 
Греція і Туреччина, три без-
посередньо з а і н т є ресовані 
справою Кипру держави, пі-
сля чого Англія, Туреччина 
і Панама взяли назад свої 
резолюції. За пресовими ко-
иентарями цей внелід дебати 
на Об'єднаних Націях вна-
глідок скарги Греції проти 
Англії за її політику, на Кип-
рі, означає поразку радн-
кальних н а ц і о налістичннх 
елементів на Капрі і в Грец'' 
і рекомендацію однаково під 
їх адресою, як адресою ан-
глінського уряду, щоб обо-
в'язково змагати до безпосе-
реднього компромісу в enpa– 
ві Кипру шляхом перегово-
рів. 

Спорт 
ЗАГАЛьннп ЗВІР 

УАСК „ЛЬВІВ" - КЛІВЛЕНД 

ввапвпов 

Рік сподівань і розчарувать 

КОШТИ прожитну збільшилися 
до 118.2 відсотка 

Вашингтон. — Статистичне 
бюро департаменту праці по-
відомляс, що кошти прожит-
ку в місяці січні цього року 
знову збільшилися на 0.2 від-
сотка і становили 118.2 в по-
рівнянні з цінами в роках 
1947-1949, коли вони стано-
вкли 100. Внаслідок цього 
:-,оі.п.шеші.ч індексу цін 1,400,-
000 робітників дістануть ав-
томатичне збільшення платні 
на один цент від години пра-
іі. Індекс цін збільшується 

л'щ вересня 1956 року. Збіль-
шену заробітну платню діста 

і 300,000 електричних робіт-
ннків. Пересічна платня фа-
бричного робітника з трьома 
членами родини виносила 
тижнево 74,99дол., це зна-
чнть на 1,50 доляра менше, 
як в грудні 1956 року. Самот-
ннп фабричний робітник пе-
ресічно заробляв на чисто 
тижнево 07.58 доляра. На 
збільшення коштів прожитку 
мало вплив подорожчання 
транспорту, пального, теле-
фонів, пралень і чищення о-
дежі . Ціни на одежу , на де-
які харчі (яйця, городина, 
овочі) , нові і вживані авта де-

иуть: 1,100,000 явтомобілевнх що зменшилися 

Генерал Шрівер твердить, що безпека ЗДА 
залежатиме від опанування стратосфери 
Сан Діеґо , Каліфорнія. — ї с т ь с я з тропосфери (до 10 

Ш е ф будови ракет генерал J км.), стратосфери (до 80 км.) 
і йоносфери — понад crpa– 
тосферою) . З Д А мусять ви-

У Видавництві , .СЛОВОт 

вийшли з друку ' нова кннжка 
повзи) і 

Остапа ТАРНАВСЬКОГО 

„М О С Т И" 
80 сторін. 

Мистецьке оОюрмлення 
Якова І'ніз донського. 

Ціна 51.25. 
Замовляти можна у Внданнцтві 

" S v O B O D A " 
P. О. Box 34G. 

Jersey City 3, N. J. 

майор Бернард А. Шрівер 
заявив, що З Д А муситимуть 
незабаром дбати про те, щоб 
панувати не над повітрям. 
що над землею, тільки над 
стратосферою, бо від того за-
лежатиме їхня безпека. „За 
кілька декад відтепер ,казав 
генерал Шрівер, важливіші 
битви не будуть відбуватися 
в повітрі над землею, ані не 
на морі .тільки в стратосфе-
рі". (Вся атмосфера склада-

Еупуи,тв в тндприемстлая 
що ог олощуютьсп 

в .Ге о Сю а і" 
m К Н Н Ж К Н — Ж У Р Н А Л И 

Невинна! Чи знаєте що??? 
„Г О В Е Р Л Я" — міститься іш СЬОМОЇ вулиці. — 
„Г О В Б Р Л Я" — складається з СІМОХ буки, -
„Г О В К Р Л Я" - вже існус СЬОМИЙ рік .— 

І в 1М7 році дасть кожному покупцеві, т о закупить 
в „ГОВЕРЛІ" ІІІІШІ книжки подарунок книжками. 

