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ПРЕЗИДЕНТ ХОТІВ БИ 
ПЕРЕДАТИ СТЕЙТАМ 
ДЕЯКІ ІЗ ФУНКЦІЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ 
Вільямсбург. — На 49-ій 

річній конференції амернкан-
ськнх губернаторів, у якій бе-
руть участь репрезентанти 
45-х стейтів і чотирьох тери-
торій, виступив у понеділок 
дня 24 червня през. Айзенга-
вер із промовою, в якій з'ясу-
вас конечність деякої децен-
тралізаціі викоиноі влади у 
З'сдинених Державах Амери-
кн. У своїй промові през. Ай-
зенгавер висловився за пере-
дачу стейтовим губернаторам 
і їх урядам деяких функцій 
федерального уряді', зокре-
ма в податковій ділянці. У 
своїй пропозиції през. Айзен-
гавер покликався на опінію 
одного з ‚‚вндаткнх науков-
ців", що теперішня тенденція 
до централізації урядової 
влади у Вашингтоні може 
привести до такої ситуації, 
що стейти стануть „безснль-
ними сателітами крайового 
уряду". Деяким виходом Із 
загрозливої для демократкч-
ної свободи ситуації може бу-
ти перекинення частини фе-
деральних обов'язків на стей-
тн, особливо ж тих тягарів, 
що зв'язані із збиранням по-
датків. Здійснюючи таку де-
цеігфалізацію — на думку 
Президента — можна буде за-
ощадити чимало грошей, що 
їх витрачусться тепер у зв'яз-
ку із підводженням податків 
до Вашингтону і потому із 
переводженням їх знову до 
окремих стейтів на такі чи ін-
ші цілі. Багато із функцій, 

що їх виконує тепер феде-
ральний уряд, належали ко-
лнсь до стейтових властей, 
але з огляду на таку чи іншу 
конечність, їх передано тим-
часово чи й на постійно фе-
деральному урядові. Із зав-
-дань, що їх можна б передати 
стейтовим урядам, през. Ай-
зенгавер назвав такі справи, 
як будівництво нових шкіл, 
дуже актуальне і конечне 
зогляду на зріст числа учнів, 
прочищення міських нетрів і 
будова нових мешкальних 
дільниць, боротьба з прнрод-
нимн катастрофами, такими, 
як повені і ѓурагани і вкінці 
справа безпеки дорожнього 
руху. В деяких із цих діля-
нок стейтові чи міські уряди 
не змогли виконати своїх зав-
дань і обов'язків і в багатьох 
випадках зверталися за допо-
могою до федерального уря-
ду, що й привело до переван-
таження Вашингтону справа-
ми, які належать наділі до 
стейтів чи міст. На закінчен-
ня свосї промови през. Ай-
зенгавер запропонував ство-
рення спеціяльного комітету, 
зложеного з репрезентантів 
стейтів, який мав би зайняти-
ся проблемами децентраліза-
ції центральної влади і по-
ступовнм перейняттям деяких 
із функцій (редерального 
уряду'. Присутні на конферен-
ції губернатори поставилися 
позитивно до пропозиції Ай-
зенгавера, висловлюючи тіль-
ки деякі застереження прак-
тнчного порядку. 

Інформують Айзенгавера про 
„чисту" атомову бомбу 

Вашингтон. — Творці вод-1 вість випродукувати таку вод-
невої бомби відвідали прези-
деііта Айзенгавера і інформу-
валн його про те, що вже вда-
лося випроду'кувати таку вод-
неву бомбу, яка с „чиста" на 
95 відсотків і її радіяція с 
дуже мала, бо тільки кілька 
відсотків. Про це докладали 
Президентові д-р Ернест Ло-
ренс, д-р Марќ М. Міллс і д-р 
Едвард М. Теллер, які були 
в товаристві голови Комісії 
Атомової Енергії адмірала 
Луіса Л. Стравса. Після від-
відин в Білому Домі адмірал 
Стравс заявив на пресовій 
конференції. Що існує можли-

неву бомбу, яка буде діяти 
тільки на тому воєнному те-
рені, де її скинеться, і зов-
сім не буде видавати радія-
ції, я'ка б була шкідлива для 
населення, яке. є дальше ні; 
фронту. Член Комісії Атомо 
вої Енергії д-р Більярд Ф 
Ліббі заявив, що не можна по 
годитися на припинення про 
бних атомовйх експльозій, б 
тоді не можна було б прові 
рювати нових бомб, щоб осяг 
нуги повну їхню „чистоту" 
змагаючи до продукції тако 
водневої зброї, яка зовсім не 
буде залишати шкідливої ра 
діяції. 

Корейські комуністи пропонують 
нову конференцію 

Сеўль. — Комуно-корейське 
радіо з північно-корейськоі 
столиці Пйонґянг, лаючись на 
Об'єднані -Нації і З'сдннені 
Держави за .проголошене в 
минулий четвер 20 червня 
уневажнеиня постанови пере-
мнр'я, що забороняла підвк-
щуватн бонову силу обох сто-
рін в Кореї, звернулось В МІІ-
нулу суботу 22 червня з зак-
ликом, щоб негайно скликано 
нову конференцію для справи 
„мирного з'сдинення" Кореї. 
Як комуністи уявляють собі 
те з'сдинення та хто мав би 
брати участь у такій конфе-

виборців 
Ню Иорк. — Крайове ТОЕЯ 

риство для Поступу Кольоро-
вих Людей стверджує напере- му звіті цього товариства го-

вориться про те, що' південні 
демократи, виступаючи в обо-
рані расових обмежень, загро-
жують американській волі, 
яку гарантує всьому населен-
ню країни її конституція. Про-

ня законопроекту паро охорону J ти демократів виступають не 

додні свосї конвенції в Дітрой-
ті, що негритянське населен-
ня цієї країни стає незалеж-
ннм від впливів Демократ, 
партії, південні члени якої ЯБ-
но виступають проти ухвален-

голосувати в обороні негря-
тянського населення. В річно-

громадянських прав, який 
вніс до Конгресу республікан-
ський уряд. Негритянське на-
селення не перейшло на бік 
Республіканської партії, але 
воно є рішене підтримувати 
під час найближчих виборів 
„ліберальних" кандидатів з 
обох партій, які зобов'яжуться 

тільки південні негритянські 
виборці, але також і північні, 
як це вже виявилося під час 
виборів в 1956 р. Негри не 
є вдоволені і з північних демо-
кратів, які не мають відваги 
ріщуче виступити проти своїх 
південних колег — членів 
Конгресу. 

Представник ‚‚Самопомочі̀ ' взяв участь у 
конференції кредитових кооператив 

Монтісело, Н. И. — В днях 
12-16-го червня ц. р. тут від-
бувалася річна конференція 
і загальні збори делегатів фе-
деральних і стейтових кредн-
гових кооператив, в яких взяв 
участь і представник креди-
тової кооперативи „Само-
поміч" в Ню Иорку, її голова 
п. Ю. Ревай. На конференції 
між репрезентантом Федераль-
ного Бюра у Вашингтоні (п. 
К. Л. Ваймер) і головою цен-

тралі „Самопоміч" (п. Ю. Ре-
вай) вияснено справу креди-
тової кооперативи у Гартфор-
ді та обговорено справу тво-
рення дальших кредитових 
кооператив „Самопоміч". При 
тій нагоді з'ясовано так само 
справу, чому якрат Т-во „Са-
мопоміч" зацікавлене цим ру-
хом. Позитивний вислід кон-
ференції відкриває можлнвос-
ті до творення дальших кре-
дитовнх кооператив „Самопо-
міч" в Америці. 

В А М Е Р И Ц І 
ф Комендант вітрильного ко-

рабля „Мейфлавер П" капітан 
Алей Вілліср заявив, що той ко-
рабель можна буде оглянути 
тільки з руштуваиня, яке буде 
зроблено коло нього, І ніхто з 
туристів не може входити на по-
клад корабля. В липні цей віт-
рильннк прибуде до Ню Иорку. 
де його зможуть оглядати ту-
рнстн за окремою заплатою. 

ф Секретар скарбу Джордж 
М Гомфрі заперечив вістку по-
ліциста з Клівленду, який твер-
днв, що секретар скарбу їхав 
автом із недозволеною швнд-
кістю, і треба було припинити 
його авто. Але поліційннй сгр-
жант Сем ДінардІ підтримус 
свою першу заяву, хоч і прнг-
нас, що не покарав Гомфрі З'І 
недозволену їзду. 

ф Приватний Літак розбився 
коло Гардінсбургу, Кентокн. і в 
ньому згинули три особи, ЯКІ в 
ньому їхали. Причина цієї ката-
строфи не с відома, 

џ Нюйоркськнй щоденник 
„Герллд Трібюн" збільшив ціну 
за один примірник Із 5 до 10 
центів. Це збільшення ціни важ-
не тільки в тих місцевостях. ЯіЛ 
є віддалені принаймні 100 миль 

від Ню Иорку. Подібне збіль-
шення ціни встановив і другий 
нюйоркський щоденник ‚.Дії Ню 
Иорк Тайме". 

ф Коло Порт Гарді в Вритій-
ській Колумбії. Канада, розбпв-
ся транспортовий літак, і в цій 
катастрофі згинуло 14 осіб, 1 
тільки 4 врятувалися. Згинули 
12 пасажирів 1 два члени зало-
ги. врятувалися 3 пасажири і 
один член залоги. 

ф В Фнладе.іфіі померла в сі-
ці 87-ох років панна Сара Дік-
сон Ловрі, відома письменниця 
І провідниця жіночого руху, яка 
з успіхом боролася за то, щоб 
жінки дістали виборче право 
Вона дістала багато відзначень 
за свою працю, в тому І золоту 
медалю. 

ф Республіканський конгрес-
мен із Ню Джерзі Пітер Фрснк-
лінгайсен заявив своїм вибор-
цям, що прийняття республікан-
ських конгресменів в Білому 
Домі президентом Айзенгавером 
було дуже корисне, бо воно да-
ло можливість кожному конгрес-
менові виявити свій погляд 
Президентові, який міг довіда-
тися, що думають ресігублікаи-
ські виборці. 

Свобода слово не стосується до 
непристойної літератури 

Вашингтон. - - Найвищий Але суддя Бреннен 
Суд ЗДА вирішив, що Кон-
ституційна охорона свободи 
слова і преси не відноситься 
до непристойної літератури і 
зовсім її не охороняє. Суддя 
Вільям Дж. Бреннен, який є 
автором опінії більшосте в 
цій справі, заявив, що Кон-
ституція зовсім не обороняє 
тієї літератури, яка розбу-
джус „нечисті сексуальні 
думки", або яка відноситься 
до „протисоціяльної поведін-
ки", і тому автори або продав-
ці такої літератури не мо-
жуть корнстати з першої по-
правкп до Конституції, яка 
гарантує громадянам ЗДА 
волю слова, преси і кев?бмел 

заявив, 
що „стать (секс) — як велн-
ка містерійна сила в люд 
сьќому житті, безперечно є 
цікавою проблемою", і тому 
література з цієї ділянки є 
хоронена конституцією, якщо 
ті писання не збуджують в 
читачів нечистих сексуальних 
думок. Найвищий Суд мас ще 
зібратися в понеділок 8-го 
липня, щоб вирішити справу 
вояка Вільяма С. Джірарда, 
якого має судити японський 
суд за застрелений японки. 
Федеральний суддя вирішив, 
що Джірарда не повинен су-
дити японський суд, бо це бў-
ло б порушенням громадян-
ських прав Джірарда. 

Рекомендують Конгресові перевірку шкідли-
вости курення тютюну 

Лондон. — Англійський 
уряд розглядає можливості, 
чи не можна б перенести го 
ловну кватнру англійських 
збройних сил на Середньому 
Сході із острова Кнпр у схід-
ній частині Середземного мо 
ря до порту Адену в Арабії 
або до колонії Кенії в Африці. 
На можливість перенесення 
англійської бази з Кипру на-
тякнув міністер оборони Дун-
кан Сандіс на летовищі без-
посередньо після свого пово-
роту з 11-денної інспекції вл і̀-
ськових спорудів в Адені, Ке-
ніі і Лібії. Недавно він об'їздив 
Пбральтар, Мальту і Кнпр — 
всі три англійські бази на Се-
Іредземкому морі. Англія вста-
новнла головну кватнру своїх 
Ьбройних сил на Середній 
'Схід на Кипрі у 1955 році. 

Вашингтон. — Комісія для 
збільшення промислового ва-
користанвя рільничих продук-

ти наслідки курення тютюну 
на людське здоров'я, про що 
недавно повідомляло Крайове 
Товариство для Поборювання 
Пістряка на зборах Америкаќ, 
сьќого Лікарського Товарнс-
тва. В цій рекомендації гово-
риться про те, що постійне пу-
блічне твердження про те, ЩО 
курення цигарок спричиняє 
некугу пістряка легенів і не-
дугу серця, — може бути прн-
чиною того, що не будуть ви-

користані великі запаси тю 
тюну, і внаслідок цього дер 
жавва скарбниця втратила б 
багато на податках від цнга-

долярів курцями 
тютюнові вироби більше як 2 
більйони йде на податки. Ку-
рення цигарок було зменши-
лося в 1954 році, коли був по-
явився початковий звіт про 
шкідливість курення, але пїз-
ніше прибутки з податків від 
тютюнових виробів знову 
збільшувалися. Після опублІ-
кування кінцевого звіту про 
шкідливість курення знову 
можуть зменшитися податки 
від куреќня 

Населення Гаїті не є вдоволене з урядування 
військової хунти 

Порт о Прінс, Гаїті. 'Ко-
респондент щоденника „Ню 
Геральд Трібюн" Том Лам-
берт повідомляє, що покищо 
в цій негритянській респуб-
лиці панує спокій, бо його бе-
режуть при допомозі війська 
і поліції. Та ніхто не знає, як 
довго цей спокій дасться 
втримати, бо навіть не всі во-
якн і офіцери підтримують 
тричленну військову хунту, 
яка є тепер прн владі. Крім 
того багато політиків веде 
підривну діяльність проти те-
перішньої влади військовиків, 

с п р и ч и н я ю ч н економічну 
кризу в країні. Військова хун-
та не має адміністраційного 
досвіду. На членів кабінету 
покликані особи, які досі не 
мали нічого з адміністрацій-
ною службою. Наприклад на 
міністра закордонних справ 
найменовано офіцера, який 
знає численних чужинців, 
але не визнається на закор-
донній політиці. Міністром 
справедлнвостн є офіцер. 
який колись вивчав право, і 
це є його єдиною кваліфіка-
цісю на це становище. 

Д-р Вол. Ґалан, президент ЗЎАДИ, вернувся 
з поїздки ди Европи 

Ню Иорк. — У понеділок 
24-го червня вернувся літаком 
з двотижневого побуту в Ев 
ропі д-р Вол. Галан, прези-
дент Злученого Українського 
Допомогового Комітету. Д-р 
Галан, що їздив з доручення 
Екзекутивн ЗУАДК та в по-
розумінні з державним депар 
таментом для перевірки тепе-
рішнього стану і положення 
залишенців, як і нових втіка-
чів з-поза залізної заслони, 

побував у Мюнхені, Франк-
фурті і Бонні в Німеччині, 
Зальцбургу і Відні в Австрії, 
як також у Парижі та в Же-
неві, відбув цілий ряд зустрі-
чів І розмов як з представни-
ками українських втікачів, 
так і з відповідними держав 
ними властями. Звіт із його 
поїздки буде зданий з нагоди 
найближчих нарад Екзекуги 
ви ЗУАДК, що відбудуться і 
субоду, 29-го червня. 

„Свобода" прощається із своєю довголітньою 
урядничкою 

'Джерзі Ситі. — В понеділок. 
24-го червня працівники ре-
дакції, адміністрації і друкар-
не В-ва „Свобода" прощались 
спільною вечерою із своєю 
довголітньою співробітницею, 
п. Иосипиною Ґіббонс, яка 
6-го липня залишає В-во, ви-
ходячи заміж за п. Р. Нелсо-
на, донедавна полковника 
американської армії, а тепер 

' інженера РадіовоІ Корпорації 

Америки. В прощальній вече 
рі взяли участь і гол. пре^с 
УНС п. Д. Галичий та гол 
касир УНС п. Р. Слободян 
П-ні Пббонс працювала у 
„Свободі" як асистентка адм`-
ністратора, заступаючи при-
нагідно також редактора ан-
гломовного „У к р а І н с ького 
Тижневика". На пам'ятку пе-
редано пані И. Пббонс велн-
кий образ-олін арт.-мал. Ми-
хайла Мороза. 

