
СЕНАТ ПРИЙНЯВ П0-
ПРАВКУ ПРО ГРОМА-

ДЯНСЬКІ ПРАВА 
СЕНАТ ОДНОГОЛОСНО СКАСУВАВ ЗАКОН 3 1870 
РОКУ, ЗГІДНО З ЯКИМ ПРЕЗИДЕНТ МІГ КОРИСТУ-
ВАТііся військом ПРИ ЗДІПСНЮВАНШ ЗАКОНУ 

ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА 
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Спільна конференція призначила 
на оборону $33.759,850.000 

Сенат голосами всіх присут-
ніх 90-ох сенаторів скасував 
закон із доби так званої „Вѓд-
будовн" з 1870 року, згідно з 
яким президент ЗДА міг ко-
ристовіітися військом при 
здійснюванні закону про гро-
мадянцькі права. З дійсності 
скасування цих повновластсй 
Президента — це перша по-
правка дб`, урядового законо-
проекту гро громадянські 
права. Заќви з 1870 р. збіль-
шував мѓДливість президен-
тів в справі втримування по-
рядку в країні після грома-
ДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. Скасування 
цього закону запропонували 
сенатори Вільям Ф. Новленд і 
Гюберт М. Гомфрі. Перший 
с провідником республікан-
ської меншостн в Сенаті і 
провідником бльоку двопар-
тійних сенаторів, які підтри-
мують урядовий законопро-
скт про оборону громадянсь-
кнх прав. Сенатор Гомфрі вн-
ступав в імені демократів. Ця 
поправка мас бути першим 
кроком до того, щоб дсмокра-
тичні опозиційні сенатори з 
південних стсйтів могли 
прихильніше ставитися до 
законопроекту про громадян-
ські права. Президент Айзен-
гавер недавно заявив був, що 
він навіть не думас про те, 
щоб міг прн допомозі війська 
змушувати південні, стейтн до 
здійснювання расової дисе-
ґрерації. Але південні ссиа-
тори побоювалися, що інший' 

буде скасований. Тепер Се-
:?ат мас: в наіЧ'ЛИжчому часі 
вирішити долю решти тре-
тьої частини урядового зако-
нопросќту, в якій говориться 
про тс. якими карами міг би 
уряд змушувати до охорони 
громадянських прав тих, які 
ті права порушують. Демо-
кратичннй сенатор Клінтон 
П. Андсрсон і республіка-
НРЦЬ Джнрдж Д. Лйксн вне-
сли поправку, щоб взагалі 
цю тіютю частину законопро-
єкту скреслити. В ній да-
сться повновласть гснераль-
ному прокураторові наказу-
вати судити в звичайних су-

^дах, а не в судах присяжних, 
всіх тнх, які порушуватимуть 
гіюмадянські права. Судили б 
звичайні суди порушників за-
кону про право голосу, об'сд-
нання шкіл, спортових май-
данів і транспортових засо-
бів. Але більш помірковані 
сенатори заявляються за те, 
щоб звичайні суди судили 
тільки тнх. які провинилися 
проти права голосу кольоро-
вому населенню, а інших по 
рушників з а к б н у мали б' 
судити суди присяжних. Над 
цісю справою заповідається 
гаряча дискусія і боротьба, 
бо бльок, який підтримус уря-
довий законопроект, не має 
однісї думки в цій справі. Га-
дають, що треба буде збе-
регтн хоч частину Ш-го вІд-
ділу законопроекту, бо про 
нього згадусться лри скосу-
ванні закону з 1870-го року. 

президент міг би .чгжстаги яке Сенат вже ухвалив. 

Палата збільшила платні поштовим праців-
нинам на 12.5 відсотка 

Вашингтон. — Палата Ре-
презентантів 22-го липня „на 
пробу" вирішила збільшити 
платні понад 500.000 пош-
товнх працівників на 12,5 
відсотка. Це збільшення пла-
тень коштувало б державну 
скарбницю 279,005.346 доля-
рів річно. Кожний поштовик 
дістав би річно більше пере-
січно на 546 долярів. Але як-
би цей законопроект ухвалив 
Конгрес, то тоді треба б 
збільшити платні 1.000.000.-
000 інших федеральних уря-
довців, і тоді державна скарб-
ниця мала б збільшені вндат-
кн на більш як один більйон 

долярів. Рішення Палати Ре-
презентантів с покищо тільки 
..на пробу", бо вона ще не го-
лосувала над самим збіль-
шенням платень. Прихнльни-
кн цього збільшення домага-
лнся, щоб повна палата на-
раджуралася над цим законо-
п рос ќтом, але голова комісії 
не погоджувався на те, тоді 
більшість конгресменів вирі-
шнла. щоб таки нараджува-
тися над цісю справою. Га-
дають. що той законопроект 
матиме більшість палати, але 
одночасно сподіваються, що 
Президент поставить „вето" 
проти цього законопроекту і 
ного не підпише. 

Не буде конгресового слідства в справі 
вишколу в морській піхоті 

Ню Порк. — Американська 
Унія Громадянських Вольно-
стей звернулася з закликом 
до Конгресу, щоб він перевів 
слідство в справі невідповід-
ної поведінки під час вишко-
лу рекрутів морської піхоти 
в Перріс Айлснді, Південна 
Каролайна. Унія опублікува-
ла в Ню Порќу і Вашингтоні 
тексти зізнань 124-ох вояків 
морської піхоти, які перебу-
лн вишкіл в Перріс Анлснді. і 

які були почесно звільнені з 
військової служби в часі від 
1-го січня до 1-го травйя 1956 
року. Але голова Комісії 
Збройних Сил в Палаті Ре-
презснтантів конгресмен Карл 
Ви неон заявив, що його комі-
сія не буде вести слідства в 
цііі справі, бо вона була вже 
предметом давніших переслу-
хань. Подібно сказав і голова 
Сенатської Комісії Збройних 
Сил сенатор Рнчард Б. Рас-
селл. 

В АМЕРИЦІ 
9 Недавній перепис населеи-, 

ня виявив, що Ню Иорк мас 
7.771.000 населення. Лондон — 
8.346.000. а Токіо — 8,471,000. j 
Але щодо густоти населення, то 
Ню Иорк стоїть на першому ( 
місці, бо в ньому на одній ќвад-, 
ратовій милі живе 24.750 осіб, в 
Лондоні - 12.000. а в Токіо 
10 750 Площа Ню Порќу мас 
314 квадратових миль, Лондону 
693, а Токіо — 7789. 

9 Президент Айзеигавер У, 
понеділок вранці вернувся до, 
Вашингтону З свог.ї фармн в 
ҐеттисбурґУ, ПЖ.. Де разом із 
дружиною провів кінець тижня. 
В неділю, хоч була спека. Ппе- j 
зидеит із дружиною був на Бо-
гослужбі в пресвітеріанській 
церкві, де сидів зараз за тією 
лавкою, в якій президент Лин-
колн молився перед битвою під 
Геттисбурґом. 

9 Гвррі Герш із Елизабету.' 
Н. Дж.. не може поставити сво-
го нового авта в Гаражі, бо його 
син Геррі примістив там о аіль-

Вашннгтон. — Спільна кон 
ференція, складена з сенато-
рів і конгресменів, 22-го лип-
ня ухвалила, щоб бюджет 
оборони на 1958 р. виносив 
33,759.850.000 дол. Ця сума 
с на 2.368.150,000 дол. менша 
від того, чого домагався уряд 
в січні цього року. Але вона 
є на 197,125,000 долярів біль-
ша від суми, яку була прнй-
няла Палата Репрезентантів, 
і на 774,379,000 долярів мен-
ша від видатків, призначених 
на оборону в Сенаті. Пред-
ставник департаменту оборо-
ни заявляє, що „зможе прн` 
цювати" з тим бюджетом, хоч 
в січні цього року він дома-

гався більше видатків на обо-
рону. Демократичні члени 
Конгресу не с вдоволені з за-
яв уряду, який давніше твер-
див, що зменшення оборонно-
го бюджету — це небезпека 
для оборони країни. Оборбя-
яий бюджет розподіляється 
так: 1. На летунство — $15,-
930,000; на армію —$7,264,-
550.000; на срльоту — $9,866,-
355,000; решта з загально-
го бюджету призначена на 
аґенди департаменту оборони. 
Палата Репрезентантів мас 
ухвалити цей бюджет на най-
ближчій нараді, Сенат може 
це зробити, перервавши деба-
ту про громадянські права. 