А ось цих сім книжок (вартосте S12.00!!!): 
Призначення України (Д-р. Ю. Липа) S2.— 
Розподіл Росії ПО. Липа) J-J? 
Сучасний Львів і Д-р О. Степанів) і '9 
Чота Крилатих (Ю. Шкрумеляю 2 . -
800 р. Українського Театру (М. Возили) . Z.— 
Від Сяну по Крим (ЧарторинськиАі J-50 
фортеліяиові твори (Людкевича) . . - 1-— 

Продамо лише за 3 5.-
МИ СВЯТКУЄМО - ВИ КОРИСТАПТЕ. 

HOWERLA - 41 Е 7th St. - NEW YORK 3, N. Y. 

Повісті, Романи, Оповідання, Спогади 
Велике Цабе - Д. Гуменна 2.80 
Вагато иеба - Д. Гуменна а.оо 
Поміж берегами - Д. Ярославська Z.Z0 
Жорстокі світалки - роман в 2-ох томах - С. Любо-

мирський 2'52 
Навздогін за ворогом - К. Яворський-В. Росович . . .75 
Зруйноване гніздо - А. Кащенко .76 
Ост - У. Самчук 2.00 
Волинь - У. Самчук J-0JJ 
План до двору - Т. Осьмачка „ 1-50 
ДІТИ Чумацького шляху - i v . т. - Д. Гуменна 2.50 
Місто - роман - В. Підмогнльннй 2.50 
Ісаак Мваепа — П. Феденко 3.00 
Спогади фронтовика - С. Загачевськнй 1.40 
Броди - збірник статтей 1 нарисів 1-60 
Інші' дні — С. Парфановнч Л0 
У Кисні — С. Парфановнч -76 
Загоріла полонина - С. Парфановнч Л0 
Оглянувшись назад — О. Звичайна 1.50 
МІрия українських новель - В-во НТШ 3.00 
Твори М. Гоголя - І-ІІ томи 3.75 
Землею українською — В. Антоненко—Данилович . . 1.70 
Селянська санаторій — повість — О. Звичайна 1 6 5 
Мазепа — 3-нід Полтави до Бендер - D. Лепкий . . . . 2.60 

Замовляти: 
"SvOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

І4ИИИЯНІ mmmmmm m ' – 

ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ 4 
на античні теми 

Михайла СОНЕВИЦЬКОГО. 
ГОМІН ДАВНОМИНУЛИХ ДНІВ 

Ілюстроване видання. Ціна S1.50 
Замовляти: 

"SvOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

дати відповідну суму грошей 
н а те, щоб запевнити собі 
опанування стратосфери. Ми 
знаходимося тепер - у,. відно-
шенні до керованих ракет, 
стратосферичннх літаків і са-
телітів землі так само, як 
відносилося летунство при 
кінці першої світової , війни 
до того летунства, л к е діяло 
під час другої світової!війни. 

Міранті засуджений до 16 років тюрми 
Ню Иорк, Н. И. — 37-річ-

ннй Г”ондольфо Міранті засут 
джеинй до кари ув'язнення 
від 8! о д о 16 років тюрми за 
те, що був головною особою, 
яка брала участь в ослІплен-
кі журналіста Віктора Pice– 
ла. Другий злочинець 47-річ-
ний Доменіко Банді засудже-
ний від 2 і 2 до п'ятьох років 
ув'язнення, бо ного участь в 
тому злочині була дещо мен-
ша. Міранті брав головну 
участь в переговорах із Д ж а -
ном ( Д і о ) Діоґарді , який дав 
йому гроші на те, щоб знай-
ти злочинця, ЯКИЙ ПОГОДИВ-
ся б вилити сірчаний квас на 
Рісела, Суддя Д ж а н А. Мюл-
леи жалував, що "закон не 
передбачас гострішої кари за 
той злочин. Але обидва зло-
чинці мусять ще відбути ка-
ру п'ятирічної тюрми в феде-
ральній тюрмі за те, що бра-

ли участь у змові, щоб не до-
пустити до виконання enpa– 
ведливости. 

