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ДИРЕКТОР БЮДЖЕТУ 
МАЄ ВИЯСНИТИ ОЩАД-

НОСТЕВУ ПОЛІТИКУ 
УРЯДУ 

ДЕМОКРАТИ ОБУРЕНІ ЗАКЛИКОМ ПРЕЗИДЕНТА 
Д О З М Е Н Ш Е Н Н Я В И Д А Т К І В . Б Е З З А К О Н Н О 

З М Е Н Ш Е Н О Г О Б Ю Д Ж Е Т У 
Вашингтон. — Обурені дс-

мократнчні конгресмени за-
клнком Президента до змен-
шунання видатків окремими 
урядовими агенціями без за-
конного зменшення бюджету 
покликали директора бюдже-
ту ПерсІвала Ф. Бренджейса, 
щоб вияснив в Палаті ощад-
ностеву політику уряду. Ця 
справа відновить в Конгресі 
боротьбу за бюджет, яка була 
вже притихла, бо Палата Ре-
презентантів вже була ухва-
лила головні пункти феде-
рального бюджету. Під час 
дебат над бюджетом пред-
ставники уряду постійно за-
являли, що не можна змен-
шнти бюджету, але тепер, 
кілька днів тому Президент 
вислав довірочного листа до 
всіх урядових агенцій, в яко-
му закликав до ощадностей, 
щоб средеральні видатки були 
на рівні з минулим фінансо-
вим роком, коли вони стано-
вили 70 більйонів долярів. 
Тим способом можна 5 за-
ощадити в видатках він двох 
до трьох більйонів доляріс. 
Цього року уряд домагається 
бюдж'ету в сумі 71.800.000-
000 долярів. Демократичні 
члени Конгресу не розуміють 
тієї „подвійної" політики уря-
ду і домагаються, щоб дирек-
тор бюджету вияснив. її на 
Бюджетовіќ Комісії Палати 

бояться того, що уряд пізні` 
ше буде хвалитися свосю 
о щ а д н о стсвою політикою, 
мовляв, нам вдалося зменшќ-
ти федеральні видатки нижче 
тісї суми, яку признав най 
демократичний Конгрес. Та` 
кий стан в виборчому 1958 
році був би некорисний для 
демократів, і тому вони ата-
кують уряд за ту „подвійну" 
фінансову політику. Голова 
Бюджетової Комісії конгрес-
мен Кларенс Кеннон сказав: 
„Ми хочемо, щоб директор 
бюджету сказав нам, що це 
все мас означати, як воно 
сталося і яка ціль такої по` 
літики. Ми хочемо знати, як 
це буде здійснюватися, і що 
станеться з тісю надвишќок) 
бюджету, яку хочуть осягну-
ти". Конгресмен Кеннон твер-
днть, що уряд домагався 
більших сум, ніж дійсно по-
трібно. Генеральний керівник 
Комісії Атомоної Енергії Ќєн-
кет Е. Філўе заявив, що ре-
комендація ощадностн, як-
що б її застосувати до про-
дукцП атомової енергії, зняч-
но зменшила б ту продук-
цію. На видатки Комісії Ато-
мопої Енергії призначено в 
бюджеті на 1958 рік 2,340.-
000.000 долярів, на 400.000.-
000 дол. більше, як в попе-
редньому фінансовому році, 
який закінчився 30-го черв-

Репрезентантів. Д е м о крати ня 1957 року. 

— - л. Уряд Айзенгавера планує зміну закону 
Тефта - Гартлі 

Вашингтон. Секретар 
праці Джеймс П. Мічелл у 
своєму телевізійному інтервю 
з республіканським конґрес-
меном із нюйоркського стей-
ту Гарольдом С. Остертагом 
заявив, що Уряд президента 
Айзенгавера підготовляє за-
конопроскт про зміну робіт-
ннчого закону Тефта-Гартлі 

конопроскт ухвалить Конгрес 
при кінці свосї сесії в 1958 р. 
Секретар праці не виявив, які 
пункти цього закону уряд ду-
мас поправити, і в якому на-
прямку мали б іти ці поправ-
кн. Мічелл заявив, що респуб-
ліканськнй уряд зовсім не ду-
мас залишити справу зміни 
робітничого закону Тефта-

Уряд сподівається, що цей за-' Гартлі. 

Окрем а комісія стверджує успішний 
вишкіл військових резерв 

Вашингтон. — Окрема ко-
місія, якѓ мала провіритн 
справу вишколу амернкаясь-
ких резерв, 30-го червня за-
кінчила свою працю і скла-
ла звіт Конгресові і прези-
дентові Айзенгаверові. Цю ко-
місію очолював президент 
Американської Радіової Кор-
порації Дейвід Сарнофф, і до 
неї належали ще чотири інші 
члени, між ними і еМеритова-
ний генерал Волтер Беделл 
Смит. Комісія стверджує, що 
вишкіл військових резерв від-
бувасться з повним успіхом, 
і що молодь користас під час 
свого військового вишколу з 
доброї військової та громад-
сько опіки. Голова комісії 
при закінченні її праці звер 

000 долярів, які залишилися 
з 50,000 долярів, призначених 
на її працю. Але комісія ре-
комендус, щоб в майбутньо-
му не зменшувано числа ви-
школюваних резервістів з ог-
ляду на ощадності в бюджеті, 
бо загальна світова ситуація 
не дозволяє на те, щоб можна 
було зменшувати збройні сн-
лн ЗДА. Перед другою світо-
вою війною число резервістів 
в американській армії станс-
вило коло 400,000- вояків, але 
багато з них не мало потріб-
ного військового вишколу. Те-
пер число резервістів сягас 
коло 2,500,000, з чого коло 
одного мільйона переходить 
ще військовий вишкіл. Комісія 
ствердила високу мораль ре-

ПРЕЗІІДЕНТ ЛЕТИТЬ ГЕЛІКОПТЕРОМ ДО ТАЄМНОГО 
ЦЕНТРУ шяшшшшш -

Гелікоптер з президентом Айзенгавером летить понад його 
фарму в Ґеттнсбурґуі везучи його до таємного комуніка-
ційного центру, звідки президент Айзенгавер слідкував за 
перебігом влаштованої в цілій країні пробної тривоги пе-
ред ворожим налетом. Президента інформували про розвиток 
вдаваного напад}' і оборони мобілізатор оборони Ґордон 
Грей та діючий адміністратор цивільної оборони Лерой Беррі. 

Айзенгавер проти зменшення 
податків в 1958 фінансовому році 

Президент, фінансовому році федеральні Вашингтон 
Айзенгавер вислав листа до 
голови Комісії Способів і Me-
тод конгресмена Джера Купс-
ра, в якому гостро протнвиіь-
ся, щоб вже в 1958 фінансо-
вому році, який почався 1-го 
л и п н я 1957, зменшувано 
будь-які податки, в тфду і 
податки, для дрібних підпрп-
смців. Але Президент заяви є-
ся за тим, щоб можна було 
змінити дещо податкові тяга-
рі дрібним підприємцям, але 
тільки так, щоб державна 
скарбниця не мала більших 
втрат. Айзенгавер заявив, що 
він думас про загальне змен-
шення податків тоді, коли це 
буде можливе, але в цьому 

видатки і прибутки не дозво-
ляють на загальне зменшен-
ня податкових тягарів для 
всіх категорій лодатковців. 
Президент противиться та-
кож зменшенню податків від 
корпорації, яких річні при-
буѓки становлять менше як 
25,000 долярів, хоч кабінето-
ва комісія проголошує змен-
шити податки цій категорії 
податковців з ЗО відсотків на 
20. Він с проти пропозиції се-
натора Вільяма Фулбрайта, 
який пропонує зменшити по-
датки від корпорації з ЗО від-
сотків до 22, бо таке зменшен-
ня значно зменшило б прн-
бутки державної скарбниці. 

Нова пробна експльозія в Неваді 
Дослідна площа, Невада. — , після вибуху. Вони виставили 

над бомбосховище прилад до 15-го липня відбулася екс-
пльозія тісї бомби, яка не екс-
пльодувала була 28-го червня 
ц. p., коли були забули залу-
чнти електричний струм на 
плятфоркі, причепленій до 
бальона на висоті 500 стіп. 
Блиск від експльозії видко бу-
ло аж в Лос Анджелос і Сан 
Франсіско. У віддалі 2,000 
стіп від вибуху сиділи в бом-
босховнщі вояки, які мали 
ствердити кількість радіації 

міренкя радіації, і коли ствер-
дилн, що радіяція зменшила-
ся до такої кількости, яка не 
загрожує людському організ-
мові, вийшли з бомбосховища. 
Ця експльозія мала силу 10,-
000 тонн вибухового матерія-
лу ТНТ. Вогненну кулю вид-
ко було тільки 15 секунд піс-
ля вибуху, а після того вона 
зникла, а на її місці, дві міну-
тн пізніше, було пурпурове 
повітря до висоти 15,000 стіп. 

В ЮТИЦІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 
СОЮЗОВЦІВ 

нув державній скарбниці 12,-'зервістів. 

В АМЕРИЦІ 
9 Демократичний сенатор із . џ 

Південної Каролайнн Стром' "— 
Тнрмовд домагається переслу-
хання в справі законопроекту 
про повну заборону продажу 
алькогольннх напоїв на діта-
Ках. Рік тому летунські лінії 
погодилися в тому, щоб давати 
пасажирам тільки дві чарки 
алькоголю, але цісї умови не 
дотримується. „Я чув. каже сс-
натор, що на деяких літаках 
пасажири запиваються до 5еа-
тямн", — таердить сенатор 
Тирмонд. 

9 89-рІчний демократичний 
сенатор із Ровд Айленд Теодор 
Фронсіс Грін, який був зомлів 
під час прийняття в пакістан-
ській амбасаді в Вашингтоні, 
вже почувше себе добре і вже 
прибув до Сенату до нормаль-
ноі праці. 

9 ЗО липня мають відбути-
ся правнбори кандидата на се. 
натора в стейті Вискансин, щоб 
заповнити становище по покій-
йому сенаторі ДжозефІ Мек-
Карті. На кандидатів згол"ии-
лося 7 республіканців і два дс-
мократи. Вибори на двох ви бра. 
них кандидатів у правиборах 
підбудуються 27-го серпня ц. р. 

Молочарський факультет 
Мерилендського університету 
сконструював механічну коро-
ву. щоб демонструвати, що ді-
сться з кормом в шлунку жуй-
ннх тварин. Механічна корові 
маг. також штучне серце і 
штучні легені. З тісї корови 
можна навчитися, як корми пе-
реходять в кров, творячи м'ясо, 
молоко і вовну. 

О 11-річний хлопець Д::.ч-
ралд Кілбрет скочив із моста 
ЗО стіп заввишки в річку Літл 
А н д р о с к о г г і н в Левістоиі. 
Мейн, і врятував життя 8-річ-
ній дівчині Ровз Расселл, яка 
потопала. 

Ф До Джоз(`фа Файиа в Вен 
Нўіс, Каліфорнія, прибула з 
України його 77-річна мати 
Ганна Фейнштейн, якої він не 
бачив 37 років. 11 років син 
старався про дозвіл від со-
встської влади на П виїзд до 
ЗДА. 

ф В КвіигІ, Нго Иорк, полі-
ція заарештувала 13-ох хлоп-
ців від 13-ох до 15-ох років, як! 
камінням вибили в шкільному 
будинку 300 шиб. ї.х- судитиме 

мололітніх 

Ютика. Н. И. — Минулої 
неділі, 14-го липня, тут від-
булася зустріч членів Укра-
їнського Народного Союзу 
північної частини нюйорксь-
кого стейт^'. В зустрічі, яку 
влаштував з нагоди свого 5-
річчя 484-ий Відділ УНСою-
зу, взяли участь представни-
ки і члени Відділів УНС з Ю-
тикн, Геркімер, Лителфолс, 
Снракюз, Фултон і Бінггем-
тон, разом коло 400 осіб. Ім-
презу, що відбулась в укра-
їнському католицькому пар-
ку при Вуд Ровд у Вайтсборо, 
відкрив голова 484-го Відді-
Дмитрів, а звіт з 5-тирічної 
діяльности Відділу склав йо-
го секретар п. Володимир За 
паранюк, згадуючи м. і., що 
цей та 483-ий Відділ були 
створені 5 років тому із од-
ного 38-го Відділу. Сьогодні 
484-ий Відділ подвоїв кіль-
кість своїх членів та нарахо-
вус їх 261. За тих 5 років ви-
слано з Відділу до Головної 

Канцелярії 43,000 доляріс 
вкладок, а понад 1,000 доля-
рів асигновано на різні на-
родні цілі. До зібраних про-
мовнв місцевий український 
католицький парох всч. о. Бо-
гдан Смик, а на зустрічі був 
приявннй також сеньйор ук-
раїнських католицьких свя-
щеннків в цій країні, всч. о. 
Северин Дурбак. Головну 
іромову на зустрічі виголо-
сігв гол. предсідник УНС п 
Дмитро Галичий, говорячи 
про видання УНСоюзу у во-
рожому насітлюванні. Опісля 
п. Галичин передав спортово-
жинн СУМА, п. М. Фалннсь-
му референтові місцевої дру` 
кому чашу 484-го Відділу УН-
Союзу за перемогу у змаган-
нях у відбнванці, в яких взя-
ін участь чотири дружини, 
сумівська і студентська з Ю-
тики та сумівська і „Сокіл" 
із Снракюз. Після офіційної 
чавнни відбулась 
павільйоні парку. 

У Ком. Китаї неспокій серед 
студентів 

і Гонг Конг. — Комуно-"ки-
тайська njwca не закриває 
вже факту, що серед студен-
тів у комуно-китайських ви-
єоких школах панує глибоке 
невдоволення, яке назверх 
проявляється — за комуніс-
гнчною термінологією — в 
„занепаді соціялістичної ди-
сциплінн". У травні цього ро-
ку, йд^'чи за порадами свого 
тиктатора Мао Тсе-тунга, ко-
муно-китайська партія ріши-
ла дозволити на висловлюван-
ня критичних завваг, щоб та-
ким чином, мовляв, перевірќ-
ги пороблені помилки, але 
насправді — відкрити вентиль 
ьля внутрішнього ферменту 

ні головачі. Щоденник „Ки-
тайська Молодь" подає зві-
домлення Ліги молодих кому-
ністів про події в цілому ря-
ді висоішх шкіл в комуністи ч-
ному Китаї. Так само пресо-
ва агенція Гсінгуа (Новий 
Китай) приносить численні 
вістки про фермент серед ки-
тайської молоді. Студенти 
найбільше критикують док-
тринерство, днктаторсько-ре-
пресіііиий характер режиму та 
бюрократизм комуністичного 
апарату. На з'їзді голов сту-
дентськнх організацій з 28 
високих шкіл осудили кинен-
ня бомби одним студентом на 
партійну домівку в пейпінг-

Цей експеримент виявився сьќому медичному факульте 
небезпечний для комуно-кн-
гайського режиму, бо озна-
аось більше критичних голо-

ті. На стінах університету в 
Нанкіні виписано протикому-
ністичні гасла, а коли полі-

:1в і в гострішій 4юрмі, ані ж ! ція замазала їх, то студенти 
цього сподівались комуністич-' зробили демонстрацію. 

В Румунії призначено нового міністра 
закордонних справ 

Букарешт. — Иоя Георге 
Маврер, за професією адво-
кат, став новим комуно-ру-
мунськнм міністром закордон-
них справ. Він прийшов на 
місце Греґора Протеаза, який 
став одним із партійних сек-
ретарів. Маврер був особис-
тнм приятелем колишнього 
міністра справедливости Лю-
чреція Патраскану, який б ^ 
лідером румунських „тітоїс-
тів". Два роки тому його роз-
стрілялн за „зраду і шпигун-
ство". Тоді теж зник з овиду 
Маврер і були плітки про йо-
го загин. Проте він виринув 

знову у ролі віце-президента 
румунського „парламенту". 
Найчільнішою постаттю серед 
румунських комуністів була 
Анна Павкер, міністер закор-
донних справ, яка проте по-
пала в неласку і втратила всі 
свої становища в 1052 році. 
Боіютьба за владу в Румунії 
ведеться за зразками Крем-
лю. Востаннє румунське ра-
діо повідомило про те, що ві-
це-прем'сра і міністра освіти 
та члена Політбюра компар-
тії Румунії Мірока Констан-
тінеску позбавлено всіх дер-
жавннх і партійних становищ 
за „реакційність поглядів". 