101 -ша дивізія — перша повітряна дивізія 
в американській армії 

Порт Кемпбелл, Кентаки — 
Команда армії повідомляє, що 
армія ЗДА мас новосформо-
вану нову „революційну" ди-
візію, яка впродовж 4-ох го-
днн може почати атомову він-
ну. Такою дивізією с 101-ша 
дивізія, яка не складається з 
батальйонів і полків, тільки 
з п'ятьох бойових груп, які 
мають атомову зброю. Кож-
на бойова група має п'ять со-
тень, стан цілої дивізії внно-
сить 13,748 вояків, але її бо-
йовий стан буде на 450 крі-
сів більший в порівнянні з 
давнішою дивізією, яка на-

раховувала 17,460 вояків. 
Впродовж найближчих двох 
років всі американські диві-
зії піхоти будуть повітряними 
дивізіями, в Форѓі Бреґґ, Пів-
яічиа Каролайна, вже пере-
воднться реорганізація 82-ої 
дивізії на повітряну дивізію. 
Ця дивізія мас всю модерну 
зброю, починаючи від вистрі-
лювачів протнлетунських кс-
рованнх ракет, так званих 
„Шляхетних Джанів", а кін-
чаючи на радаровому прила-
ді, який можуть обслугувати 
два вояки, і який хоронитн-
ме дивізію від всякої неспо-
д Іванки. 

Президент найменував комісію для пере`, 
дання стейтам функцій федерального уряду 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер найменував 20-го 
липня окрему комісію, яка 
мас працювати в тому иапря-
^ І ? ^ ^ і е г ^ а т ^ д е я к і ф У ^ І ^ в р і в , 'і разом`ці комісйяа-
ції федерального уряду стен 
там, як про це говорив Ай-
зенгавер на конференції гу-
бернаторів 24-го червня в 
Вільямсбургу, Вірджінія. До 
цієї урядової комісії вві-
йшли три члени кабінету Ро-
берт Б. Андерсон — наймено-
ваний на-секретаря скарбу на 
місце Джорджа М. Гомфрі, 
секретар праці — Джеймс П. 
Мічслл і секретар виховання 
і добродійносте — Маріон Б. 
Фолсом, а також директор 
бюджетового бюра — Персі-
вел Ф. Брандейдж і два до-
радники Президента — Меср 
Кестенбавм і Джая С. Браґ-

дон та заступняк асистента 

Резидента — Говард Пайл. 
семичленна комісія має 

співпрацювати з 10-членною 
комісією, складеною з губер-

знватимуться Спільною Феде 
рально-Стейтовою К о м і с ісю 
Акції. Президент висловив 
надію, що ця спільна комісія 
почне працювати в найкорот-
шому часі, щоб стейти могли 
перейняти деякі функції фе-
дерального уряду при стягай-
ні податків. Конференція гу-
бернаторів погодилася на 
пропозицію Президента, але 
одночасно деякі губернатори 
виявили сумнів, чн вдасться 
здійснити проект Президента, 
бо стейтн не мають таких 
можливостей ‚як федеральний 
уряд, щоб могли займатися 
збиранням деяких податків. 

Новий адміністратор Цивільної Оборони 
перейняв урядування 

Вашингтон. — Колишній 
губернатор стейту Айова Ліо 
А. Гонґ 19-го липня склав 
присягу в Білому Домі як ад-
міністратор Федеральної Цн-
вільної Оборони І зараз після 
того був прийнятий на поши-
реній конференції кабінету 
президента Айзенгавера, на 
якій обговорювано цьогорічні 

вправи протилетунської обо-
рони. Гойґа вважають за 
енергійну людину, яка вперте 
йде до визначеної мете. Коли 
Гойґ вступив був до універ-
снтету стейту Айова в 1925 
році, то зовсім не вмів плава-
тн, але вирішив навчитеся 
водного спорту і пізніше був 
капітаном пливацької дружв-
ни цього університету. 

УСТ „Тризуб" прийнятий до Американської 
Професійної Футбольної ЛІГИ 

Иорк; „Брукгеттен" — Ню 
Иорк; „Поліш Фальконс" — 

шаноќ, що випали з гнізда І ще 
не можуть літати. Молодий 
Горш годує пташенята, а його 
сусіди допомагають йому в 
цьому ділі. Нове авто мусить 
стояти на вулиці. 

Ш На президента новозасно-
раної Крайової Конфедерації Ет , 
нічних Груп у Вашингтоні виб-
рано суддю Влсра Ф. Гюнтера 
З Пнтсбург`у, який с головою 
ради Польського Крайового 
Об'сднаиня. До цієї Конфедера-
ції належать 52 етнічні групи в 
ЗДА її завданням с добивати-
ся ..повного і справедливого ви-
зняння етнічних груп". 

9 Оператор РадіовоІ Амерн-
канськоі Корпорації А н т о н і 
СолГа і працівник телеграфіч-
ноі агенції „Вестерн Уніон" Се-
мюел Рогбавм зізнали на кон-
ґресовій підкомісії для поборю-
вання протнамериканськоі ді-
яльиости. що існувала мож-
ливість діставати довірочні ві-
доиосгі. які пересилалося теле-
фокічио або телографічма,. . 

Ню Иорк. — На річній коя-
венції Американської Профе-
сійної Футбольної Ліґи в дні 
20-го липня цього року в го-
телі „ґовернор Клінтон" в 
Ню Иорку перша команда 
Українського Спортового То-
вариства- „Тризуб" у Фила-
делфії набула членство Аме-
рнканської Професійної Фут-
больної Ліги. За прийняття 
„Тризуба" було 7 голосів, 
проти один і один здержався 
від голосування. „За" голосу-
валн представники таких 

Елизабет; „Гіспано" — Брук 
лин"; „Портуджіз Футбол 
Клаб" — Нюарк; „Ітеліснс" 
— Бруклин і „Джерзі Атле 
тік Клаб". Проти голосувзЕ 
представник „Уѓрік" — Фп 
ладелфія, а представник „Ра 
кетс" — Балтімор стримався 
від голосування. Крім „Три-
зі-ба" стала членом ще дру 
жнна „Понта ДѓлГата" — 
Фолл Рівер. Делегацію „Три-
зуба" в складі 6-ох осіб очо 

клюбів: „Гакоаг" — Ню'лював інж. Яремќо. 

Шерей, Рейнарович і Марковим дають 
концерт на „Союзівці" 

Союзівка, Кергонксон. — 
Відомі із численних своїх ви-
ступів в Україні та на емігра-
ції наші оперові солісти Ган-
на Шерей (мецосопраяо) і 
Лев Рейнарович (баритон) з 
Ню Порќу та піяністка Зоя 
Маркевич з Фнладелфії запо-
вілн свій „Вечір арій, пісень, 
дуетів і музякж" ва Союзівці, 
вакапДйно - відпочвнковій осе-
лі .УНСоюзу, в каіібдажчу 

неділю, 28-го липня. Концерт 
на випадок погоди, відбудеть 
ся ввечорі під вільним небом, 
а на випадок дощу буде в 
залі по полудні. У програмі 
арії з опери „Тарас Бульба' 
Лнсенка, дуети з опери „За-
порожець за Дунаєм" Арте-
мовського та арії Шопена, 
Ліста, Стеценка, Ревуцького, 
Фоменка, Гнатитанна й інших. 
лк також народќі шсні. 

ШЕФ ЕСПАНСЬКОІ ФЛЬОТИ НА ВІДВІДИНАХ В ЗДА 

Ееаанськнй мінќѓѓер фльотн Філіпе Хозе Абарзуза перехо-
дшть перед відділом почесної сторожі американських мормгіь 
на .істопнщі у ВапштТои), куди вій приїхав на двотижневі 

відь-.'лвин і розмови. 

Нассер віднрмв новий сгипет-
сьний парлямент 

Каїро. — Президент Ґамаль 
Абдсль Нассер відкрив в по-
неділок 22 липня ц. р. пер-
ШНЙ за його революційно-вій-
ськового режиму „п а р л я-
мент", зложений із 350 
„послів", що їх дбайливо виб-
рав у'ряд з-поміж тисячів згс-
лошевнх кандидатів. Щоб на-
дати урочистого характеру 
тій події, зааранжовано трі-
юмфальвий переїзд Нассера 
відкритим автом з колвшньо-
ѓо королівського палацу прн 
згуках 21-гарматнього стрілу 
до будинку парляментў, де, 
замїсть' Ktwmnnrboro престолу, 
поставлено тепер прапор Єги-
петської республіки та CHMBJ-
лічні фігури в старо-сгипег-
ському стилі, що зображають 
боротьбу за визволення. У 
своїй три-годинній промові 
Нассер говорив про повну пе 

імперіялізму, колоніалізму і 
реакції". Він заповів збуду-
вання Асванської греблі вла-
синми коштами Єгипту впро` 
довж 5-х років та закінчення 
земельної реформи, в ході 
якої досі розділено між бечзе-
мельннх 282,000 акрів землі 
із сконфіскованої у великих 
землевласників 800.000 ак-
рів. Промову Нассера роздано 
в перекладі на чужі мови за-
кордоиннм представникам в 
дипломатичній ложі. Допу-
щено на те відкриття „парля-
менту" тільки одного амери-
канського журналіста, двох 
соявтсьќях і кількох західньо-
епропенських. Зате числеи 
ний гурт становили журна-
лістн з різних сателітннх кра-
їн і комуністичного Китаю. 
У своїй промові Нассер не 
сказав нічого особливо важ-
ливого з ділянки закордонної 

ремогу Єгипту над „силами політики. 