Ф У Пуатьс, у Франції, до 
стаціоиованої там амернканси-
ко! летунської частини з'явився 
колишній П вояк, 31-річяий Віто 
Саля, з Ню Порку, який зник 
був у 1945 році. Він твердить, 
що під час бою біля Гейльбрун. 
ну в Німеччині втратив пам'ять 
і, не знаючи, хто він с, зголо-
сився до французького Чужи-
нецького Легіону. Віто Саля во-
ював в Індокитаї і в Альжнрі, 
був тричі ранений 1 дослужився 
почесних відзначень за відвагу. 
Під кінець минулого року він 
зголосився до одної військової 
станиці у Франції з просьбою 
ствердити його ТОТОЖНІСТЬ і ВІД-
шукати його частину. Якщо лі-
карське обслідування не потиер. 
дить цю його недугу амнезії, 
то його судитимуть за дезерцію. 
Але й у тому випадку на його 
користь промовлятиме його ХС-
робрість, проявлена в боях у 
французькому війську. 

шскхжжжжжжжжжжхжхххіжахххххжіжіхіххххкхххпапгі 
НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 

Вийшло 8 друку нові ілюстровані КНИЖКИ для 
дітей кожного віку 
Леоніда Полтави 

„ЖУЧОК ЩЕРБАЧОК ціна 60 цті 
СЛОН ПО АФРИЦІ ХОДИВ ціна 60 цнт. І 

Замовляти 
"SvOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

Д І И И Ц Н 1 П І І П І 

Сподівання були головно фут-
больноі натури: восени 1955 р. 
..наші" здобули були осінній 
чемпіонат своєї ліги (Огайо) — 
на весну мало прийти завершен. 
кя в загальному чемпіонаті. 
Але. замість того, прийшли по-
разкн й . . . із 1 (словами: од-
шімі пунктом вдержалися на 
5-ому (третьому з кінця) місці 
в табелі (першеиство здобула 

Австрія" — теперішня назва: 
",Джермен Амерікенс" з Клів-
ленду — що восеНи була на ос-
т.піній позиції показника). 

Така ревеляція Загального 
Збору УАСК .Львів" - Клів-
ленд", що відбувся на ратн 23 
грудня 1956 й 19 січня 1957. ні-
кому несподіванкою яе була. 
Вже перші товариські змагання 
лідера — „Львова" напровесні 
1956 р. виявили безнадійну фор-
му біло-зелених (поразка 1:2 
проти нижчоклясового „Bepro– 
ваю"). Потім справи пішли від 
поганих до гірших ( з Гайте 
Джуньйорс" 0:1, Менсфілд 0:2, 
Ст Стіфеис 0:1, Акрон Мадяре 
1:4, „Австрія" 2:5, Вартунек 
2:2) аж, на вакаціях, дійшло до 
дна (1:7 У товариській зустрічі 
проти „Гайте Джуньйорс"). По-
тім прийшло відмолодження 
складу (Гришко, Кравець, l"y– 
р И Н ) - j нові надії в дальших 
зустрічах („Гайте Дж." 3:4, на-
решті перемоги 2:1 над новака-
мн вищої кляси. Білорусами й 
сильною новою ній. дружиною 
з 2-ої кляси, ,Джермен Амері-
кенс" з Акрону 1:0). Ці надії 
справдилися й у перших ocln– 
ніх пунктових боях: „Гайте 
Джуньорс" переможено 1:0, в 
Менсфілді програно нещасливо 
4:5. хоч до перерви наші вели 
4:2 (ці змагання, перервані 6 
хв. до кінця з вини господаря 
- Меясфілду, ще ждуть свого 
вирішення „евнше"). Акрон Ма-
дярс мусіли на власному гри-
щі. при світлі вечірніх рефлек-
торів. піддатися українцям 
3:5 . . . . Але потім прийшов зно-