Продо вжується спір довкола про-комуніс-
тичних „католиків" в Польщі 

Варшава, — -Риію-като-
лицькнй тижневик „Тигод-
нік Повшехни" не появився 
на знак демонстрації проти 
офіційної заборони лроголо-
сити звернення кардинала 
Вишннського з гострим осу-
дом про-комі-ністичної оргаиі-
зації так званих ‚‚католнць-
ких прогресистів" „Паќс" та 
з пересторогою проти будь-
акнх зв'язків з тісю органі-
зацісю. На цьому тлі прий-
шло до першого гострого кон-
флікгу між кардиналом Ви-
шинським, який недавно вер-
нувся з свосї подорожі до Ри-
му, та режимом Владилава 
Ґомулки, що його Вишинсь-
кий підтримав був під час ос-
танніх „виборів" до польсько-
го сейму. Організація „Паќс" 
постала в часі, коли карди-

манастнрі в Сяноці, як фак-
тнчний в'язень. Очолює 
„Паќс" колишній провідник 
право-націоналістичної моло-
ді, письменник Болеслав Пя-
сецькнй. За підтримування 
комуністичного режиму в 
Польщі за сталінських часів, 
отже насправді за розколю-
вання католицького руху в 
Польщі і підривання автори-
тету Церкви та її срархії, ко-
муністнчннй уряд дозволив 
був Пясецькому вести фабрн-
ку девоціоналій, церковних 
ризів і різних потрібних в 
церквах предметів, як теж 
видавати кілька часописів. 
Пясецькин дістав був теж до-
звіл на торгування предмета-
мн свого виробу на цілком 
„капіталістичний" лад, з віль-
ним накладанням цін і часо-

нал Вишинський перебував у j писним оголошуванням. 

Пані Божик вернулася до ЗДА із своєю 
відобраною донькою в Польщі 

Ню Иорк. 

забава в 

Знайдено цінну колекцію україніки 
в Великій Британії 

Абериствнд, Валія. — Між 
нескаталогован й м и матерія-
ламн Національної Бібліоте-
ки Валії знайдено цінну збір-
ку українських друків із до-
би т. зв. українізації 20-их 
років, видання УВАН, науко-
внх установ Одеси, Ніжння, 
Харкова й ін. Деякі з них не-
відомі в інших бібліотеках В. 

суд для __ 
юрзмелисм елн п о ипопоппп Британії. Збірку відкрив у 

книгосховищах проф. Яр. 
Рудницький з Вінніпегу в 
своїй науково-дослідній подо-
рожі по Вел. Британії. Крім 
Валії проф. Рудницький від-
відав національні бібліотеки 
Шотландії в Единбурзі та Ір-
ляндії в Ду'бліні та низку на 
ўнових установ і академій та 
університетів', д о с л іджуточи 
стан україніки в них. 

14-го липня 
пані Моніка Божик, дружина 
Володимира Божика з Рочес-
гер, Н. И., прилетіла літаком 
на летовище в Ню Иорку зі 
свосю 13-річною донькою 
Ольгою, за яку вона змагала-
ся впродовж 10 років. Цю 
дитину залишила була мати в 
Польщі ще в 1944 році, коли 
німці забирали подружжя Бо-
жиків до Німеччини на пра-
цю. Тоді цією дитиною заопі-
кувалися сусіди, і пізніше не 
хотіли її віддати матері, яка 
цього року виїхала по неї. 
Суд у Варшаві ще 4-го трав-
ня признав був дитину мате-
рі, але ті особи, які вихову-
валн Ольгу, відмовилися це 

зробити. Коли мати зустріну-
лась по раз перший із своєю 
донькою, то вона їй заявила: 
„Я ненавиджу вас!" Аж 10-го 
червня вдалося польським 
урядовцям знову віднайти 
дитину, і тоді вони передали 
її матері, яка мусіла чекати 
три тижні, щоб її дитина її 
вперше поцілувала. Тепер ди-
тнна любить матір, і вже на 
летовищі в Ню Иорку пита-
лася за своїм батьком, який 
не міг прибути до Ню Иорку, 
бо пані Божик витратила сім 
тисяч долярів на те, щоб ві-
дібрати свою дитину. По-
дружжя Божиків мають ще 
16-річного сина, який поба-
чить свою сестричку аж в Ро-
честері. 

ЗОРІН НАТЯКАЄ НА 
КОМПРОМІС В СПРАВІ 

РОЗЗБРОЄННЯ 
Лондон. — На Лондонській 

конференції роззброєння Ва-
леріян Зорін, головний пред-
танник СССР, заявив в поне-

ділок 15 липня ц. p., що 
французька пропозиція, щоб 
обмежити вживання атомової 
зброї тільки для цілей само-
оборонн, „заслуговує на ува-
гу". До цього часу найбільш 
спірною справою було пнтан-
ня атомової зброї: Совстн до-
магалися генеральної забо-
ронн її, але водночас відмовн-
лись були від припинення 
продукції атомового матерія-
лу в часі припинення експе-
рнментальних атомових внбу-
хів. Американський проект 
пропонував припинити атомо-
ві вибухи тим часом на де-
сять місяців та скерувати в 
тому часі продукцію атомо-
вого матеріалу виключно для 
мирових цілей. Совстн не по-
годжувалися на це, пропо-
ну'ючи з свого боку прнпн-
нення експериментальних ви-
бухів найменше на два-.три 
роки та відділюючн справу 
є к с п ериментальннх вибухів 
від продукції атомового мате-
ріялу. Натяк Зорі на на мож-
ливість прийняття французь-
кої формулн, яка дозволяє на 
вжиття атомової зброї „для 
самооборони" вправді подає 
надію на можливість компро-

місу, проте водночас висувас 
нові труднощі: як зазначив 
відразу сам Зорін, до цього 
часу нема дефініції, Що такс 
апи?сія а іцо самооборона і 
західні коментатори вислов-
люють сумніви, чи можна бу-
де устійнити з комуністами 
таку спільну дефініцію. 
Французький делегат Жіль 
Мош радив триматися в цьо-
му випадку чартеру Об'сдна-
них Націй, однак Зорін відра-
зу заявив, що коли складено 
той чартер, то атомової зброї 
взагалі ще не було. Амерл-
камськії а делегат Геролд 
Стассен закликав до терпели-
востн. Зорін твердив, що він 
мас терпеливість, але знову 
скидав вину за затяжне три-
вання конференції роззброон-
ИЛ без ніякого позитивного 
внсліду — на західні держа-
ви. Однак репрезентанти Ан-
глії і Канади негайно за-
реагувалн, вказавши, що са-
ме совстське непрнмирливе і 
безкомпромісове с т а н овище 
унеможливило до цього часу 
дійти до будь-якого порозу-
міння. Західня преса признає, 
що представлювання на Лон-
донській кон(})еренції будь-
якої нової пропозиції від За-
ходу вимагає попереднього 
узгіднення між всіми держа-
вами НАТО і тому воно за-
тягас конференцію. 

Еспанія стане знову монархією 
Мадрид. — На випадок диктатора Прімо де Рівери. На 

смертн або зречення теперіш-
нього голови еспанської дер-
жавн, гевераліссімуса Фран-

Після 5-річного неспокійного 
періоду республіки,, в 1936 
році вибухла була громадян-

рська_вшна-в Еспаніі, яка аа-
ціска Франка, Еспанія повер- j кГнчнлась перемогою військ 
нсться до монархічного режи- j генерала Франка над „рес-
му — заявив в еспанському(і 
парламенті найближчий спів-' 
робітник ген. Франка, мор-
ський капітан Лўіс Карреро 
Блянко, який мас офіційне 
становище міністра для зв'яз-
ків. Блянко був головним по-
середннком між ген. Франком 
і претендентом до еспансько-
го престолу, Дон Хўаном, си-
ном останнього короля Аль-
фюнса XIII, який втратив пре-
стіл у 1931 році, коли зала-
мався режим його прем'сра-

публіканськимн", а насправді 
комуністичними в і й с ь нами. 
Карреро Блянко заявив те-
пер, що нова еспанська мо-
нархія не буде „ані лібераль-
на ані абсолютна, але тради-
ційна, репрезентаційна і ка-
толицька". Він звернув ува-
гу, що теперішній режим в 
Еспанії є проти лібералізму, 
марксизму і капіталізму, і що 
наступний режим мусить pd-
хуватися з принципами, які 
тепер зобов'язують в Еспанії. 

Впав у море літак із 68 особами 
Гаага. — У столиці Гол- членів залоги — не відома. У 

ляндії отримано радіо-теле- тій першій вістці сказано теж, 
графічне повідомлення, що в 'що 37-річний капітан літака, 
понеділок 15 липня в год. 
2.10 по полудні нашого часу, 
в кілька хвилин після того, 
як піднявся вгору великий па-
сажирськнп трансокеанський 
літак, що робив службу між 
Новою Гвінеєю та Голлянді-
ло, впав із невідомої причи-
нн в океан. Катастіюфа скої-
лась докладно за 5 миль від 
острова Біяк біля північного 
побережжя Нової Гвінеї. Л1-
так відлетів із летовища на 
названому острові Біяк, везу-
чи 68 осіб покорожніх і легун-
ської обслуги. Перша вістка 
говорила про 12 оцілілнх — 
11 подорожніх і стевардесса 

Р. де Роос, згинув. Літак був 
голландської летунської лініќ 
Більшість подорожніх це бу-
ли англійці і ГОЛЛАНДЦІ, та-
кож вся залога і обслуга була 
голляндська. Покипю нічого 
не відомо, яким чином вряту-
валося 12 осіб і чи літак за-
горівся, вдаривши об плесо 
моря. При цій нагоді часопи-
си пригадують найбільші ле-
тунські катастрофи, між ними 
катастрофу літака над Філіп-
пінами 17 березня ц. p., в якій 
згинув філіппїнський презн-
дент Рамон Маґсайсай. До 
цього часу не проголошено 
внсліду слідства про причини 

Доля 48 подорожніх і 8-ох тісї катастрофи. 

Відкрито відпочинковий табір 
Юного ОДУМ 

Савт Бавнд Ђрук, Н. Дж. 
В неділю 14 липня ц. р. в Ук-j 
раїнському Селі біля Савт', 
Бавнд Брук в стейті Ню 
Джерзі відкрито і посвячено 
відпочинковий табір Юного 
ОДУМ-у (Об'єднання Демо-
кратичної Української Моло-
ді). Посвячення табору доко-
нав о. Святослав в прнявнос-
ті представників громадян-
ства і батьків. Табір зоргаяі-
зовано за рішенням Головної 
Управи ОДУМ-у. Діти відпо-
чнватимуть і навчатимуться в 
таборі три тижні, але на ба-
жання батьків, таборовий по-

бут може продовжитись теж 
до півтори місяця. Зголосн-
лось покип$а 20 дітей, а табір 
розраховано на 35 до 40 осіб. 
Керівниками є вчителі й стар-
ші одумівці: Анна Сѓойко, 
Ольга Дацько. Левко Бере-
зннськнй і Галина Степанен-
ко. Керує табором учителька 
Євфроснна Бережна. В орга 
нЬуванні табору активно спів-
працювали батьки та довкіль 
ні українські громадяни. Для 
зреалізуваяня цього гарно 
го заді"му багато праці по-
клав голова Юного ОДУМ-у 
Іван Павленко. 

У СВІТІ 
9 РМНДІ'ІІІІІЯ а н г л і ВСЬКИХ 

прем'срів — будинок на вул. 
Давнінґ в Лондоні ч. 10, і двд 
сусідні будинки, резиденції мі-
ністрів, знаходяться в такому 
стані, що незабаром стане не-
безпечно жнтн в них. Проте, 
тому, що це — історичні пв-
м'яткн, згода на їхній ремонт 
мусить перейти різні інстанції. 
Дім при Давнійѓ Стрів ч. 10 
був збудований в 1686 році. 
Мешкали в ньому англійські 
прем'єри Пітт, Гледстон, Ділрн-
елі. Асквіт і Черчил. 

Џ) У Кремлі, в Георгіївськії! 
залі, в якій Хрущов лрнйма'. 
найзнатніших закордонних го-
стей. зривали підлогу, яка пі-, 
репінла й розсипалася. Самі 
тоді був там американський 
журналіст Джан Кеннсді. Він 
ствердив, що в паркетовій під-
лозі загиізднлнсь терміти. 

9 На М:и її ні чи мі стане перед 
судом 15 осіб, обвинувачених у 
революційннх актах, сабота-
жах, убивствах і „шпигунстві", 
доконаних вже після 4-го лис-
топада мин. року, себто після 
здавлення малярського пов-
стання совіѓтськими танками. 
Це буде перша такого роду су-

дова розправа, бо всі попередні 
явні і тайні розправи та екзеку-
ції стосувались революційних 
дій з-перед 4-го листопада. 
Всім -загрожує кара смерти. 

9 Єгипет скаржиться, що із. 
раїльська військова стежа с.чо-
пила з сгипетської території од-
ного робітника з помаранчевого 
саду. Три інші р о б і т н и к и 
втекли. 

9 На Оіщилії від двох рочіа 
археологічва експедиція ви-
слала й часнтннно фінансована 
Принстонським університетом, 
розкопус рупії! невідомого з 
назви міта, яке перестало існу-
вати коло 40-го року перед 
нар. Хрнста. Стверджено, що 
це було місто Моргантіна. Прн-
чин упадку і зникнення цього 
міста перед 2,000 роками вчені 
не знають. 

9) Ізраїльський генерал Мо-
ше Даян, комендант ізраїльсь-
ськоі армії, вислав до совстсь-
кнх високих старшин запро-
шення — приіхнти до Ізраїлю 
і наочно переконатися, що по-

j шнрювані совстською пресою 

І вістки про конце'нвтрацію ізра-
Ільського війська проти Сирії —-
позбавлені правди. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, СЕРЕДА, 17-го ЛИПНЯ 1957. Ч. 135. 

СВОБОДА# SVOBOItt НОВА ІНФЛЯЦІЯ 

FOTJN DKD 1893 
СЛсгаіпіап newspaper putrtlnhed ааііу except Sundays, Mondays 

and holidays (Saturday and Monday issues combined) 
by the Ukrainian National Association, Inc. 

at 81-83 Grand Street. Jersey City 3, N. J. 
Entered as Second Class Mail Matter at the Poet Office of Jersey 

City, N. J.. on March 30. 1911 under the Act of March 8. 1879 
accepted for mailing at special rate^of^postage provided for Secuox. 

1130 of Act of October 3. 1917 authorized July 31. 1818 
За кожну зміяў адреса платиться 10 центів. За оголошеная редахція не відповідає і не зобов'язується 

повертати везамовлсві матеріялп. 
Адреса: "SV0B0DA", Р. О. Box 346. JERSEY CITY 3. N. І. 

ЗАМІСТЬ ПОВОРОТУ... СТАБІЛІЗАЦІЯ 
Щоб припинити стихійний рух розселюваних по захід-

ніх польських землях українців з Лсмківщини. Надсяння. 
Холмщнни н Підляшшя за поворот на рідні землі, польська 
комуністична влада з одного боку ..нормўо" справу цього 
повороту всякими постановами, а з другого боќг пробує зя-
трнматн українців на місцях там. де їх поселено, виселивши 
примусово з споконвічних їхніх господарств і земель. І в од-
ному і в другому випадку всі ті „нормуючі" і „етабілізацій-
ні." заходи зводяться до одного знаменника: припинити за 
всяку ціну хвилю повороту українців із західніх земель 
Польщі на рідні, відібрані їм землі. 

Останнім часом ця офіційна кампанія проходить під 
гаслом „стабілізації на Західніх Землях". Пропаганду за це 
гасло веде з доручення урядових і партійних чинників пе-
редусім орган Українського Суспільно-Культурного Това-
риства „Наше слово", присвячуючи цін справі передові 
статті н інші матеріали. 

В усіх цих статтях і матсріялах стверджується', що „нс-
мас змоги переселити на сѓарі місця всіх виселених, і тому 
велика частнна``попннна закріплятися н стабілізуватися там, 
де вона 'тепер проживає". На різні ЛЯДИ пробуй ѓгадана ре-
дакція закликати виселених примусово українців „`діяти 
розсудливо" і „.'‚розуміти, що в умовах, які сьогодні існують 
і які підкреслює, постанова ЦК ІІОРП, повернення усіх ви-
ееленнх неможливе". 