ренції — нічого в тій прополи- краю. 

ци не сказано і саме це наи-
краще говорить про виключ-
ний пропаганднвннй хараі:-
тср тієї пропозиції. Мовляв, 
всі чужі вИіська повинні ие-
гайно очнститн територію Ко 
реї, а з'сдннення країни ма 
ють перевести „самі корейці", 
як свою „внутрішню справу" 
Що значить в розумінні по 
рейських комуністів „внутріш-
ня справа", видно по тому, що 
вони відразу називають уряд 
Республіки Кореї „клікою 
Сингмана Рі", іншими слова 
ми — з'сдинення в Кореї мог-
ло б статись тільки на базі іа-
володікня комуністів в цілому 

Англія розглядає можливість 
евакуації Кипру 

швидко після того, як в жов-
тні 1954 році підписано з Єгст-
птом договір про відкликання 
англійських військ з обширу 
Суезького каналу. У 1957 ро-
ці англійці почали розбудову-
вати летовнща і військові бу-
динки в Кенії, але закинули 
цей останній проект у користь 
Кипру. В минулій осені, коли 
Англія виступила збройно 
проти Єгипту, показалось, що 
база на Кипрі мас багато не-
доліків- її вартість зменшило 
політичне напруження, ви-
кликане підпільною анти-ая-
глійською акцією кипрсько-
грецьких революціонерів. Пе-
ренесення з Кипру головної 
англійської кватнрн не озна-
чало б, щоб Англія зовсім зре-
клася Кипру, як одної з своїх 
морсько-летунських баз. 

Хрущов ображус, а Міиоян 
перепрошує 

Варшава. — Перший совст-1 диктаторів" приїхали були до 
еький віце-прем'ср Анастас Варшави, щоб перешкодити 
Мікоян прибув до Варшави я"ворові Гемулќи на першого 

секретаря компартії та збе-перепрошуватн польських ко-
муністнчних керівників за а-
вантуру, яку зробив минулого 
місяця в Москві Хрущов. То-
ді-то щла польська делегація 
у проводі з Владиславом Ґо-
мулкою і Иосифом Циранке-
вічом та фахівцями господар-
ськнх і фінансових справ по-
їхала до Москви на госпо-
дарські переговори. Під час о-
тих переговорів Гомулка пред-
ставив большевикам рахунок 
на 300 мільйонів рублів (75 
мільйонів долярів) за корис-
тування Соввтамн від кінця 
останньої війни польськими 
залізницями і взагалі всіми 
комунікаційними засобами в 
Польщі для своїх військ — 
без ніякої заплати. Хрущов — 
як твердять закордонні ко-
реслонденти у Варшаві — 
страшне обурився і „висипав-
ся" проти польських комуніс-
тів. Та сцена у Москві мала 
нагадувати брутальну сцену, 
що її зробив був Хрущов поль-
ськнм комуністам у жовтні 
минулого року у варшавсько-
му Бельведері, КОЛ№ЃО він і 
група інших „колективних 

регти „польського маршала 
Рокосовського на його стано-
вищі фактичного московсько-
го генерал - губернатора у 
Польщі. Коли Хрущов почав 
кричати, щоГомулка хоче„за-
продати Польщу амернкап-
цям і сіоністам" — то Гомул-
ка встав і вийшов. В кілька 
днів пізніше Хрущов буцім-то 
телефонував Гомулці з Моск-
вн і перепрошував його за 
той свій вибух. Тепер Мікоян 
мас повторити те перепрошен-
ня та конкретно переговорю-
вати про польські фінансово-
господарські претенсії до Со-
встів. Хрущов взагалі не хо-
тів навіть говорити про те, що 
треба Польщі заплатити за 
користування її залізницями 
для військових та вантажних 
совстськи'х траяспортів. Нав-
пакн. він закинув полякам, 
що вони хочуть „ДОЇТИ" Ср-
встськнй Союз, та іронічно 
радив їм шукати собі джерел 
допомоги „деінде`', куди вони 
ніби вже знайшли собі стеж-
ку, — натякнувши прозоро на 
польські заходи щодо допомо-
ги із ЗДА. 

У Франції підвищено значно 
податки 

Париж. — Новий фран-
цузький прем'єр Моріс Бур-
же-Монорі дістав в понеділок 
24 червня ц. р. в палаті депу-
татів вотум довір'я більшістю 
251 голос проти 210, при чо-
му він пов'язав його з голо-
суванням над його фінансово-
фіскальною програмою. Ця 
програма була майже повніс-
тю повторенням тієї самої 
програми, яку французький 
парлямент відкинув у свому 
голосуванні три тижні тому, 
поваливши тоді тією своєю 
відмовою уряд Гю Молле. 
Бурже-Монорі заявив ( тепер, 
що кожний уряд, який при-
йшов би у Франції до влади, 
мусів би представити парля-
ментові таку саму програму 
для рятування французької 
економіки. Підставою цих ре-
форм є драстичне піднесення 
посередніх податків, в першій 
мірі через підвищення цін на 
Газоліну, а потім — на цілу 
довгу низку прерізних пред-
метів, як теж безпосередніх 
доходовнх податків, від па 
патентів і т. д. На голосуван 
ня „за" вплинуло теж пере 
конання багатьох послів що 

не можна відкладати аж до 
осені голосування над двома 
дуже важливими міжнярод-
нимн договорами: про Евр-
атом (спільне добування ато-
мової енергії для мирних ці-
лей в шістьох західньо-евро-
пейських державах) і про 
спільний з а х і д ньо-европей-
ськнй господарський ринок 
Ратифікаційна дебвта над цн-
ми законами мас розпочатися 
2 липня. Зрештою — комен 
тують часописи — коли б по-
слн французького парлямен 
ту захотіли були щиро голо-
сувати над вотумом довір'я 
урядові та над його проектом 
нових податків, то вони на-
певно у великій більшості бу-
ли б голосували — „проти 

ЗДА ПРОПОНУЮТЬ СО-
ВЄГАМ ВИМІНУ РАДІО-

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПЕРЕДАЧ 
Вашингтон. — Асистент 

державного секретаря для 
взаємин між Сходом і Захо-
дом, Вільям Лейсі передав у 
понеділок 24-го червня ц. р. 
совєтському амбасадорові Ге-
оргісві Зарубінові коротку но-
ту з конкретною пропозицією 
переводити „регулярну вимі-
ну нецензурованих радіо-те-
левізійних передач". У ноті 
говориться, що „пізніше" ус-
тійнено б, як часто мас від-
буватися та виміна та що са-
ме становило б зміст передач. 
Совстський амбасадор Зару-
бін відмовився будь-що ска-
затн на цю тему, поки не діс-
тане в цій справі вказівок від 
московського уряду. Що сто-
сусться американської сторо-
нн, то американський погляд 
на цю справу мас розвинути 
ширше віце-президент Рнчард 
М. НІКСОЕ у своїй промові, 
яка була заповіджена на вів-
торок 25-го червня у Міниеа-
поліс. Американська преса 
пригадує при цій нагоді, що 
зараз після того, як 2-го чер-
вня ц. р. Хрущову уможлив-
лено виступ в американській 
радіо-телевізійній сіті, лідер 
демократичної більшости в 
Сенаті Лнндон Джансон дома-
гався, щоб те саме право при-
слугувало американській сто-
роиі в совстських радіо-теле-
візійннх передачах. Однак 
першу конкретну пропозицію 
цього роду зроблено на Же-
невській конференції „на вер-
шинах" в жовтні 1955 року. 
9-та точка програми, яку за-
хідні альяити подали боль-
шевнкам у 17-х точках, гово-
рила виразно про виміну ін-
формація з ділянки культури 
й технології, при чому каза-
лось конкретно, щоб що-мі-

сяця обміиюватись регулярно 
півгодинними п є р є д а чами. 
Совсти відкинули тоді цю про-
позицію, але З'сдннені Дер-
жавн повторили її 29-го чер-
вня 1956 р. Тепер також нема 
великих виглядів, щоб боль-
шевнки погодились на амери-
канську пропозицію, дарма-
що Нікіта Хрущов був дуже 
задоволений своїм радіо-теле-
візійним виступом і може за-
хоче дістати в майбутньому 
таку нагоду. У ході „культур-
них контактів" Зарубін пере-
говорюс з нюйоркською Мет-
рополнтен Оперою щодо її ви-
ступу в MwKsi, при чому від-
тіль мав би приїхати до Ню 
Иорку „Бальшой Балет". На 
серпень передбачується знову 
виміну „туристів": фахівців 
з ділянки народного здоров'я 
та стального промислу. Боль-
шевики очевидячки воліють 
такі „прогулянки", пр'и чому 
вони можуть завжди між сво-
Іми „туристами" і „фахівця-
ми" висилати бажану скіль-
кість шпигунів, а кожна їхня 
„прогулянка" стаяла б під 
кермою і доглядом політко-
мів, — від дійсної виміни ідей 
та інформації'!. Для ЗДА і 
взагалі західнього світу така 
виміна ще Й тому некорисна, 
що в СССР радіо-телевізійна 
сіть відсотково куди менша, 
ані ж в ЗДА і на европейсь-
кому Заході. Тільки десяток 
соєтських міст мають телеві-
зінні стації. Тільки півтори 
мільйона осіб — і то за со-
встською офіційною статисти-
кою — мають в СССР телеві-
зори, а більшість сов. грома-
дян мають примітивні радіо-
апарати, чи пак тільки гучно-
мовці, без можливостіѓ вибіра-
ти стації. 

Совстсьні воєнні кораблі проявля-
ють таємничу активність на 

Середземному морі 
КаїрЧ). — Два і.овстські ни-

щнльники і 1 танкер перепли-
ли в минулу неділю Суезьким 
каналом від Порт Саїду в шв-
денному напрямку. Вони пові-
домилн єгипетську владу, шо 
пливуть з Севастополя над 
Чорним морем до Владивосто-
ку на Далекому Сході, але 
‚можливо, що зупиняться я-

кийсь час на Червоному морі" 
Наприкінці минулого тижня в 
східній частині Середземного 
моря появилося шість совстсь-
ких воєнних кораблів, які пе-
реплилн також Дарданельсь-
КУ протоку, повідомивши ра-
ніше про це турецьку владу. 
У проводі тієї фльотилі буѓї 
кружляк „Мьхаїл Котузов". 
Не відомо, чи два нищильни-
ки, що переплили Суезький 
канал, належали до тієї се-
редземноморської ескадри, чи 
виплили з Чорного моря са-
мостінно. Майже в тому само-
му часі трц советські підводні 
човни приплило до Порт Саї-

но потвердив, що їх „закуп-
лено" в Совєтському Союзі. В 
Ізраїлі лякаються, що ті но-
вопрндбані підводні човни 5у-
дуть служити Єгиптові для 
бльокади ізраїльських кораб-
лів в затоці Акаби. Водночас, 
поява совстських штщнльни-
ків на водах Червоного моря 
може служити тій самій цілі. 
Советські ж воєнні кораблі в 
східній частині Середземного 
моря мають ніби становити 
противагу до Шостої амери-
канської фльоти на Середзем-
ному морі та призначені для 
підкреслення совстської сили 
в очах арабських країн. Від 
1917 року вперше советські 
воєнні кораблі покористува-
лись Суезьким каналом. В 
1917 році німці затопили були 
російський нищильннк, який 
виплив з Суезького каналу на 
Середземне море. Аж у 1954 
році Совсти поставили пам'ят-
ник на могилі погиблих тоді 
російських моряків, похороне-

ду й єгипетський уряд офіцій- них в Порт Саїді 

У С В І Т І 

ф У ("Інмі (Таї) будують і.о. 
штом 100 мільйонів дол. довгу 
на 1.500 стіп і високу на 506 стіп 
водну греблю у віддалі за 260 
мнль на північ від столиці краю. 
Бангкоку Ціль греблі подвійна: 
наводнювання 1 водна сила для 
електрівиі. Половина з 20 міль-
йонового иасеіения Сіяму кори-
статнме з тісї греблі. 70 мільйо-
нів дас Світовий Банк в Ню 
Иорку, а 330 мільйонів — Сіям. 

ф АпглІАгька влада відмовила 
просьбі, щоб не стосувати обо-
в'язуючоі в Англії кількатиж-
невоі карантаннн для звірят, 
що їх ввозиться до Англії, — У 
відношенні до тресованоі соба-
ки. провідника сліпого амери^ 
канського студента Дейвіса Діс-
ті. що дістав стипендію від аи-
глійського університету. Тому, 
що студент не може ступити 
кроком без свого вірного това-
риша й опікуна - собаки, він 
радше не скористас з стипендії, 
ані ж мав би зректися собаки. 

ф Бельгійці перевели сфото-
графування цілостн свосі афрі:-
канськоі колонії Конго, вслнчн. 
ною 910.000 ќв. миль. Світлини 
роблено з літаків, із висоти від 
5.000 до 15.000 стіп. До цьогз 
часу розпродано в Бельгії коло 
вОО̀ООО світлин Із різних частий 
Конго. Деякі світлини, які сто-
суються копалень уран і̀ю і міді 
— засекретчено. 

ф Московське радіо повідомн-
мило. що в СССР випустять в 
цьому році на книжковий ринок 
п'ять мільйонів книжок аиглі(і-
ських авторів На російську мо-
BV зладжено переклади творів 
Чарлза Дікенза. Джіром Джіро-
ма, Джана Гельсворті. А. Кона-
иа Дойла. Вальтера Скотта і 
Слмвосета Мома. як теж поетів 
Шеллея t Бнрнса . 

ф До Гонг Конѓу прибули дса 
американські католицькі духов-
ннки. звільнені з комуно-кнтай-
ськоі в'язниці, Джан А. Говл І 
Чарлз Дж. МекКарті. Обидвох 
засуджено за „розсівання фаль-
шивнх вісток і поміч у шпіі-
гунській ролі". їх арештували 
були 15 червня 1953 року. Обид-
ва перевели чотири роки у в'яз-
ниці. Отець Говл частинно спа-
ралізований внаслідку примуси, 
вого сидження довгими година-
ми на земляній долівці в колії. 
без права ворухнутись, під яск-
равнм електричним світлом. 
.‚Суд" над ними відбувався у 
великій кімнаті, в якій крім 
„судді", „прокуратора", підсуд-
ннх і сторожів нікого більше не 
було. 

ф Малайська федерація буде 
найближчою незалежною дер-
жавою у світі. Урочисте прого-
лошення державности в столиці 
Куаля Люмпур заповіджено на 
31 серпня ц. р Хоч нова держа-
ва не хоче належати до про-за-
хіднього бльоку СЕАТО (Пів-
денно-східній азійський оборон-
ннй союз), проте вона мас вже 
двосторонні союзи з Англією. 
Австралією і Новою Зеландією. 
яким дала право на морсько-
летунські бази. На свій день 
державності! уряд Маляйськоі 
федерації не запросив ні одної 
комуністичної держави. 
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НАЙМЕНУВАННЯ СТАРЧЕВСЬКОГО 
Минулої п'ятниці, 21-го червня, відбулося в Оттаві, сто-

лнці Канади, заприсяження нового, цим разом консерва-
тивного уряду Канади, а між міністрами, що складали при-
сягу, був і Михайло Стар-Старчевський, син українських 
ім Іѓранѓі в з Ошави, що перебирав важливий пост міністра 
праці. Канадійська і американська преса, включно з „Ню 
Йорќ Таймсом", окремо підкреслюють українське походження 
нового міністра праці, додаючи, що цс перший раз в.історі'ї 
Канади син українських імігрантів зайняв такс високе ста-
новнще. 

Найменування Старчевського міністром федерального 
уряду Канади та вістка про це в пресі з підкресленням його 
українського походження мусіла присмно вплинути на по-
чуваяня і амбіції не тільки канадійськнх, але й амерпкан-
ських українців та взагалі всіх українців у світі. Правда, 
R анналах багатьох країн, зокрема ЗДА і Канади записано 
багато українських імен у зв'язку з поважними доеягнення-
ми в поодиноких ділянках суспільного життя, від спорт}` 
починаючи, а на науці кінчаючи. Все ж таки кількість мі-
ністерськнх портфелів занадто мала, а кандидатів до тих 
портфелів занадто багато, отже й досягнення такого успіху, 
як найменування на посв міністра с вже справді історич-
ною подією не тільки в житті людини, але і спільноти, до 
якої він належить. 