,.квач": поразка 3:7 з Віло. 
русами нагадувала радше фео-
тиковнй „лах", ніж амбітну бо-
ротьбу за пункти. Так само нс-
вдачно покінчили обидва внсту-
пн за чаші Америки (дві остан-
ні пунктові боротьби „Львова" 
ліга, як звичайно, перенесла на 
весну): за професійну чашу 
ще прийнамні була боротьба 
(чемпіонські ,Джермен Амері-
кенс" . Клівленду, внгралн 2:1 
аж у 118 хв. гри ( П. Зате в Ама-
торській чаші прийшов дебакль: 
поразка 4:0 проти нижчоклясо-
вих „Джермен Амерікенс", з Ак-
рону, це таки „забагато добра". 
Коли до цього додати вакац!й-
яу поразку. 1:2 проти .Джермен 
Ам" за чашу Клівленду, д1ста-
немо невеселий балянс року: 18 
змагань. 4 виграні, 1 нерішепї. 
13 програних, ворота 28:52 — в 
иекорнсть „Львова". Причини 
такого стану ? . . Влітку змагунн 
знають грище І м'яч тільки в 
неділю — в тренінгові дні гри-
ще порожне; взимку заля по-
рожнл. Загальний Збір треба бу-
ло повторяти, бо панів змагуиїв. 
„за першим стартом", не можна 
дістати. Перед дружиною днле-
ма: або дисципліна і спорт -
або мундур до магазину! . , ВІ-
рнмо, що новий провідник і ка-
пітак. М. Пришляк — як „стя-
ра война" (тількн-но вернувся 
з війська) заведе дисципліну й 
нарешті футбол „Львова" стане 
спортом. 

Не весело було В ЧОЛОВІЧІЙ 
відбиванці. Після розчиненого й 
недокінченого турніру на за-
загальноклівле и д с ь к І й сцені 
пройшов виступ на ч є м п і о-
н а т а х СУ ACT - Північ, у 
Шнкаґо (трете, місце) — 1 в!д-
тоді дружину, як корова язиком 
з л и з а л а ! . . 

Куди більш мужньо тримала-
ся жіноча дружина відбивання 
Правда, Шикаґові клівлендські 
волейболісткн справили розча-
рування (свосю відсутністю на 
чемпіонатах СУАСТ - Північ), 
але це йде виключно на paxv– 
иок мамусь, які побоялись 
слизької д о р о г и , . . Зате на 
клівлеядській міжнародній ape– 
ні наші дами утвердилися й —їх 
зараховано до вищої клясн. 

Занепадом позначився рік 1 в 
u шахах. Колись ревеляція міста, 
и мни. року „Львів" здобув тіль-
щ ка З-тс місце в своїй групі й до 

фіналу не ввійшов. Ще гірше 
заловідасться новий сезон. З.і-
рахований до вищої клясн („А") 
„Львів" грас або в слабому 
складі, а б о . . . програс вокове-
ром, бо змагунн не З'ЯРЛЯЮТЬСЯ. 
Тихо на внутрішньо - україись-
кому фронті (турнір за чемпіз. 
нат 1 чашу О. Войчука). Дохо-
дить до того, що чужинці (ма-
дяри) чукають: „Украйок! Три-
майтеся, бо скандал буде, як 

УКРАЇНСЬКА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
. С А М О П О М І Ч " а Д Ж Е Р З І СИТІ 
ділиться сумною вісткою, що П член — 

БП.П АНТІН ЧИР 
помер дня 23-го лютого 1957 р. 

.Іо.хороїш відбулися дня 2в-го лютого 1967 р. 
Дирекція 

ВСЯЧИНА І ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У НС 

Р І З В Е 

І' А Р К А 
48 Е. 7-ма вуя. а Ню Иоряу 

(Т,-л. OR 3-3550) 
МАТЕРЖЛИ ДЛЯ 

ВИШИВАННЯ 
Гуртои і детайлічно. 

Д Е Щ О ПРО УКРАЇНСЬКИЙ 
БОРЩ 

В місячнику ..Наше Життя'" 
(січень, 1967) ГаЬрнло Гордісн-
ко пише про те, як українська 
жінка навчилася варити борщ 

,Дз різних зел української 
Землі первісна жінка України 
вибрала а. передала всім на-
ступним поколінням квасний 
смак щавлевого борщу, як най-
улюбленітнй. Завдала тон, npo– 
диктувала смак великій кілько-
сті українських страв на цілі 
тисячоліття, на сотки поколінь 
вперед. 