Має бути проголошена федерація Сирії 
і Єгипту 

Бейрут. — За твердженням, мають спільних кордонів і во-
добре поінформованих кіл в 
Ливані, президент Єгипту Ґа-
маль Абдель Нассер має вже 
в найближчу п'ятницю прото-
лоситн федерацію між Єгип-
том і Сирісю. В найближчу 
п'ятницю режим Нассера 
святкуватиме 5-річчя скасу-
вання монархії в Єгипті. Про-
голошення сгипетсько-сирій-
ської федерації мас бути ос-
таинім успіхом Єгипту, дар-
мащо такий акт приніс би на-
-правді Єгиптові — крім прс-
стижево-пропаґандив н о ї ко-
ристи в очах арабських мас 

мало дійсної корнети. Річ 

нп переділені Ізраїлем. До то-
го ж економічна структура 
обох тих країн зовсім інша і 
одна одній мало чим можуть 
допомогти в господарській ді-
лянці. Проте ліві сирійські 
кола, які орієнтуються на 
просовстську політику Нас-
сера. віддавна пропагують 
федерацію з Єгипто'м і навіть 
сирійськнй прем'єр Сабрі ель-
Ассалі вже рік тому заповів 
приготування до такого феде-
раціііного зв'язку. Єгипетські 
й сирійські емісарі намагали-
ся втягнути в ту гру також 
Порданію. але цьому пере-
шкодила успішна контр-акція 

у тому, що Єгипет і Сирія не І короля Гуссенна. 

Англійські СОЦІАЛІСТИ ревідують своє стаио-
вище у відношенні до ЗДА 

Лондон. — За останніми пу-
5лічнимн виступами лідерів 
англійської с о ц і я л істичної 
Партії праці, ця партія, яка 
до цього часу на кожному 
чроці займала демагогічне 
штн-амернкаяс ь к є становн-
ще, тепер раптом змінила 
`вою поставу. „Все, що ді-
інгь нас від Америки,`є зле, 
і все, що лучить нас із Аме-
пнкою, — добре" — заявив 
голова англійської юнії рудо-
копів в найбільш промисловій 
частині Англії, Сем Вотсон. 
Вперше від часів існування 
Партії праці подібне становн-
`це зайняли також лідер пар-
тії, Ю. Гейтскслл і його за-
ступник. Джеймс Ґрісрфітс. 
Закордонні коментатори доба-
чують у цьому рішення соці-
ялістичного партійного прово-
ду в Англії вести надзвнчай-
но обережну і делікатну так-
тнку. щоб не відштовхнута 

червня мнн. року, показався 
влразний зріст шансів Лейбур 
партії. Однак партійні діячі, 
які мають вже добрий досвід 
з химерними настроями ви 
борців, лякаються, що шанси 
знову перехиляться в сторону 
консерваінстів, якщо соціяліс-
тн вестимуть надто раднкаль-
ну кампанію — своїм антн-
амернканізмом, н а ціоналіза-
ційною програмою та іншими 
радикальними планами. Тому 
і в спр}аві націоналізації со 
ціялісти поводяться обереж-
но, обмеживши свою заповідь 
до стального й транспортно-
го промислу, а лідер скрай-
ньої лівиці Енюрнн Бівен „за-
мовк" і не дратує своїми внс-
тупами публіки та не спричи-
кяс ніяких внутрішньо-пар-
тійних спорів. 

ЗДА ДОМАГАЮТЬСЯ 
ДОКАЗІВ ДОБРОЇ ВОЛІ 

МОСКВИ В СПРАВІ 

Вашингтон. — Коли гово-{ 
риться про роззброєння, то це 
не значить, що треба розумі-
ти те слово в буквальному 
значенні; роззброєння — це 
винайдення такої дії в ділян-
ці деперішнього збройного 
стану, яка поменшить небез-
пеку війни. — Так пояснив 
проблему роззброєння на 
вступі своєї великої промови 
державний секретар Джан 
Фостер Доллес ‚який внголо-
сив її в понеділок номером че-
рез усі американські радіо-
телевізійні стації. Він ствер-
див, Що це справа, яка без-
посередньо стосується до всіх 
чодовіків. жінок і дітей і то-
му не можна звужувати її 
тільки до гурту фахівців, а 
перенести на широке форум 
громадянства. У дальших сво-
їх ділових виводах державний 
секретар пояснив, якими шля-
хами змагає американський 
уряд до збереження миру: за-
ходами, щоб розв'язати набо-
лілі міжнародні спори, колек-
тнвними . пактами безпеки, 
підтримуванням гону окремих 
народів здобута собі незалеж-
ність, господарською допомо-
гою менше розвиненим наро-
дам у широкому світі. Одним 
із способів збереження миру 
є також заходи в ділянці роз-
зброєння. Пояснивши, що та-
ке Лондонська конференція 
роззброєння, яка відбувасться 
під авспіціями Об'єднаних 
Націй, як їх Підкомісія у 
складі 5-х держав (ЗДА^СС-
СР, Англія. Франція'! Кана` 
да), державний секретар звер-
нув увагу, що та Підкомісія 
нараджується від 1954 року. 
Але щойно в останньому часі 
вона подала деякі надії на 
успіх тому, що советськнй де-
леґат менше використовує її 
для пропаґандивннх цілей та 
„почав говорити з дещо біль-
шим реалізмом і меншою бом-
бастнкою". Совсти нарікають, 
що Америка переговорює в 
Лондоні „надто помалу". 
Доллес звернув увагу, що де-
мократична система завжди 
вимагає довшої процедури, 
аніж однобічні постанови днк-
таторів. Американський уряд 
мусить узгіднювата свої про-
познції і постанови в Лондо-
ні з своїми союзниками, чого 
не потребують робити боль-
шевнкн у відношенні до своїх 
сателітів. Договір у Лондоні 
мусів бн бути ратифікований 
Конгресом, тому точно в кур-
зі справ Лондонської конфе-

ренції перебуває сенатська 
підкомісія для справ роззбро-
сння. Вже в квітні цього року 
державний секретар заявив 
був, що в справі роззбросн-
ня треба „докладно відмі-
рювяти кожний крок і обе-
режно ступати". Доллес під-
креслив. що не можливо ві-
рнти большевикам на слово і 
тому порозуміння В Лондоні 
не може обмежуватись до 
списання паперового доку-
менту. Воно мусить охопити 
передусім докладно внтотов-
лену систему міжнародної' 
контролі. З'сдинені Держави 
готові піддати всю свою тери-
торію під таку контролю, як-
що на те саме погодиться Со-
встськнй Союз щодо своєї то-
рнторії. ЗДА є в постійному 
контакті з Канадою, отже під 
контролю підпала б уся пів-
нічна Америка. Але найбільш 
на небезпеку війни наражена 
Европа. Тому ЗДА стоять у 
найтіснішому контакті з НА-
ТО. Порозуміння щодо роз-
зброєння не могло б наразити 
у найменшії{ мірі безпеку Ев-
ропи та поставити під. знак 
запиту розв'язання проблеми 
об'єднання Німеччини. Про 
цю справу Доллес згадував 
кількакратно у своїй промові. 
З особливим притиском він 
вказав на ' найважливішу і 
найпершу ціль конференції 
роззброєння: в н с л імінувати 
небезпеку раптової і несподі-
ваної генеральної атаки аґре-
сора. Для цієї цілі й служив 
проект Лйзеиганера про „від-
крите небо". В дальшому 
державний секретар пояснив, 
яких справ конференція роз-
збросння не в силі розв'яза-
ти, взявши під увагу невдатні 
спроби давніших переговорів 
про роззброєння між двома 
світовими війнами та ще й 
перед першою світовою вій-
ною (наприклад, відсоткове 
відношення морських фльот), 
та в яких справах можна б 
порозумітися. Це останнє сто-
сусться особливо припинен-
ня дальшої продукції ядрово-
го матеріалу, припинення на 
10 місяців експериментів із 
ядровими бомбами та внзна-
ченнп максимум нпземних 
збройних сил. Наприкінці 
Доллес заапелював до Совс-
тів, щоб вони ділом доказа-
ли свою добру велю, погодив-
шнсь на мінімальні пропози-
ції, що їх висунули в Лондо-
ні західні держави в справі 
роззброєння. 