Очевидно, що шлях від сина зарібннків-імігрантів до 
міністерського портфелю великої країни с вже сам по собі 
такий, що заслуговує на окрему увагу та на окреме прн-
знання' і подив для того, що у' відносно молодому віці цей 
шлях пройшов. Але на не менше признання і подив заслу-
говус спільнота, яка мас в своїх рядах такого громадя-
кина і яка. без сумніву, спричинилась до успіху в його ка-
р'срі. Під цим оглядом наші брати в Канаді далеко випере-
дилн нас, у цій країні. Правда, вони мають на це кращі 
об'єктивні умовний. їхня країна менша і мас багато менше 
населення, в загальній кількості якого вони, після англій-
ців, французів і німців, с на четвертому місці в черзі. Про-
те, тут не тільки число грало свою ролю, хоч і як воно 
важливе в демократичній системі. Саме бо число не мало б 
більшого значення, якщо б за ним ще не крилась відповідна 
свідомість, відповідна зорганізованість і відповідна актнв-
ність. 

‚ЗБРОЙНА ДИПЛОМАТІЯ" 
Теперішня політична акція в світі розгортається рівно-

часво в двох цілком протилежних напрямках. З одного боку 
в Лондоні продовжуються наради в справі роззброєння і з 
тих нарад періодично випускасться повідомлення, які ство-
рюють враження, що. між Совстами й західнімќ яльянтами 
такн може прийти до якогось порозуміння в справі контро-
льованого обмеження зброснь. З другого боку практичний 
розвиток іде в цілком протилежному напрямку. Тільки в ос-
танніх днях командування збройними силами Об'єднаних 
Націй в Кореї ствердило публічно, що комуністи порушили 
постанови перемир'я про „замороження" своїх збройних сил 
в Кореї як щодо кількості!, так і їх озброєння, і тому аль-
янти зі свого боку вважають цю постанову за недійсну та 
відповідно поступлять. Крім того, від деякого часу подасться 
псе нові повідомлення про рух совстських воєнних кораблів 
на Середземному морі. Насамперед деякі з тих кораблів про-
плнлн через Дарданелі. опісля одні через Пбральтар. щоб 
долучитись, мовляв, до маневрів совстської фльотн на Бал-
тнку, а тепер знову повідомлено про перший ПІСЛЯ війни 
переїзд совстських воєнних кораблів через Суез, мовляв з 
Севастополя на Чорному морі до Владивостоку на Далекому 
Сході, при чому кораблі затримаються „деякий час" на Чер-
воному морі.. 

Усі ці події широко коментується в світовій пресі, а ба-
гатомовні підсумки тих коментарів, чи своєрідний коментар 
на коментарі подав у своєму виданні з 21-го червня ц. р. 
відомий впливовий журнал ..Ю. С. Нюз енд Ворлд Ріпорт", 
в статті Дейвіда Лоренеа. що є редактором того жу'рналу. 
Лоренс на історичних прикладах з цього сторіччя доказує, 
що розмови про роззброєння — попереджують війну. Так 
було вже три рази: перед першою і другою світовими вій-
намн та перед війною в Кореї. Союзники договорюються про 
роззброєння і роззброюються, а агресор тоді на них нападає 
і починається війна. На цій підставі та з подібних міркувань 
автор приходить до такого одного короткого але дуже ба-
гатомовного внснвку: із зрадниками та диктаторами не мож-
на в жадній справі договорюватись, а вже в жадному разі 
не можна договорюватись в справі роззброєння. „Як довго 
ми не можемо рахувати на підтримку народів за залізною 
заслоною і як довго ми не допоможемо їм повалити днкта-
торів. так довго ми засуджені на війну". І в цьому безсум-
нівна правда. 

нігтів із північної Кореї на 
Республіку Корею. Ця інвазія 
була одверѓни зламанням і 
перекресленням тієї точки 
Потсдамського договору з 2 
серпня 1945 року, за якою — 
всупереч постанові конферен-
ції в Каіро з листопада 1943 
року про „вільну і незалеж-
ну" Корею — поділено Ко-
рею за 38 паралелею для 
„тимчасового" о к у п а ційно-
чдміністраціЛного режиму — 
Совєтів на півночі і Америки 
іа півдні. В грудні 1945 року 
Зовстн на конференції мініс-
грів закордонних справ у 
Москві погодились на ство-
ч`ння в Кореї спільної вірчо-
ідміністряційноі комісії. Од-
заќ ті ж Совєтя зробили все 
можливе, щоб не допустити 
т,о зреалізування тісї поста-
чови. Об'єднані Нації, до яких 
ЗДА відкликались в цій спра-
іі. покликали до життя окре-
му Комісію, яка перевела б 
нагляд вад вільними внбора-
мн. на підставі яких мало 
прийти з'сдянення обох час-
тин Кореї. Однак Совєтн НІ-
коли не допустили тісї Комі-
?ії до північної частини Ко-
реі, а зате ввели там свій 
тиктаторсько - комуністичний 
оежим, зорганізували кому-
яістичну армію і штовхнули 
її на підбій південної частини, 
де в міжчасі відновлено демо-
кратичну Республіку Кореї. 
Коли війська Об'єднаних На 
цій, в першу чергу амернкан-
ські, витиснули комуністнч-
ннх агресорів ген аж по пів-
нічннй кордон Кореї над річ-
кою Ялу. що розмежовує ту 
країну від Манджурії, 25 лп-
стопада 1950 р. під поштов-
хом Москви комуністичний 
Китай кинув на Корейський 
фронт 200.000 своїх вояків, 
під зверхнім совстським ко-
мандуванням та з совстською 
зброєю. 

Таким чином жорстока 
війна затягнулась аж до 27 
липня 1953 року, коли то в 
Панмунджомі підписано пере-
мнр'я. Воно встановлювало 
тимчасовий політичний кор-
дон, що біг вздовж тодішньої 
лінії фронту, та заморожував 
збройний стан обох сторін в 
тому вигляді і на тому рівні, 
в якому він знаходився в дні 
підписання перемир'я. Зокре-
ма договір про перемир'я ва-
разно забороняв підвищувати 
існуючий тоді збройний по-
тенціял будь-котрої з вою-
ючих сторін: довозити новий 
збройний матеріал, вводити 
на територію будь-котрої час-
тини Кореї нові роди зброї, 
розбудовувати с т р а т е г ічні 
шляхи і т. д. 

Минулого четверга, 20-го 
червня 1957 року, команду-
ваяня військами Об'єднаних 
Націй в Кореї офіційною за-
явою ствердило „яскраве, по-
стійне і основне" порушуван-
ня комуністами тієї постано-
зи перемир'я. На спеціяльно-
му засіданні мішаної військо-
вої Комісії в Панмунджомі 
американський генерал, що 
промовляв в імені військ Об'-
єднаних Націй, заявив, що з 
уваги на повну віроломність 
комуністичної сторони, також 
війська Об'єднаних Націй не 
вважають себе надалі зв'яза-
ннми постановою перемир'я 
про замороження збройного 
потенціялу військ. Практично 
проголошено відразу, що з 
Японії будуть перекинені до 
Південної Кореї ескадри ра-
кетвих літаків, здібних пере-
возятн атомові бомби. 

Ця остання комуністична 

ЧИСТНА У „ВОПРОСАХ ИСТОРИИ" 
І СМЕРТЬ А. М. ПАНКРАТОВОЇ 

чалася буквально на другий 
день після підписання перс-
мнр'я три роки тому. У тому 
договорі створено Комісію, 
яка мала дбати за докладне 
дотримування постанов пере^ 
мир'я. Комуністи відразу зде-
ґрадували цю Комісію до 
фікцій Щобільше, вони звели 
комуністичних членів ТІСІ 
„вентральної" Комісії — де-
леґатів сателітннх Чехії і 
Польщі — до ролі своїх шли-
гўнів на території Південної 
Кореї, зате взагалі не допус-
кали двох інших членів Комі-
сії на терен Північної Кореї. 
Тому "Швеція і Швейцарія 
зреклися своєї участи в тій 
Комісії, а південно-корей-
ськнй уряд заборонив „нев-
тральннм" польським і чесь-
ким комуністам перебувати 
на території Республіки УхР 
реї. Внаслідок тієї нечесної 
віроломної гри комуністів — 
комуністична армія в північ-
нін Кореї, яка під кінець Ко-
рейської війни не мала зовсім 
свого летунства, тепер мас 
коло 800 літаків, із них коло 
500 ракетних і турбо-моторо-
вях, розташованих на 38-ох 
новопобудованнх летоввщах. 
Розбудовано укріплення, днем 
і ніччю звожено туди нову 
зброю і внряд, поки створено 
З Північної Кореї могутню 
фортецю-арсенал, в и п а дову 
браму для нової — ще куди 
поважнішої — агресії. І тіль-
ки свідомість, що такий ио-
внй напад був би початком 
третьої світової війни, каже 
Москві й Пейпінґові стриму-
ватнсь з атакою. 

Очевидно, що американські 
військові чннннкн відразу 
знали, що совстські й кнтай-
ські комуністи ламають. дане 
слово і використовують чем-
ність альянтської сторони для 
збільшування власної сили. 
В Кореї повторилось в 1953 
році акуратно те саме, що бу-
ло в Европі в 1945 році: ко-
ли Америка захопилась була 
тоді гаслом „хлопці додому!" 
і переводила загальну і то-
тальну демобілізацію, покла-
даючнсь на чесність свого 
вчорашнього союзника, ` то 
„союзник" заводив своєю ар-
місю комуністичний лад в )Ру-
муніі, Польщі, Східній Німеч-
чнні, Чехословаччнні. Волга-
рії і на Мадярщнні та пере-
творював ті вільні країни в 
своїх васалів. Аж після д'ове-
дення Яна Масарика до са-
могубства у Празі — при-
йшло на Заході до протвере-
зіння, наслідком якого стали 
НАТО. нова оборонна програ-
ма ЗДА та сіть західніх антиі 
комуністичних союзів. На ре-
акцію вльянтів в Кореї треба 
було ждати аж три роки. Але 
добре, що вона прийшла, бо-
дай тепер, бо вона пригадує 
Москві й Пейпінґові, що про-
вокування вільного світу — 
обосічне. Провокація в Кореї 
має хоч пізній, але той на-
слідок, що на піїаденно-корей-
ському фронті 

На протязі останнього року 
'із відомим совстським журна-
лом „Вопросьі нсторнн", вн-
цаваннм Інститутом історії 
Академії Наук ОССР і друко-
іаннм у видавництві москов-
.'i.Koj „Правди", почали дія-
гнся якісь дивовижні місте-
рії. Журнал виходив з постій-
ним запізненням, деякі числа 
його не попадали взагалі за-
кордон, хоч всі журнали 
приходять досить акуратно і 
сьогодні можна легко добути 
у ЗДА чи в Канаді, не тільки 
січневі числа совстських жур-
налів, але й навіть травневі. 

Тепер справа із „Вопроса-
ми нсторнн" потрохи виясню-
сться. Редакція цього жур-
налу, яка довгими роками на-
магалася бути не тільки мен-
тором, але й цензором усієї 
совстської історичної науки і 
затискувачем історичних до-
слідів української н інших со-
встськнх республік, сама по-
нала в немилость, чи пак по 
совстському „в опалу". Де-
які досить неповні дані й ін-
(рормації про інкриміновані 
членам редакції цього жур-
налу „злочини" подані в за-
яві новоствореної редакції, 
надрукованій у березневій 
книжці журналу „Вопросьі 
нстории", яка появилася що-
ііно в половині.. . червня 
ц. p., аж після смерти довго-
літнього редактора цього 
журналу академіка Анин Мн-
хайловни Панкратової. 

Як виходить із заяви нової 
редакції журналу, попередню 
редакцію, очолювану фактнч-
но совстським істориком` Е. 
Н. Бурджаловнм, вичищено 
за надто ліберальне тракту-
аання деяких актуальних по-
дій і проблем. Бурджаволу й 
іншим членам редакції (Пан-
кратової, як головного редак-
тора не зачіплено, мовляв, во-
на останнім часом „не мала 
впливу" на хід справ у ре-
дакції) поставлено в закид 
такі „злочини", як надмірне 
критикування Сталіна, про-
мовчаиия мадярської револю 
ції і відмова поборювати „ре-
візіонізм і націоналізм" в ко-
муністичннх партіях закордо-
ном. Крім того їх обвинуваче-
но в надто лагідному став 
ленвю до таких заклятих во-
рогів большевизму, як мсн 
шовнкн, і в перешкоджуваН-
ні спробам совстських істори-
ків „з'ясовувати вірно аґре-
снвну суть американського 
імлеріялізму". 

Фактнчннм головним ре-

Мюррей Снайдер повідомив 
про перекинення до Кореї 
модерної зброї. Обидва найно-
віші історичні доку'менти 
Комісії Об'єднаних Націй про 
поведення Совстського Союзу 
на Мадярщнні та заява гене-
рала Гомера Ліценберґа 
Панму'нджомі про зламання 
комуністами договору про 
перемир'я в Кореї — до-

з'являсться шкульні для московських 
летунство. здібне перевозити 
атомові бомби, — це неприсм-
на новина для Москви і Пей-
пінгу-

Парадоксальним збігом об-
ставян сталось таке, що того 
самого дня, коли на Лондон-
ській консреренції Геролд 
Стассен проголосив новий 
амернканськнй илян першої 
стадії міжнародного роззбро-
сння. Кебот Ладж в Об'сдна-
них Націях заповів віднов-
лення проти Совєтів акції в 
справі Мадярщинн, а речник 
державного д є п а р т а менту 

і 
китайських комуністів удари 
Вони є доказом, що Лондон 
ські розмови на тему роз-
збросння не роззброюють мо-
рально, не затемнюють йому 
дійсного образу, що таке Мо-
сква Й Пейпінг та не послаб-
люють західньоі оборонної 
снлн. Стверджені найавторн-
тетнішнмн установами Об'сд-
наннх Націй віроломність, 
облуда, забріханість і жорсто-
кість комуністів на Мадярщн-
ні та в Кореї — це правиль-
на nepecTopdra'пе'ред ще од-
ною віроломністю — в ділян-
ці роззброєння. 

дактором журналу, на місце 
вичищеного В у р д ж а л ова, 
призначено совстського істо-
рнка і публіциста якогось Н. 
Л. Мацушкіна. З редколегії 
вичищено ще інших її членів, 
але залишено ім'я А. М. Пан-
кратової, не зважаючи на те, 
що вона померла ще до вихо-
ду цього спізненого березне-
вого числа. Водночас із цнм 
відібрано загальний нагляд 
Мд видаванням журналу від 
Інституту Історії і передано 
його Історичній секції Акаде-
мії Наук СССР, яка с надряд-
вою установою. Які дальші 
консеквенції посипалися . на 
голови вичищених, про це ні-
чого ближче невідомо, бо, як 
звичайно. в таких випадках, 
совстська преса про це ніяких 
даних не подає. 

В досить таємничому світлі 
на тлі цісї чистки представ-
лясться справа ненадійної 
смертн довголітнього голов-
ного редактора, журналу „Во 
просьі нсторнн" Аннн Михай-
ловни Панкратової. Вона, як 
член центрального комітету 
комуністичної партії Совст-
ського Союзу, член Президії 
Верховного Совєту СССР, вн-
датна дослідниця історії з ти-
тўлом академіка, мусіла бути 
і була відповідальною за го-
ловну лінію журналу, і коли 
брати до уваги совстські тен-
денції і практики в науковій 
ділянці, без її апробатн чи 
хочби без її відома ве могла 
появитися жадна спірна чи 
дискусійна стаття: Тепер же 
з одного боку новопрнзначе-
на редакція стверджує, що 
вона не мала ніяко`го впливу 
на хід справ у редакції жур-
налу „Вопросьі нсторнн" і а 
другого боку вона помирає 
раптом в ненадто похилих лі 
тах (60 років життя) перед 
виходом журналу із цілком 
зміненим складом редакції 
з гострим засудженням діяль-
ности попередньої, очолюва-
ної офіційно А. М. Панкрато-
вою, редакції. 