Заспокоюючи населення і закликаючи ітго до „роз-
судлнвоет`н". редакція „Нашого слова" рівночасно з'ясовує... 
польським офіційним чинникам те. що вони повинні зро-
бити, щоб стримати поворот українців на їх колишні землі. 

Першою вимогою, яку формулўо „Наше слово", є „на-
дання господарств тим українцям, що досі не отримали ре-
компенсат", та ўділення їм „конкретної фінансової допомоги 
на ремонт і побудову господарських будників". Чергова ви-
мога — це „створити на практиці такі умови, які забезисчу-
палн б українцям на Заході можливість нормального госпо-
дарювяння і збереження свого національного обличчя". 

Обидві вимоги дуже характеристичні для ситуації по-
селеннх на західніх польських землях укрічнціп. Виявля-
сться бо. що величезна кількість українців, „поселених" на 
Заході, ще н досі, по десяти роках, що минули з часу ви-
селеиня. „не отримали рскомпенсятн на заході за полишені 
свої господарства на сході", значить, живуть, як найбільш 
упосліджені, без землі, без власних домів, без постійної пра-
ці. Цей факт досі промовчувано. Тепер раптом виявилося, 
що таких „невідшкодованих" землею є десятки тисяч, і що 
першою передумовою для припинення стихійного руху ук-
раїнців за поворот „на своє" є заспокоєння тих мас маєтково 
і прив'язання їх цим до землі. 

Друга вимога щодо створення відповідних для культур-
ного розвитку українського населення в Польщі умов - ви-
являс знову всю. єхидну і спрямовану на знищення ўкраїн-
ців і їх повну денаціоналізацію політику комуністичної 
Польщі. Виселених бо з прадідівських земель українців не 
поселено на західніх землях гуртами чн більшими скупчен-
нямн. але порозкндувано поодинці або щонайбільше по дві 
чи три родини по чисто польських селах, щоб вони не мали 
ніякого українського середовища і чнмскорше втопилися в 
польському морі. З того погляду цілком демагогічними є за-
ходи польської комуністичної партії й уряду для забезпечен-
ня . . . культурно-освітнього розвитку українців у Польщі. 
В умовах цілковитого розпорошення українського елементу 
на ділі не може бути н мови про культурноѓ-освітню ўкраїн-
ську діяльність, шкільництво н інші вияви культурного жит-
тя. З цього погляду „Наше слово" слушно ІІІДКІНЧ'ЛЮЄ вн-
могу. що треба перевести скупчення розкиданого на Заході 
українського населення, а вже потім думати "ію заслокосн-
ня культурних вимог цього населення. 

Третьою з висловлених „Нашим словом" (в чч. 23 і 25 
з цього року) вимог є доснті. наївне сподівання, що уряд і 
партія вплинуть на припинення шовіністичних виступів збо-
ку польської вулиці; пюмадянства, преси і нижчих адмі-
ністраційннх властей супроти українців і спричиняться цим 
до створення „клімату довір'я та людяного стосунку'" до ук-
раїнського населення. Однак українську політику в Польщі 
диктує далі вулиця. 

Всі ці висловлювані ‚.Нашим словом" і до українців,, 
і до урядових чинників постуляти доказують, що єдиною 
можливістю заспокоїти українців у Польщі є створення від-
повідннх умов для їх вільного повоіюту „на своє", на віді-
брані їм комуністичним режимом землі. Коли судити з лнс-
тів до „Нашого слова" і з фаіпїв, наведених в цьому часо-
писі, то українців у Польщі не заспокоять ні стабілізація їх 
на західніх землях,-ні скупчення в більші осередки, ні такі 
чи інші господарські допомоги іі акції, а тільки віддання їм 
того, що довгими віками бучо їх власністю. Ллє цієї най-
простішоі розв'язки офіційні чинники не бачать і не хо-
чуть бачити. І тому л усіх сил комплікують справу, ство-
рюючи такі умови і ситуації, щоб добитися своєї мсти: пов-
ного знищення українського елементу. 

Розмови про інфляцію у висоту зиску, який забезпе-
ЗДА не втихають. Хоч в дій-
.'ності нема підстав говорити 
про якесь економічне зало-
мання, бо господарський рн-
чок виявляє пожвавлення, а 
в деяких ділянках і зріст, ба 
:̀і статистика говорить про 
високе затруднення, все ж та-
кн вже для пересічного гро-
мадянина зріст цін навіть на 
найважливіші у щоденному 
житті харчові продукти гово-
рнть про те. що доляр втра-
час - вартість. Правда, інфля-
ція. яку спостерігається тепер 
у ЗДА, іншого роду. Звичай-
но інфляцію спричиняє дома-
гання ринку більшого поста-
чання, тоді, як його нема. 
Сьогодні ціни на товари рос-
туть, хоч попит є поміркова-
иий, д в деяких галузях прб-
иисловости, як сталь, автома-
шинн. м а ш нноустаткування, 
продукція нижча, ніж нор-
мальна. Тому то економісти 
називають цю нову інфляцію 
„цінозвишковою": популярно 
по-американськи „ к о с т п уш 
інфлейшнн". Деякі задоволь-
няються виясненням, що ос-
таннє підвищення цін, хоч би 
постійне підвищення цін ста-
чі. спричинене виключно по-
стійнимн вимогами підвніцен-
ня платень збоку робітннц-
тва. Але чн внна тут лише по 
стороні робітництва? 

Економісти добре знають, 
що проблема інфляції далеко 
?кладніша. щоб її класти ви-
ключно в обтяження одної 
групи. Десятки різних фак-
торів, такі, як великі видат-
кн уряду, підмогові ціни для 
фармерів і інших груп, які 
дістають підмоги, раптова 
зміна ПОЛІТИКИ Державного 
Банку Резерв у напрямі зам-
кнення кредитів — мають 
`він вплив на інфляцію. При 
цьому Статистичне Бюро по-
іає. що саме ціни спричинили 
значне підвищення заробітніх 
платень в останньому після-
воснному періоді. 

Поглянувши на цей період, 
бачимо, що перший інфляцій-
ний удар прийшов, коли 
„стиснене" воєнне господар-
етво і воєнні ощадності не-
гайно з закінченням війни 
штовхнули населення до куп-
на. Великий попит на всі то 
вари дав змогу бізнесменам 
піднести ціни на товари. Ко-
рейськя війна ще більше 
сприяла підвищенню цін, і 
підвищення заробітніх пла-
тень лише ішло вслід за зрос-
том цін. Ще в 1950 р. Чарл? 
Вил сон, тодішній президент 
.‚Дженерал Моторе" сказав: 
„Це не заробітки спрнчиня-
ють ріст цін, але, навпаки, 
зростання цін спричиняє під-
внщення платень". Після 
1952 року заробітні платні 
почали підноситись до висоти 
зростаючих цін на товари. В 
третій стадії, яка почалась в 
1956 році, і ціни і платні по 
чали зростати рівномірно і 
непомірно. 

Цей зріст навіть завтомотп 
зўвався. Компанія „Дженерал 
Моторе" прийшла до автома 
тнчного підвище'ння заробіт-
них платень, опертого на 
факті, одо виказував ступне 
вий зріст продуктивности в 
цій компанії. Але це підви-
щення застосовувалось авто 
матичко й тоді, коли була 
тимчасова затримка в пролук-
тнвності, як останнього року. 
В той час підприємці також 
пішли на так зване скспан-
снвне господарство. Не зва-
жаючи на можливості поста-
чання і вимоги ринку, воші 
поставили, як висловився сс-
натор KiqboBcp, „адміністро-
вані ціни", одо давали б таку 

чнв би і вимоги зросту заро-
бітніх платень і покриття вн-
датків експансивної розбу-
дови. 

Економісти голосно зверта-
ють увагу на ці нездорові 
явища: на автоматичні під-
вншкн платень і на алмініс-
тровані ціни. Секретар фінал-
сів Гомфрі сказав на відхід-
ному в останньому тижні, одо 
стиснена фінансова політика 
уряду пришпилять нову ін-
фляцію і припинить зріст 
коштів прохарчування. Гур-
тові ціни вже стабілізувались 
і в скорому часі уетабілізу-
ються також роздрібні ціни. 
Секретар Гомфрі — хоч і 
згідний з економістами від-
носно конечностп запобігти 
цій новій інфляції — настрос-
ний оптимістично. Він каже, 
одо нова інфляція — це прн-
оодне явище після періоду 
добробуті'. Та й 'самі еконо-
містн не надто схильні ужн-
ватн якихось запобіжних за-
ходів. вважаючи, що вони бу-
ли б більше коштовні, ніж 
сама інфляція. Професор 
Гарвардського у н і верситету, 
відомий економіст і оборонець 
так званого трумалівського 
.‚qbep діл" Слічтер, сказав, 
що у нашому недосконалому 
світі ми мусимо завжди вибн-
оати між різними видами зла. 
Вибираючи між злом безро-
біття. чи безпосередньо кон-
трольованнмн цінами та заро-
бітками і повільною інфля-
цісю, краще погодитись на 
повільну інфляцію. Цс, на 
його думку, найменше з цих 
трьох лих. 

В АРГЕНТИНІ СТВОРЕНО Т-ВО 
„ПОНЕВОЛЕНІ НА'ЦІЇ" 

Буенос Айрсс. (сдо) 29 
червня сформувалося т-во 
„Поневолені Нації" в Арґсн-
тині. яке має серед своїх зав-
дань: 

1. Інформувати няйдокляд-
ніше аргентинський та інші 
народи про нації Східньої й 
Середньої Европи, поневолені 
московський комунізмом та 
комунізмом у всіх його фор-
мах; 2. з цією метою поста-
чатн відомості про національ-
ну історію, географію, госпо-
дарство. наукову, літературну 
та мистецьку творчість і, 
особливо, тримати аргентин-
ську громадську думку в кур-
сі подій, одо торкаються по-
ступу справи національного 
визволення згаданих народів: 
3. плекати дух сдности й бра-
терства між національними 
спільнотами цих народів в 
Аргентині; 4. боронити свої 
спільні інтереси; 5. протиста-
внтися розкладовій діяльносг 
місцевих і інтернаціональних 
комуністів; 6. протиставитися 
діяльності осіб і груп, які 
зловживаючи законами і сво-
бодою. намагаються підтри-
мати чи розвинути комуніс-
тнчні рухи і течії, які під 
будь-якою формою поневолю-
ють цілі нації і змагають до 
підбиття вільних народів; 7. 
підтримувати народи Цен-
тральної й Східньої Европи 
а їх боротьбі за відновлення 
свободи в їх батьківщннах, у 
формах, які дозволяють тепе-
рішні закони Аргентини; 8. 
видавати журнал, як офіцій-
ннй орган Т-ва, та інші пуб-
лікації, одо мають на меті по-

МУЗЕЙНА СПРАВА-

„ВИВОД" 
„Всг.к буржусв мн побйом. 
На У.чраяну жить пойдьом. 
На Украяне добре жнть, - , 
Ссть што шамать і што піт`.". 

(Пісня совстськоі армії). 

Цю пісню цитував 1925 р. 
в київському журналі „Жнт-
тя і Революція" письменник 
Антоненко-Давкдович і з обу-
ренням запн`о'вав: „Куди 
дивляться червоні команли-
ри?" Бо Антоненко-Давидо-
вцч відчув у цій пісні старо-
давній мілітаризм і колонія-
лізм московського царства, 
проти чого (в теорії) вел'а.Ібо-
ротьбу російська комунісгич-
на партія. Ці протести проти 
„нових колонізаторів" нічого 
не допомогли: сам А. Дави-
довнч загинув як жертва 
большевицького терору. Си-
стема російсько-большевнць-
кого колоніялізму перемогла, 
і тепер бачимо її наслідки. 

За советською статистикою 
в 1954 р. на території підсо-
встської України було коло 
42 мільйонів населення. ' В 
квітні 1956 р. підсовєтська 
Україна мала 40 млн. 600 ти-
сяч людностн. Протягом.двох 
років зникло майже І ' ; міль-
йона населення! Де вони по-
ділнся ? Очевидно, українців 
переселено за Урал та в інші 
простори совстської імперії. 
Але на цьому не кінчається 
історія. 

У березні 1957 р. відбулися 
в СССР вибори до раД — об-
ласних, окружних і районо-
вігх. Це дас змогу вияснити 
число дорослої людностн в 
кожній совєтській республіці. 
Числа, опубліковані в совст-
ській пресі, дають страшну 
картину заселення України 
не-українцями. П р о т я г о м 
1956 року і до березня І957 
року в Україні настало нечу-
ване збільшення числа дорос-
ЛГОС осіб, одо взяли участь у 
голосуванні: поверх нормаль-

ного приросту, одо дас коло 
1,500.000 душ, прибуло ще 
коло 450.000 дорослих осіб. 

Звідки вони взялися? Чн 
може Хрущов припинив перс-
селювання українців за Урал 
та в інші землі? Ні. пересе-
лювання з України продов-
жується. Московські „Извес-
тня" показують, що в Росій-
ській совєтській республіці 
протягом останнього року чи-
сло дорослих людеіі зменши-
лося майже на 800 тисяч. 
Очевидно, їх переселено го-
ловно в Україну. Цим пояс-
нюсться такий нссподіваннй 
прибуток ДО{ЮСЛОЇ людностн 
в Україні. Словом, як бачимо, 
відбувається механічне „злит-
тя націй": українців внселю-
ють за Урал, а московцямн 
заповнюють нашу землю. 

Політика російських боль-
шевиків не с новиною в істо-
рії Московщини. Були до кін-
ця 16 століття дві вільні рес-
публіки, недалеко від Бал-
тійського моря: Новгород і 
Псков. Цар Іван Грізний за-
воював ці республіки і вели-
ќу частину людностн виселив 
на Московщину. На місце пн-
селенців царський уряд прн-
снлав московських людей. 
Західні європейці, одо були в 
Московському царстві в 16-17 
віці, бачили це і навіть запн-
салн слово московське на 
означення такої політики на-
родовбивства; „Вивод". 

„Внвод" — це не був вн-
нахід московських царів. „Вн-
вод" знали царі Єгипту, Аси-
рії. Персії, Вавилону. З істо-
рії знаємо „вивод" ізраїль-
ського народу на „ріки вави-
лонські", де 70 років пробули 
в неволі сини Ізраїлю, „си-
ділн іі плакали", згадуючи 
„рідини Сіои". Слідами схід-
ніх деспотів і московськох ца-
рів іде большевнцька Москва. 

П. А. 

шнрення відомостей про ви-
и(евказані тсмн і про ті, що 
зазначені в Статуті Т-ва; 9. 
змагати до створення і втри-
мання відповідних бібліотек; 
10. організувати конференції 
на теми, одо сприятимуть кра-
іцому сповненню завдань 
Т-ва; 11. підтримувати аноси-
нн з подібними товариствами 
і організаціями в Аргентині і 
закордоном; 12. підтримувати 
зв'язки з місцевими властями 
і представниками інших ва-
цій вільного світу, які можуть 
мати вплив і дати моральну 
й чннну допомогу народам у 
їх визвольних змаганнях; 13. 
розвивати інші роди діяльно-
сти, що їх дозволяють закони 
в дусі статуту організації і г 
погодженні з її цілями. 

Організацію с к л а д а ють 
представники всіх національ-
ннх спільнот, яких батьків-
щинн терплять під ярмом ро-
сійського большевизму за за-
лізною заслоною, і народжен` 
аргентинці, с п і в п р ацюючн 
згідно з духом демократії і 
у взаємній пошані людини де 
людини і народу до народ} 
для добра відповідних бать-
ківодин. 

Окрім Управи Т-ва мас бў-
ти створена Рада Націоналі.' 
них Спільнот, в якій усі чле-
нн, поділені на етнічні секції 
зможуть спільно нараджува-
тися, щоб пізнати краще 
життєві інтереси і потреби 
націй під большевицьким яр-
мом і створити таким чином 
солідні підмурівки для пошн-
рення співпраці між націо-
пальними спільнотами АрЃен-
ганської Республіки і вияви-
ти таким чином на практиці 
одо нації Східньої й Централь-
ної Европи вже дозріли де 
того, щоб увійти в лоно буду 
чнх З'сдиненнх Европейськнх 
Держав. 