Гомулна вірить у „вічність" поль-
сьќого комуністичного режиму 

В ЛльжнрІ арабські терл-
Іристи підклали міну під поізд, 
‚яким їхали м і. 150 дітей на 

тих англійських виборців, які літні феріі до Франції. На щас-
, перехилились на сторону со- тя- и , н а - пЛукиіп під парово. 
І нсрсло^ш.1 v.D f " ' ізом. пошкодила його І зупннн-
: ціялістгв, голосувавши в ос- л а „„‚зд, вле не спричинила 
танніх загальних виборах у більшої шкоди і не поранила 
користь консерватастів. У і йўќого з дітей. Цей замах внхо-
1ft х nvnvrax т, чгтгтняючігг' Р и с т а л н ^ра"ЧУ3" љл" гострого ' якогось відважного східньо-ні-
Ю-х округах в доповняючих. „^г^ру^уи,. альжирських рс- мецького студента, що висло-
ааборах. які аиоуаалися від волюціонері^. - ^ - 'вав був такий сумнів: після 

Варшава. — Польща иіко-
ін більше у своїй історії не 
вернеться вже до капіталіс-
гнчного режиму — заявив 
перший секретар польської 
комуністичної партії і фак-
тнчнин диктатор нинішньої 
Польщі, Владнслав Гомулка, 
на прийнятті в честь північно-
в'єтнамського „президента" 
Го 41 Мінѓа. Ті, які все ще 
думають про поворот до дав 
ніх часів продовжував Го-

мулка — не розуміють істот-
ного глузду історії. Гомулка 
виголосив свою промову не 
так для прославлення Го Чі 
Мінѓа, як радше у зв'язку з 
13-ими роковинами проголо-
шення так званого Люблин-
ського уряду, що його мос-
ковські большевики так само 
настановили в Люблині в 
1014 році для Польщі, як во-
ни зробили це в 1917-му році 
для України в Харкові. 

У СВІТ І 
9 У Д"ртмунді я Західній і 

Німеччині лаарештовано 47-річ-
ного лідера забороненої нгоф.ч-
шистськоі партії Фріца Доріса. 
Тому, шо вій не дотримав пс-
рвдумов. за якими залишено 
його на волі післ'я засудження 
на 14 місяців в'язниці — його 
відіслано для відбування кари 
за: протизаконну спробу яідно-
вити гівлерівський рух в Німеч-
чнні. за образу канцлера Аде-
науера прирівнянням його до 

смерти Сталіна оприлюднено, 
шо він робнч „помилки"; тепер 
оприлюднено, шо Молотов - -
Каґановіч — Малкнков робили 
„помилки"; то чи не слід ду-
мати. що й теперішні керівники 
совстськоі компартії ..помнля-
ються"?! Айзлер відповів, що 
окремі людн помиляються, але 
„партія" корегує кожночасиі 
помилки і стоїть понад II члс-
нами Останнп чистќа в Кремлі 
породила багато таких „сумні-

схїдньо - комуністичних лідз- вів". 
рів і за шахрайс`тво з одержан- # 3 останнього тому Великої 
плм державної допомоги у ви- ОВВ№СШОІ Кициклопгдії встиг-
соті 3.500 нім марок. лн вже „вичистити" Дмітріч 

Л Сам" І'^ргард Айзлер Шепілова. недавнього головно-9 ' го редактора московської „Пра-
вди". міністра з а к о р д о н них 
справ та одного з секретарів 

шеф східньо - німецького кому-
ністичного п р о п а г а нднвного 
апарату, відповів на сторінках 
„Юнѓе Вельт", органу німець-
кнх комсомольців, на лисѓа 

Політбюра компартії СССР. Ко-
жна чистка в совстському апа-
рат!"— це велика морока для 
редакторів советськоі Енцнкло-
пеяіі. як! мусять щоразу „вима-
зуаати'' рижі срі^ьжца . гасда. 
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МОРАЛЬ У ПОЛІТИЦІ 
Політика, як поняття, мас багато всіляких інтерпрета 

цій. ІИтересно, що такої інтерпретації немає в ЕнциклопедҐ 
Брітаніка. Проте, є інших енциклопедіях і словниках по-
тверджусться те. що написане в Українській Загальній Ен-
циклопедії, яка нз слово ‚.політика" дас такі вияснення: 
1} наука про державу, її устрій, завдання, засоби здійсню-
вати їх, питання влади і боротьби за владу; 2) практична 
діяльність, що мас на меті здобути владу в державі, або Go-
дай вплив на владу; 3) в ширшому розумінні всяка діяль-
ність, скерована на досягнення чогось у людському еуспіль-
стві (державі, громаді, товаристві тощо). До цих пояснень 
словник чужомовних слів Бойкова-Ізюмова додас ще й таке: 
хитрощі, підступ, шахрайство. Найширше демократичне ро-' 
зўмінна політики — це твердження, що вона, себто полі-
тнка, є головно „боротьбою за володіння над душами", бо 
щойно здобувши ‚‚душі", себто виборчі голоси, можна по-
ступово змагати до здійснення відповідних цілей. 

Якщо так розумітимемо політику, то мораль мусить гра-
ти в ній не меншу ролю, як розум. Наскільки бо важливіше 
здобути ці „душі" правдою і для добрих цілей, бо тільки так 
можна задержати здорові душі, ніж здобувати ці „душі" не-
перебірливо, також хитрощами, підступом і шахрайством. 

На ці теми напрошується багато всіляких прикладів із 
моральної західньої політики у протиставленні до амораль-
ної совстської. Очевидно, що аморальною політикою можна 
здобути швидше всілякі хвилеві успіхи, але вони ианчас-
тіше так само швидко минаються, як швидко приходять. 
„Ізі камс — ізі ґовз" — кажуть американці. Аморальністю 
Гітлер малощо не добився найбільшого успіху в історії ні-
мецького народу, але саме того рішального „малощо" ніхто 
ще не здобув аморальністю і, мабуть, в найкращому інтересі 
людства і Його цивілізації ніколи не здобуде. 

Очевидно, що аморальність не є виключним політичним 
засобом диктатур. Тут і там вона проявляється і її практи-
кусться також у демократичних системах, але в них амо-
ральність легше виявити і легше з нею скінчити. Лннколн 
залишив нам класичне твердження про те, що деяких лю-
дей можна обдурювати весь час, або всіх людей деякий час, 
натомість не можна обдурювати всіх людей весь час. Раніше 
або пізніше неправда таки виявиться. 

Проблема моральностн важлива у внутрішнім політиці 
кожного народу та кожної групи. Нам, зокрема, мусить за-
лежати на здоров'ї власних душ, без уваги на те, до якої 
партії чи групи вони належать. Очевидно, що це с людське 
тут і там ‚.перетягати" також у внутрішній політиці, пока-
зувати в кривому дзеркалі своїх партійних противників, прн-
більшуючи їхні недомагання та применшуючи їхні заслуги, 
а з 'другого боку применшуючи свої недомагання, якщо їх 
уже взагалі признається, та збільшуючи власні заслуги. Але 
й на це нарід наш видумав доброзичливе прислів'я: „бре-
шіть, куме, та міру майте". 

Звертасмо на ці справи увагу тому, що у нас, в нашій 
внутрішній політиці, не завжди про цю міру пам'ятаються. 
До якого безглуздя може довести втрата міри в міжпартійній 
полеміці, нехай послужить цитата з одного листа, що його 
написав до Редакції „самостійник В." із Сиракюз. У цьому 
листі, притоку до якого дало одне повідомлення в пресі, 
пишеться: для мене було б найбільшою втіхою, якби 
нарешті виздихала вся братія з УНРади, бо тоді український 
нарід позбувся б зрадників Української Держави . . . Нам 
треба українців з українським серцем і душею, а не таких 
москвофілів, як ним с УНРадівське збіговище . . . " — і так 
далі в тому дусі пише згаданий „самостійник", розаґітова-
ннй ніким іншим, як самою українською неперебірливою 
кампанією проти УНРади. Читаючи такого листа, подикто-
ваного, без сумніву, уявою про патріотизм, можна прийти 
тільки до висновку, що автор його с душевнохворий, а за 
цю хворобу відповідальні ті. що в своїй партійній полеміці 
і боротьбі не знають міри. Можна було б навести цілий ряд 
прикладів з друкованої української внутрішньої полеміки, 
зокрема хоч би жалюгідну вихватку проти полк. А. Мель-
ника в одній з наших газет, які вияснювали б цю „патріо-
тичну хворобу", що велить сірому обивателеві старатися 
хлюпнути помиями на заслужену людину, або „молити Бо-
іа, щоб УНРадівці нарешті виздихали" як сказано в цн-
тованому листі. Кому, якому політикові і якій політичній 
групі може залежати на такій „душі" і на такому засліп-
леному ненавистќі „патріотові"? А це далеко не одинокий 
випадок, бо приклали подібної ненавистн до своїх політнч-
ннх противників можна було б навести і з середовища, про-
ти якого звернена ненависть ..самостійника В." 