У зв'язку з цим дуже ха-
рактернстнчне теж намаган-
ня совстських провідних дер-
жавнлх і партійних чинників 
скинути з Панкратової всю 
відповідальність за помилки, 
ухили і „злочини" редакцій 
ної колегії журналу „Вопро-
сьі нстории". Це намагання 
тим більше зрозуміле, що 
крім згаданих високих постів 
у партійному житѓі, вона бу-
ла провідною особистістю в 
ділянці совстської історичної 
науки: вона була предсіднн 
ком Національного комітету 
істориків СССР, керівником 
катедрн історії СССР в' Ака-
демії суспільних наук прн 
ЦК КПСС, членом Міжнарод 
ного комітету істориків і кіль-
какратним делегатом Совст-
ського Союзу на міжнародні 
історичні конгреси. Коли взя-
ти до уваги всі ці високі ста-
новнща, то стає цілком зро-
зумілою тенденція совстсько-
го уряду і партії відсепарува 
ти її від „шкідливих тевден 
цій", продовжуваних на про-
тязі останнього року у „Во-
просах нсторин", і з другого 
боку дозволити ЇЙ померти 
перед . . . засудженням цих 
тенденцШ і перед проголо-
шенням внсліду чистки. Для 
тісї мети чекали з виходом 
березневого числа журналу 
аж до 15 червня, значить до 
двох тижнів після смерти 
Панкратової. 

Цікаво, що Анна Михай 
ловна Панкратова народнла-
ся в Україні (Одеса), де'й за-
кінчнла середні і високі шко-
лн (Одеський чи пак ново-

^"""ВЯЧЕСЛАВ НОНСТЯНТИЙОВИЧ 
П?ОКОПОВИЧ 

(З нагодн 15-их роковин смертн) 

На місяць червень припада-
ють роковини і народження 
і емсрти вндатного україн-
ського громадського і полі-
тичного діяча — -Вдчеслава 
Констянтнновнча П р о к о п о -
вача, 

В. К. Прокопович народив-
ся в Києві 10 червня (по ста-
рому стилю) 1881 року в ро-
днні священика отця Кон-
стянтнна Прокоповнча. свідо-
мого українця. Дитячі роки 
провів В. К. у Златополі, на 
Київщині, середню освіту здо-
був у Білоцерківській гім-
назії. По закінченню серед-
ньої школи вступив він на іс-
торвчво-ф і л о с о фічннй фа-
культет Київського уиіверси-
тету св. Володимира, де пнль-
но студіював історичні науки 
під керівництвом знаного іс-
торвка проф. Володимира Ан-
тоиовнча. Після отримання 
унії)ерситетського д и п л ому, 
отримав посаду вчителя істо-
рії в одній із державних гім-
назій в Києві. Закоханий в 
правдивість історичної науки, 
зокрема в історії княжо'ї доби 
І гетьманщини, молодий пе-
дагог не міг не одійти од офі-
цшного курсу російських іс-
торнків. типу Іловайських. 
Тому незабаром В. К. Проко-
повнч попадає на індекс полі-
тнчно неблагонадійних вчите-
лів, а згодом його звільнено з 
посади із забороною займати 
державні посади. .Дише через 
кілька років вдалося В. К. 
Прокоповичеві влаштуватися 
на посаду вчителя у приват-
шй гімвазії в тому ж Києві. 

Українське політичне жит-
тя зразу ж втяѓло В. К. Про-
коповяча у свій крутіж. Пі-
сля 1905 року він спочатку 
вступає в українську партію 
раднкал-демократів, я .отім 
до Т-ва Ўкраїн'`` - - Посту-
повців. Одночасно друкує свої 
статті в щоденній і періодич-
ній пресі, що почала ширнти-
ся після відміни закону 1876 
року. Свою любов до праці 
над українською старовиною 
він задовольняє роботою в ор-
ганізаціі Відділу „Старого 
Києва" при Київському Місь-
кому Музеї на посаді вченого 
бібліотекаря. Там В. К. знай-
шов величезні матеріяли до 
історії Києва, особливо за пе-
ріод існування в Києві т. зв. 
УМаґдебурського права. Там 
власне зародилася думка на-
пнсатн наукову працю, що 
вийшла друком лише по 
смертн В. К. на еміграції в 
Парижі -під назвою „Під Зо-
лотою Корогвою", і яка ви 
світлює сторінки з минулого 
дорогого для В. К. золотовер-
хого Києва. 

Революція 1917-го року 
цілком захоплює активну на-
туру В. Прокоповнча. Того ж 
року вів стає членом Укра-
їнської Центральної Ради. 

Разом з тямиш' ретельно пра-
цюс над організацією першо-
го міністерства освітя. На по-
чатку 1918" рбку, після І. М. 
Сте'ленќа він стає міністром 
освіти, але 'після гетьмансько-
го перевороту, 'разом з своїми 
товаришами''по партії О. Ло-
тоцьким, О."Шульгнним і І, 
Фещенко-Чопівським ВІН ВИ' 

Поїхали такн у двійку, іішибнла поїхав мотоциклем з 
комісаром до поблизького містечка Сули, а один поліцнст 
залишився на станиці. 

Дорога була препогана. Авто переверталося у величез-
них ямах і щохвнлннн грязло в болоті. А тут надходила ніч. 
Під горою, яка вела в лісок, треба було таки стати й допо-
когти моторові, який важко сопів з перевтоми. 

— Щоб лісок переїхати, а там дорог`а краща! — зідхнув 
шофер. Павловськин поклав ќріс на колінах і нічого не від-
повів. Нині в його брата іменини. Прийде з певністю Зонька, 
а його не б у д е . . . — От собача служба! — процідив крізь 
зубн і з досадою плюнув перед себе. 

Шофер з-під ока глянув на нього. 
Якщо так часто плюватимеш.'то, поки доїдемо до 

м`ста, затопиш мотор' 
— А тобі що до того! Ти пильнуй шляху, а не мене! 

— відрізав гнівно Павловськин і витягнув цигарки. 
Але ніяк не міг закурити Авто переверталося збоку на 

бік і кидало собою, мов у лихорадці. 
Марковокяй глянув ва небо. Було закрите чорними. 

гусгзчн хмарами, які здавалося, осіли на верхів'ях дерев. 
В іжажялн в ліс Спершу тут і там крізь рідкі ще де-

р с м блимали світла в далеких хатах, а відтак і того же було 

видко. Шофер звільнив бігу, хоч дорога покращала. Вимо-
стнв її ліс своїм м'яким листям. Болото жвакало під широ-
квмн колесами авта, а з дерев падала мряка й окутувала 
авто сріблистим серпанком. Мотор заторохкотів сильніше, 
йому відповіли дерева, зашелестіли корчі. Два ясні рефлекто-
рв неначе шукали чогось по шляху. 

З'їхали в долинку і поволі піднімалися під гору. Мряка 
густішала й кожне дерево здавалося велетом, що своїм кв^-
тнстим галуззям комусь то погрожує. Марковський підняв 
комір і засунув ручаї в кишені. Шофер байдуже глядів в$ 
шлях, тримаючи керму, а в Павловського зродилася рішуча 
постанова. 

— Як лише приїду в місто, вип'ю! В першому кращому 
шинку! Вип'ю! Собача служба! 

Авто виїжджало нагору. А відтак знову'вдолнну. і тоді 
вже простий шлях у місто. Щоб лиш переїхати гору. Тут 
ліс був нангустішни, і дорога вузька. Можна було легко за-
чепити дерево. , 

Нагло недалечко грянув стріл. Марковський з Павлов-
ськнм зірвалися з місця і вхопили кріси в руки, а шофер 
поневолі здержав авто. Мотор пискливо відсапнув, а ліворуч 
з-за дерева блимнув вогонь, і коло вуха% Марковського про-
низливо засвистало. 

т— Наяад! — крикнув Павловський. і не міряючи, стрі-
лив ліворуч. 

Кілька стрілів відповіло рівночасно, 
— ГОНИ! — крикнув до шофера Марковський, міряючи 

крісом у мряку. 
Шофер натиснув ногою, авто дивовижно підскочило й 

почало нестримно гнати вперед. 
Знову залунали стріли. 
— Уважай жа Фі^тку' — крикнув до шофера Марков-1 

ський і обернувся на сидженні, щоб глянути, що діється за 
автом. 

Якісь тіні відірвалися від дерев, і сповиті мрякою, під-
бігали ближче. Марковський прицілився і стрелив. Тінь, за-
хиталася. Марковський піднявся на сидженні. щоб мати кра-
щий приціл і обернувся до шофера та нагло занімів. Сто-
ячн на сидженні, він побачив дріт. Так, металевий дріт, роз-
вішенни на висоті голов в авті, між двома старезними ду-
бами. які творили фіртку в долину. Ннжче був розтягнений 
один дріт, а вище інший. А авто гнало вперед. 

Щось здушило за горло Марковського. Хотів крнкну-
ти, зіскочити з авта, але вже було запізно. В уривку момен-
ту блиснуло Марковському обличчя судді, як говорив йо-
му про крадіж дроту, привиділася його жінка, мешкання. 
Він крикнув, кидаючи ќріс, щось гостре-гаряче в'їлося йому 
в тіло, залунали зойки і крики, хтось гаком роздер тіло й 
стало тихо. 

Напів здушений при дереві мотор авта димів. Від дерев 
відділялися тіні і, посвічуючи маленькими вогниками ліх-
тарок. поволі наближалися до авта. 

Провокатор 

Комісар поліції, Кремер. глянув уважно на чоловіка, 
який сидів проти вікна й сягнув до електричного сучка. 

— Може, краще, не світіть, пане комісаре! — сказав 
спокійно чоловік. 

— А й справді! — погодився комісар. — Але ве бів-
теся, нас тут і так ніхто не догляне. 

російський університет). З 
Україною були зв'язані і ро-
кн 1919-22 її партійної діяль-
ностн від самого початку 
вступу до комуністичної пар-
тії в р. 1919. Все ж такн при-
хнльністю до України не ви-
значалася й історію України 
трактувала з російського шо-
віїгістнчного становища, як 
частину історії Росії, прнсвя-
чуючн цілком такн мало міс-
ця проблемам української іс-
торії на сторінках редагова-
ного нею^урналу. Найвндат-
нішямн u творами є праця 
„Велікій русскій народ" 
(1952) й „Історія дипломатії", 
том 3 -а (1945). Померла А. 
М. Панкратова 25 травня ц.р. 
і похоронено її на державний 
кошт і з участю партійних і 
державних достойників 27 
травня ц. р. у Москві. 

О. Р. 

ступає з уряду. Одначе полі-
тнчної праці не покидає. Пра-
цюс вш в Київському Губер-
ніяльному '`Земстві, на чолі 
якого став Сймон Петлюра. 
Після ареЉту С. Петлюри 
гетьманською владою, В- К. 
Проќоповвч-првступас до нн-
конування його обов'язкш. 
Пізніше ціляй 1919 і початок 
1920 року В. К. Прокопович' 
залишається в Квсві, тісно 
працюючи 'здебільшого на на-
уковому полі` разом з своїми 
приятелями ' 'С. Єфремовим, 
Д у р д у к і в с ь к н м , Гермайзе. 
Лише у травні 1920 року по-
вертаеться нін до активної 
політичної праці: Головний 
Отаман Снмон Петлюра по-
кликав йог̂ р на пост прем'єр-
міністра. Ад^ вже в листопаді 
1920 року почався новий етап 
— еміграція. 

Спочатку" — Тарнів, біля 
Кракова, потім — Щепіорно, 
де були ‚Інтерновані вояки 
Армії УНР„ потім знову Тар-
нів, Варшава. Наприкінці 
1923 року. Головний Отаман 
Снмон Петлюра запропонував 
В. К. Прокоповичеві виїхати 
разом з ним'на Захід. Отже 
вдвох вони'виїхали спочатку 
до Будапешту", далі до Відня 
й Женеви,0Де очікували візи 
до Франції. Наприкінці 1924 
року потрапили врешті до 
Парижа. Поч'атќи життя в 
Парижі були тяжкими. В. К. 
почав працювати фізично в 
одному французькому видав-
ництві пакуючи книжки. Ля-
ше всередині 1925 року Снмо-
нові Петлюрі пощастило за-
класти видавництво „Три-
зуб", яке мало завдання 
згуртувати! -'розпорошену уи-
раїнську еміграцію. На чолі 
видавництва і головним ре-
дактором тижневика „Трн-
зуб" став В. К. Прокопович. 

Перше число тижневика 
„Тризуб" вийшло 15 жовтня 
1925 року. Снмон Петлюра 
приймав участь у виданні, пн-
сав також ета'пі і замітки, 
реферував-. совстську пресу. 
Тижневик ^юзходився світа-
мн, набував силу прнхнльни-
ків і передплатниіав, здобу-
вав видатних співробѓгнн-
ків. Але у травні 1926 року 
сталася велика трагедія — 
25.-го травня 1926 року впав 
на вулиці і' Парижа Снмон 
Петлюра, пронизаний кулями 
підісланого. б о л ь ш є виками 
убивці. Згідно з законом 1920 
року, місце Снмона Петлюри 
зайняв голова ради міністрів 
Андрій Лівицькнй, а В. К. 
Прокопович догодився стати 
прем'єр-міністром. Цей період, 
хоч і ТЯЖКИЙ, так описує 
проф. Яковлів: „І тут в цих 
тяжких обсўтавинах, прн вв-

(Закінчення на crop. 3-ій) 

ЯК ТЕБЕ КОХАВ Я . . . 
Як тебе кохав я — 

сам-we знаю. 
Так любить в житті 

лиш можна раз. 
Ми сдрім 'чуттям 

S не'знали краю, . 
В тншнні. Ве людям напоказ. 
Хай була в нас доля небагата, 
Не така, як Іншому дана. 
Але Щастя воїна - солдата 
Все ж таќя я вичерпав до дна. 
Ну, І що ж, спитаќѓть. 

як'же далі? 
Далі — бій, 

як ‚писано в судьбі. 
Тільки часто 

снилось на привалі 
Посмішка та очі голубі. 

ЯР. ШПОРТА 

оком на вулицю. Темніло. В протилежних 'крамницях світн-
t S L ? 5 E 2 ^ J S ВУЛН,`ЯХ вУло темно. Комісар хввлнну думав., врешті обернувся до присутнього. 

— Це дуже цікаве, що ви говорите, так, дуже цікаве. . . 
Але. . ваш гурт — це ж майже самі молоді хлопці. Рево-
лющйва ж робота погребўе не тільки юнаків, але й стар-
шнх, головно проводу старших. ' 

ш е м Ч Г , а ? п ^ Є Р С Я В И Г І Д В 0 " а к р і с л і й'загорнувся пла-щем, закидаючи ногу на ногу. 
— Є старші! — сказав тихо. 

. ` , Є ? — ж и в о заговорив комісар. —' Йў. хто ж пе та-кнй? Чому ж я їх не знаю? РУ хто ж це та 

кійноТ В ^ Й РІЧ' ЩО Й Я НС З Н а ю ' ХТ0 ^— ЙІ"ОИ" спо-
- Як це, ви не знаєте? Ви дотепер не змогли довідатися 

хто з. старших працює в підпіллю? Вибачте а?е ж цеТва^' 

шого довір я до вас. Вн мусите неодмінно довідатися хто 
зі старших співпрацюс з вашим гуртом б Т а н т ^ ^ , ^ Г 
падќу ми будемо змушені Р В п Р о т н м о м У M " 

Чоловік сухо засміявся. " - ' 
ГьЗ$?ѓ0. ПІСЮО` П а Я Є х о м і ^ р е ! Вн будете змушені І більше не охороняти, а я слЬ чп W u — ^ 

З .!_.__„_ . . ^ з а THV вякористасте всі 
мене 
мої дотеперіщні зізианцл 

Шдійшов до віќйн, гюзхилнв Љ№ЄкЩШ№ЉЛЖЬАШЌ.ЩЛіоІ Цю щсию. ааиедомісаре, я 



ж Ш. ``` СВОБОДА, СЕРЕДА, 26-го ЧЕРВНЯ 1957 

ЯН JfPIO БУВ У КИЄВІ 
Недавно прочитав а в „Сво-

боді" про те, що у Франції по 
їіер міністер Еріо, який люино 
по собі для нвс'украівціг, 
непрощально ` поганий спо 
мни. В 1932-33 p., ц повернув 
шись з поїздки по. Україні, вів 
здавив світові, вдо, в. Україні 
нема і не ноже бути, голоду, а 
це, мовляв, говорять та пн-
шуть люди українського похо-
ДЖЄНВЯ, щоб викликати не-
сприятливий фермент У захід-
ніх державах. .,_.' ц1 

Я, як наочний свідок прві'л-
ду міністра Еріо до Кисва, ба 
жав бн хоч частндшр оправ 
дати небіжчика. Дехто спн-
тас — чому? На це-я.постара-
юсь дати відповідь, ,Я певний, 
що коли б тоді до Кнсва прн-
їхав, замість француза, наш 
український найкращий дн-
плоиат-політик, то $ўв би та-
кож сказав те саме,̀ .що сказав 
Еріо. Хто не знас большевиць. 
них хитрощів та вміння обду-
рюватн закордонних, відвіду-
вачів, той справді діла не роз-
бере. 