Щавлевий борщ — страва ве-
сіння. Щавель росте там на лу-
ках, де багато було в стародав-
ні часи гнізд водяної та болотя. 
ноі птиці. Це спричинилося, що 
складовою частиною щавлевого 
борщу стали обов'язково яйца, 
колнсь різної птиці, тепер nepe– 
важно курячі. Так само весною 
в пізніші вже часи, коли в гос-
подарстві доїлися корови і було 
досить молока, молочні продук-
ти як сироватка, квасне молоко 
і особливо сметана так само 
стали обов'язковими складника-
мн щавлевого борщу аж до на-
ших часів. Крім незначних до-
датків у пізніших часах щ а в л е 
внй борщ лишився у своїй пер-
вісній оригінальній формі доте-
пер JIK справжній український 
борщ, як традиційна спадщина 
нам від минулих прадавніх по-
колінь населення України. 

Буряки мають свою батьків-
щнну вздовж побережжя Серед-
земного моря від Франції аж по 
Єгипет. Більшість буряків у ди-
кому стані мас біле коріння, з 
них у 18 стол. розвинувся цук-
ровий буряк. В країнах східньо. 
го Середиоморя траплялися бу-
ряки з червоним корінням. З 
них і постали наші теперішні, 
городні, червові буряки. 

На українських землях черво-
ні буряки були вже в культурі 
за часів Київської Держави, ку-
ди вони дісталися безпосеред-
ньо зі Сходу. В західній Европі 
вовн стали відомі й поширюва-
лнея після хрестоносних nox"o– 
дДв у Святу Землю в 12—13 ст. 

Чи був на центральних укра-
Інськнх землях чистий буряко-
вий борщ, чи буряк відразу по. 
пав у капустяну юшку, тяжко 
тепер сказати. Відомо тільки, 
що й тепер господиня в квасну 
капусту кладе пару червоних 
буряків, щоб капустяний розсіл 
був гарний на вид. Це дас п!д-
стаиу гадати, що може й у ка-
пусняк прадавня наша госпОдн-
ня поклала червоний буряк і з 
того потім вийшов славний ук-
раїкськнй капустяно - буряко-
внй борщ". 

СИРАКІОЗ, Н. И. - ,^кр . 
Січ", Відд. 39 повідомляс чле-
нін, що місячні збори вІдбу-
дуться в неділю 3-го березня 
1957 р. о год. 12-ія вполудні в 
УНДомі. В суботу 2-го берез-
ня від год. 7-Ю-ої веч. і в не-
ділю 3-го березня від 12:30-3-01 
по пол. можна вплачуватн 
вкладки. Управа просить всіх 
д о т у ю ч и х членів вирівняти 
всі залеглостн, як рівнож 
вплачуватн свій розмет за пок. 
Г. Староюшняка. Управа також 
просить складати свої пожерт-
вн на фонд і передплату дитя-
чого журналу „Веселка" та вн-

Нововідкрита українська 
ЮВЕЛІРНА БРАМНИЦа 

ШйШВШІЇЇ. 
JEWELRY COMPANY, inc. 
336 Е. 14th St., New York Cily 

TeL GRaroercy 6-7430 
І м п о р т о в а н і 

німецькі антени 9 9.95. 

М'ясна Крамниця 
,Д'УЦУЛЬЩІІНА" 

66 First Ave^ New York, N. Y. 
(мі:к 3-4 вул.) 

, ORegon 7-1210 
Імпортовані ш и й к и польські, 

чеські, годяндські і Інш. 

ф Business Opportunity 9 

НА ПРОДАЖ БАР 
РЕСТОРАН, 

Свободи. Управа. 