Серед членів основинќіѓ 
знайшлися н а й в и з начніш' 
особи, керівники спільнот: бі-
лоруської, кавказької, хорват 
ської, словацької, словенської 
естонської, грузинської, ма-
длрської, румунської Й укра-
їнської. 

д о Управи Т-ва „Поневоле-
ні Нації" ввійшли: д-р Лади-
слав Чік (мадяр) — голова; 
проф. Деметрій _Dtanapy ̀ ТРУ-
мун). — заступник; інж. Ху-
ан Асанкаі (хорват), другий 
заступник; д^р Вас. Іваниць-
кий (українець), — ген, се-
кретар; д-р Мардарій Попін-
чук (румун), виконавчий се-
кретар; Вас. Косюк (украї-
нець), актовий секретар; 
полк. Томас Клемері (мадяр), 
фінансовий секретар; д-р Бог-
дан Галайчук (українець), — 
секретар преси; Mux. Рубі-
нець (українець), — секретар 
зовнішніх зв'язків; арх. Юлій 
Галаман (мадяр), — секретар 
внутрішніх зв'язків. Заступ-
ннкн: проф. Станислав Месі-
яр (словак); інж. Леон Чеіч-
вілі (грузин), Петро Савчнн 
(білорус). 

До Контрольної Комісії 
ввійшли: Юліян Серсдяк (ук-
раїнець), — голова, інж. Ро-
ман Бігун (українець), інж. 
Ґейса Кьовеліґеті (мадяр). 

До Суду Чести: д-р Акакій 
Папава (грузин), Ніколас 
Сербан (румун), Ладіслав Сі-
зик (словак). 

В умовах існування на рід-
ннх землях під окупацією 
Москви, чи й під іншою^ за-
йманщиною, ціль музейних 
збірок' в спеціальних музей-
ннх установах та у прнват-
ніх осіб обмежувалась, пере-
важно, збиранням і перехову-
вакням для майбутнього ет-
нографічннх, культурно-мнс-

музсйннх і архівних надрів 
яскраво виходили гасла, те-
ми і т. д., які б спонукали 
українство до активізації дер-
жавно-внзвольницької ідеї і 
чину.' Той позитивний вплив 
Музей Визвольної Боротьби 
України мав, але головно в 
обмеженому .колі учених, сту-
дентів та серед ближчих прџ-

тецькнх і історичних пам я - ' ятелів і довіреного членства 

Коли Ви вважаєте себе полі 
пічним емігрантом — амбаса-
дорои України, та знаєте про 
великий вклад Українського 
Народного Союзу в змагав-
них за ѓтрава України та уќ-
раінців, Ви напевно свідомі 
обов'язку оути члепом цгеї ор-

пшізапЯ. 

(16) 
Ромко глдвув на Крем"ра ІКияі, сірі очі пронизували 

наскрізь, низьк^ чоло и вуз'ькі ў т а нќазували на енеі)Гію 
І жорстокість; під чи''' ро'.моіщ ніздрі ного носа грали. 

„Хто б у тобі не пізнав цоліційного урядовця!" — 
подумав Ромко, і йому нагадались глопа Стгфн щю те, як 
І(ремер велів гумопимн палками бити під час слідства Олю 
Ионеляк. Вона сама ргкіказўваліі Стг(}іі: дпт: агентів з на-
казу Кі)емера розтягнули іі на лапі, один сіп на ноѓн, дру-
гии на плечі і били били к.. Л Кре.чер кричав: „Ня 
трп)їії шкурі я тчмїі щініиу тќою дерииіиу! Сильніше бинте, 
сильніше! Хан знає, як смакує не.іаіежиа дорживн' . . " 

1 Ромко, чемно усміхаючись, п;а:чіп: 
- - Справді, н одінк т)"ч, пане комісаре, інібачтс, пане 

пікчрссорс, якось інакше . 
Правда? ;іасміявся комісар Але ви мабуть без 

вечері? Що? - сцитав, натискаючи грушку дзвінка. 
—: Так. хоч ніколи я не сподівався сьогодні тут вече-

ряти . . . 
Кромер прижмурив очі 
— Це завдячуєте с першу чергу панні Зюзі. а влас-

ЇИЬО вашій сестрі. 

— Моїй сестрі? 
— Так, бо я саме вертаюся тепер з переслуханий . . 
В двері легко застукано. 

' — Так! — кинув голосно Кремер. 
— „Цікаво, чи велів він бити Стефу?" — подумав 

Ромко. 
. Увійшов кельнер. 

— Принесіть спис страв! — сказав Кремер — і. звер-
таючись до Ромка: — Що ви п'єте, пане товаришу? 

— Може коньяк? 
— Добре! — погодився Кремер. 
— Будь ласка, — звернувся до кельнера Ромка, — 

плашку коньяку й закуски. 
— Якої марки коньяк? — спитав кельнер. 
Кремер допитливо глянув на Ромка. 
— Може „Енесі"? — кинув недбало Ромко й побла$Ь-

словнв у думці Старсцького. 
Кельнер вклонився і вийшов. 
— - О. то з вас. бачу, бувалий і досвідчений у ікчторані 

добродій! — всміхнувся Кремер. — Мабуть з цього боку 
ваша сестра ще не знас вас! 
` — Чому ні?! — засміявся весело Ромко. — Скільки то 

разів я приходив над ранком додому, сестра мені відчиняла 
двері й завжди пізніше впевняла батьків, що я вернувся 
„після дванадцятої" . . . 

Кремер хитнув головою. 
— Так, так. Я бачив з розмови, що вона вас дуже лю-

бить. Шкода, що вона вмішалася в цю погану с п р а в у . . . 
Ромко стиснув кулак, аж нігті вп'ялися в долоню. Кре-

мер недбало курнв цигарку й неначе щось думав. 
— Взагалі, навіщо ці всі історії! — сказав по хвилині. 

— А ще до того пхати туди молодих дівчат! Врешті, ви це 
все добре знаєте, навіщо вам говорити! 

В двері посѓукано, увійшов кельнер, несучи на таці 
пляшку коньяку, чарки й закуску. Усе розставив на столі 
і, вклонившись, піхо вийшов. 

Ромко знизав плечима. 
— І знаю, пане професоре, і ис з н а ю . . . 
— Ну. ‚випиймо! — усміхнувся Кремер. — Таж уся 

ваша молодь це ж революціонери першої води. Про це 
я знаю! 

Кремер випив і, закусуючи, додав: 
— Але зі своєю сестрою облиште! Шкода дівчини на 

такі речі! 
Ромко налив чарки й недбало спитав: 
— Чн справді їѓї щось загрожує поважніше? 
— Поважніше? — прпзадумався Кремер. — Ні, цього 

сказані не можна, але непотрібно було їй бути довірочною 
цього нещасного підпільного г у р т к а . . . 

У Ромка злегка задрижала рука і він поволі поклав 
закуску на стіл. 

— Значить, усе зраджене! Правду говорив н с ц с н а с . . . 
— І нагло завзятість залила ного душу, за всяку ціну рі-
шнв ЗНаЙТН провокатора. ' 

— Сам мѓину, але ного знайду! — рішив, і тут нага-
далися слова Старецького: 

— Не спинися і не гарячнся! Це твоя зустріч комісара 
перша, але не остання! 

Глянув пильно на комісара. 
— Вибачте, я не розумію, пане коміс . . . пане npoqbe-

соре! Як то довірочною? 
— Можливо, що ви иь знаєте! Навіть ви не повинні 

тоќ. Широкого використову-
вання тих збірок та популя-
рнзації їх серед ширшого гро-
мадянства для піднесення йо-
го не лише національної сві-
домости, але й, так би мовн-
тн, бойового настрою — не 
було. Це можна було робити 
хіба в мінімальному мірилі 
бо ворог міг довідатись, і дія-
чів музейної справи спітка-
ли б кари, а музейні збірки 
було б знищено або конфіс-
ковано й вивезено, як трофеї 
цо російських музеїв і арх і 
вів. Тому музеї використовуй 
зались лише одиницями, го-
іовно представниками нашої 
науки, для наукових етногра-
фічних, історичних, мнстсць-
ких студій. Хіба лише по 
передніми відблисками з тру 
ців учених і письменників до-
помагали музеї жевріти тому 
прихованому багаттю, що таї-
аося в музейних збірках. 

Але й така вимушена об-
ггавннами тактика ведення 
музейної справи не зберігала 
музеїв від трусів та конфіска-
`щ і все, що зберігало па-
ч'ять про минулу велич Уќ-
оаїнн або про відрубність ук-
раїнського народу від моска-
пів, нищилось, а найцінніше 
чнвозилось у музейні й архів-
чі державні московські цен-
трн. Тільки розвал Російської 
мперії принесе нам повер-
чення тих українських му-
іейних і архівних скарбів. 

За кордоном, в умовах хоч 
і вільного еміграційного жит-
гя, але в обставинах непев-
ностн міжнародних відносин 
перед другою світовою вій-
ною, аналогічна доля спітка-
ла і Український Музей Вн-
звольної Боротьби в Празі, в 
Чехословаччині. А цей му-
.̀сіі працював вже з актуаль-

нішою метою, яка наблнжа-
ла його до головної цілі су-
часної історичної епохи бут-
тя української нації. В стату-
ті МВБ стояло, одо метою йо-
го с „наукове вивчення всьо-
го, одо торкається визвольної 
боротьби, шляхом збирання, 
переховування, опису всіх 
предметів та матеріалів, зв'я-
заних з цими завданнями, та 
уможливлення на їх підставі 
наукової праці 

Тож, відповідно до своєї 
назви, цей музей мав в орбіті 
своєї уваги наукове вивчення 
всього, що відносилось до ви-
звольної боротьби України. І 
тут вже зібрано такі цінні па-
м'яткн про` табори полонених 
в Німеччині, де творились ук-
раїнські формації Сірої й Сн-
ньої дивізій, про українські 
консуляти, українські вій-
ськові уніформи, відзнаки, 
грамоти, багатий матеріал 
про хор Кошнця, мистецькі 
медалі з барельєфними пор-
третамн українських князів, 
гетьманів і українських дія-
чів нової доби, багату бібліо-
теку й архів українських 
часописів, архіви українських 
організацій за кордоном і т. д. 

Інтенція обережности, хо-
вання від чужих очей важли-
піших матеріалів та наукове 
опрацювання тем характерн-
зували і цей музей. Поясню-
сться це двома причинами. 
Поперше, ні чеському русо-
фільству, ні потім, від 1939 
року, німецькому ґестапівству 
не можна було вірити, що 
вони не наложать свою руку 
на цю установу, якщо б з її 

.'станови. Бо обставини внма-
гали, що МВБ „політикою не 
займається". А що у наших 
ворогів зветься політикою, то 
відомо кожному українцеві. 
Так виринали плянн шнршо-
го студік)рання шевченко-
знавства і т. п. „невинних" 
тем. Матеріялн ж на „гарячі" 
теми директор музею (тоді 
проф. Д. Антонович) умів по-
казати лише тому, кому мож-
на було вірити. Так само по-
зодився він і з історичними, 
дорогоцінними експонатами. 
Бували непевні часи, коли 
цілі серії ховались в „темні" 
кутки, щоб їх не побачило 
око чужого начальства, що 
могло шукати в музею „ук-
раїнської їюлітики". Прнга-
тусться один з таких яскра-
вих прикладів, як директор 
музею, прочувши про иожлн-
ву візиту представника ґеста-
по, спішно опорожннв цілу 
нову вітрину Карпатської Ук-
раїни. А в ній демонструва-
лось м. іи. закривавлену со-
рочку карпатського січовика, 
раненого в бою з чехами в 
Хусті в березні 1939 p.. які ви-
гтупили проти українців. Че-
хами тоді командував ген. 
Прхала. Там же красувалась 
як факт іронії візитівка того 
чеського генерала з піддру-
ком на нКі,";„міністер Карпат-
ської України". Був там ніж, 
зроблений, з ложки, подару-
но`к січовика, ув'язненого в 
мадярському концентраќў в 
Варіо Лопош коло Нісрідгазн, 
його ж горнятко, з якого він 
гасив свою спрагу в тому та-
борі після жахливих тортур,, 
і т. п . . . ` ' # 

Та на зміну нїмця-гестапів-
ця прнйшрв у чеську Прагу 
„старший брат", московський 
большевнк, якого так палко 
чекало чеське пеоесічне мос-
квофільсьќе г р о м а д янство. 
Тут уже жадна „обережність" 
дирекції музею не допомогла. 
І хоч з того 1948 року нова 
дирекція музею ту „обереж-
ність" тд! „достосовуваиня до 
обставин"'збільшила, мабуть, 
докраю, щоб продовжити іс-
нування Установи, все те не 
привело ні до чого. Формаль-
но чеська влада закрила му-
зей. Фактично ж московська 
надвлада забрала все, що бу-
ло ціннішого й цікавішого, 1 
вивезла в' Московщину. Так 
Музей Визвольної Боротьби 
України в' чеській Празі, че-
рсз відмовлення його дирекції 
своєчасно' вивезти та пересла-
ти збірки до Швейцарії чи 
ЗДА, перестав існувати. Те-
пср з перспективи часу мож-
на сказати, одо взагалі вибір 
місця для такого музею, що 
визвольну боротьбу України 
взяв за гасло своєї збіркової 
акції, не був удалий. Бо Чс-
хословаччнна була тим дер-
.жавним новотвором, існуван-
ня якого ще не було запевне-

(Закінчення на crop. 3-ій) 

Б Е Р І З К А 

НІЛ дощем берізка біла, 
Край дороги на горбі. 
Ронить сльози голубі. 

Я проїхав, оглянувся: 
Залишилася сама і 
У журбі своїй — німа. 
Та берізка, як дитинство. 
Залишилась вдалині, — 
Так привиділось мені. 

' МИКОЛА ШПАК 

знати, ет, навіщо говорити! І так уже нічого не змінимо. 
Краще внпсмо! 

Ромко випив, і в його очах мигнула Стефа. розтягнена 
на лаві, агенти з гумовими палицями й обличчя батьків. 

В голові зашуміло. Хтось молоточком бив у грудях і 
крнчав: рятуй Стефу! рятуй Стефу! ряхуй Стефу! 

— „Мушу п вирятувати!" — постановив рішуче. 
Кремер наливав чарки, і ніздрі його носа грали. 
—- Або це вбивство міністра ВІЙНИ? Навіщо це? Ні. не 

перечте, я це все прекрасно знаю, поки буде світ, доти бу-
луть і революціонери, а поки будуть революціонери, доти 
буде політична поліція, комісари й тюрми. Я вас дуже добре 
розумію і думаю, що ножний інтелігентний революціонер 
мусить чи радше повинен, мене розумѓѓи. В порядку: під-
г ^ „ ! ; д

в б и в с т в о порційних урядників, крадежі державних 
грошей, напади на полщ.йні архіви! Це"все розумію! Але, 
під мнлий Біг, одо вам був винен цей нещасний міністер 
війни, який напевно про ваше існування не знав 

Ромко погодився. 
— Зовсім справедливо! Я теж не розумію цього вбнв-

сі на. 
— Правда? - втішився комісар. - І звалили мені на 

голову надкомісара Ф.льдІнга. радника Мавзоніюса з цілою 
комісією, роботи. Боже ти мій! Повірте, розумію, якби мене 
вбили, але міністра війни, який до того всього був адміра-
лом фльоти! Чорт вас хіба розуміє! . 

— Але чн це напевно революціонери "його вбили, пане професоре? 



Копаний м'яч стає популярний у Нанаді 
Футбол, або як дехто назн-

вас копаннЃі м'яч,' найбільш 
популярніш у світі спорт, на 
решті стає теж популярною 
грою в Канаді. Давніше кака-
дійцІ були головно зацікавле-
ні в грі раѓбі, 'залишаючи 
футбол канадійцям,' які по 
ходять а Бразилії," або евро 
пеГіських країн. 'Але в остаи-
ніх кількох роках' число фут-
больних команд 'зросло, а з 
тим і кількість глядачів. 