якостн, 
Кисва і 

Було то вліті 1932 року, під 
час жнив. У свойі справах 
прибув я потягом' до Києві 
кого 10-ої години ранку. Мав-
шн доволі часу, постановив 
собі пройтися ПІХОТОЮ з двір-
ця аж до міської ради, де мав 
залагодити справи. Відразу 
здивувала мене загальна час-
тота та відсутність'̀ на двірці 
і вулицях обідраного та вн-
сяажеиого народу.' Де - не - де 
маяли червоні прапори. 

Іду прекрасних бульваром 
Шевченка, любуючись розло-
гими тополями. Доходжу до 
Хрещатика, і тут' зауважую 
величезні зміни. Ціл̀ а вулиця 
виглядала немов бн дрвжелез-
ний змій. Не було', ні" одного 
вікна, що б у ньому ре маяв 
червоний прапор. Але після 
кількох хвнлнн ходу, вся чер-
віиь прапорів немов зникла, 
бо маю увагу рривернуло 
щось іднше, цікавіше, а саме: 
виСтавові вікна всіх крамниць 
були прекрасно ўДекоровані 

товарами прерізної 
про які мешканцям 
всьому українському народові 
навіть і не снилося. Чого тіль-
ки там за склом не було і як 
по-мистецьки все те було впо-
рядковане! І виринула тоді в 
мене думка: за всяку ціну пе-
рейти на постійне жити в Кн-
сві. Хвилево здалося, що міста 
та більші промислові центри 
вже дочекались того кращого 
завтра, яке обіцяли і посьо` 
годнішній день обіцяють боль-
шевнкн. 

І ось так, стоячи під виста 
вовим вікном та роздумуючи 
про те, що так зле не'С, як я 
Ще вчора думав, рішив я зай-
тн і щось купити в крамниці. 
Підійшов до дверей — замкне-
но, підійшов до других — теж 
замкнено. Ах, сьогодні ма-
буть, якесь велике свято, тож 

позамикано! Але цікавість 
не давала спокою, і я давай 
заглядати крізь щілини до 
крамниць. І що ж я там поба-
чив? На превелике розчару-
вання, побачив порожнечу, 
порох та купи сміття. Однак, 
я не знав, кого властиво ко-
муністи будуть обманювати. 

Іду далі в напрямі міської 
ради. Спостерігаю ще одне ці-
каве явище: на перехрестях 
вулиці стоять військові. Усіх 
прохожих, що були сяк-так 
вбрані, мочкн пропускали, а 
обдертим та босим показува-
ли дорогу на інші вулиці поза 
Хрещатик. Таких щасливих 
мешканців Ќнова, яких про-
пускали, було дуже мало в 
порівнянні з тими, яким забо-
ронялн вступ иа святочно 
прикрашений Хрещатик. Ці-
лими гурмами вертались вони 
назад, шукаючи по смітниках 
поживи, бо це було по всій 
Україні на деннім порядку. 

Довідатись про те, що це за 
свято, я ие відважувався, бо 
це могло б мати прикрі на-
слідки. Я вже мав досвід у 
таких справах, і тому не пн-
тався про це нікого. Аж коли 
підійшов до міської ради, я 
припадково дізнався, в чому 
справа. Коли мене стояло двос 

ГОРОД УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І 
СПРАВА ПАМ'ЯТНИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Місто Клівленд о широко 

відоме оригінальним і однво-
ким, не тільки на Америку, 
але й на увесь світ т. зв. „Го-
родом Культури"- В розкіш 
нону парку поодинокі народ 
пості, що творять населення 
нашого міста, мають свої ок 
ремі городи. Знаходяться і 
них статуї ft погруддя най' 
визначніших поетів, пнсьмен-
ників, учених, філософів, цу-
зиків, політичних діячів І т. и. 
і кожний виконаний із прнта-
манним смаком і в іншому 
стилі. 

„Город Української Куль-
турн" заснований у 1940-му 

старших інтелігентних му 
щнн. Один з них говорив стн-
шенвм чолосом: „Бачиш, ЯКОЇ 
краси дочекався ваш Хреща 
тик? Уяви собі, до якої ШТУЧ' 
ки взялася комуністична сво-
лоч — обдурювати французь-
коѓо міністра!" Зауваживши, 
Що я з зацікавленням прнслу-
хаюсь їхній розмові, вони враз 
відійшли. Мені, однак, і цього 
було досить, бо я вже знав, 
для кого „врізали" комуністи 
таку хитру і коштовну штуч-
ку. Коштовну тому, що треба 
було багато попрацювати і 
вкласти багато грошей, щоб 
надати Хрещатикові святоч-
ного вигляду. 

Ось так пройшла година 
часу. Нараз товпа заворушн-
лась: їдуть -їдуть! Перед бу-
динком міської ради побачив 
я серед дороги ўдекорований 
танк з платформою для про-
мовців. На будинку повівала 
незліченна маса прапорів, між 
ними й французькі. Оркестра 
у військовій уніформі, кілька 
промовців і ще деякі ПІДЛН-
зайкн стали на своїх місцях. 
Святочна валка з гостем посу-
валась поволі, щоб достойний 
гість міг краще проглинутись 
до всього багатства, яке мають 
большевнкн і народ в Укра-
їні. 

(Закінчення буде). 

ЦЕНТРАЛЬНА УПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
УЌРАНЦІ (ОДВУ), Інк. в ЗДПА 

— ПОВІДОМЛЯЄ — 
що в днях від 5-го до 7-го ЛИПНЯ 1957 року 

„^ V ' ^ . r Ч чкгіЩО НОРКУ, 
в приміщеннях готелю СТАТЛЕР — ирн 33-ін вул. Е. і 7-ій Бвеяі 

. , ВДЦВУДЕТЬСЯ 

СВЯТОЧНИЙ З'ЇЗД 
члопіп Оог.аііхчдії Державного Відродження України (ОДВУ) ; Українського ЗО-іо-
того Хреста (УЗХ); Молодих Українських Націоналістів (МУН) і Об'єднання Ук-

раШськнх Академічних Товариств Національного Солідарному „ЗАЃЙВО" f 

^І^"ЇГ "'''^`для ЗУСТРІЧІ" 
з одним з внзначнілгих вояк in Леґіону УСС, полковником Київських Січових Стріжь-
ців. Шефом Штабу ДІсвоІ Армії Української Народної Республіки, співтворцем і 
першим крано'вим Комаядантом Української Військової Організації (УВО) та 

Головою Проводу Українських Націоналістів, Внсокодостойним 

ПОЛК. АНДРІЄМ МЕЛЬНИКОМ 
т 

" ' з такою ПРОГРАМОЮ: 
П'ЯТНИЦЯ: 5-го липня 1957 р. — год. 2:30 по полудні 

` Ресстрадія учасників З'їзду почнеться о год. 1:30 по полудні прн вступі на залю. 
Кожний учасник отримас прн реєстрації пам'яткову з'Іздову відзнаку, виготовлену 
по-мистецьки з^'металю з датами зустрічі з Головою Проводу Українських Націо-
налістів. Реєстраційна оплата виносить — 2.00 дол. 

В Святочному З'їзді, що с виключно внутрішиьо-оргаяізаційною імпрезою 6е-
руть участь ТІЛЬКИ ЧЛЕНИ ОДВУ, УЗХ, МУН-у і „ЗАРЕВА". 
1. Відкриття; 
2. Молитва; -
3. Привітання 'Голови Проводу Українських Націоналістів — Внсокодостонного 

полк. А.,‚Мельника; 
4. Привіт від Економічної Комісії при ЦУ ОДВУ і вручення Грамот членам, що по-

заплачувади декляровані ними квоти на Фінансову Базу; 
б. Привіти представників Відділів та поодиноких осіб І складення датків на Ви-

звольняя фонд. 
Час складання привітів с обмежений від 3-5 хвилин. 
О год. 8-ій ввечорі відбудеться в приміщеннях того самого Готелю — 

^ З А Б А В А ^ 
иа яку запрошусмо, крім членів ОДВУ. УЗХ. МУН-у, і „ЗАРЕВА", їх симпатинів та 
всіх тих, щ о хотять провести той вечір серед своїх знайомих. На забаві ѓрас знана 
оркестра п. БОСОГО. Вступ на забаву — 2.00 дол. від особи. 

в 
СУБОТА: ..6-го липня 1957 р. — год. 9-тв перед полуднем 
1. Доповіді: ' 

'аЎ. лідпоручнпка ОДВУ; 
б) , відпоручника УЗХ; 
в), відпоручника МУН-у; , 
г`). відпоручника „ЗАРЕВА". 

2. Дискусія над виголошеними доповіддями; 
3. Схвалення резолюцій; 
4. Закриття "З'йду. 

О год. 7-і! ввачорі відбудеться в приміщеннях Готелю — 

ВЕЛИЧАВИЙ БЕНКЕТ 
в честь Голови Проводу Українських Націоналістів. Високодостойного — полк. А. 
МЕЛЬНИКА, 'на який запрошусмо всіх членів ОДВУ, УЗХ, МУН-у. „ЗАРЕВА" і їх 
симпатинів та представників Центральних Організацій. Вступ на БЕНКЕТ вжно-
сить 15.00 дол. від особи, які треба заплатити найпізніше до дня 25-го черепа 1М7 
року, пересилаючи цю належитість на адресу Центральної Управи ОДВЗч Побажа-
НИМ С ВЄЧІрНІЙ 'стрій. ... ; _ 

Усіх тих Українців, що бажають взяти участь в БЕНКЕЃЃТ, однак через орак 
їхніх адрес не отримали від нас запрошень, просимо прислати иа нашу адресу, не 
пізніше як до 30-го червня, квоту 15.00 дол.. за вступ на БЕНКЕТ, подаючи свос 
ім'я і прізвище та точну адресу, а ми їм вишлемо відворотно запрошення, враз з 

^мовлення на Бенкет просимо вис. на адресу: P.O. Box 4, Cooper SU. New York; 3. 
Приміщення, в яких будуть відбуватися заплявовані Імпрези, с охолоджувані. 

НЕДІЛЯ: 7-го липня 1957 року 
Участь учасників Святочного З'їзду в Богослуженнях в українських церквах. 
О год 114Й перед полуднем засідання ЦЕНТРАЛЬНОЇ УПРАВИ прн співучас-

ти Головнях Управ УЗХ. МУН-у 1 „ЗАРЕВА" та Рнсокодостоиного Гостя, полк. А. 
МЕЛЬНИКА. . 

Ню Иорк, в червні 1957 р. 
ЗА .ЦЕНТРАЛЬНУ УПРАВУ ОДВУ: ,_ 

Проф, ІґЎ`Ь. НелрвдгькиЯ'Грановськнй. голова; Д-р Володимир Мязса#Яів,' 

році й охоплює 3 акри землі, 
иавльовнячо розташопаної 
над річечкою Довн. На гор-
бочку вад її берегом стоїть па-
м'ятннк Т. Шевченка ft вага-
дує далеку могилу в Канові 
вад Дніпром. Просто на шлях 
споглядає велична постать 
Володимира Великого і благо-
словляс хрестом. Збоку, ва 
високому п'єдесталі пл`руддя 
замисленого `і Франка мов би 
МОРИТЬ: 

Весь вік я труди$ся, 
страждав для одної ідеї... 
На лівів стороні прн вході 

знаходиться колюмнова -бра̀  
ма, а на вій гордо і впевнено 
красується ваш Тризуб. На 
бічних стінках видніють мар` 
мурові плити з горорізьбамн 
В. Хмельницького і М. Гру-
шевського. 

„Город Української Культу-
рв" не тільки нагадўе нам на-
шу чарівну б дорогу батьків-
щвву, але і служить пропа-
ґавді її імѐ ви. 

Тут кожного року літом 
з'іжджаються численні відві-
дувачі з різввх сторін Аисрн-
ки, а часом із широкого світу 
та наглядно можуть перекоиа-
тнся про окреміпшість україв-
ськоі нації, її високу культуру 
ft безперернвне змагання до 
волі. 

Насправді належнться зло-
житн глибоке признання на-
шни давнім імігравтам за їх 
гаряче патріотичне серце, що 
не дозволило залишити свій 
нарід позаду інших. 

ш4 
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„Союз Українок" у Клівлеп-
ді, відділ новоприбулих під 
головуванням п. М. Ставннчої 
і відділ давволрвбулвх під 
проводом п. К. Мураль рішив 
збагатнтв „Город Украінськоі 
Культури" пам'ятником Лесі 
Українки. ч 

Наше жіноцтво забажало 
віддати честь rift, що виводи' 
ла у своїх творах безстраш-
них, завзятвх лицарів - героїв 

вказувала шлях безкомпро-
місової боротьби за права ft 
волю української нації. Тіѓ:, 
що вогненним, революцій ним. 
поетичним словом „вихопила 
заржавілий меч із піхви" б 
нагадала, що „зброя вже жде 
борця". , 

Попередні пам'ятники вико` 
нав славний скульптор О. Ар-
хипенко ft вони звертають ва 
себе увагу американських І 
світових фахівців. 

Члени місцевого „Союзу 
Українок" довго прнзадуму-
валнся, кому дрруяятн внго-
товлення проекту, що вірно 
відтворив би постать і духо-
вість великої поетќи. 

Вибір випав на відомого 
скульптора М. Черешньовсь-
кого, який чи не найближче, 
стоїть до поетќи, бо зі зброє{'! 
в руках у рядах леґендарно-
героїчної ЎПА здійнював кп-
неві Л. Українкою гасла. Са-
му ідею поставлення пам'ят-
ннка Лесі Українці, — різь-
бар М̀. Черешньовськнй прий-
няв із очевидним захопленням 
та забажав бути не тільки 
творцем проекту, але теж 
увійти в члени будівничого 
комітету. 

З нагоди 7-го з'їзду ЎПА 
Він перебував у Клівленді й 
тоді на спільному засіданні 
вибрано один із проектів, як 
теж місце в парку, де мав би 
стати пам'ятник. 

На високому постументі, не-
мов на початку кам'яного 
шляху стане імпозантна пос-
тать полум'яної поетќи. 

Справа будови пам'ятника 
Лесі Українки дорога напевно 
всій українській спільноті. 
Треба сподіватися, що знай-
деться багато таких громадян, 
які грошевими датками допо-
можуть „Союзові Украївок" у 
Клівленді поставити стутую з 
якнайкращого матеріалу ft 
відповідно гонорувати мистця-
скульптора. До речі в „Горо-

ВЯЧЕСЛАВ КОНСТЯНТИНОВИЧ 
ПР0Н0П0ВИЧ 

(Захілчення ві сторони Зої) 
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конанні найважливіших на 
ціональво-державних і гро-
мадських обов'язків, вияии-
лнся у всій силі великі б різ-
номанітні здібності, що ними 
Господь щедро обдарував В 
К. Від був усюди, всім роз-
поряджався, полагоджував 
тяжкі справи, давав поради 
з милою привітною усмішкою 
наказував, Мирив, радив 
працював..." Але одночасно 
знаходив час і для наукової 
праці. Безмежно багатий на 
бібліотеки Париж одкрив для 
нього надзвичайні скарби. І 
своїх розшуків він не поки-
дав до самої смерти. 

Війна 1939 року перебила 
усталений ритм життя В. К. 
Прокоповнча, який одружив-
ся 1931 року із панею Єлн-
саветою Мншківською, вдо-
Вою по покійному генералі 
генштабу Євгені Мишківсько-
му. Влітку 1940 року перед 
наступом гітлерівських військ 
В. К. з дружиною покидає 
Париж, прямуючи на південь. 
Перебуває спочатку біля По 
8 Піренеях, а потім переїз-
днть до Агей на Рів'ері. Тяж-

часи почалися'для В. К. 
початку січня 1942 року 

повернувся він під Париж, до 
Свого будинку в Бесанкурі, не 
маючи жадних матеріяльннх 
перспектив. Припадкова пра-
ця дружини (вишивання) 
ледве дозволяла зводити кін-
ці з кінцями. Але часто-густо 
доводилося й недоїдати. Пере-
несена тяжка хвороба В. К. 
на півдні Франції ослабила 
Його серце, в червня йому 
стало погано. Викликаний лі-
кар ствердив приступ „груд-
ної жаби". Другий приступ 
хвороби під ранок — пере-
рвав життя В. К. Поховано 
В. К. в Бесанкурі, де згодом 
На Могилі Покійного дружина 
Його поставила прекрасний 
пам'ятник. 