Були в нас часи, коли навіть в книжках писалося, що 
„свинство ніколи не шкодить". Воно напевно шкодить, і то 
головно тим, що ним користуються. Натомість ніколи не по-
шкодить правда, чесність і моральність, якраз у політиці 
та політичній боротьбі. 

У своєму зверненні до Кон-
гресу 21 травня я. р. презн-
денг Апзенгавер сказав, ще 
безпека нашої країни і зміц-
чення меру у світі вимага-
оть, щоб З'сдннені Держави 
Америки посилили в цілому 
`віті заходи спільної безпеки 
"̀ аме для цієї цілі, для зміц-
ІЄННЯ миру і забезпечення 
вільного світу проти совст` 
`ько-кнтайської і м п є р іяліс-
гвчної небезпеки уря'д нашої 
фаїни мас цілу програму так 
іваної взаємної безпеки (мю-
іуел секюріті) і веде в цьому 
іапрямі не лише політичну 
ікцію, але н велику акцію 
юпомоги. Як сказав Прези-
іент у своєму зверненні, ЗДА 
юбов'язані не лише скріпити 
'воі власні оборонні сили, 
іле й допомогти скріпити си-
іи приязних народів і забез-
печити вільний світ проти 
політичних та економічних 
криз. 

Таким чином визначено, що 
мир і свобода у світі зале 
жать ие лише від мілітарної 
.шли, але й від економічних 
факторів. Саме з цим наиі-
ром піднести силу народів 
вільного світу ЗДА перево-
дять велику допомогову ак-
цію для піднесення менше 
розвинених районів, для втри-
мання вищого стандарту жит-
тя у вільних країнах, для 
створення економічних обета-
вин, які дали б змогу розви-
ватись народам. 

У рамах програми взаємної 
безпеки, І в рамах тої ж та-
ки програми на допомогу 
ЗДА видали вже десятки 
більйонів долярів. Ще перед 
ухваленням Акту Взаємної 
Безпеки (Мючуел Секюріті 
Акт — 1951 р.) в пляці Мар-
шалла переведено величезну 
допомогу для країн вільного 
світу, а' при цьому великих 
розмірів Допомогову акцію 
для жертв війни. Такі міжиа 
родиі організації, як УНР 
РА чи І?О.` користувались 
передусім фінансовою базою 
ЗДА. Також І в теперішній 
стадії Про грам а Взаємної 
Безпеки обіймає не лише мі-
л і тарну розбудову вільного 
світу, але й дас високі фонди 
на чисто допомогово-харнта-
тивні цілі В реєстрі видатків 
цієї програми маємо великі 
суми, вндатковані на допомо-
гу емігрантам і втікачам,. чи 
то у формі дотація Для ІСЕМ 

і (Міжнародна організація для 
переселення з Европи), чи на 
програму для втікачів (Ес 

ФАЛЬШИВИЙ М І Т ПРО Ж У К О В А 
Комісара перевів головну аќ-
аіќ), у 1955 році видане 
близько піз мільйона доля 
рів, а в 1957 році — майже 
мільйон долярів. На 1958 рік 
уряд Високого Комісара за-
плянував проект на суму 
1,600.000 дол., головно в на-
прямі ліквідації таборів і по 
будови метќальних об'єктів 
для емігрантів. 

Зрозуміння громадян віль-
иого світ}' до справ загальної 
безпеки і загального добра 
слідне і в добровольчій акції 
допомоги. На терені ЗДА дк. 
понад п'ятдесят урядово ви 
знаних допомоговнх агенцій 
які займаються допомогою 
закордоном, тож і епівдіють 
в акціях загальної безпеки і 
миру. `Річне зіставлення ді-
яльности цих агенцій, переве-
цене Адміністратором Міжна-
родної Кооперації (який заві 
цўе всією Програмою Спіль-
ної Безпеки) ‚вќазўі;, що в 
1956 році ці добровольчі аґен 
ції дали допомогу в різних 
країнах світу иа суму майно-
300.00000 долярів, з чого 
88.101.000 долярів готівкою 
Ця велика сума ще більшѓ 
підкреслює самопосвяту пере 
січного американського гро-
мадяняна, бо всі ці фонди 
походять виключно з добро-
вільних датків і пожерть 
окремих американських гро-
мадян. 

Коли приглянутись цьому 
зіставленню, то побачимо, що 
найбільшу суму, майже 40-
000.000 долярів готівкою з-по-
між п'ятдесяти доброволь-
чих агенцій зібрали і видали 
чотири жидівські допомогові 
організації. Це значить, що 
громадяни жидівського похо-
дження виявляють спеціяль-
не зрозуміння для справ до-
помоги. 

Між цими добровольчими 
організаціями є і наш ЗЎАД-
Комітет. Сума, подана при цій 
нашій організації у звіті за 
.1956 рік, становить 148.035 
дол. Це дуже мала сума, ко-
ли зважити ще, що тут го-
ловні фонди — це звороти за-
боргованости наших емігран-
тів за кошти переїзду до ЗДА 
— значить не фонди иа допо-
могу. Це тим прикріше,' коли 
зважити, що громадян укра-
інського походження с таки 
велике число у ЗДА і потре-
би українських емігрантів і 
втікачів неспівміряо більші, 
ніж у інших народів. 

Всі пляни і всі проекти не 
лише в ділянці допомоги ЧИ 

кейпі проґрем), чи на Фонд загальної безпеки, але 
для втікачів Об'єднаних На 
цій, чн на допомогу дітям і 
інші цілі. Всі ці суми ідуть 
в десятки мільйонів долярів. 

Хоч ці великі видатки на 
безпеку у с'віті і вдаряють по 
економіці цієї країни, свідо-
мість відповідальности, яка 
падає на Америку в сьогодні-
шній важливий момент, днк-
тус кожному американському 
громадянинові конечність цих 
видатків, які й покриваються 
з його кишені. 

Це — своєрідна посвята пе-
ресічного громадянина віль-
ного світу, який знас ціну 
свободи і хоче затримати її в 
цілому світі. З такою само-
посвятою у формі фондів на 
потреби безпеки і допомоги 
зустрічаємось і в інших краї-
нах світу. Саме Існування та-
кої установи, як фінансова-
ний державами вільного світу 
Уряд Високого Комісара для 
справ утікачів при Об'сдна-
них Націях, говорить, що у 
вільному світі існус повне 
зрозуміння для справ доПомо-
ги і безпеки. На терені Ні-
меччннн, де уряд Високого 

кожній ділянці не eajm ні 
чого, якщо за ними не стоїті 
міцна фінансова база. Дише 
сильна фінансова база ЗДА 
забезпечує добробут у країні 
і безпеку у сьогоднішньому 
непевному світі. Треба б щ 
міри перейняти і нам, та вес-
ти не лише нашу допомо-
гову акцію, потреби якої що-
раз більше зростають з уваги 
на поширення нашої допомо-
говоі діяльностн на терени 
поза залізною заслоною 
(Польща, Югославія), але Й 
наш`у політичну акцію. Вона 
зобов'язує всю нашу політич-
ну еміграцію і слід вести її на 
тій фінансовій базі, яку мо-
жемо осягнути тоді, коли 
кожний українець у вільному 
світі виявить зрозуміння, що 
для добробуту і для спільної 
безпеки, а тим самим і для 
кращого майбутнього нашого 
народу треба самопосвяти з 
власного таки бюджету. 