Н е д а в н о все-Канаді іісьгп 
футбольна команд'а перемсг-
ла таку ж амернканнську ко-
манду 5:1 в першій рунді роп 
гривок за світове' першунство. 
Опісля канадійська команда 
виїхала до Мехіко: Персмо-
жець у цій рунді 'тратнме в 
Коста Ріка за вступ до фі-
нальнвх змагань," що відбу-
дуться у 1958 ропД`у Шток-
гольмі. 

Успіх футболу в ̂ Канаді за 
останніх два роки був дійсно 
небу`валий, головно завдяки 
напливові новоканадійців з 
Европн. І сьогодні на просто-
рі Канади любителі спорту 
вже говорять про'футбол; той 
ентузіязм виводиться в пер-
шу чергу з Торонта, де с по-
верх 60 футбольних клюбів. 
Верховною установою футбо-
лу в Канаді с Красна Фут-
больна Ліґа, організована 
1949 року. Початково працю-
вала вона зі змінним щастям, 
але в останніх роках вона 
стала важливішим спортовим 
чинником у Канаді} Минуло-
го року поверх 23QjOOO при-
хильників футболу відвідало 
маленький спортовий майдан 

Фред Гемилток Парк у То-
ронті, що може помістити од 
норазово ледви 6,000 осіб. 

Десять команд входять до 
Красвої Футбольної Ліѓн, ма-
ючи в свойому складі грачів 
з Мадлрідннн, Н і м е ччини, 
Італії, Чехословаччинн, Ук-
раїнн, Ірляндії, Польщі І Ќа-
надн. Несподіванкою цього 
року був ќлюб Гунгарія. 
Кілька років ця команда зма-
галася за місце при слабому 
складі, але в цьому сезоні, з 
прибуттям багатьох втікачів, 
команда скріпилася. Джані 
Кіс, менаджер команди, від-
був на початку цього poKv' 
спеціяльну подорож до Авст-
рії, щоб звербувати там біль-
шість грачів свого ќлюбу. Де-
які з них твердять`, що грала 
в першоклясовнх командах у 
своїй країні і дійсно їхня гра 
не заперечує цього. 

Перед у Лізі веде польська 
команда Вант Іґелс, одна з 
иайсильиіших команд у Ка-
наді. Подібно, як і інші ко-
манди, Вайт Іґелс спершу об-
межувалнся виключно до 
грачів зі свосї етнічної групи 
тобто польського походжен-
ня.. Але сьогодні ірляндці 
грають в українській ќоман-
ді, мадяри в чехословацькій, 
і т. д. Покищо більшість клю-
бів покладасться переважно 
на грачів з Англії, або з ев-
ропейських країн; все тамі 
вигляди на майбутнє футбо-
лу в Канаді с добрі: тепер бо 
ведуться зосереджені заходи, 
щоб заохотити молодих кана-
дійців грати футбол по шко-
лах. „Канадійська Сцена". 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Міннеаполіс, Мін. 

МУЗЕЙНА СПРАВА 
(Закінчення я! crop. 2-ої) 

не ситуацією в Бвропі. Далс-
ко вдаліші під тим оглядом 
були проекти устаткувати та-
кий музей в Швейцарії, як в 
традиційно невтральній дер-
жаві. За це висловлювались 
такі значні особистості, що 
жили й працювали перссяк-
нані ідесю Визвольної Бороть-
би України, як: гетьман Пав-
ло Скоропадський, полк. Єв-
гсн Коновал ець, прем'ер У HP 
В. Прокопович, ген. М. Омо-
лячович-Павленцо, гон. В. 
Петрів, ген. О. Удовиченко, 
ген. Капустянський та ін. 

Але на щастя для україн-
гької ідеї, зокрема, для нашої 
Визвольної Боротьби, така 
„незарібкова", ‚‚н є п D а ктнч-
на", а ‚‚романтична" і „ідеа-
лістнчна" справа як музей-
ннцтво знайшла місце для 
свого відновлення і розвитку 
саме в „доляровіп'' країні, що 
в теперішні часи творить го-
ловну потугу проти дальшого 
поширення московського за-
гарбннцтва та ѓотр'еться до 
боротьби за визволення няро-
дія від московського ярма. 
Саме в ЗДА і в' Канаді по-
стало вже кілька українських 
музейних середовищ, як прн-
ватннх. так і на базі громад-
ської участи в них, 'музейних 
установ. Саме тут с всі мож-
ливості ідейно-політичні і 
навіть ф і н а н сово-господар-
ські, щоб розвинути працю 

музеїв в інтенції того україн-
ського життя і тих україн-
ськнх мас та провідних осо-
бистостей, що за свос гасло 
вибрали активну боротьбу 
відродження Української Са-
мостійноі Соборної Держави. 

На початку свосї статті ми 
згадали, як в підневільних 
обставинах музейництво ви-
лияалось майже в самоціль, 
переважно для зберігання па-
м'яток. Тут. в ЗДА, музей-
ннцтво вилнвасться в діяльну 
акцію. І не лише наші музей-
ні діячі цю акцію роблять 
ціллю свого життя, віддаючи 
для неї свос майно, снлцл всі 
думки, Тут музейні збірки як-
найшнрше використовуються 
для актуальних потреб укра-
їнської справи, для популя-
рнзації між чужинцями нашої 
визвольної боротьби. Своїми 
ілюстрованими виданнями і 
експонатами музеї відновля-
ють в пам'яті й свідомості чн-
тачів славне минуле, пориви-
ють душу бажанням далі 
служити Батьківщині, а не 
трюхліти й жити лише емі-
ґраційиими гараздами. Дс-
монстрацісю ж своїх енспо-
натів перед представниками 
інших націй вони внклнка-
ють подив і довір'я до нашої 
справи. Музеї допомагають 
виводити українську справу 
за кордоном в широкий світ. 
А показуванням та пояснен-

СУБОТА 20-го ЛИПНЯ 1957 р. — ѓод. 8-ма 

LOS ANGELES, California 
Patriotic Hall 

Х-ма СУБОТА 27-го ЛИПНЯ 1957 р. — ѓод 
SAN FRANCISCO, California 

St. Francis Xavicr School Auditorium 

ВІВТОРОК fl-cc СКРИНЯ 1957 p. — ѓод. Я-ма 
DENVER, Colorado 

University of Denver, Student Union і 

ЧЕТВЕР 8-го СЕРПНЯ 1957 p. — ѓод. 8-ми 

OMAHA, Nebraska 
Joslyn Art Museum ‡ 

- В И С Т У П И Т Ь 

З ВЛАСНИМИ КОНЦЕРТАМИ 
Роман 

РУДНИЦЬНИИ 
14-лІтиІй піяиігт 

оцінила цей Варчжя твір. 
ЧМ ВН ВЖЯ МАСТВ ЦЕЙ ВХЛЖКИН ГОМАЯ 

ВАСИЛЯ БАРКИ 

Р А Й П 
п 

супити ш ВСИИЦ клжглряі, або проста 
в Шцр ВМДЦЃВІІ 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 
Дђш ті Л н і $ЗЛЮ, які можете прислати в лявті. 

Резолюції Українців Мінясапо-
лігу в Конгресовому рекорді. 

Резолюції, схвалені учасник{и 
ми академіі. присвяченій пам'я-
ті Гол. отамана Снмона Петлю-
рп, полк. Євгена Коновальця 
та ген. Тараса Чупринќи, були 
поміщені конгресменом Мінне-
сотн Рон Віром в Конгресовому 
рекорді з 28 травня, 1957 року 
(сторона 4127). 

В своїх резолюціях українці 
Міннеаполісў і Сепнт Полу, роз-
крнваючн правдиву суть кому-
ПІЗМУ та московського імперія-
лізму, засудили московську по-
-іітн::у фізичного та морального 
винищування українського па-
роду та звернули увагу амерн-
канському загалові на Існувал-
ня в західньому світі московсь-
ких груп, які беззастережно 
обороняють політику MOCKOBCI-
хого імперіялізму та заперечу-
оті. правна поневолених наро-
ців бути самостійними. 

ЦІ резолюції вислано на aj% 
-)есу сенаторів та конгресменів 
Міннесотн а також до інших 
визначних політичних діячів. 
loci на адресу Управи відділу 
ООЧСУ прибуло багато листів, 
в яких автори виявляють добре 
знання проблем поневолених 
народів та отверто висказують 
"мої симпатії до визвольної бо-
ротьбн українського н а р о д у . 
Факт поміщення резолюції в 
Конгресовому рекорді треба ?а-
чнслнти до чергового успіху 
українців Твін Ситі на зовніш-
ньо - політичному відтинку. 

м. к. 

Ню Йори, Н. Й. 
Дещо про життя І працю 

Українського Гуманітарного 
- Товариства 

З початком другої світової 
війни, коло 100 українських ма-
тсрів і батьків, яких сини боро-
лися в рядах американсьішх 
збройних сил, згуртувавшись 
зразу в Украінсьхий Відділ 
Америка в с ь ќ о г о Червоного 
Хреста, а згодом в Українське 
Гуманітарне Товариство в Ню 
Норку, Інк. днями ft ночами по-
свячували безкорисно свій час 
І працю для найбільшої у світі 
гуманітарної установи, якою с 
Американський Червоний Хрест. 

ОЌрім праці при виготовлю-
ванні тисячів різного роду бан-
дажів і других необхідних ре-
чей для ранених вояків . на 
фронтах та в шпиталях, члени 
цього Товариства брали живу 
участь в кожнорічиій бсрсзне-
г.ій кампанії за фондами для 
Американського Червоного Хрс-
гта. докладаючи всіх своїх зу-
силь. щоб тільки ім'я украінсь-
не підносно грошових збірок 
на цю велику і благородну ціль, 
поставити на пертому місці се-
рсд усіх іншнх етнічних груп, 
що завдяки жертвенності укра-
їнського громадянства, членам 
Гумані т а р н о г о Товариства 
мснш-більш удавалось. 

Цьогорічну збіркову кампа-
нію для Американського Черво, 
ного Хреста серед української 
спільноти в Ню Иорку і околи-
цях започаткувало Українське 
Гуманітарне Товариство в су-
боту 23-го лютого молебнем в 
церкві св. Юра за здоров'я сво-
іх членів та панахидою за ло-
мерлих. Після церковних від-
прав, уряджено в домівці Т-ва 
..Дністер" т. зв. „Червонохрест-
ний Чайннй Вечір" при участі 
багатьох визначних гостей. 

Відчиняючи цей вечірок, ѓо. 

нлми реальних доказових до-
кументів і речей-предметів 
нашої культури, що свідчать 
про нашу етнографічну від-
рубність від москалів та про 
гѓраво українського народу на 
вільне життя й вільну суве-
ренну державу — музеї вико-
нують великої ваги націо-
нально-визвольну місію. 

Акт. Кущинський 

ЗВІРНИК для дошшлля 
‚листочки 
ІШАТОЧКИ" 

.обіймаі: осінні й зимові вір-
шнки й оповідання. 

Упорядкувала 
МАРІЯ ЮРКЕВНЧ. 

Ціна 40 центів. 
Замовляти: 

"S V О В О D А" 
Р. О. Box 348 

Jersey СНу З, N. J. 

лова Гуманітарного Товариство 
пані Ева Хомів щирими слова-
мн привітала гостей і членів з 
подякою за їхню численну у-
часть та на цю інтенцію попро-
снла Вссч. о. Ігумена про моли-
тву і благословення перекуски 
Дальший провід вечірки пере-
дала голова д-poni Олесннцько-
му, який вив'язався з своїх заг.-
дань прекрасно, уділяючи сло-
ва усім гостям і членам, неми-
наючн очевидно й себе. Першу 
промову по англійськії внголо-
"ІІВ Всеч, о. ІГІ"МЄН Орест, з'я-
совуючи довголітню працю чле-
нів Гуманітарного Товариства 
іля Американського Червоного 
Хреста, на який церковний уряд 
'̀ в. Юра ніколи не забороняв 
збирати під церквою грошові 
пожертви, розуміючи аж надто 
цобре, яке велике 1 благородне 
завдання мас перед собою Аме-
рнканський Червоний Хрест.. 

Другу промову по-англійськи 
виголосила урядннця Амерн-
чакського Червоного Хреста па 
ні Грін, висловлюючи признан-
ня членам „оф Юкрейяісн Ю-
нит оф Аиерікси Ред Кросе', 
тобто членам Українського ВІд-
іілу Американського Червоноѓї 
Хреста в Ню Порќу з вірою, що 
ця їхня праця буде продовжу-
ватися з ще кращими успіха-
ми. як досі. Припав до пподо-
би пані Грін прекрасний зви-
чай українців, кожну працю по-
чннати Вогослуженням в цер-
іліі. а товариські сходини мо-
литвою. їй приємно бути в то-
варнстві українських людей, бо 
бачить в них щирість, доброду-
шність І товариську любов, чо-
го не могла добачити в людеЛ 
Івшнх етнічних груп. 

Після промов всіх майже го 
стей І членів Т-ва, забрав сло-
во товстмайстер д-р Олесниць-
кий, який заохочував зібраних' 
до дальшої праці для Амери-
ќенського Червоного Хреста і 
понѓадував на свої власні на-
ціональн! установи, які обов'яз 
ково треба нам піддержувати, а 
зокрема одинў нашу централь-
ну установу ЎЌКомітет в Аме-
рнці. На цім й закінчено про. 
граму вечірки. 

Годиться теж згадати, що по-
за працею для Американського 
Червоного Хреста. Українське 
Гуманітарне Товариство в Нго 
Иорку ніколи не забувас і про 
свої суто українські гуманітарні 
і церковно народні справи, як 
ось. приміром, про поміч нашим 
людям на скнтальщині та під 
час їхнього прибування до А-
мсрики. , 

Щодо ц е р к о в н о -народних 
справ, то Українське Гумані-
тарне Товариство в Ню Иорку 
завжди бере в них живу участь. 
Чи то буде посвячення угольяо-
го каменя нової школи св. Юра. 
чи похід льояльностн, або якесь 
Інше національне свято, все там 
можна побачити члснкинь цьом 
Товариства в червонохрсстиих 
одностроях з прапорами амсри-
канськнм. українським та Чер-
воного Хреста. Наше Товарист-
во с членом ЎЌКомітету, як теж 
Об'єднаного Комітету Украіись-
кнх Національних Організацій 
міста Ню Иорку і Українського 
Народного Дому. Воно по своїм 
силам не відказусться від мате, 
ріяльноі жертви там. де її по-
трібно. 

Ще кілька слів до нашого 
свідомого жіноцтва в Ню Иор-
ку. Дорогі Сестри! Вступайте в 
члени Українського Гуманітар-
иого Товариства, щоб спільними 
силами, як одна родина, далі 
працювати на гуманітарному 
полі для добра свого народу. 
По ближчі подробиці в цій спра-
ві просимо ласкаво відноситись 
листовно на адресу голови То-
варнства пані Евн Хомів. 1056 
Гос свню. Бронќе 59. Н. П. 

За Уряд: 
Катерина Джорджія — почсс-

на голова. Ева Хомів — голова, 
Катерина Конкульовська — за-
ступннця голови, ФеврЛНя 
Стрілець — касирка, Марія Ге-
ґель і П. Демидас — контрольо-
ри, Олена Князька — - госпо-
диня. 

Трентон, Н. Дж. 
Ми ж сокця ясного діти! 
Котрий це вже раз за со-

рок п'ять років усміхалися наші 
обличчя назустріч сонцю 1 вес-
ні? Це ж бо вже 45 років радіс 
Святий Юрій Переможець, по 
кровнтсль Української Плвсо-
яоТ Молоді, коли то рік-річно на 
ясену вся велика укріпись,..і 
пластова родина віддає йому 
свій поклін! Раніше що перед 
18-ти чи пак перед 26-ти рока-
ми такі святкування відбувалн-
ся величаво і гідно на всьому 
просторі нашої вужчої Батьків-
цини — Землі Осмомисла І Ко 
юлл Данила. Звідтіля бо в 1912 
році пішов зав'язок нашої слас-
ноі оргаяізацЦ Пласт. Льва-і`о 
род був, його колискою, а бать-
ком наш дорогий ‚Дрот", д-р 
Олександер Тисовський. ВІсім-
надцять років ми святкували 

УВАГА! БАТЬКИ! ^ р- ЄДИНА НАГОДА! 
В Адміністрації „Свободи" можна набути два перші 

(1954-1955) 

РІЧНИКИ „ВЕСЕЛКИ" 
Надруковані на люксусовому папері та оправлені и одиў 
книгу' з твердою, пів-ппЛрлною обклад викою 1 витися єнам 

на ній золотими літерами мистецьким заголовком. 
Книга охоплює всі числа дитячого журналу „ВЕСЕЛ-

КА" від 1-го П числа, яке появилось у вересні 1954-го року, 
до грудневого числа з грудня 1956, разом усіх 18 чисел на 
256 сторінок друку, та з 8-ми заголовними сторінками 1 зміс-
(ом усіх чисел. 