З Іменем В. Прокоповнча 
зв'язано заснування в Парв-
жі Української Бібліотеки ім. 
Сим ока Петлюри, основопо-
ложннком якої був В. К. Ор-
ганізацію і ведення її дору-
чнп він Іванові Руднчеву. 
Прв( Бібліотеці засновано бу-
ло і Музей Снмона Петлюри, 
в якому було зібрано чимало 
пам'яток з життя Снмона 
Петлюри. Там було повне 
умеблювання кімнати з готе-
лю на рю Тенар, де жив по-
КІйний Головний Отаман, там 
були цінні фотознімки з жнт-
тя і похорону Снмона Петлю-
ри, картини артиста-маляра 
Перфецького, ціла колекція 
стрічок з вінків, що їх клали 
на могилу і т. д. Коли німці 
захопили Париж, то вони 
опечатали головну частину 
Бібліотеки на 41. Рю де ля 
Тур д'Овернь, потім спакува-
лн увесь книжковий фонд (до 
12 тисяч томів) та Музей і 
вивезли все те вглиб Німеч-
чннн. По війні нічого не по-
вернулося до Парижа. При-
ншли вістки, що большевикн 
захопили ті склади, де були 
скрині з Українською Бібліо-
текою і Музеєм Снмона Пет-
люрн і забрали до себе. Дру-
га частина Бібліотеки — на 
24 Рю де ля Глясьер — уці-
ліла і починає розвиватися, 
пам'ятаючи ім'я свого патро-
на — Снмона Петлюри і сво-

ді Української Культури" є 
доволі місця для ще . інших 
пам'ятників. 

Пройдуть роки, багато ро-
ків і нас може вже ие стане 
на цьому світі, а кам'яні статуї 
перетривають і будуть прого-
лошувати ім'я України, а для 
наступних поколінь стануть 
яскравим спомином рідного 
краю та викликуватимуть нс-
втншиму тугу за ним. Н. Г. 
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го основинќа В. К. Прокопо-
внча. 

Як ми згадували, В. К. 
Прокоповнч. найбільшу час-
тниу свого життя присвятив 
науковій праці, а саме істо-
рнчннм студіям нашого мину. 
лого, особливо доби Козаччн-
ни. Крім згаданої історії Маґ-
дебурзького права в Києві і 
організації його міського жвт-
тя, другою з черги працею 
були „Сфрагістичні анекдо-
тн", видані Історнко-Філоло-
гічннм Т-вом в Празі у 1938 
році. Тут В. К. розкритнку-
вав на підставі наукового ма-
теріялу російську літературу 
про сфрагістику. Третя праця 
— „Сфрагістичні етюди". Це 
перша праця про українську 
сфрагістику. Наступною пра-
цію Ц. К. с „Печать Малоро-
сійськая". Закінчено автором 
лише першу частину праці. 
Далі велика робота „Вічне 
підданство". Ця праця мала 
завданням висвітлити правди-
ву природу стосунків між Ук-
раїною і Московщиною на 
підставі договору 1654 року. 
Врешті шоста праця „Заповіт 
Орлика". Треба одмітити ще 
надзвичайно цікаву розвідку 
про „Євангелію арабською 
мовою", видану коштом геть-
мана Мазепи. Про це В. К. 
Прокопович прочитав допо-
відь в Парижі, ілюструючи її 
фотознімками з тої євангелії. 

До цього треба додати си-
лу статтей, заміток, нарисів, 
перекладів, що їх протягом 
років написав В. Прокопович. 

Глибокорелігійннй, В. К. 
свято дотримувався старовнн-
ннх українських традицій. На 
свята його будинок під Па-
рижем був завжди широко 
відкритий для гостей, яких з 
привітливою усмішкою гос-
тинно приймав господар. Бу-
дучи сам дуже дисциплінова-
ним в душі. В. К. вимагав та-
кож порядку і дисципліни в 
роботі. Тому всі установи, які 
йому підлягали, як редакція 
„Тризуба" і Бібліотека працю-
вали, як правильний годин-
ник. Він не жалував себе і 
свого здоров'я. Працював чй-
сом і вночі, правлячи першу 
коректу тижневика. Завдяки 
його твердому характеру і йо-
го уівінню Керувати — з ним 
легко було і працювати. 

Авторові цих рядків припа-
ло працювати біля В. Проко-
повича від 1924 року аж по 
літо 1940 року. Та праця — 
це цілий том спогадів присм-
них і дорогих. Нехай же ви-
щевикладені рядки про неза-
бутнього В'ячеслава Констяя-
тиновича будуть замість кві-
тів на його могилу у рокови-
ни його смерти. 

М. Ковальський 
Париж. 6 червня 1957 р. 

Вломи до українських 
‚установ в Торонті 

Торонто, Канада. — Торон-
тонські злочинці D останньому 
часі „полюбили" українські 
установи і стараються красти 
в них гроші. Тижневик „Віль 
не Слово" повідомляє, що досі 
вломяики відвідали вже трегю 
нашу установу в тому місяці. 
Обікрали Щадничу Касу при 
церкві ПДНП при вулиці Бе-
тирст. а 10 червня вломалися 
до приміщення Української 
Кредитової Спілки в Наци-
нальному домі УНО при вули-
ці Каледж, де зв'язали 53-річ-
ного сторожа М. Чоркву, ро.і-
бнлн касу і забрали з неї гіль-
кн 25 доларів, бо більше не 
знайшли, хоч в касі було ще 
700 долярів, схованих в ковсР-
ті між паперами. Того самого 
дня, мабуть ті самі злочинці, 
влізли до парохіяльного дому 
при церкві св. о. Николая і 
вкрали з бюрка пароха о д-ра 
В. Липського 590 долярів та 
кілька чужих монет. О. Липсь-
кий був тоді в церкві. Злодії 
добре прослідили розклад ме-
шкань, які старалися обікрас-
тл. 

Д-р Володимир Оренчук осягнув ступінь , 
„Мастера оф Артси 

В дві 3-го червня ц. р. ПО 
закінченні студій ва виділі 
Лайбері Саснс в Розарі Ка-
ледж, Шнкаґо, Ілл., д-р В. 
О р е н ч у к осягнув ступінь 
„Мастера оф Артс". Д-р Орен-
чук закінчив правничі студії 
у Львові в 1937 р. і став пра-
цювати як адвокатський кан-
дндат у Львові. В червні 1939 
р. арештоваснй поляками і 
ви везений до Берези Картузь-
кої. В вересні т. р. в наслідок 
воєнних дій був звільнений і 
переїхав на Холмщину, де і 
працював до вибуху совст-
‚сько-німецької війни. В 1943 
р. арештоваќнії німцями і вв-
везеннй до концтабору в Ааш-
віці, де і просидів до закін-
чення війни в 1945 р. 

Від 1945 — 1949 д-р Орен-
чук працював як правийй обо-
роиець з раменн Ліги Ўкраїн-
ських Політичних В'язнів в 
Мюнхені в Кацет Бетройунґ-
штелс та рівночасно видавав 
журнал для дітвори „Вовче-

Вята" і для молоді „Нова До-
рога". В 1949 р. він переїхав 
до Америки, де і осів в Лудло-
ві в стейті Массачусетс, а від 
1955 p., в Шнкаґо. Протягом 
в'ятьох років був секретарем 
253 відділу УНС та очолював 
відділ УКК в Лудлоаі. Був 
основинком та головою Това-
риства б. Українських Полі-
тнчннх В'язнів в Ню Иорку. В 
1949 p., осягнув (яупіяь док-
тора з адміністративного пра-
ва в Мюнхені. Працювати бу-
де в Нортвестерн Універснтеті 
в Шнкаґо. 

Вкінці треба признати, шо 
„Свобода" і Ювілейна Книга 
УНСоюзу були для нього 
джерелом, звідки черпав мате-
ріял до своєї дисертаційної 
праці на тему „Відношення 
української преси до імігра-
ції". 

Бажаємо д-рові Оренчукові 
успіхів і щастя на новій до-
розі. 

Степан Куропась. 

З ВІДЧИТОВОІ ЗАЛІ 

Доповіді д-ра В. Ю. Кисілевського в Торонті ` 
На початку квітня ц. р. різні 

товариства в Торонті запросп-
лн д-ра Володимира Кнсілевсь-
кого, високого урядовця в мініс-
терстві громадянства і іміграції 
та проф. Оттавського учіверсн-
тету із доповідями під час їх 
нарад. Як відомо, д-р В. Ю. Кн-
сілсвськив с одним із знавців 
питання етнічних груп у Кава, 
ді і мас з того питання друкова-
ні публікації і статті. Його пс-
бут у Торонті цікавий ще я гнм, 
що він дістав запрошення говп-
ритн від різних етнічних груп, 
а саме від українців, чехів і 
Міжетнічної Громадянської Ра-
Ди. 

5 квітня ц. р. в домівці ЌУ.4 
при вул. Ќвін відбулася пресова 
конференція, на яку крім укра-
Інськнх працівників пера запро-
шсно теж журналістів із відо-
MHX ЩОДеННИКІВ ..Тлові') е н д 
Мейл" та ‚‚Торонто Дейлі Стар". 
Завданням конференції бу;ю 
спопуляризувати 1 пояснити цілі 
Громадської Ради при КУК, яка 
постала згідно з рішенням 
останнього Конгресу. Громадсь-
кі Ради мають помагати в поси-
люпанні праці серед Відділів 
КУК на місцях. До зібраних 
Окремий реферат виголосив д.у 
В. Ю. Кисілсвськии з Оттави. 
Управа Онтарійського Відділу 
КУК постаралася, щоб запроше-
них гостей гарно погостити, 
приготовляючи перекуску з ков-
Сасою, сальцесоном, огірками, і 
Іншими дарами. 

Конференцією проводив п. 
Гайовськнй, а господарем був 
д-р Ст. Росоха. Зацікавлення 
преси б у л о в е л и к е , одначе 
було б вказане, щоб на май-
бутнп мати готові матеріали та 
їх передати присутнім журна-
лістам до анкористання, а не 
лишати 'їх „на власні снлн". 

Заповіджене відкриття Гро-
мадсько( Ради, що його пригс-
товив на неділю 7 квітня ц. р. 
Онтарійськнй Відділ Ю'К. стяг-
нуло поважне число присутніх. 
Наради попередив фільм ци-
вільного приспосіблсння, в я:со-
му представлено небезпеку ато-

мовоі атаки. Наради прохсдилп 
в Ѓпорто піп залі прн 297 Ка-
ледж. По висвітленні фільму 
адв. Штокало, голова Відділу 
КУК, представив зібраним ціль 
сходин. Програмову промову 
виголосив адв. Мирослав Рома-
нюк, яка перейшла пізніше в 
живу дискусію. На цьому від-
критті Громадської Ради д-р 
Кисілевськнй мав доповідь про 
участь українців у політичному 
житті Канади. Свої виводи Ілю-
стрував цнфсрними зіставлев-
нямн 1 статистичними даними. 
Було б вказане, щоб ця доповідь 
появилася друком. 

Того самого дня ввечорі в т. 
зв. Масарнковій Галі відбули-
ся сходини Управи Чехосло-
вацького Народного Товарнст-
ва, на яких промовляв наш зем-
ляк д-р Кисілевськнй. Предсід-
ником нарад був Р. В. Фраш-
тацкі, кол. міністер ЧСР. 

8 квітня ц. р. у приміщеннях 
Торонтонського у н 1 в є р ситету 
Міжетнічна Громадська Рада 
приготовила свої наради. На 
цих нарадах д-р В. Ю. Кисілев-
ськнй мав доповідь про етнічні 
групи в Канаді. Доповідь, яка 
тривала довше як пів години, 
викликала велике зацікавлення 
серед присутніх. На цій нараді 
були заступлені такі етнічні 
гру'пи: голландська, китайська, 
німецька, польська, словацька, 
фінляндська, чеська 1 хорват-
ська. Не звати тільки, чому 
українці, чн"ѓадше ОнтаріЙсь-
кий Відділ КУК, яе прислав 
свого делегата. 

ПОМЕР ПІД ЧАС 100- РІЧ НИХ 
НАРОДИН 

Англійський фармер Джсп 
Даніел помер того самого дня, 
коли кінчав 100 років життя. 

Біля померлого поклали не-
розпечатану телеграму з поздо-
ровленнлм від королеви і торт 
із 100 свічками. Вся родина: 7 
дітей. 14 внуків і 17 правнуків. 
що приїхали иа ювілей батька, 
дідуся І прадіда, були свідками 
ftbro спокійної смерти. 

ЛГТЕРАТУРНО-МНСТЕЦЬКІШ ЌЛЮБ 
149 Second Ave., NEW YORK 

У НЕДІЛЮ 30-го ЧЕРВНЯ 1957 р. 
о ѓод. 4:Я0 по полудні 

К О Н Ц Е Р Т 
УЧНІВ та СТУДЕНТІВ 

КЛЯСИ ФОРТЕГШШУ 

Про‡. Д-ра Миколи Полевського 
Участь беруть: І АВДИКОВИЧ. X. АВДИКОВИЧ, А ВАР-
ХОЛ, Ж. ВАРХОЛ. М. ВАРХОЛ. А ВІРЛІ. Д. ГЕЛІЌ. Н. 
ЗАГОРОДИ А. Н ЗЕЛ ЕНСЬКА. П. НБЮ. Р. НВЮ, Л. 
ОЛЕНЧАК. М. ПАДОХ. X. ПАДОХ. Г. ПАИКЕРТ. О. 

ТУРКАЛО. М. ФЕДОРИКА. А. ШУМИЛО, 
Число телефону Музичної Студії проф. М. Полевського в 

Ню Иорку: TRafalgar 3-9487. 

ОКОЛИЦЯ!І 

Читайте щоденних „СвободЎ 

)ФФіФФбФФФФФФФФФвФ+ФФтФФФФбЄФбФ' 

Д. ГумеивоІ 

Діти 
ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
ЃV-ІЙ ТОМ 

Ц і м $2.60. 
Замовляти: 

"тЗ V О В О D А" 
Р. О. Box 346 

JERSEY СЃЃУ ?, N. J-

УВАГА! АКРОН, ОГАЙО І 
СПОЛУЧЕНІ ВІДДІЛИ 180 і 295 У. Н. С. 

— в л а ш т о в у ю т ь — 

ВЕЛИЧАВИЙ 
П І К Н І К 

в НЕДІЛЮ 30-го ЧЕРВНЯ 1957 року 
у дуже гарній місцевості 

MAENNERCHOR PARK 
3040 S. Arlington Street, Ext. 

џ 
На пікніку приграватиме ДОБРА ОРКЕСТРА. 

Добрі і смачні ПЕРЕКУ'СКИ. — НЕСПОДІВАНКИ. -
ПЕРЕГОНИ а для дітей всякого рода ЗАБАВКИ. 

Тож проситься загал про численну участь! 

Парк буде відкритий від 12:00 ѓод. вводу дає до 11:S0 вночі 
ЗА ДОБРУ ЗАБАВУ — ручить 

КОМЃЃЕТ 
пяшвшшМ 

чі о І 
^ Український Технічний Інститут j 

запрошус на продовження 

НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
В СУБОТУ', 29-го ЧЕРВНЯ Ц. Р. 

І р о ф М. і 
П1.ТРИ-

ка якій зачитають доповіді: 
Я. ЗОЗУЛЯ. Проф. Я. РУДНИЦЬКИЛ, Проф. М. 

Р Ь В С Ь К І Ш . Проф. О. В А ГИ ЛЕВ А. Проф. Г. Ѓ 
ЧЕНКО, Ироф. Е. ЖАРСЬКИИ. Леќт. А. ВОРОНЯЌ, 
агроиом-селекціовер Г. ГАГАРІШ, Проф. П. ДУБРШШШ. 

Конференція відбудеться в приміщенні У.ТХ, 
320 Іст 14 вул., від год. 11-ої рано. 