Огавайто членами Українського 
Народного Союзу, а тим самим 
1 співвласниками 18-ти м1льйо-

иового майна організації! 
я' члена У. В. Оомат І 

ник відходить ва відпочинок. 
29 S t Mark's Place 

New York City 

ви, з такими ресурсами змагу-
нів, не встоїтесь!., 

Ще найкраще вийшли ті сек'-
ції, щ о , . . мало виступили на-
зовні. Піиг.поиґістн можуть по-
чванптися одним чемпіонатом 
СУАСТ-Швиіч (Г. Завадівська 
серед жінок, на турнірі в Д1т-
ройті), а тенісістн мають кре-
дит тим, що нарешті влаштува-
лн принаймні внутрішні турні-
рн й знають, „гу із rv" (група 
старших: 1. Є. Небеш, 2. ІО. Ка-
пустянський, 3. В. Древвнцькьй. 
4. Гурии. Групу молодших 04---
люють: Вілинський, В. Раков-
ськнй І Р. Савчак. 

Не луже докладних звітів -
дуже докладний сенс: членство 
і громадянство добре зробили б, 
якби більше цікавилися клюбом, 
а змагунн — ькби ставили.-.ч до 
спорту менш по-,дматор”ькому", 
зате більш по-олімпійському 
(„швидше, вище, дальше!"). 

О. Г. 

НЕМА У ВАС ЕНЕРГИ 
І ЖИТТЄРАДОСТИ? . 

Не тратьте надії! Ви можете 
цьому протидіяти! 

Очевидно, Вн не можете BTima– 
тнея нормально життєвою прн-
еМНІСТЮ, ЯКЩО ВН з м у ч е н і , ВТОМ-
лені і без енергії. Про це nepe– 
конусться кожний на протязі 
свого життя, 1 тому кожний шу-
кас за відповідною віджнвою 1 
лікарством, яким хоче в1дсв1жн-
тн свій млявий 1 стомлений ор-
ганізм. Великої надії додали 
тепер лікарі, відкрвваючи такі 
вітаміни і мінерали, що с важ-
лнвнми .факторами для підпе-
сення і скріплення природньоі 
енлн. Вони ствердили, ЩО ЛЮ-
ди, які терплять на недостачу 
таких елементів, з моментом за-
стосування відповідної nporpa– 
мн в заживанні відповідних ві-
тамін і мінералів, дістають сві-
жий життьовий запал і почува-
ються більш бадьорими, на-
правляючн всі свої довгорічні 
недомагання. Найкращою в то-
му є формула "TYNOL", яка 
міститься в трьох малих таб-
летках, більше як мінімум ден-
них вимог енергії для кожної 
людини. Якщо Ваш лікарський 
дорадник ствердив, що Вн мас 
те клопоти саме через такі недо-
магания, спробуйте конечно 
"TYN.OU','. Цей відтинок проси 
мо переслати в коверті з вираз-
но і чітко поданим (друком) Ва-
шого прізвища^ імени та адреси 
до: 

TYNOL CO., 
Box 321, Uopt. Н. 

Croton on Hudson, N. Y. 
Ми негайно вишлемо Вам пош-
тою місячну дозу. Ви заплатите 
поштареві при достав! тільки 
5 4.48. З часом Ви псреконасте-
ся, що це лікарство — це один 
з найпомічніших Ваших видат-
кіа. 

. НА ПРОДАЖ 
ДЕЛШАТЕСЕН-ГРОСЕРНЯ 

'До'бре положення, 
українська кліентеля. Місячний 
дохід 5^500.00. З уваги на не-
дугу продасться з стратою тІ-
льки за 52.000.00. Голоснтнсь: 

„ Henderson 4-8377 

'MISCELLANEOUS 

ШУКАЮ 
С П І Л Ь Н И К А 
до купна дому 

' в горах 
DE!aware 2-6967 

f l : ЗМІНА АДРЕСИ! 
Ще раз притадусмо пашим 

!; передплатникам, т о ам1ия-
'! югь місце свого побуту, щоб 
; j одночасно а повідомленням 
;; про зміну адреса обов'язко-
;; ао присилали п о ш т о вими 
'; марками Юф за виготовлений 
; і нової адресової кліші, а чяе-
1' УНСоюзу ще 8 число свого 
j Відділу. 