Оправлені в один тон два річники „ВЕСЕЛКИ" СТА-
новлять налравду неоцінену своєю вартістю настільну кяя-
гу для кожної української родини 1 невичерпно джерело 
науки, виховання, розвалі 1 радостн для кожної українсько! 
цвтнни. 

УВАГА! — Тепер ціна цісі впсокошіртісноі, люксусової 
книги — тільки $7-56. П тираж дуже обмежений (нрязиаче-
но на продаж всього сто првм}рннкіа), отже тідькя поспіх 
в замовленні може запевнити П одержання. 

Замовлення, разом з належністю, слати на адресу: 
"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City, З, N. J. 

день нашого Патрона щороку, 
так би сказати, „з дозволу 
власть імущих", т о д ішньоі 
щќільно! та дсржавно-адміпі-
страційної чужої влади. Спзр-
шу була це влада, що підчния-
лась своїй столиці у Відні, т. зв. 
„цісарсько-королівська австрій-
сьха" влада. Згодом, по упадку 
ТІБЇ, під час незакріплення вла-
сяої, рідної в роки всенаціо-
нального зриву — української 
влади, а там знову „під ласка-
внм наглядом" чужої — наїзд-
ннцькоі влади, що свої накази 
надавала нам з бутноі Варша-
ви. Вісім років, починаючи від 
1931 року, в якому поляки не 
дозволили на легальне існуван-
ня нашої організації аж до роз-
валу їхньої „Ржечи Посполі 
тей", Святий Юрій втішався 
дальшими святкуваннями на 
Його честь пластової молоді, що 
не корилась наказам иаізднвка. 
і залишилася вірною пласт-
вому захонові, нехай і у зміне-
ній формі та під фірмою інших 
національних організацій моло-
ді, що постали на місце розв'я-
заного Пласту. Не перевелись 
святкування в честь Патрона — 
Святого Юрія і під час крпва-
вого воснного часу за остан-
ньої світової війни, коли плас-
туни хто з крісом, хто з кинж-
кою, хто за фабричним станком 
с̀то в лісі, хто в тюрмі 1 кацеті, 
г хто на „волі", твердо 1 послі-
цовно переводили в життя пла-
стову ідею. Спонтанно віднови-
іись СвятоюрськІ багаття На 
іесть Опікуна після закінченнѓі 
тіпни, спершу в Европі, поза 
сордонамн Рідного Краю і по 
ѓому на вільній землі Вашииґ-
гона. 

Цьогорічне ..Свято Весни", 
свято в честь Патрона ўкраїн 
`ької пластової молоді метропо-
пітальної округи Ню Иорк віц-
їулося 1-2 червня ц. р. на тере 
іах української оселі Чсрче, Н 
їж. Вже два тижні до речен-
ія зустрічі телеаюнічні розмо-
ія на лінії Ню Иорк — Трен-

тои. Н. Дж.. де с Станиця Плас-
ту і де маг. свій осідок Дирск-
ція Корпорації Черче, були ду-
же пожвавлені. Поладнувано 
'̀ права приміщення, прохарчу-
вання. забезпечення водою, 
транспортом та душпастирсь-
кою опікою. В п'ятницю, 31 тра-
вня па терсні оселі Черче з'яви-
лось пластове „фор-командо", а 
а суботу вранці 1 червня вели-
чі пасажирські автобуси прнвг-
члк зі собою коло три сотні ве 
-̂ елого я безжурного „пластово-
го квіту України": юнаків І ю-
начок, старших пластунів та 
членів Пластового Сеньйорату. 
На просторій площі, що своїм 
положенням серед тінистих де-
оев з безпосереднім доступом 
чо битих асфальтових доріг, з 
потіч:юм. чагарниками та висо-
кою тирсою, неначе на степах 
України — ідеально надасться 
на того рода зустрічі, неначе 
гриби по дощі миттю виросли 
Нові шатра, навколо яких діло-
во, по-козацьки. розтаборюва-
ляся молодь, поділена заздале-
гіль іюмандою зустрічі на ді-
вочі і чоловічі підтабори, курс-
ні й гуртки. 

Точно в 12.30 ѓод. розпоча-
лася зустріч. На високі машти 
піднято американський І укра-
Інський прапори. відспівано 
пластовий гимн. виголошено 
привіти, прочитано накази, в 
там розпочались серйозні плас-
тоаі зайняття з тереновими 
змагами. показом пластової' 
справності!, обідом, підвечірком 
і вечеоою. Традиційною Свя-
то-ЮрІІвсьКою Ватрою, на лкій 
промовляли пл. сеньйор В. Сав-
чяк. полковник армії УНР В. 
Самійленко. деклямувалн пла-
гтуни І пластунќи, співали пла-
стові хори . грала струнна ор-
кестра, пнступалн танцюристи, 
квартети 1 наліяес — безжурно 
гміялиеь усі, пластове братство 
та чисельно заступлене „ци-
вільие" українсьче громалян-
ство під час. „веселої програми" 
— спільною молитвою та пла-
стовою піснею ..На епочиноіс" 
опівночі закінчено перший день 
Свята. 

В неділю розпочався чсрго. 
вий день зустрічі: вставанням, 
спільною молитвою, ПІДНЯТТЯЎ 
прапорів, наказами, сніданќок, 
полевнм Вогослуженням для 
обидвох українських аіровяз-
иань. Богослужения відправля-
ли окремо для української ка-
толицькоі молоді всч. о. Йосип 
Атаманюк з Трентонў. для пра-
вославної української молоді 
ягечсснітий о. Міненќо а Ню 
Иорку. Під час співаної Боі̀ о-
служби для католицької моло-
ЛІ співав пластовий хор під дн-
ригентурою Лева Лспкого — 
ѓѓрезидента корпорації „Черче' 
На обидвох Богослужбах крім 
пластової молоді було чимало 
українських громадян, що при-
були на Свято з поблизьких і 
подальших місцевостей. Обідом, 
дозвіллям, купанням у басейні, 
переглядом частин, іменуваи-
яяцн. проголоженнями внслідів 
змагань та вручеииям перехід-
ноі чаші закінчено Свято в 6-ІД 
годині вечора. 

Весь час дописувала гарна, 
сонлшна погода, лише на 
саме закінчення, також „по 
традиції" захмарилось небо I 
теплий дощик покропив на пра 
шання від'їжджаючих учаеии 
ків Свята, що зі сумом залиша 

ли місце зустрічі', готовлячись 
до чергових пластових зайнять 
та до чергової великої Ювілей-
ної Пластової Зустрічі з нагоди 
ЧГ)-лІття існування Пластової 
Організації та 79-ліття основ-
инка Пласту д-ра Олександра 
Тнсовиького, яка відбудеться 3. 
4 1 5-го серпня ц. р. на Пластс-
вій Січі біля Торонта в Канаді. 

В цьогорічному Святі Весни 
взяли участь 107 юнаків і юиа-
чок з пластових осередків: Ню 
Иорк, Джерзі Ситі, Нюарк, І̀ -
лизабет, Пасссйк І Трентон. Зь 
старших пластунів і пластуноі; 
з осередків: Ню Иорк. Джерзі 
Ситі. Елнзабст, Нюарк. Ню 
Гейвсн, Пассейх, Рачестер і 
Трентон та 28 сеньйорів з ЦИХ 
же осередків. Чимало було пла 
етунів І пластунок. як гостей із 
Филяделфії й іншнх осередків 
З „цивілістів" було коло 200 
осіб з-посеред українського гро-
млдяпства, головно батьків пла-
'̀ тової молоді. Командаіпом 
Свята був пластун-сеньйор М 
Василнк, обозним пл. сен. Я. 
Федун, писарем ст пл. О. Віло-
vc. командаят чоловічих частин 
пл. сен. М. Ходоба. командант-
кою жіночих частин пл. сен. Я. 
Рубель, комендант служби по-
готівля ст. пл. Р. Алиськевич. 
пікар пл. сен. д-р Р. Оришха-
вич.Тсхнічною ДІЛЯНКОЮ ПІДГО-
тови Свята заряджував пл с^а 
Я. Лабка, прохарчуванням — 
пл. сен. І. Ќостюк. Насляд над 
харчівнею дуже сумлінно І від-
чано сповняв інж. Т. Левиць-
кий. Зі Зустрічі вислано прнві-
тяльні листи Основннкові Пла-
сту д-рові О. Тнсовському та 
Начальному пла стунові — 
проф. С. Левицькому. Під час 
Свята справно діяла Пресова 
Кватира ст. пластунів Із куре-
ня УСТІ „Сіроманці", що вида-
ла одноднівку „На пеньку". 
Гарну несподіванку учасникам 
Зустрічі зробила радіопрогра-
ма пп. Івана і Ніни Самокішнп 
в Трентоні. передаючи в ноді-
ліо вранці на програмі своїх 
щонедільннх передач учаснк-
кам Свята палкий привіт і пла-
стову пісню з грамофонової 
пластинки: „Сіріли у сўмерку 
півночі шатра" зі сольоспівои 
М. Мінського. 

їв. Ко. „ЛЧ". 

ПУБЛІЧНИЙ НОТАР 

Багато українців не зиас, яка 
різниця в ролі нотарів в Европі 
і в Америці. Товариство Україн-
`ько - Американських Адвоха-
тів у Ню Иорку вважас своїм 
громадським обов'язком роз'яс-
нити українсько . амсрикансь-
кому загалові цю справу. 

Багато людей мас неправиль-
ну уяву, що нотар і адвока- с 
теж саме і що обидва мають 
однакові права. Тим часом но-
тар у жадному випадку не може 
займатися правничою практн-
кою. Він не мас права за плату 
виготовляти такі д о ќ ў м е н пі 
юридичного значення, як дот-
ворн, ѓіпотеки, завіщаннл, за-
прнсяжені свідчення, ловвідки 
про задоволення претснсій, до-
кументи перенесення власности 
на нерухоме майно, заяви на 
Іміграцію, тощо. Також нотар не 
мас права давати порад у зга-
даннх справах і брати за це 
оплату. 

На Україні, як І взагалі в Ев-
ропі. функції ноторя досить П)-
дібні до функції адвоката, або 
правного дорадника. Натомість 
в Америці нотар це т і л ь к и 
управненнй урядовець, що його 
основні обов'язки полягають у 
тому, щоб відбирати у людей 
присягу та завіряти своїм під-
писом і печаткою певні рол і 
документів. В Америці кожний 
може легко дістати дозвіл бути 
нотарем: треба лише подати :щ-
лву, внести невелику оплату І 
скласти досить простий Іспит, 
Нотарем може стати кожний 
американський громадянин, пі -
що він досягнув 21 року, с мо-
ральною людиною, ніколи не 
був засуджений за крнміиаль-
ний злочин і г. мешканцем псв-
ного стейту. Від нотаря не вн-
магають, щоб він кінчив ка-
ПЄДЖ. ЧИ у н і в е р с и т е т . ИС І І П М ' І -
гають будь . яких знань з праг-
иичнх наук. Деякі нотарі", мож-
ляво з щирого бажання допо. 
могти людям, дають різні порі:-
ди юридичного характеру, забу-
ваючи, що цим вони можуть 
тільки пошкодити через бра.с 
відповідної кваліфікації, нсоб-
хідної для адвоката. 

Здоровий розум підказуй, що 
кожна людина, якій треба рол. 
в'язати якесь питання правий-
чого характеру, або яка потгм. 
бус юридичної поради, повні:-
на звертатися до адвоката. 

Архітект Ярослав Січинський 

ДОКП ГУМЕННОІ 

, „ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
І що акайомить їв вшгіям 

давніх предків українського 
народу. 

Понад 909 Іініиірвніі 
Отар. іво. 

ПША $ге#. 
Замовляти: 

„ S V O B O D A " 
Р. О. BOX 346. 

JERSEY CITY З, N. І 

ФРАНК ВЕРФЕЛЬ 

„ПІСНЯ ПРО БЕРНАДЕТУ" 
. Р О М А Н 
Щ 

Переклад Григорія Голінна. — Обкладинка В. Брюкова. 
Книжка мас 528 сторін у твердій оправі. — Ціна $4.00 
є Є це Історія Люрду І його основннці Св. Бсрнадсти напи-
сана у формі роману. Читач знайде тут надзвичайно обра-
зово з'ясовану боротьбу слабосилої дівчинки з ўгімн су-
спільними і державними установами. Силі преси, поліції 1 
других всеиогучнх чинників, вона протнстнвляі̀ . свою силу, 
для багатьох нсзамітну І бсзвартісиу. силу свосї віри. У ви-
сліді — перемога була по стороні Бернадетн. Автор обстоюі;-
І внявляс сили невидимі, але за те куди потужніші: сили 
людської моралі 1 віри. Книжка для нас дуже на пасі. П 
користь особливо в тому, що читач вдумчиво зрозуміє ва-
гу вічного у наших мізерних буднях. 

Замовляти: 
"SVQBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Дня 4 червня ц. p. в Колуи-
біпському Університеті в Ню 
Иорку, на Архітектурному 
факультеті, одержав титул 
архітекта — Ярослав Січин-
ськнй. Рівночасно він одержас 
нагороду — медаль іменн про-
фесора Колумбійського Уні-
верситету Гемліна на спеці-
яльному конкурсі „за лизнач-
не виконання архітектурного 
проекту". Це відзначення ко-
жнорічно дістяс тільки один 
абсол ьвснт а р X і т ектурноі`п 
факультеті'. В.цьому році за-
кінчнло і дістало титул архі-
текта 27 абсольвентів Універ-
снтету. 

Ярослав Січинський, син 
проф. Володимира Січши`ь, і 
го і Мнхайлнни Січинсь!:ої, 
нар. в чеській Празі в 1924 p., 
вчився з чеській Реальній 
Гімназії і закінчив Укрчїнську 
Гімназію в Модржанах коло 
Праги. В 1945 р. був прийня-
тий на архітектурний віддіч 
Політехніки в Дармштадті в 
Зах. Німеччині, де в 1947 р. 
зробив т. зв. півднплом. По 
приїзді з батьками до Амери-
ки спочатку працював, як ро-
бітник, у фабриці металевих 
виробів, де в скорому часі став 
помічником механіка. В 1952 
році був прийнятий на архі-
тектурннй факультет Колум-
бійського Університету, де до-
СТІ'П, як відомо, дуже утруд-
неннй через обиеженість місць 
і селекцію петентів. Я. Січин-
ський, студіюючи на вечірно-
му курсі Університету, рівно-

Яросіав Січннськян 

часно працював у Будівельній 
фірмі, заробляючи собі на 
прожиття і високу оплату 
шкільних студій. Під час сту-
дій одержав дві медалі за ар-
хітектурні проекти і відзва-
чення за проект конструкцій. 
За визначні успіхи в науці, 
Ярослав Січинський одержав 
від школн стипендію на акад 
рік 1956—1957, для цілоден-
иої праці в школі і виконання 
дипломного проекту („Літня 
оселя в горах"). Цю стипен-
дію було видано від школи 
лише двом студентам для за-
кінчення студій. 

Архітект Ярослав Січинсь-
кий залишається в Ню Иорку 
і працюватиме у великій аме 
рнканській фірмі, що проск-
тус ‚‚хмародери". 

Увага! Піттсфілд і Околиця! Увага! 
ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 

— у л а д ж у с — 
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ПАГОХІЯ 

в ПІТСФІЛДІ, Масс. 
В НКДІЛЮ 21-го ЛИПНЯ 1957 р. 

ии іі.пипі Украінських Ветеранів — при вул. Пекѓ Говд 
(Ukrainian Veteran's Place on Peck's Road). 

ПОЧАТОК — о ѓод. 2-ІЙ no полудні. 
Музика Посиф СТИЧИНСЬКИП. 

в Добірний сми'ліий буфет m 
ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ. 

DIRECTION: from North Street take the Highway 7 (Wahconah 
St.) then Peck's Road, drive 4 miles — right 
Ukrainian Veteran's Place. 