І М Ш І Н Н І Л І І 



т П Р А Ц Я І 
9 Hdp Wanted Male-Female 4 

MEN —WOMEN 
Miscellaneous 

Factory Work. 5 day week. 
Some overtime 

Steady Employment 
Union Benefits, 

ST 4-7880 
Ask for Mr. Taylor 

m П Р А Ц Я ' m 
9 Betp Wanted—Female I 

BLIND STITCHER OPERATORS 
FLOOR GIRLS 

при Ліпших Жіночих Плащах. 
Висока платня, постійна праця. 

SUPER CRAF1 COATS 
97 Midland Ave., tiarfield. N. J. 

GRegory 3-2363 

Ш у м м старшої жінки, украін-
кн. може бути також подружжя, 
до заряду дому. Власна кімна-
та. платня після умови. За Ол 
Інформаціямн телефон ў в а т и : 
Floral Park. FL 4-7738 або FL 
4-5778. 

ЖІНКИ 
до чищеная бюр. Праця вечора-
мі., 5 до 7 год. ня ніч. Добра 
платня 1 добрі умовний праці. 

Голос йтись кімната ч. 719, 
WO W. 57th S t , NYC. 

від понеділка до п'ятниці 
від 2-го! по пол. до 5-ої по пол. 

ГОС`ПОДИНЯ 
Звичайне варення. 
Постійна праця. 

Westchester, власна кімната, 
лазничка, TV, air conditioned. 

Ввічлива для дітей в шкіл. віці. 
Висока платня. Рекомендації. 

RVE 7-3939 

ОПЕРЕПТОРЌИ 
Merrow and Singer 

Тільки при светерох. 
RADIANT KNITTING MILLS 

320 Bridge Street, 
Brooklyn, N. У. 
Tel.: UL 5-1721 

N U R S E S 
R E G I S T E R E D 

"New Memorial Hospital" 
Has Immediate And Future 
Opennings For Registered 

Nurses. 
Begining Salary $250 plus 
Plus Evening And Night 

Differentials. 
Attractive Employee Benefits 

Apply or write 
Director of Nursing 

1300 W e s t w o o d Ave . 
Richmond, Virginia 

П Р А Ц Я 
HELP WANTED MALE 

МОЛОДИЛ МУЖЧИНА 
18-25 p, до науки в бизнесі. па-
кувоння споживчих товарів. До-
свіду непотрібно Добра нагода. 

CHARLES LOOS. Іпс 
114 Woodworth Ave, Yorikers, 
N. Y. Y o 3-5223. 

B O D Y AND F E N D E R 
M A N 

Постійна праця. Добра платня. 
HYLAND AUTO SERVICE 

86-25 Liberty Ave. 
Ozone Park, Long Island 

ЛВТОВІ МЕХАНІКИ (S) 
Вже вільні місця для досвідче-
ннх „all around" механіків. До-
сконалі умови праці, модер. фа-
брики і влаштування. 5 днів, 40 
годин, висок, платня. 

PARAGON OLDS, INC. 
56-02 Northern blvd.. Uoodside.L.I 

СУНЕРШТЕНДЕНТ 
ПОДРУЖЖЯ. 

Досвід. Пар. огрівання. 3-кімн. 
апартамент. $75 місячно. Телеф. 
або зайдіть: 332 Е. 86th St., New 
York City. — TR 9-5300. 

МАШИНІСТ або TOOL MAKER 
Постійна праця. Добра платня. 

Голоситнсь особисто. 
ANDERSON BROS. 
Tool and Die Works 

4260 Arthur Kill Road 
Charleston, Staten Island, N. Y. 

SHEET METAL — Механіки 
Досвід при "lay out" на ґале-
pax з нержавіючої столі і влаш-

туванням до ресторану. 
Д`авно поставлена фірма. 

Постійна праця. 
RUDMAN A SC0FIELD 

247 Bay Ridge Ave., B'klyn, N. Y. 
Tel.: BE 8-2232 

SHEET METAL WORKER 
Тільки механіка press set up 

Л- operate. 
Прецізійні малі прорізи, дірку-

вання і т. д. 
Праця з плянів "blueprints". 

Днями і вечорами. 
Мала фабрика, вакації, свята. 

Ironbound Dlst — Mlchell 2-6242 

џ КНИЖКИ—ЖУРНАЛИ 9 

Ще залишилось тільки кілька 
примірників чудового роману 

ЎЛАСА СУМЧУКА 

ВОЛИНЬ 
частина верша — 

КУДИ ТЕЧЕ РІЧКА. 
Ц і н а $2.75 

(U. том в друку.) 
Замовляти в: 

"S V О В О D А" 
Р. 0 . Box 346, jersey City 3. N J 

ЄВГЕН ОНАЦІ.КИП 

У ВІЧНОМУ МІСТІ 
Запаски українського 

журналіста. -
Рік 19.40. 

Ц і н а S4.00 
Замовляти: 

S V О В 0 D А" 
Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

АВТО МЕХАНІКИ 
Body A Fender Men 

Стація, що підлягає аґенціі 
, Chrysler. 

Постійна праця. 
Голоситнсь тільки особисто. 

BUCCHERI MOTORS 
265 Е. 3rd St., ML Vemon, N. Y 

БІБЛІОГРАФІЯ 

TOOL MAKER 
Повний або частинний час. 

Нічна праця. 
З досвідом прн стампованні 

Dies. , 
DAVLAU TOOL A DIE CO. Іяс 
132 East 2nd St., Mineola, L. L 

PI 6-5687 

AUTO TOP MAN 
З досвідом при викінчуванні. 

Постійна праця. 
Висока платня. 

AUTO INTERIERS, Inc. 
154 So. Central Ave. 

Hartsdale, N. Y. WH 6-1711 

ПОДРУЖЖЯ ДО ЗАРЯДУ 
Чоловік повинен бути спритний 
та відповідати за 48 умебльо-

ваних апартаментів. 
Цілий рік, добра платня, 

даром апартамент. 
450 W. Broadway, Long Beach 

0 Е 2-7331 

9 MISCELLANEOUS 9 
Щ(Г^ГТІ(Ѓгї$ГТЩШ Українська Ювелірна Краминця 
Д Ш і и Щ Щ Џ "IEWERLV COMPANY, Inc. 

T f b ^ l T N e ^ Y o r k City, Tel.: GRamercy 5-7430i Л AW c . I4tn at., New York v-ny, іеі.: икатегсу а- і ілч 
(S ПЛАТИМО $20.00 за Ваш старий годинник, без огляду, 
(2 в якому стані, прн ЗАКУПІ годинника BENRUS. 
`І; Пріѓм.: Автоматичний, водонепроникливий, 17 

каменів годинник — ціна $ 49.95 
Ваш годинник 20.00 

Остаточна ціна $29.95 

Л І К И І ХІРУРГІЧНИЙ ВИРЯД 
+ НАЙВЩПОВЩНІШІ ДАРУНКИ ^ 

(Rimifon, Penlcilin, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, 
Vitamins — Irgapyrin, Orinase (diabetes). 

a 
Еластичні пончохи — бандажі на пропўќлину — 
пояси на усунення жолудка — і все потрібне 

для домашньої аптечки. 
Ф 

9 ВИСИЛАЄТЬСЯ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. Ф 
МИТО ОПЛАЧУЄТЬСЯ ТУТ 9 ГАРАНТІЯ ДОСТАВИ. 

В СПЕЦІЯЛІСТИ ЕВРОПЕИСЬКИХ РЕЦЕПТ, в 
Пишіть, або телефонуйте : 

В. Feldman Pha rmacy 
III Ave. "A" A 7th Street, NEW YORK CITY 

Tel.: OR 7-5980 

9 Д. Доацов. Підстава нашої 
поліпши. Організація Оборони 
Чотирьох Свобід Украіни. Ню 
Иорк, 1957, ст. 212. 

9 Молода Україна. — Альма-
ках з нагоди ювілею гімназі-
яльннх гутрків в Бережанах. 
Бережани, Мюнхен — Ню Иорх. 
1954, ст. 136. 

# Проф. д-р II. Никоднмов. 
0 политі-хническом обршіоаиннн 
в ОССР. Мюнхен, 1957, ст. 112. 
(Циклостнль). 

9 Іван Франко. Панські жар-
тн. Ќлюб Приятелів Украінсь-
коі Книжки. Книжка ЗО. Вікні-
пеґ, 1956, ст. 132. Обкладинка 
Мнрона Левнцького. 

9 Український Збірник. Кни-
га 8. Інститут для Вивчення 
СССР. Мюнхен, 1957, ст. 82. 
1 Циклостнль). 

ф С. Докской. ('шиті'ќї"' нзо-
бразмтедиіое нскуство. Инстн-
тут по нзучннию СССР. Мюи-
хен. 1956, ст. 76. 

# P. Skok. Sur quelques пить 
de Неп d'Origine ukrainiennc сп 
Rouman.ic. Кілька місцевих 
назв українського походження 
в Румунії. Українська Вільна 
Академія Наук. Серія: Назвс-
знавство. Ч. 13. Вінніпег, 1857, 
ст. 16. 

9 Яр. Рудшіцький. Кааадій-
ські місцеві назви українського 
походження. Трете видання. Ук-
раінськд Академія Наук. Серія 
назвознавство. Ч. 2. Вінніпег, 
1957, ст. 96. 

9 Пнтдесятнліття Українсь-
коі Католицької Церкви св. Юра 
в Ню Иорку, Н. И. 1905-1955. 
Обкладинка Миколи Бутовнча. 
Ню Иорк (1957), ст. 328. 

9 В. Д. Крупиіщькнй. Геть-
ман Пилип. Орляк. (1672-1742). 
його життя і доля. Вндавннц-
тво ‚Дніпрова Хвиля", Мюнхен, 
1956, ст. 80. Обкладинка Миро-
на Левнцького. 

9 Українська Літературна 
Газета. Місячник літератури, 
мистецтва, критики, наукового 
і громадського життя. Рік Ш, ч. 
3. Мюнхен, 1957, ст. 10. 

Џ Мій Приятель. Журнал для 
дітей. Березень 1957. Рік 9, ч. 3. 
Вінніпег`, 1957, ст. 16. 

9 Український Місіокар у 
Бразилії. Прудентопіль, ч. 2. 
1957, ст. 16. 

9 Бюлетень. Український На-
ціоиально - Державний Союз 
(УНДС) в США. Ч. 22. Ню 
Иорк, 1957, ст. 30. (Цикло-
стнль). 

9 Папа ПІЙ XII. Нариси з 
життя і творчости. Видання Ук-
раінського Вільного Універснте-
ту. Мюнхен, 1956, ст. 186. 

ЖУРНАЛИ 

9 Бюлетень Української Віль-
ноі Академії Наук у США. Ч. 
16. Лютий 1957. Ню Иорк, 1957, 
ст. 23. (Циклостнль). 

9 Вісті Братства кол. Вояків 
1 УД ЎНА. Рік VII, ч. 9-12 (71-
74). Вересень - грудень 1956, 
Мюнхен, 1956, ст. 48. 

9 Мя 1 Світ. Український ма-
газин. Рік 8. березень 1957. Тс-
ронто, 1956, ст. 48. 

9 Київ. Журнал літератури, 
науки, мистецтва, критики і сус-
пільного життя. Рік ЎШ, ч, 1 
(40). Січень-лютий 1957. Фнла-
делфія, 1956, ст. 48. 

9 ЎќраЎйське Православне 
Слово. Рік УШ, ч. 3. Березень 
1957. Савт Бавнд Брук, 1956, ст. 
28 

9 Місіонар. Рік ХІД, ч. 3. Ве-
резень 1957. Филаделфія, 1957, 
ст. 65-96. 

9 Вібдос Журнал бібліогра-
фії, критики і рецензії. Рік III, 
4. З (23). Березень 1957, Ню 
Иорк, 1957, ст. 16 (Циклостиль). 

Џ Вістюќ. Рік XXXIV, ч. 6. 
Вінніпег, 1957, ст. 16. 

9 Kultura. Szkice, opowiadania, 
sprawozdania. Paryz, 1957, No. 3 
(113), str. 160. 

9 Oriente Europeo. Revista tri-
mestral del Centra de Estudios 
Orientales. Рік VI. 4 . 23-24. Мад-
рид, 1956, ст. 213-320. 

# Ucrania Libre. Revista infor-
mativa — cultural. Квартальник. 
Рік VI, ч. 12-13 (лнпень-грудень 

1956). Вуенос Айрес, 1956, ст. 
401-502. 

-9 Д-р мед. Микола Грншке-
кевич. Піст. е Слово Доброго 
Пастиря. Видавництво оо. Васи-
ліян у ЗДА. Верезень-квітень 
1957. Ч. 3-4 (87-88). Рік VUI. 
Ню Иорк, ст. 80. Обкладинка М. 
Бутовнча, 

9 Віра й Культура, Рік XX. 
Ч. 5. Березень 1957. Вінніпег, 
1957, ст. 32. 

9 Католицька Акція. Рік 
VHI, ч. 3. Едмонтон, 1957, ст. 8. 

9 Самостійна Україна, Рік X, 
ч. 2. Лютий 1957. Ню Иорк, 
1957. ст. 24. 

9 Голос Спасителя. Рік 29, ч. 
3. Березень 1957. Иорктои, 1957, 
ст. 64. . 

9 Бюлетень Української Віль-
ноі Академії Наук у С Ш А Ню 
Иорк, лютий 1957, ч. 16, ст. 23. 
(Циклостиль). 

9 Labor in ЕхВе. Рік VHI, ч. 
75. Париж, 1957, ст. 20. 

9 Bulletin Institute for the Stu-
dy of the USSR. Мюнхен, 1957. 
лютий 1957, ст. 64. 

9 Овид. Рік VIH, ч. 2-3 (79-
80). Лютий-березень 1957. Ши-
каґо, 1957, ст. 48. 

9 Листи до Приятелів. Рік V, 
4. 4 (50). Квітень 1957. Н к 
Иорк, ст. 16. 

В С Я Ч И Н А 

Спорт ` 

БРАЗИЛІЯ МАЄ БІЛЬШ ЯК 61 
МІЛЬЙОН НАСЕЛЕННЯ 

За інформаціямн Бразилійсь-
кого Інституту Географії т і 
Статистики, 13-го лютого ц. р. 
населення Бразилії переступило 
число 61 мільйон душ. Тим са-
мнм Бразилія переходить на 
сьоме місце між країнами, які 
мають найбільш населення, в 
такому порядку: Китай, Індія. 
СССР, ЗДА, Японія та Іидокя-
тай. Щ е прн кінці цього року 
Бразилія матиме 62 мільйони 
населення. 

НІКОЛИ НЕ БАЧИМО 41% 
ПОВЕРХНІ МІСЯЦЯ 

Ми завжди бачимо місяць, 
але не здасмо собі справи з цьо-
го, що з нашої землі можемо ба-
читн тільки 59% тісі плянетя-
супутника, а 41% недоступні 
для нашог`о зору. Це дісться то-
му, що місяць крутиться довко-
ла землі в такому самому часі, 
скільки треба, щоб він обкру-
тнвся довкола свосі осі. 

В КАНАДІ ЖИВУТЬ ЛЮДИ 
ДОВШЕ 

Ми взяли в руки 34 ч. укра-
Інського часопису з Вінніпегу 
„Новий Шлях" і прочитали 
рубрику „Відійшли у вічність', 
в якій була згадка про смерть 
11-ох осіб. Одна з цих осіб по-
мер л а в 87-му році, дві в 8в-му. 
одна в 84-му, одна в 72-ому, од-
на в 70-му, а інші особи померли 
в віці між 54 І 67 роком. - ' 

СКІЛЬКИ G РАДІОАПАРАТІВ 
У СВІТІЃ 

Статистичний річних Об'сдгіа-
ннх Націй за 1966 рік повідом 
ляс, що на світі с 290 мільйонів 
радіоприймачів, з чого в ЗДА 
знаходиться 138 мільйонів, в 
Европі (за виїмком СССР) 78 
мільйонів, а решта в інших кра-
Інах. 

У ЗДА с тепер 39 мільйонів 
телевізійних апаратів, а в Ан 
ѓдії — 6 мільйонів; обидві ці 
держави разом мають 90% сві-
товоі продукції телевізійних 
апаратів. 

Статистика подас також інте-
ресиу вістку, що в 1953 році 
Зах. Німеччина займала вже в 
світовій торгівлі трете місце 
після ЗДА і Англії. Щойно за 
нею йшли Франція і Канада. 