Адміністрація „Свободи" І 
і 4ЮФФФФтФфЛ0ФФФФФФФФ0Ф9ФФФФ0Ф0ф 

НОВИНКА ДІТОЧКАМ! 4 
Вже вніїшлл друком дві кявжечкя: 

ПРИЙДІТЬ ДО МЕНЕ ЛЮБІ ДІТИ 
Біблійна Історія Нового Завіту 
в образцях для кольорування. 
Ціна одної книжечки 50 цнт. 

Замовляти: 
"SvOBODA", P. ОШох 346, Jersey City З, N. J. 

TRUCK FOR SALE 
WH1TE 1954 T1LT CAB 

10^2 fbet body. Tail Rate lift -
Clean .private owner will cladly 
demonstrate to prospective buyer. 
Many years of good service.—A-l 
mechanical condition, inspect, Con– 
vince tonrself. - A Sacrifice. 

MO. 9-7578, Bronx, N. Y. 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЗНИКАЄ БЕЗ ФАРБУВАННЯ 

Тепер можна одержати чудес-
ний препарат, який, наче магіч-
ио, зміняє сиве волосся до дав-
нього темного кольору. Bii:mm– 
тн щоденмо на короткий час, 
чудесно змінне сиве волосся 
постегіенно без наглої зміни. 
Уживаючи цей чудодійний npe– 
ларат, ви j не потребусте довше 
з сивим волоссям „виглядати 
старо'1 та позбуваєтесь всіх кло-
потів фарбування, яке кожний 
пізнас. Це справді надзвнчпй-
ннГі препарат. Вій називається 

Г N u v І D А 
Вн можете випробувати його без 
Жадного риску, висилаючи цей 

відтинок до 
Trvsan Co., Depi. 95, 
- РееквкШ, N. Y. 

Звідти висилають Вам пляшку 
відворотною поштою, а Вн плп-
тнто поштареві при доставі тіль-
ки S3.50. Якщо Ви одначе, nlc– 
ля ужиття, за всімн Інструкція-
ми не -були б з якихсь причин 
вдоволені з висліду, Ваші гро-
ші будуть звернені повністю. 
(Напишіть точно друком Ваше 
ім'я 1 адресу на другім боці ко-
верти, . а , напевно одержите 

NUviDA без опізнення). 

LytwynfcLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира 1 Чесна 
Oar Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINQTON, N. J. 
NEWARK, N. J. 

. ESMX 5-5555 

T A P 3 A H , ч. S822. Втеча до небезпеки. 

5rviMMiN6 U N D E K ? W A T E R ЕХСЄРГ 
FOR OCCAGONAL ЬИЄАКВ FOR 
BREATHING, TARZAH FINALLY 
CffAWLBP UP ON ГНЄ SHORE. 

Пливучи попід водою, і зри-
наючи тільки для того, щоб 
ухопити повітря, Тарзан на-
решті виліз ва берег. 

THEN A S H A R P УОіСЄ 
5 O U N 0 6 P F R O r H W l N t ? - . 
З Оме Й О С Х б . ' Л З У Г Д р ^ Г Л 

І тоді гострий голос розляг-

ся з-поза скель: — Н е ру-

хайся! 

Н Е 5 A W А 
5 C O W L 1 N 6 
гУНІГБ MAN 
ACCOMPAN1EO 
вг SEVERAL 
NATrves. 
A P T E R HlS 
MIRACULOUS 
ESCAPE 
FROM THE 
PfA?ATES 
NOW THIS! 

^ФОФМ4ф0Ф6ФФФФфі0ФОФФФОФФФвФФл 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. ПОГРЕБНПК 

Oocjjyra тещ 1 найкраща 
ПДВИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 
; . . 4 t Embalmer 

REASONABLE PRJCES 

4 3 7 B A S T 5 t h S T R E E T 

N e w York City 
: Telephone: QRamercy 7-7661 і 

Він побачив захмурену 61-

л у людину в товаристві кіль-

кох тубільців. Після чудесно? 

втечі від піратів . . . тепер це! 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У^Р. ПОГРЕБННК 

Залимаеться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИПЯХ 

Контрольоваиш темпера-
тураг Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jaremo 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. ORchard 4-2508 mm— 