ГОСТЕЙ СЕРДЕЧНО ВІТАЄ 
ИарохІяльннй Комітет 

і околиця! 
ІІКІ'КМОЖЦИ 

U . 

Увага! — Трентон, Н. Дж., 
ЎЌГАЃНСЬКА ЏЛІ`ЛФІ)І СВ. ЮРІЯ 

в ТРЌИТОНІ 
- - в л а ш т о в у є - - -

в Ш.Д1ЛН) 21-го ЛИПНЯ 1957 р. 

, П І К Н І К 
Ђ) ЧЕРЧІ — CHERCHA SUMMERLAND 
ПОЧАТОК о год. 1-ій дня до 10-оі влчорм. 

Смачний буфет — різні несподіванки відбиваний 
добра оркестра. — 

Запрошусться все Шановне Громадянство з околиці 
ДОЇЗД: дорогою а Трентонў ч. 524. 539. 537. 

ЎФФФФФШ 

УВАГА! 
Огаряпнлм Украінськоі`о Народного Союзу 

а нагоди його 60-річного ювілею 
вийшла з друку поема для голосу та фортеліяну 

композитора Миколи Фоменка 

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! - LOVE UKRAINE! 
слова Володимира ('`опори 

Англомовна транскрипція Яра Славутича 
Обкладинка Якова Гніздовського 

2 Прекрасні відгуки преси! Розкішне видання! 
Ціна $1.00 

Замовлення висилати на адресу: 
"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

УВАГА! ^ БАТЬКИ - ШКОЛИ! 
Найновіший український 

Б У К В А Р 
Д-ра КОСТЯ ВАГИЛЕВИЧЛ 

фо ' 125 чудесних малюнків ^ 
неперевершеного майстра 
Е Д В А Р Д А К О З А К А 

оздоблюють цей порніий. наскрізь орнГІннльний украіи-
ськнй буквар - необхідний, в кожній хаті, де с маленькі 

українки 1 українці. 
Ц і н а $2.00. 

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

ВЖЕ в и й ш о в З ДРУКУ ВКЛИЌНИ 4 
Українсько - Англійський СЛОВНИК 

М. Л. ПОДВБЗЬКА 
ЦІ а а $5.00. 

Незамінна підручна книга длн тих, хто почннас ви-
вчати англійську иону, і хто ндогконалюс в ній свої на-
буті нжг .жання Кнпітальнс виданий на 1,011 сторінок ві-
сімкн. 60.000 слів уживаних в сучасній українській літе-
ратурній і розмовній мові з англійськими відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
М. ІІОДВКЗЬКА 

Це Ваш найкращий дорадник у всіх труднощах англія-
ськоі мови. Словник в полотняній оправі коштўе тільки 

4.00 дол. 
Замовляти: 

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



Є П Р А Ц Я т 

# HELP WANTED—MALE # 
(12) ДОКОВИХ СТОЛЯРІВ 

у віці до 45 років, мусять мати 
досвід в роботі River Bulk Read. 
Платня $2.15 на годину. 40 год. 
тижнево від понеділка до п'ят-
ниці. Праця тільки на липень 
і терпень, Зголошуватися до І 

PATTERSON 
Supervisor of Bridges 

and Building 
Room 5 

New York Central Railroad 
Weehawken Passenger Station 

Weehawken, N. J. 
Route Salesmen 

Вже r. уторовані дороги для про-
давців з. добрим виглядом та 
солідних в праці у віці понад 
25 р. 1) понад пересічна платня, 
2) й днів в тижні, Зі З тижні ва-
каціД по 5 p., 4 і хворобона плат-
ня. госпіталізація, забезпечення 
на життя, 5) уніформи Голоси-
тись між 5:30-7 Р.М.? Holler-
mann's Bakery, 405 Arthur Kill Rd. 
Great Kills, btaten Islnnd. 

ДОСВІДЧ ЕШ 
НІЧІІІ ПОРТЕРИ 
15-25 Whitehall Street 

New York City 
Room 210 — голоснтнсь між 

3 - 5 no пол. 

Спорт 

ОПЕРЕПТОРІІ 
потрібні до 

Merrow—Zig-Zag—Plain 
машини до шиття. 

Денна або нічна праця. 
VAL MODE UNGERIE 

100 — 8th St., Passaic. N. 

m HELP WANTED FEMALE # 

К Е Л Ь Н Е Р К И 
праця на кілька годин, або на 

цілий день в Staten Island 
Tel. Glbralter 2-6514 
або Glbralter 2-6760 

ЖІНКИ 
до чищення біор. Праця вечора-
мн, б до 7 год. на ніч. Добра 
платня і добрі умовний праці. 

Голоснтнсь кімната ч. 719, 
250 W. 57th St., NYC. 

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

т Неф Wanted Male-Female л 

MEN — WOMEN 
Miscellaneous 

Factory Work. 5 day week. 
Some overtime 

Steady Employment 
Union Benefits. 

ST 4-7880 Ask for Mr. Taylor 

УКРАЇНА (Гем.) — ТІЛЬКИ 
4 ТОЧКИ 

Гемилтон. Онт. (УС) — В 
днгтрніл`і Гемнлтон Ситі Ліг 

Україна (Гем.) -в 7-ох стар-
тах здобула тільки 4 точки. 
Україна і Гем? займас в місце 
на S кліобів. Відношення воріт 
України (Гем.) від'г.мне — 
8:18. 

Лідером табелі с новозасно-
вана Гунґарія. яка на 7 стартів 
здобула 14 точок, при відно-
ш. пні воріт 23:5. До верхівки 
лігн належать — Ђритіш Імпе-
ріялс і Гемилтон Ситі по 9 то-
чок. Італо - Кенедіонс 8, Гунґе-
ріснс Туруль 6 - держать зо-
лоту середину. Після Україна 

Гемилтон ІОнаАтед 4 і Сло-
ваии о точок. 

НА ФРОНТІ КВЕБЕКУ 
Моитреал. - У грах за чашу 

провінції Квебек і т а л і й с ь ќа 
Канталія елімінувала Віснну 
2:1, Кікерс, який виграв до У;:-
раІНн 2:1. після 120 мін. гри му. 
сів погодитись на повторення 
матчу і! і, в якому Україна елі-
мінувала німців 5:2. Гунгарін 
ниграла легко проти Кенедісн 
Фал коне 6:2. ДругоднвізійннЛ 
Вікерс, після перемог над Гар-
рінґтон і Оттава Інтер, еліміну-
нав Ст. Пиўл Роверс 5:0. Спар-
та ролі-риміми аспірації ІПвіс 
7:0. 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЗІІИКЛС БЕЗ ФАРБУВАННЯ 

Тепер можна одержати чудес-
ннй препарат, який, наче магіч-
но, зміняє сиве волосся, до дав-
нього темного кольору. Вжнва-
ти щоденно на короткий час, 
чудесно зміняс сиве волосся 
постепенно без наглої зміни. 
Уживаючи цей чудодійний пре-
ііарат, ви не потребуєте ` довше 
і сивим волоссям „виглядати 
отаро" та позбуваєтесь всіх кло-
потів фарбува`ння, яке кожний 
пізнає. Це справді надзвнчай-
ннй препарат. Він називається 

N U V І D А 
Ви можете випробувати його без 
жадного риску, висилаючи цей 

відтинок до 
Trysan Co., DepL 95, 

Peekskill, N. Y. 
Вони вишлють Вам дві $3.00 
пляшки, за які Ви заплатите 
поштареві при достав! тільки 
$5.00 і це ще не все. Якщо Ви, 
по зужнтті. цілої пляшки, не бу-
лн б вдоволені з внслідів, Ви 
можете повернути другу плятп-
ќу для повного звороту. 
і Напишіть точно друком Ваше 
ім'я і адресу на другім боці ко-
аертн, а напевно одержите 

NUVIDA без опізнення). 

И Е ПІ К А II Н Я 

УМЕБЛЬОВАНІ КІМНАТИ 
ДО ВИНАИМУ САМІТНИМ 

ЧОЛОВІКАМ В РАЙОНІ 
БРУКЛИН-МУЗЕИ. 

Дзвонити: ЛІ А 2-6089 

р і з н т 

А Р К А 
48 lo t 7-ма вул. в Ню Порќу 

(тел. GRamercv 3-3550) 
ВИСИЛАЄ ПЛАТІВКИ 

гуртом І детаялічио. 

REAL ESTATE 
Lynbrook, Long Island 

2-РОД. $23,990, в кімн., З спаль-
ві на кожн. поверсі, окрі`м, вхід, 
пов. підвал, олив, огрів.. Гараж 
на .2 авта, чудове сусідство. 
Принесіть завдаток. 

EDYTHE І. SHUDL0W, 
100 Merrick Rd., LYnbrook 9-5469 

Springfield Gardens, L. I. 
(Hook Creek) 

Крамниця, владі апартамент і 
нагорі, товарний склад, 2 ґара-
жі, поміркована ціна. Умови 
сплати. Телеф. 

LA 5-0149 ог СЕ 9-6324 

BROOKLYN, Bay Ridge 
(44 S t — навпроти парку)! 
12 кімнат з білого каменя. 

Заля, партер і підвал. 
Добрий прихід. $218 місячно. 
Мосяжні рурн. оливне парове 

огрівання, новий дах. Rusco 
віконниці, паркетові підлоги. 

$ І7;000 — UL 42499 

НЕМА У ВАС ЕНЕРГП 
І ЖНТТСРАДОСГИ? 

Не тратьте надії! Ви можеѓте 
цьому протидіяти! 

Очевидно, Ви не можете втіша 
тися нормально життєвою прн-
смністю. якщо Ви змучені, втем-
лені і без енергії. Про це пере-
конусться кожний на протязі 
свого життя, і тому кожний шу-
кас за відповідною відживою і 
лікарством, яким хоче відсвіжн-
тн свій млявий і стомлений ор-
ганізм. Великої надії додали 
тепер лікарі, відкриваючи такі 
вітаміни і мінерали, що є важ-
лнвимн факторами для підне-
сення і скріплення природньої 
сили. Вони ствердили, що лю-
ди, які терплять на недостачу 
таких елементів, з моментом за-
стосування відповідної програ-
мн в заживанні відповідних ві-
тамін і мінералів, дістають сві-
жий життьовнй запал і почува-
ються більш бадьорими, на-
правляючн всі свої довгорічні 
недомагання. Найкращою в то-
му с формула "TYNOL", яка 
міститься в трьох малих таб-
летках, більше як мінімум ден-
них вимог енергії для кожної 
людини. Якщо Ваш лікарський 
дорадник ствердив, ЩО Ви мас-
те клопоти саме через такі нед#-
магання, спробуйте конечно 
"TYNOL". Цей відтянок прося-
мо переслати в коверті з вираз-
но і чітко поданим (друком) Ва-
шого прізвища, іменв та адреси 
до: 

TYNOL CO., 
Box 321, Dept Н, 

Croton on Hudson, N. Y. 
Ми негайно вишлемо Вам пош-
тою місячну дозу. Ви заплатите 
поштареві прн достані тільки 
$4.48. З часом Ви переконасте-
ся, що це лікарство — це один 
з найпомічнішнх Ваших вндат-
ків. 

„ДІЯДЕГ УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ 
МУЖЕСЬКОІ 1 ЖІНОЧОЇ ГАЛЯНТЕРІГ 
ПРОДАЄ — товар найкращих американських фірм по 

ааадетевшях цінах. 
ф ВЕЛИКИЙ ВИБІР ШТАНІВ. ^ 

Маншетп 1 поправки виконується на місці — БЕЗПЛАТНО. 
В цьому самому приміщенні КРАВЕЦЬКА РОБІТНЯ 

ВОЛОДИМИРА ЗАКЛИНСЬКОГО 
виконує на замовлення ЖІНОЧІ 1 МУЖЕСЬКІ одяга 

(костюми і плащі). 
БУДИНОК: УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

140 —2nd Ave, N.,Y. С. SP 7-5925 

И а хочемо ВАС переконати, що тільки Н А Ш А АГЕНЩЯ 
а ШВЕЦИ може дати таку оферту. 

Погляньте на ці низькі ціші ! 

20 фуж. вепрового 20 фун. пшеничної 
$24.00 муки 

20 фуж. рв"У 515.25 

Пдчжя N 0 . 6 6 — $25.00 
6 фуи. ржжу; 6 фун. ѓрисіќў; 
б ф. Цукру; 5 ф. вол. м'яса. 

Плчжш No. 10 — $38.50 
%Ўі ярд. 100% вовняної 
габардини з підшевкою. 

$18.85 
20 фун. вудженая . . . $ЗОЛО 

Пачхя No. 75 — $15.90 
10 фун. муки 

рижу. 10 
Машина "Slngef" 

No. 201 — $343.00 
9 усімн потрібними ДОДЖТ-

камя. 
Питайте за нашим новим каталогом! 

ВИСИЛАЄМО ПАЧКИ ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 
Висилаємо жіночі І чоловічі годннтпш тільки за $20.00! 

Ці годинники є водонепронвкливі, антнмагнетачжі 
а 17 каменями. Всі „мові ордери" слати до: 

ATLANTIC GIFT SERVICE CO., 
1824 W. Chicago Ave. Chicago 22, Illinois 

TeL: EV. 4-5220. — відкрито від B-oI ранку до 8-ої вечора. 

В другій від'слоні першенств 
Н. Ліѓн Квебеку Канталія- мар-
шуаала далі без прогрн і внг-
рала В-ліговий старт проти По. 
льоніі — .1:0. В харитатіівному 
матчі Канталія перемогла Зђір-
ну Монтреальської Ліѓн 2:1 
Грецький клюС Атенн виграв 
свій 3-нй з черги матч - сто. 
пуючн Гуіігарію 2:1. Україна, 
яка тепер переходить инутріш-
ню кризу, програло до ВЄН:ІИ 
0:2. Виграшем проти України 
австрійці вирівнали шанси ь 
боротьбі за друге місце з иа-
іярами і кращим відношенням 
воріт здйняли 2-гу позицію -в 
гкстра-клясі. В Монтреальській 
Міській Лізі Стілко перемогло 
Тріколор 7:4, Кікерс виграв нр 
фініші проти Гарріигтон 6:4. 

ТРІІЗУВІВЦІ ВАКАІЏО-
ІІУЮТЬ! 

Фнладелфія. — (УС) Після, 
р 1 н а л ь н о і товариської гри 
Тризуб - - Збірна Трентону ` -
футболісти Филаделфії відбу-
зають заслужені вакації. Ме-
іаджер Тризуба Маріян Ко::се-
ньовський оставив І-шій коман-
чі S тижнів на літні вакації. 
Найстарший футболіст Тризуба 
Ч-р Іван Павлічка — виїхаз 
до Клівленду — „щоб завіти за 
рутбольне горе". Ветеран і ка-
пітан Тризуба — Володиміф 
Гарасим — формує дві ..вака-
цінні дружини" — н і скорий 
пікнік Трцзуба. 

МЕПДЖОР ДИВІЗІЯ 
НА ОВНДІ! 

Фнладелфія. — (УС) Новд 
реорганізація футболу в Дн'гг-
рнкті Іст Пенн стейту, перед-
бачас створення екстра-кляса 
у формі „Мейджор Дивізії". До 
„Мейджор ДнвізіГ' — будуть 
промовані найкращі клюбн ФФ 
Ліѓн і Дистрикту. Така рефор-
ма — має піднести якість фуг-
больнн.ч матчів та підвищити 
фреквеиціі глядачів. ФФЛІГа — 
від тепер, буде другим щаблем. 
І. Дивізія ФФЛіґи — буде скла-
датись зі слабших клюбів і бу-
де поділена на 2 групи: „амс-
рікенс" і „нешеонал". УСТ Трп-
зуб (Фила.) — мас запевнене 
місце в новотвореній Мейджор 
Дивізі ї 

ЛЕЩЕТАРСЬКІ СЌОКИ 
В ЛИПНІ! 

Лейќ Плесід, ЗДА. — (УСі 
В присутності 5700 глядачів 
відбулись на Олімпійській Сќіч 
ні Х-ті Літні ЛещетарськІ Ско 
кн. Температура 80 ст. Ф. Сиіг 
держано від м. лютого в СПВ-
ціяльинх ледівнях. Переможцем 
між стрибунами ЗДА і Канади 
— вийшов Артл Тоќл. ІІІШМ. 
ѓо, з нотою 140.8 точок. Другим 
був нюгемпшірець — Джои Річ-
нес, Менчестер. Брало участь 
21 стрибунів, в дивізії юньАо-
рів — 7. 