ЛЕВИ — ІГЕЛС 3:3 (1:2) 

Шнкаґо, 16 червня 1957 р. — 
Неділя нервових переживань 
це найбільш підходяща оцінка 
зустрічі Левів із польською 
дружиною ігч-лі'. Довго очікува-
ний зудар цих двох лідерів ши-
киґівськоі футбольної ліґи, на 
жаль, не приніс дефінітивного 
вирішення, хто з них кращий, а 
залишив у ремісовому висліді 
3:3 тему до дискусії на чергову 
осінню рунду. Леви, щоправда, 
залишилися на` одну точку по-
ладу, але натомість залягають 
ще в одній грі із , Спартою, з 
нкої тільки переможні дві точ-
кн поставлять нашу дружину на 
першому місці табелі. 

Після програної 2:1 першої 
половини змагань, Леви завзято 
зірвались до офензивн в другій 
та пощастило ім до тої міри, що 
вирівнюють та здобувають ва 

REAL ESTATE 
LONG BEACH, L. L 

Чудовий дім, може бути на 2 ро-
днин, 3 спальні, ках. лазннч-
ка, вітальня, модерна кухня 
н:іДОЛИНІ; 2 спальні, віталь-
ня, веранда, кухня, лазничка 
нагорі. Підвал, Гараж, олив, 
огрівання, віконниці, сітки. 

Ціна — $16.000 
Phone: GE 1-0492 

BUSINESS OPPORTUNITY 

BROOKLYN — RIDOEWOOD 
8-род. мур. дім, цілий вннаймле-

ний. 
S 6,000 + дохід $ 2,500. 

Власник жадас — $ 28,500. 
EV 1-1907 

STATEN ISLAND, WesterlelKh 
G' . ќімн. колон, дім, олнв. пар. 

огрівання, ги раж, сосн. кухня, 
спіжарня, багато осоолввос-
тей. 

В досконалому стані, близько 
дення 3:2. На жаль ,в останній паРкУ- с к л е п . І В ' , Ш ^ 4 а в т о в У с і в -
хвилині змагань втрачають 
знов власні ворота, а часу не ли 
шилося на стільки, щоб почати 
гру. Відношення воріт 3:3 лн-
шнлось тнкн в и с Л і Д О М ДІІЛ. 
Втрату власних воріт треАа 
приписати нерозважній грі на-
шої оборони, яка чомусь занрд-
іувала ќриття противника. Нн-
сіад Левів із своїх завдань ви-
в'язався задовільно, однак хви-
линамн грішив у співпраці. Во-
рота для Левів добули: Дячен-
ко 1, та Бахір 2. У передматчі 
резерва Левів виграла до рсзер-
вн Ігелс у відношенні 5:4. 

Склад Левів: Шнманськнй, 
Андрўійко, Тищенко, Мелешко 
Терлецькнй, Романенко, Ляхів. 
Р. Маркевич, Купин. Караван. 
Бахір, Страхновськнй, Лоско, 
Дяченко, Снилиќ. 

М. Маркевич. 

Вступайте в члени 
Українського Народного Соіолу! 

НОВИНА ДІТОЧКАМ! 

ЛІСОВІ КАЗОЧКИ 
О. ІВАНЕНКО 

Обкладинка й ілюстрації 
М. Левнцького 

Ц Ш А БО ЦЕНТШ. 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
, 83 Grand St. Jersey City S, N.J. 

$ 16,250 
01 7-6185 

8AYSIDE 
2-род. мур. део. д(м. Гараж на 

2 авта, 4 x 5 кімн. апарт., 
викінч, підвал, 3 лазннчки, З 
кухні, алюм. комб. віконниці 
й сітки. 

Власник. — $23,000. 
ВА 4-1210 

БУЧЕРНЯ 
Brooklyn 

Дужо добрий бнзнес і дохід. 
Справедливо оцінена. 

Телеф. по год. 1-ій по пол.: 
МА 2-7286 

БУЧЕРНЯ 
Port Richmond, Staten Island 

2 ляди, 2 холодильники, аел. 
холодільня, 2 машини до кра-

яння, 1 електр. до краяння м'я-
са, 2 ваги, air conditioned. 

Трак '50. Оборот $65.000. 
Власник виїжджає, жадас 

S 5.000. 
G1 2-9565 

РОБІТНЯ ШИТТЯ 
на продаж, або виявим. 
35 машин тепер у русі. 

Власник дасть мортГедж. 
Власник виїжджає з Стейтен 

Анленд. 
ANDY TOGS SPORTSWEAR 

131 Grandview Ave. 
Mariner's Harbor, Staten Island, 

N. Y. Tel.: Gl 2-3430 

Р О З Ш У К И 

В. П. КАТРЯ ГОЛУБЕЦЬ! Про-
хаю конечно прибути на зустріч 
українців Америки і Канади 29 
і ЗО червня в Тороиті і явитись 
J86 Harbor^St., Toronto. 

D. Kos. 

JAMAICA. Ідеальний бнзнес. 2 
крамниці, вогнетривалнй ма-

газии. Ріг Main St. Прод. з стра-
тою за $40,000. Крамниця на 
підставі лізу. Добрий дохід. Без 
посередництва. Phone HO 5-8522 

НЕЗАМЕШКАНІ ДОМИ $21,850 
НОВІ—НОВІ—НОВІ 

2-род. відокрем, муровані і з 
шіиглів доми, 2-5 кімн. аларта-
мектн, Галнв. лазничка, авт. газ. 
огрів., модерна кухня, підвал. 
$115 міс. дохід. Площа 40x100. 
Автобус до 8th Ave. сабв. Мало 
готівки. Дім при 166 St. оѓ 144 
Ave. Агент на місці. — Fairhaven 
Realty, 90-01 Rockaway blvd. — 
VI 6-5150. 

BROOKLYN 
Раѓк` Slopey (3rd St.) 

Продасться з стратою за $15,000 
4-род. дім модерний олнв. огрів., 
ках. лазничка, апарт. в городі, З 
вільні. Дохід $250. Близько всю-
ди Без посередництва. 

HY 9-4379 

Ч И Т А Й Т Е НАПСТЛРШІІЯ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕНИШ 

„ С В О Б О Д У 

MISCELLANEOUS 
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 1 9 ЧИТАЙТЕ ! 9 ПОШИРЮЙТЕ ! 

.;о в и Д" 
Журнал література, мистецтва й поліімчмо-пкшадеуиеі 

проблематики. 
НА БАЖАННЯ ВИСИЛАЄМО ОКАЗОВІ ПРИМІРНИКИ. 

АДРЕСИ:- OVYD — HORIZON . 
0 . P. О. Box 1478 2228 W. Chicago Ave. 
New York 1, N. Y. Chicago 22, III. 

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ III 0 Я Г И " 
МУЖЕСЬКОІ і ЖІНОЧОЇ ГАЛЯНТЕРИ М Д І Н Д L W 
ПРОДАЄ —' товар найкращих американських` фірм по 

найдешевших цінах. 
ф ВЕЛИКИЙ ВИБІР ШТАНІВ. Ф 

Маншети і поправки виконується на місці — БЕЗПЛАТНО. 
В цьому самому приміщенні К Р А В Е Ц Ь К А Р О Б І Т Н Я 

ВОЛОДИМИРА ЗАКЛИНСЬКОГО 
виконує на замовлення ЖШОЧІ і МУЖЕСЬКІ одягя 

(костюми і плащі). 
БУДИНОК: УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

140 — 2nd Ave, N. Y. С. SP 7-5926 ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ о ^ т т Ф ^ т т кг` 
НОВІ ВИДАННЯ: 
„В ЙОГО ТІНІ" $0.75 Нараю 

П. Сагайдачного 
І І Л С О А Р 1 1 Т ` І І І І ' и ч , '" к а (повне видання) Й ^ QEL 

І М — — враз а належжт†сто над ги жати на адресўі 
"SVOBODA", P. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

і ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ 

„ПІСНЯ ПРО БЕРНАДЕТУ" 
‚ Р О М А Н 

Переклад Григорія Голів на. — Овкладннка В. Брюкова. 
Кігаиска мав 528 сторін у твердії оправі. — Ціна $4.00 
ш Є це історія Люрду і його освовниці Св. Бернадетн ваѓга-
саяа у формі' роману. Читач знайде тут надзвичайно обра-
зово з'ясовану боротьбу слабосилої дівчинки з усіми су-
спільннми 1 державними установами. Силі преси, поліції і 
других всемогучих чинників, вона протиставляє свою силу, 
для багатьох незамітну і безвартісну, силу своєї віри. У ви-
сліді — перемога була по стороні Бернадетн. Автор обстоюс 
1 виявляє сили невидимі, але за те куди потужніші: сили 
людської моралі і віри. Книжка для нас дуже на часі. Ѓі 
користь особливо в тому, що читач вдумчяво зрозуміє ва-
гу вічного у наших мізерних буднях. 

Замовляти: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

З НАГОДИ 40-ЛГГГЯ УКРАЇНСЬКІЌ СІЧОВИХ 
СТРІЛЬЦІВ 

п е р е в и д а н о 

А Л Ь Б О М УСС 
щоби зберегти пам'ять про одну з найкращих 

сторінок нашої історії. 
На 212 crop, великого формату, у 26 розділах подана 

безпосередніми ўчасинками славна стрілецька епопея. Текст 
зілюстрований понад 1,000 світлинами, з яких більшість — 
це вже Історичної ваги уніќати. При кінці подано списки 
босвого стану УСС, спис ранених і поляглих УСС та спис 
всіх старшин УСС, у яких то списках неодин знайде своїх 
рідних чи знайомих. Вміщені 1 світлини стрільців, між нн-
мн багато таккх, що не були досі публіковані. 

.Ця книга, високої виховної I пам'яткової вартосгн, по-
внина знайтися в кожній нашій організації та бути на-
стільною книгою кожної свідомої української родини. 

Ціна: на альбом, папері $8.75. 
Замовлення слати: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

ВУЧЕРИЯ і ГРОСЕРНЯ 
Продасться з уваги на недугу. 

Добрий ліз. 
Низький рент. 
Легкі сплати. 

Call: FL 9-4986 
перед полуднем, або по 6 веч. 

RESTAURANT FOR SALE 
Busy Section, Bay Ridge, Brook-
lyn. Long Established, Open to 8 
P.M. Closed Sundays. New Air 
Conditioning. Long lease. Rent 
$175. Payroll S135. Grossing over 
$800 Weekly. Price $7,000. Affords 
Terrific Opportunity. Owner Re-
tirig. Two Experienced Persons. 
No Union. Oedney 9-98O0. 

Пошукую свого Вуйка ' 
МИКОЛУ ЯВОРСЬКОГО 

зі села Лопушинќа, повіт Ста-
рий Самбір. Хто знав би -про 
нього, або він сам, прошу пи-
сати на адресу: 

PlCHOtKX YUSTYNA 
12 Hanter Street, Newark, N. J. 

Пошукую мого брата доньку, 
ІІАРАНЮ: СИТАР, з с! Кулява, 
пов. Жовќна. Мас перебувати 
десь в околиці Джерзі. Пошукуќ 
гета Олена. Скіцко, замешкала 
в Вруклнні, Адреса: 

ОЛЕНА СКІЦКО 
1607 S t Johns PL 
Brooklyn ІЗ, N. Y. 

ДО ВИНАПМУ 

ДО ВИНАНМУ 
4 кімнати. 

Близько Bronx парку 
і підземки, 

для двох старших осіб. 
Телеф.: WE 3-5080 
між 5-7 вечором. 

Р І З Н Я 

Кожний свідоммй українець та 
ковша свідома українка вважа-
ють своїм обов'язком стояѓв є 
радах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм члеяствоа 

збільшити кадри Ідейних 
українських працівників 

Посмертні Згадки 
АНДРПІ КЛІІМ, член Відділу 

254 УНСоюзу в Ню Брмтен, 
Коїш., помер нагло 30-го трав-
ня 1857. Полишив стареньку 
всійќў, дві доньки I шестеро 
шіукіі. Належав 42 р. до УН 
Союзу. Похорон відбувся 8-го 
червня 1957 прн участи Роди-
ни, Членів Відділу і Знайо-
мнх до місцевої церкви, похо-
ваяо на укр. цвинтарі. — В. 
Н. П.! 

В. Романншин, секр. 

ТОМА КРОКОШ. довголітній 
член Відд. 288 У Ноюзу у Вет-
легем, Па., помер 7-го черв-
ня 1957, проживши 75 років. 
Покійний родився в с. Дму-
хавець, пов. Бережани, Гали-
чина. Залншпв у сч%тќу 3 си-
ніи, 2 доньки, 15 ви}'ќїв 1 1 
правнуку.. Похорон відбувся 
10-го червня при }'часті Ро-
диим, Членів І Знайомих до 
римо-катол. церкви, а опісля 
на цвинтар св. Спасители в 
Бетлегем, На. — В. Н. II.! 

Д. Мушастий, секр. 

І ІДИ. II НА ГУТЬМАН, членќа 
Б-ва св. Стефана, Відд. 221 
УНСоюзу в Шнкаґо, померла 
у 73 році життя 8 червня 1957. 
Покійна була родом з Добро-
миля, Зах. Україна. Нолишн-
ла в смутку дітей Дмитра, 
Івана, Павла, Лину, Марію, 
Зофію, Юлію 1 Стефанію, 24 
внуки і 3 правнуки. Похорон 
відбувся 11 червня з укр. гр.-
катод. церкви св. о, Миколня. 
Відпроваджено на цвинтар ѓн. 
о. Миколая. — В. їй IT.! 

Т. Шпікула, секр. 

ГРИГОРІЙ ШАМБЕЛЬ, довго-
літній член Т-ва Дарахівіцн-
іііі, Відд. 275 У Л С о ю з у в 
Джерзі Ситі, помер 9 червня 
1957. Покійний походив зі се-
ла Дарахів, пов. Теребовля, 
Зах. Україна. Замешкав в 
Джерзі Ситі понад 50 ро-
ків. Полишив в смутку сина 
Станиѓ лава, троє пасербів: 
Дмитра І Михайла та Літу , 

Г иевісткн, одного зятя та 
внуків. Похорон відбувся 

12 червня з похоронного за-
ведеиня І. Ќовал ьчик, 129 

. . Grand St., Jersey City до кат. 
церкви св. Петра 1 Павла, від-
так на цвинтар св. Хреста прн 
участі Родини, Членів Т-ва, 
Приятелів та Знайомих. — В. 
И. П.! 

В. Юрків, секр. 

'А'РКА 
48 В. 7-ма вул. в Ню Норку 

(Тая. OR 3-3550) 
ИАТЕРІЯЛН ДЛЯ 

ВИШИВАННЯ 
Гуртом і детайлічво. 

УЯК УШУШ ЎЯЌК УШК УЖОШ УШ 
НОВІШЌА ДІТОЧКАМ! 

Вже'вийшли з друку чудові 
оповідан'ня для дітей 

І в а м и а САВИНЬКОІ 
ї ї ‚Наша Хатка 

З розкішними великими 
ілюстраціями 

Петра А н д р у с є в а 
Ц і н а $1^0. 

Спішіть з замовленнями. 
" S V O B O D A " 

83 Grand S t , Jersey City 3, N. J. 
ЖСДОСДООККяке я к яшоше 

LytwynfcLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDmONEO 

Обслуга . Щ н р а І Ч е с н а 
Our Services Are Avaflabte 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRV1NCTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

T A P 3 A H , ч. 3887. Таємничий секрет. 

Ми хочемо ВАС переконати, 
в і н а к ш і може 

Погляньте на 

т о тільки Н А Ш А АГЕНЦІЯ 
дати таку оферту. 

ці низькі ціни ! 
20 Фун. вепрового 

смальцю $24.00 

X) фун. рижу S 15.25 
Пачки N0. 68 — $25.00 

5 фун, рижу; В фун. ѓрисіќў: 
5 ф. іѓўкру; б ф. вол. м'яса. 

Пачки No. 10 — $38.50 
3',7 ЯРД. 100% вовняної 

Габардини з підшевкою. 

20 фун. пшеничної 
муки ЯЙЛІ 

20 фун. вудженки 
Пачки No. 75 — S15J0 

10 фун. муки 
' РИЖУ- -10 

Малѓина "Stager" 
No. 201 — $343.00 

з ўсіма потрібними додат-
ками. 

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

Обслуги — р 1 вайтграиц 
ПДНН ПРНОТУПШ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

4 Embalmer 
REASONABLE PRICES 

4 3 7 E A S T 5th S T R E E T 
N e w York City 

Telephone: GRamercy 7-7681 

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

Занжмаетьси похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована іемпера-
тура, Модерна каплнця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

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

111 9 