КНИЖКА И ЧАСОПИС — 
НЛПНЕОБХІДНІШІ В ДОШ 

ЛЮДИНИ 

Під кінець останньої світо-
вої війни головнокомандувач 
американських військ ген. Д. 
Д. Айзенгааер і головноко-
мандувач совстської армії, 
яка ввійшла до Берліну, мар-
шал Георгій Жуков, зустрі-
іись і впродовж кількох мі-

сяців співпрацювали у спра-
вах військового управління 
на окупованих теренах Ні-
меччини. Два високі старши-
ни, пов'язані спільною про-
фесісю, з титулу своїх тодіш-
ніх обов'язків часто зустріча-
лнсь. Жуков супроводив Ай-
зенгавера в його коротких 
відвідинах у Москві. Сам не 
скористан із запрошення від-
аідатн ЗДА, що його дістав 
був від през. Трумаиа під час 
Потсдамської конференції, бо 
поважно захворів. А коли ви-
іужав американеько-еовст-
ські взаємини вже сильно по-
гіршали, внбухла „холодна 
війна" і большевнки не ціка-
зилися вже подорожами своїх 
зельмож до західнього світу. 
Зрештою Жуков перестав 
ірати визначну ролю в совст-
ськіи ѓієрархії, бо Сталін, 
ілякавшнсь ного популярно-
:тн, відсунув ного у тінь, вн-
слаьши на підрядне станови-
ще командаита Одеської вій-
еькової округи. 

Щойно після смерти Сталі-
на Жукон знову виринув, 
цим разом як найавторитет-
нішнй репрезентант совст-
еькнх збройних сил, який 
ступнево робив і полѓѓичну 
кар'єру. Н̀ін став спершу 
кандидатом на члена Цен-
трального Комітету компартії, 
згодом членом ЦК, а після 
останньої чистки в Кремлі — 
членом Президії компартії 
СССР. У часописах появи-
лнсь вістки, які звучать ло-
гічно. що перемогу над су-
перниками з-поміж „старої 
гвардії" большевиків Хрущов 
завдячує у великій мірі Жу-
кову, який своїм становищем 
так вплинув на більшість 
членів центрального комітеті', 
що вони заявились за Хру-
іцовим, а не за Каганові чем-
Молотовнм-Малснковим. 

Знаючи про персональне 
знайомство Жукова з Д. Д. 
Айзенгавером з часу війни і 
безпесередньо після неї, Мо-
сква намагалася експлюату-
ватн цей факт політично в 
період „співіснувальннх" за-
лнцянок. Таким чином на 
конференцію „на вершинах" 
у липні 1955 року поїхав до 
Женеви із Хрущовим та Бул-
ґаніним також Жуков. Відо-
мо, що та конференція скін-
чилась повною невдачею, бо 
принесла у внсліді тільки ба-
ламутство: міраж „відпру-
ження" міжнародної ситуації 
внаслідок хрущовськнх усмі-
шок. Але факт, що ні одна із 
справ, що були предметом на-
рад у Женеві, не знайшла 
своєї конструктивної і пози-
тивної розв'язки, знову за-
гострив міжнародні взаємини. 
Ще більше спричинилась до 
цього загості)ення невдача 
англійсько-совстських нарад 
під час відвідин Хрущова й 
Булгяніна у Лондоні, політи-
ка СССР на Середньому Схо-
ді та масакра на Мадярщині. 

Очевидно, що Георгій Жу-
ков, як видатний член боль-
шевицької верхівки є не тіль-
ки морально відповідальний 
за її вчинки, але й брав і бе-
ре безпосередню участь у ви-
рішуваннях таких справ, які 
найближче стосуються очо-
люваного ним ресорту вій-
ськовнх справ. Це стосується 
в першій мірі таких кардн-
нальннх справ: насичування 
Єгипту і Сирії советською 

?бросю,, погрожу'вання Англії 
бомбардуианвям під час ан-
глійсько^французького похо-
ду проти Єгнпту, погрожу-
аання висилкою „добровіль-
ців" на догом о ѓу Єгиптові та 
переведення масакри иа Ма-
дярщилі советськями танка-
ми. Ні одна з цих і подібних 
багатьох інших справ, най-
більш ворожих Заходові ,ие 
могла відбутнсь без виразної 
згоди і співпраці Жукова. 
Жуков, приймаючи військові 
паради й̂  дефіляди в СССР, 
став наче символом сучасио-
го совстського мілітаризму. 
Висилаючи Жукова в різні 
„аполітичні" відвідини за 
кордон (напр., до Індії), ке-
рівна комуністична кліка в 
Москві свідомо цим підкрес-
люс, що мас за собою армію. 
І навпаки, Жуков, виступаю-
чи в ролі військово-політнч-
ного репрезентанта СССР, 
маніфестўе свою повну солі-
дарність з панівним москов-
ським режимом та його імпе; 

ріялістичною політикою. 

А все ж у частині амерн-
канського і міжнародного 
громадянства наче б загніздн-
лась фальшива думка про 
якусь окрему „прнмирли-
вість" Георгія Жукова. Го-
ловним джерелом цієї леген-
ди стали куртуазійно-при-
хильні до особи Жукова зав-
ваги Д. Д. Айзенгавера в йо-
го книжці „Хрестоносний по-
хід в Европі" і згадка, що, 
„на жаль", Жуков не міг ско-
ристати з запросин відвідати 
Америку. Американці затямн-
ли, що між Айзенгавером і 
Жуковнм велося спорадичне 
листування до квітня 1946 
року і що це листування — 
як виявив був сам Президент, 
— відновилось на весні 1955 
року, в добі „співіснування". 
Проте, Президент не підхопив 
тоді, у 1955 році, виразної 
тенденції большевиків — ви-
корнстати персональні зв'яз-
кн з Жуковнм для якихсь по-
літнчннх розмов. У пресі по-
явилнсь були вістки, що дер-
жавннй департамент мовчан-
кою зареаґував на зовсім вн-
разяі під час Женевської кон-
ференції в липні 1955 р. на-
тяки большевиків запросити 
Жукова приїхати з відвідива-
мн до ЗДА. Преса правильно 
коментувала тоді, що не вид-
но, якій політичній цілі ма-
лн б служити такі відвідний. 
коли Хрущов і кумпаяія с 
виразно проти ліквідації прв-
чин міжнаподннх спорів. 

Заява през. Айзенгавера 
під час його останньої пресо-
вої конференції минулої се-
реди, в якій він прнзнав 
можливість „користн" з тепе 
рішньоі такої вЬити і не ба 
чнв ніякої „шкоди" з такої 
візити, була величезною не-
сподіванкою для політичного 
світу в Америці та поза нею 
Сам Президент правильно 
назвав Жукова „переконаним 
комуністом" і посередньо по-
рівняв його з людьми, які не 
вснлі второпати, що сонце 
гаряче, а земля кругла. Твер 
дження Жукова, на яке по 
ќлякався Президент у своїх 
згадках про червоного мар-
шала, начебто комуністичний 
світогляд — „ідеалістичний", 
а демократичний — „матерія 
лістичннй", найкраще харак 
тернзус Жукова, як больше-
вицького фанатика з дуже 
обмеженими здібностями від-
різнятн добро і зло. Не було 
досі найменшого натяку, щоб 
Жуков в будь-якій справі 
міжнародного значення за-
брав становище примирлнві-
ше, аніж інші „колективні 
диктатори". Коли ж тепер 

Дмитро Ѓ`учлн ськлі 

КРИЗА АТЛАНТІЙСЬКОГО СВІТУ 
Це — тема VI Конгресу Ев-

ропейського Центру Доку-
ментаціі та Інформації, що 
відбувся в днях 17-19 червня 
д . р. в еспанському Ескоріялі. 
Хоч самий Центр установа, 
так бн мовити, приватної іні-
діятвви, але в ЕспаніІ мас во-
на позитивну опінію, співпра-
цюс з різними міністерствами, 
в її імені часто виступають 
дуже поважні й авторитетні 
особливості, а найважливіше, 
що вона с в постійному кон-
такті з різними внсокопостав-
леиими особами і навіть уря-
дамн різний європейських і 
американських держав. Вже 
три роки підряд на цих кон-
гресах бувас присутній хтось 
з українців. В цьому році уќ-
раїнська делегація була за-
ступлена п. Ярославою Стець-
ко і п. Володимиром Пасту-
щуком. З інших поневолених 
народів була заступлена Ма-
дярщнна й Словаччина. 