УКРАЇНЦІ РІШАЮТЬ 
ПЕРЕМОГУ! 

КАНАДА — ЗДА 8:2. 
Ст Лўіс. — (УС) Відплатив 

зустріч Збірно! Канади — про 
ти З Д А (Кютіс, Ст. Луїс) — 
принесла другу виграш Канаді 
3:2. У першому матчі в Торонті 
Канада виграла у ЗДА 5:1. У 
Збірній Канади грали з україн-
ців — Стецьків, Закалужннй, 
Береза, а заложник Шав — був 
4-тим торонтцем. Спеціяльно 
добре заграли усі українські 
репрезентанти, Шав та воро-
тар Пірс. Наші — маючи до 
сплачення „національні довги" 
чемпіонові ЗДА ФК Кютіс — 
за поразки Тризуба 0:1 1956 ' 
УАСТ Рачестер `1957 — зі спо-
ціяльннм ентузіязмом і завзяг-

Якщо s в а с проявлипоться 
познака: 

АСТМАТИЧНОГО КАШЛЮ 
або 

ВРОНХІЯЛЬНОГО 
ЗАПАЛЕННЯ 
прочитайте це: 

Незвичайна новина для тих, що 
мають познаки тяжкого віддн-
ху, задухи, спазматичного каш-
лю з прнчввн запалення слизо-
воі оболонки, браку повітря та 
мають, інші познаки астматач-
іюго кашлю та бронхіяльного 
запалевня. Лікарство PENNYL 
(не застрвкн) вадзввчайво чу` 
дово допомагає.в такому стані 
Відомо, що одна доза цього лі-
карства вже приносить поміч. 
Всі читачі цієї газети мають 
змогу набути пляшчнну такого 
лікареѓѓва, виславши поштою 
оцей вирізок до OREGON PRO-
DUCTS, Dept U, Peekskffl, N. V. 
Посилати грошей не треба, мож-
иа заплатити поштареві прн до-
рученні посилки. Виповніть точ-
но Вашу адресу друком на від-
воротній сторінці ќоперти, а о-
держите ліки точно без опіз-
нення. Ціна цього чудового лі-
ќу $4.00 і коли поможе Вам 5 
Вашій тяжкій недузі, переко-
наєтеся, що Ваш кошт не був 
даремний. 

СКАВТОВІ НКВПГОДІІ Н А П Т Т У Б Ш О Г О СЖАВТД 

Наш рўЃипим і наґітяжчим вмернканськнм скавтом є Дік 
Кнрт з ДітроАту, який важить 310 фунтів, та який прохоло-
джується після невигод иа 4-му над;іональному скавтовому 
джсмґюрі, що саме тепер відбувається у Ве,іі Фордж в Пеи-
іи.піснії. Дік вже вдруге бере участь у такому джемборі, 
але вся його екаіітона активність в нічому не впливає на 

зменшення його ваги. 

тям штурмували на ворота двс-
кратного чемпіона ЗДА. Укра-
їнці були ключем до перемо: и 
Збірної Канади. Канада скоро 
завоювала ведення 3:0. Укрп-
їнськнй мотор функціонував 
прекрасно! Володя Закалужннй 
- виложив Фнлій 1:0. Остап 

Стецьків — з вільного змусив 
голкіпера ЗДА до другої капі-
туляції 2:0. Мирон Береза — 
прецнзною подачею до Стюар-
та — прилучивсь до 3:0. В 
збірній Канади — змаѓўни Ври-
тійської Колюмбії грали без 
„більшої моралі" і відрабля.тн 
панщину. . . В другій половині 
Канада не висилювалась і так-
тнчну перевагу мали американ-
ці. Феноменально боронив во-
ротар Пірс, якому репрезентая-
тн „клинового листка" — заа,-
дя чують перемогу. Ворота для 
ЗДА — здобули. Ментоза і 
Мирфі по 1. Глядачів застра-
шуюче мало — 1500! - j 

Після цього матчу закінчп-
лась роля Канади і ЗДА - — - 4 
елімінаціях до першенств світў 
— Швеція 1958. Першуном 
Північно`- Американськѓу Зони 
вийшло Мехіко, яке мусить 
відбути плей-оф проти чемпіо-
на Центральної Американсько{ 
Зони — як дальший крок зо-
нального першенства. Европей-

ська і Південно-Амернканська 
преса підкреслюють добру по-
ставу Канади — в цьогорічних 
елімінаціях. Канада — набула 
членство ФІФА — щойно прн 
кінці — сезону 1956. 

Богдан Прудиус. 

КУПЎИТЕ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В JJBO ВОДІ" 

t 
Ділимося сумною вісткою з Родиною 1 Знайомими, 

що, 7-го червня 1857 р. відійшов у вічність у місті Ню Порќу 
НАШ НАЙДОРОЖЧИЙ ЧОЛОВШ, БАТЬКО І ДІДУСЬ 

бљ п. 
МИХАЙЛО ГЕЛЕЦІНСЬКИИ 

Покійний народився 26-го жовтня 18нЯ р. н Лежайську, 
Галичина. Прибув до Америки в 1851 році. 

Похорон відбувся у вівторок 11-го червня 1957 року, 
з церкви сп. Юрія, на цвинтар "Calvaria" в Ню Иорку. 

ВІЧНА ЙОМУ ПА№ЯТЬ ! 
Цією дорогою складаємо щиру подяку Всечеч`иішим 

оо. О. КулииичевІ I О. Василянові за відправлення Нана-
хмд І похоронних обрядів, 

Загіільио дякуємо усім тим, хто своєю участю в похо-
ронах віддав оспганню прислугу Покійному, за вінки і квіти, 
д.і пожертви п.і Служби Божі і аа вислове співчуття в на-
шому смутку. 

Окремо дякуємо хорові ,'Думка" під орудою диригента 
її, мі'ра Крушельняижого, за звеличання сдівом Панахиди. 

Похоронному заведенні П. Яреми, дякуємо аа ідмре і ?о-
пісне переведення похорону. 

ДРУЖИНА, ДОНЬКА, ЗЯТЬ І ВИУЧКА 

Р О З Ш У К И 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НЮ ИОРК, Н. П. — Піврічні 

збори, 117 Відд. „Запорозької 
Січі", відбудуться в суботу, дня 
20-го липня 1957 р. в Ню Иорку 
прн 33 К. 7-ма вул.ЛІ, о год. 
8-ій веч. Присутність членів обо-
н'язкова. — С. Кучма, предс; 
М. Корчннськнй. кас.; В. Кали-
на. секр. Ф 

ЧЕСТЕР, По, — Т-во їм. Т. 
Шевченка, Відд. 150 повідом-
ляс своїх членів, Що місячні 
збори відбудуться в п'ятницю 
19-го липня, о год. 8:30 веч, в 
Гр. Домі. Важливі справи до по-
лагодження. — В. Новак, секр. 

ОМАГА, Небр. — Т-во „Кар-
пати". Відділ 356, повідомляє 
іеіх своїх членів, що піврічні 
ібори відбудуться в неділю 21 
липня, 'зараз по Вогослуженні, 
у церковній домівці — при вул. 
16-ій і Марта. Просимо усіх чле-
пів прибути на збори, на яких 
буде поданий звіт піврічної пра-
ці Т-ва. Просимо всіх платників 
принести книжечки і гроші. Сек-
ретар буде збирати членські 
вкладки. — П. Ващишнн, пред.; 
Д. Війтиќ, секр.; І. Ќостів, кас. 

IIIНКАГО, ІЛЛ. — 114 Відділ 
їм. єн. Володимира, подає до ві-
дома, що місячні збори Відділу 
мідбудуться, дня 20-го серпня 
1957 p., о год. - :30 по пол., в 
малі при церкві св. Володимира 
при Cortez і Oakley. Проситься 
членів прибути численно і точ-
но. — М. Б. Нукольс-Ткачук, го-
лова; В. Бережан, секр. 

ГЕМТРЕМК, Міш. — Т-во 
..Згода'', Відд. 20, повідомляє 
членів, що піврічні збори відбу-
дуться в суботу 20-го липня 
1957 p., о год. 6-ій веч., в Укр. 
Хаті — при Грейлінг вул. Фін. 
секретар і Контр. Ком. здадуть 
звіти за піврічну діяльність. 
Довгуючих членів проситься 
вирівняти свій довг і відібрати 
чеки-дивіденди. — Дм. Вілнк. 
предс; Н. Трнш, рек. секр. 

ПЕРТ АМБОП, Н. Дж. — 
Піврічні збори Б-ва св. о. Ннко-
лая, Відд. 104, відбудуться 21-го 
липня, о год. 3-ій по пол., в за-
лі, де звичайно. Проситься всіх 
членів прибути, будуть звіти ді-
ловодства і Контр. Комісії і прн-
вести нових членів до УНСою-
зу. — Г. Мисак. предс; М. Зен-
чак, секр. 

ПАТЕРСОН, Н Дж. — Мі-
сячні збори Т-ва їм. Т. Шевчен-
ка, Відд. 64, відбудуться в су-
боту 20-го липня, о гдд. 7:30 
веч., у Вінярського. Просимо 
членів прийти на збори. — І. 
Бурній, секр. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, Па, — 397 
Відд. повідомляє своїх членів, 
що вкладки можна вплачувати 
в суботу 20-го липня, від год. 
5-6:30 і в неділю 21-го липня, 
від 12-1:30. — М. Субтельний, 
гол.; О. Штогрин, секр. 

ПЛЕПНФІЛД. II, Дж. — Т-во 
ім. І. Франка, Відд. 372, пові-
цомляс членів, що місячні збо-
рн, відбудуться в суботу 20-го 
липня, о год. 8-ій веч.. в Домі 
Лоиишиного — 922 5th St. West. 
— К. Наконечний, секр. 

ХВОРІ 
НЕ ТРАТЬТЕ 

НАДІЇ 
Всі, що хворіють иа неду-

гу шлунка, як кваси шлунка. 
Гази,.запір, нестравність, від-
бивання, завороти голови, 
біль у крижах, короткий від-
днх, жіночі недомагання, ге-
мороїдн, ревматичні болі, 
цукрицю й інші недомаган-
ня, повніші ще сьогодні за-
жнти зілля Д-ра Міллера, 
яке складається з 6 прнрод-
них, пахучих зел, п. н. 
„J. М. L. Herb Compound # 6 " 
а вже завтра почуються ліп-
ше. 

Зілля це не вариться, ані 
не запарюється, а вжнвасть-
ся його в природнім виді, так, 
як є у пачці. Тим то воно та-
кс помічне Й Корисне. 

Зілля це повинно находн-
тяся як перша поміч у кож-
ній хаті. 

Ціна одної пачки враз з 
поштовою пересилкою $6.85. 
Якщо бажаєте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
дарунок, тоді дві пачки тідь-
кн $10.00 з пересилкою. 

Пишіть зараз, долучуючи 
чек або Моней Ордер, на а-
дресу: 

THE MILLER CO. INC. 
DpL 41, 790 Broad Street 

Newark, N. J. 

ОЩАДНОСТІ 
РОСТУТЬЃ 

КОЛИ ВОНИ ЗБІЛЬШАЮТЬСЯ З ДОДАВАННЯМ 
Д О НИХ ВІДСОТКІВ з %. 

ОБРАХОВУЄТЬСЯ 
КВАРТАЛЬНО! 

Важне з днем 1-го липня 1957 р. 
Ощадностеві конта будуть зростати 

у висоті З% 
ОБРАХОВУЄТЬСЯ 

КВАРТАЛЬНО! 
Депозити, одержані до. 15-го липня будуть 

процентуватися від 1-го липня. 

FREEHOLD TRUST COMPANY 
FREEHOLD, NEW JERSEY 

FARMINGDALE BRANCH 
M A I N S T R E E T , F A R M I N G D A L E 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

Шукаю АШІУ В О Р О В Е Ц Ь , 
дочку Василя, уроджену 1921 p. 
в селі Уголна (район Стрий, 
область Дрогобич). Моя адре-
са: 

JAROSLAW SOSNA 
156 Orange St., 

Waterbury, Conn., U.S.A. 

Музика Ольга, з дому Білиќ, но-
шукус: 1) рГдного брата ВОГ-
ДАНА . МИХАЛЛА ШЛИКА. 
народне в 1917 р. у Львові: 2) 
швагра ВОЛОДИМИРА ОНУФ-
РИКА, років біля 58. та 8) НА-
ДПО СТАДНІ ЩЬКУ, з дому 
Сунте'льяа. Хто знав би дещо 
про них, прощу ласкаво пнсити 
на адресу: 

Овуя FURTAK 
С8 Hewitt Ave. 

Toronto, Ont., Canada 

Опстра ЛРУХНЩЬКОГО з Ко-
M.ipu:i, просить свойого брата ві-
дізнатися, який мас бути тепер 
у ФнладелфИ. . 
Сестра ШАНА ЩЕБЛЯ з Ко-
марііа, просить відізватися сво-
його брита,' який мас 'бути в 
Шнкаго, або прошу писати до: 

Peter OLCHOWY 
303 Hope Ave. 

Clifton, N. J. 
- Поціукую 

МІЇКО#У КУШНІРА. 
СЯН Д м и т р а ; 

ДМИТРА МИННКА, 
син Григорія: 

МИХАПЛА ИОЛЮГОВОГО: 
РУЗЮ ІІОЛЮІ`ОВУ — 

ДІВОЧО ПрЌШІІЩГ, ПО;ЧОЛОВІКОВІ 
мені не відоме. Всі по.ходять з 
Сушнць, Старий Самбір. Хто 
знав би про них, або вони самі, 

прошу голоситися на адресу: 
І. KOWALCHUK 

2152 W. Potomac Ave. 
Chicago 22, III. 

Заграннчні часописи, прошу про 
передрук. 

Перебуваючи 8 років в Австра-
ЛІІ — сини: Люлька Володимир, 
народжений 1. 10. 1934 р. в міс-
ті Прилуки, Чернігівської об-
ласті; Віктор Люлька, народи:. 
8. 11. 1942 р. в місті Прилуки, 
Чернігівської області і Ольга 
Люлька, народи:. 8. 11. 1913 р. 
в селі Рудівќќ, район Прилуць-
кий, обл. Чернігівська 

пошукують 
ПАВЛА ЛЮЛЬКУ 

СТЕПАНОВИЧА, 
народженого 1912 p., в селі Ру-
дівках, район Прилуцький, обл. 
Чернігівська, якого розлучили 
обставини з родиною в Німеччи-
ні в місті Бремені 1945 р. в часі 
капітуляції Німеччини. В Нім`еч-
чнні мав теж свого брата ВОЛО-
ДИМНРА ЛЮЛЬКУ, дружину 
ОЛЬГУ та доньку „ЄВГЕНІЮ". 
Хто мас деякі інформації про 
них, прошу 'писати на адресу: 

Mr. W. P. LULKA 
151 Fleshcombe Rd. 

Blacktown, N. S. W. 
Australia 

Петро УДОВИН, з села Веріж-
ки Гірні, по`в. Сяніќ, пошукус 
дружину ХРИСТИНУ з роду 
Любіиськнх. . 

Прошу - зголоситись: 
Petro UDOVVYN 

4 7 Г Grand St. 
Shaxoo,. Pa., U. S. A. 

ПЕТРА ВІТАЛЕНЬ, 
який мас перебувати в Англії, 

пошукус 
Wasyl STYRANEC 

471 Grand St. 
Sharon, Pa., U. S. A. 

Пошукую 
брата ФЕДОРА і сестру АННУ 

СТИРАНЕЦЬ, 
зі села Протісиий, пов. Ліско. 

Голосятись прошу до: 
Wasyl STYRANEC 

471 Grand S t 
Sharon, - Pa., U. S. A. 

ТАРЗАН, ч. 8888. Втікає, заднусаючись. 

Lytwyn 8ь Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира І Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere hi New jersey 

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

ESsex 5-5555 

ІВАН БУНЬНО І 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Обслуга чвеаа 1 шшМжрлщџ 
ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertake 

4 Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 6th STREET 
New York City 

Telephone: ORamercy 7-7881 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Задихається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK Г ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

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