В VI Конгресі взяло участь 
понад 300 осіб, між ними мі-
ністрн, сенатори, члени пар-
ляментів, генерали, професо-
рн університетів, амбасадорн, 
консули, ПОЛІТИКИ, економіс-
тн. Цікаво, що цього року на 
конгрес приїхав з Мюнхену 
директор радіо „Вільної Ев-
ропн", але до його появи аме-
риканська делегація поста-
внлася цілком неґатнвно і він 
почував себе відчуженим, 
осамітненим і, можна навіть 
припускати, тихенько бойко-
тованим. Друге цікаве явище, 
що американська делегація 
на цьому Конгресі, дуже рух`-
лнва, незвичайно агресивна 

бойова, твердо обстоювала 
політику визволення понево-
лених Москвою народів. Ко-
лн б такий дух панував в 
Об'єднаних Націях, то з мос-
ковського імперіялізму вже 
давно не було б і сліду. Аме-
риканцям додержували кроку 
еспанські господарі. По сто-
роні еспансько-американськнх 
партнерів бачили ми Австрію 
Бельгію, Голляндію, Швай 
царію. Німці держалися хо-
лодно, розраховано, може на-
віть занадто нейтрально. Бў-
лн заступлені також Англія 
Франція, Швеція та рад ін-
ших країн. Це не була випад 
ковість, що першу доповідь 
На плеќнарному засіданню 
в и г о л о сив а м є р и канеці 
Джеймс Вирвѓем на тему: 
.‚Непорозуміння між Европою 
І З'сдиненнми Державами 
Амернкн", не випадковим йо-
го співдоповідачем та комен-
татором був також америка-
нець Вільмур Ќєн дар; не ви-
падок, що за американцями 
рішучо стали еспанці, і без 
помилки можна сказати, що 
ця тема вже не зійшла ані з 
порядку дня, ані з триденних 
дискусій, хоч говорили ще й 
інші делегати. 

Хвилинами с т в о рювалось 
враження, що зудар старих І 

(21) 
Ромко глянув на годинник. Доходила 9-та. Ще хвн-

линка, і Стефа вийде! 
„Не сподівається мене тут бачити! Але зрадіє! І доб-

ре, що я нічого не говорив батькам. Перш усього вони не 
знають і ие можуть знати про моє знайомство з Кремером, 
а відтак . . . я мушу про все здавати звіт меценасові". 

І того ж вечора, коли Ромко довідався про звільнення 
Стефи, він пішов до меценаса. Хоч радість ирнпняла йому 
крила, він ішов поволі, спокійно й кілька разів звертав у 
бічні вулички, щоб перевірити, чи хто за ним не слідкує. 
Ні, не слідкував ніхто. Окружною дорогою дійшов до меш-
кання меценаса й, на превелике щастя, застав його вдома. 

Як завжди, завіси прислонювали вікна й стишували 
гзмір міста, а за бюрком, закиданим газетами, журналами 
ft записками, сидів меценас. 

— А-а-а, вітайте пане амбасадоре! — як звичайно, по-
жартував меценас, вітаючись з Ромќом. -Дуже радий вас 
бачити. Що ж там нового у ворожій дипломатії? 

Саме вертаюся з маленької перекуски, на яку зволив 
попрохати мене міністер війни Кремер. - відповів тим са-
чим тоном Ромко. - І зараз же. а це вважаю за свій обо-
в'язок хочу про внслід повідомити пана президента. 

— О, ексцеленціс, ви надто ласкаві! — засміявся меце-
нас. — Щоправда, так пізно я ніколи не приймаю, а по 7-ій 
вечора дуже рідко говорю про державні справи, але тільки 
для вас зроблю цей виїмок. 

Ромко вигідно розсівся в кріслі її усміхнувся. Меценас 
сперся на спинку фотеля. 

— Бачу радісну усмішку на вашому обличчі і чую за-
пах алькоголю в кімнаті. 

—й Не думайте, пане президенте, що перше є наслідком 
другого. 

— Надто добре вас знаю, ексцеленціс, щоб так думав, 
повірте! 

Ромко не видержав, нахилився над бюрком і поклав 
свою руку на рамені меценаса. 

Ви не уявляєте, меценасе. який я щасливий! Завтра 
ранком Стефа буде вдома. 

— Хто? Стефа? Серйозно? 
— Так, Стефа! Це саме сказав мені тепер Кремер. Дав 

на підтѓис надкомісарові Фільдінгові її звільнення, і топЃ 
звичайно, підписав. 

— Чому, звичайно? 
— Ну, бо так зреферував її справу Кремер. 
Меценас задумався: 
— Ага! — сказав по ХВИЛИНІ поволі, протяжно. 
Ромко здивовано глянув на нього. 
— Не розумію вас, меценасе. Вн, щось бачу, невдово` 

лені з цього . . . Чи я може . . . зробив якусь . . . дурницю? 
— Ні, иі! — рішуче заперечив меценас. — Вн не зро-

били дотепер ніякої дурниці, не в тому річ. Тільки, знаєте, 
заскочила меле гра Кремера. 

— Гра Кремера? — здивувався Ромко. — Тепер я 
з черги не розумію. Яка гра? 

Меценас відповів питанням: 
— Він говорив вам, чому він звільнив Стефу? 
Ромко хитнув поволі головою: 
— Так, тепер усе я с н е . . . Він нібито зробив це все для 

батьків, для мене, а по с у т і . . . 
Меценас докінчив: 
— А по суті мас тепер вас в руках 1 при помочі звіль-

нення вашої сестри, чи радше безперервної загрози ареш-
тування її, старатиметься витягти з вас усе можливе й не-
можлнве. 

Ромко покрутив головою. 
— Дозвольте! На те, щоб витягати, треба двох: одного, 

щоб витягав, а другого, щоб дозволив з себе витягати. 
—' Справедливо! — погодився меценас. — Та все ж та-

кн я не думав, що Кремер така хитра штука. 
Ромќові пригадалася хвилина, коли Кремер був для 

нього „близькою людяною", і він закусив губи. 
Меценас встав з фотелю і почав ходити по кімнаті. 
— Треба придумати плян, що зробити зі Сгефою! — 

сказав по хвилині. — Так її залишити годі, бо вона буде 
дуже невигідна під цю пору для нас. Вони ж знають про 
неї усе. „наш приятель" добре їх об'яснив. І поти, поки вона 
буде на шахівниці, доти ми будемо в дуже невигідному по-
ложенні. Тим більше . . . гм . . . 

Ромко запитливо глянув на меценаса. 
— Тим більше, що? — спитав по хвилині. 
Меценас не відповів. 
Сонце світило, вулицею поспішали люди, їхали аата, 

всміхалися одне до одного знайомі. 
У відчиненій брамі тюрми стояла Стефа. 
Прижмурила злегка очі й дивилася на вулицю. Була 

в тій самій рожевій суконці, в якій тоді, вночі, пішла з аґен-

Жуков і ѓрас більшу ролю, 
як раніше, ставши одним із 
15-х членів Президії компар-
тії, як єдиний в ній репре-
зентант збройних сил, то цей 
факт свідчить хіба тільки про 
зріст поваги мілітаристичного 
й імперіалістичного чинника 
в совстській політиці, а не 
навпаки. 

Теоретично Президент мас 
рацію, говорячи про потребу 
використовувати всякі мож-
ливості для закріплювання 
миру, і про те, що з розмов 
із кожним високим предстаа-
ником ворожої держави „мо-
же вийти щось корисне". 
Але практично, оцінюючи ни-
нішнто ситуацію в Москві з 
тих знань, що їх мають усі 
ті, які вийшли з уярмлених 
Москвою країн, годі добачити 
будь-які елементи „користн", 
що її могла б принести спра-
ві визволення народів і за-
кріплення дійсно тривкого 
світового миру візнта амерн-
канського секретаря оборони 
Чарлза Вилсона в Москві чи 
візнта Георгія Жукова в Аме-
риці. Прийшло б найвище ще 
одно баламутство для публіч-
ної опінїї і ще одна нагода 
для совстської пропаганди. 

нових ідей дійшов уже до 
свосі кульмінаційної точки, 
що англійський і французь-
кий колоніалізм відживає 
свій останній час, а перемог-
ла демократія із#свосю свобо-
дою людини. 

Бнрнген і Кендар у своїх 
доповідях рішуче засудили 
всякого роду, імперіалізм, ан-
глійський і французький ко-
лоніллізми, вважаючи їх за 
головну '„причину кризи в 
Об'єднанні. А т л а н т ійського 
Паќїў. Американська поста-
ва знайшла прихильний від-
гук серед` переважної більшо-
стн присутніх. 

Перший `зареаґував депутат 
французьк'ого п а р л я м є нту 
Едмонт Мішелат, який нама-
гався переконати присутніх у 
н`е п р а в нльності американ-
ських поглядів, підкреслю-
ючн, що доповідачі не здають 
собі справи з того, що саме 
англійський і французький 
консерватизм здібний при-
вести до порозуміння у світі. 
На допомогу.французові прн-
йшов шведський делегат Ги-
єр. який намагався перекоиа-
,ги, що тільки Англія і Фран-
ція можуть успішно протиста-
внтись Москві і Китаєві, об-
грунтовуючи свос твердження 
к о н с є р в а' ѓнаші'м досвідом. 
Але цей виступ також не мав 
ніякого успіху. Французи на-
магалися- рятувати ситуацію 
виступом негра, І члена Ради 
Французької К о л о н і яльноі 
Унії, де Лонда, який вказував 
на великі добродійства коло-
ніялізму, спеціально фран-
цузького, проте, і цей виступ 
ие зустрів апробати прияв-
ннх. 

Американську тезу перший 
боронив 'ректор університету 
в Гранаді. Санчез Агеста, за-
суджуючи КОЛОНІАЛІЗМ, як ім-
періялістичну ідею, але схва-
люючи історичний еспаи-
`ькнн КОЛОНІАЛІЗМ, ЯКИЙ — 

твердив він — був місійним 
колонія лі змом, що опікувався 
народами до того часу, поки 
вони доходили до самостійної 
дозрілости,. і тоді давав їм 
повну державну свободу. Вій 
підкреслив," що Еспаяія свос 
історичне завдання сповнила, 
давши повну свободу своїй 
останній-ікояонії Марокко. 

Завершила дебати Контре-
су надзвичайно цікава промо-
ва ві'вшого міністра закор-
щонних справ ЕспаніІ, Аль-
берта Мйртіна Артаха, який 
на встуЦ сконстатував, що 
большевнзм і комунізм — це 
нові форми старого москов-
ського імперіялізму, з яким 
світ мусить.звестн остаточний 
бій. Щоб цей бій виграти — 
сказав він', — треба до нього 
приготовитися, внелімінував-
ши все внутрішнє зло, усу-
иувши всі.перешкоди і озбро-
ївшнсь християнськими ідеа-
лами. Артахо звернув^ також 
увагу на арабський світ, оці-
нюючи його як дуже поваж-
не забороло проти Москви і 
називаючи природним союз-
ннком З'ахіднього Світу вже 
з тієї приниин, що араби — 
релігійні фанатики. Арабів 
— доказував він — не треба 
знеохочувати є к о н омічними 
кризами, а, навпаки, їм треба 
допомогти,- Торгувати з ними, 
трактувати: їх за рівнорядно-
го партнера, і тоді вони бу-
дуть певним і солідним союз-
ннком. Артахо недвозначно 
схвалював' пляни й політику 
президента Айзенгавера і ве-
лнку увагу звернув на незви-
чайно важливий фізичний і 
моральний' потенціял понево-
лених народів. А поневолеии-
ми народами вважає він не 
тільки народи сателітннх 
країн, але всі поневолені в 
Совстському Союзі народи, 
що так жетвенно вже сорок 
років борються за свою дер-
жавну незалежність. На пер-
шому місці згадав він Укра-
їну. 

В дусі доповіді б. міністра 
Артаха ухвалено резолюцію. 

Мадрид. 
Кожнќа свідомнв українець Яш 
кожна свідома українка нважаь-
ють своїм- обов'язком стояти D 
рядах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм членством 
збільшити кадри Ідейних укра-

Іаськмн врааівнижіа, 

тами. В правій руці тримала маленький клуночок і неначе 
вагалася, кудою іти. ., ..-

Ромко поволі підходив до брами. 
Очі Стефн широко розкрилися, у них загорілись вогни-

ки нетаєної радости, і вона витягнула до нього руки: 
— Ромко! 
Ромќові кортіло пригорнути її сильно-сильно. Але іў -

лицями поспішали люди, сонце несамовито ясно світило, 
і він не хотів звертати уваги на себеЃ Вони ж були під 
брамою тюрми. ' 

Швидко взяв її під руку, і вони пішли. 
Рука Стефи була м'яка й тепла. Стефа звернула свої 

очі до Ром ќа й трохи схвильовано спитала: 
- — Ти знав, що я сьогодні вийду? 

— Так! — хитнув головою Ромко.-. - „У й' j } 



Ярослав Па дот. 

ПАЖЯТІ СУДІ й ВОЯКА 
В ромаянк чжеріж 6л, п. Дгрв Грвща Ллажовського 

і ' , І І . М 
24-Л) ЛИПНЯ 1957 

І 
В ж е здавна збираюся сплати-

ти борг належниА-.пам'яті Щка-
воі 1 заслуженої людини, яка а 
однаковою відданістю служила 
двом, здавалося' в ̀ таким дале` 
кіш від себе, справам: праву 
і війні; яка св'оєю появою на ѓа,-
дувала стару барокову козаць-
ху гравюру, що зображувала 
суддю сотенного чи полкового, 
з кодексом в одній і шаблею в 
другій руці, і яка здасться на-
родилася. ft жила на те, щоб 
пригадати Маз'елику правду, 
що ‚‚през щаблі маєм права". 
Химерна доля невправн'ого чор-
нороба та залќиплого студента 
не дозволила мені, зробити це 
вчасніше, тому беруся до цьо-
го ось аж у шості роковини 
смерти бл. п. д.ра Гриця Луча-
ковського з ясною метою: не 
дати нашій громаді, зокрема 
нашим правилќам { воякам, за-
схоро забути цього дуже зас-. 
луженого і водночас такого тн-
пового не тільки для давніх ко-
зацькнх часів, правннка 1 во-
яка. Адже ж навіть ЄДИНИЙ 
правничий збірни`к ‚‚Правшій 
Вісник" забув, очевидно ие хо-
тячн, згадати про -нього.. 

Вл. п. д-р Гриць,Новіна Лу-
чаковський, був наскрізь бар. 
вистою й інтересною постаттю. 
Народився 13 вересня 1892 ро-
ку в невеличкім галицькім м і с 
течву Обертані, звідки скоро 
вибрався у ширший і цікаві-
ший світ старих ' княжих сто-
лнць Львова і Перемишля. По-
го батько Віктор, що початково 
суддюаав в Обертниі, а згодом 
у Пере(аишлі, був нащадком 
старого $ряхетського роду, від 
якого перейняв його гордість і 
сміливість. В часі відомих га-
лицьких виборів він наказав 
арештувати місцевого старос-
ту-поляка за виборчі шахрай-
ства 1 звільнив його щойно на 
безпосередній наказ із Відня. 
Родинна хроніка, Лучаковських 
не записала, яким дивним чу. 
дом зберіг після цього 'а' во-
Ловкнчий член свос суддейське 
місце і — власну свободу. Ад-
же ж це було иечуваие зух-
вальство у всьому всевладному 
польському царстві австрійсь-
кої Галнчннн. ' 

Після ранньої смерти бать-
ка й повторного подружжя ма-
тері Гриця Лучакоаського з 
братом П першого чоловіка, 
д-ра Костя Лучаківського. жит-
тя Гриця проходило у Львові 
і то в самому осередку тодіш-
ньоі провідної верстви галнць-
коі України. Мати Гриця Лу-
чаковсьхого ОлімпіЯ з Курівців 
була одною з провідниць укра-
їнського феміністичного руху, а 
вітчим був професором єдиної 
на той час української (т. зв. 
академічної) гімназії у Львові, 
автором шкільних підручників, 
й співосновннком Українського 
Педагогічного Товариства, піз-
ніше перезваного на Рідну 
Школу. Дуже вчасно включяв-
ся Гриць Лучаковський у ети-
хію національних еманцвпацій-
них змагань галицькнх украін-
ців. Як студент права львівсь-
кого університету, 'він брав ак-
тивну участь у боротьбі за ук-
раінізацію університету, був 
співосновннком спортового то-
вариства ‚‚Україна".і П передо-
внм грачем копаного м'яча, 
членом січової організації, то-
го безпосереднього передвіснн-
ка УСС, й активним учасником 
всіх національних акцій тодіш-
ньої бунтівничої галицької сто-
лиці. 

Після вибуху війни в 1914 
році його покликали наяпер-
ше до аристократичного, арти. 

лерійського полку в який йо-
го приділено завдяки його 
шляхетському походженню. Та 
там він не загрів довго місця. 
Швидко програв у карти коня, 
якого в той час кожний офіцер 
сам мусів собі придбати, і ще 
скоріше опинився у 95-TiML.40pT-
ківоькім полку піхоти, де став 
Інструктором ще мало на той 
час відомої зброї — кулеметів. 
Як спец ці і: і зброї вів перей-
шов всі фронти першої світо-
воТ війни від Ковля, де здер-
жуючн брусіловську офензнву 
Гвардійського царського полку, 
до ріки По на італійському 
фронті, де, власноручно здобув 
прапор, . хоч ранений остан-
нього дня війни, зорганізував 
й озброїв цілий поїзд здемобі-
лізованих галицьких селян і 
привіз їх зі зброѓю додому. 

Під час війни відзначався 
великою бравурою, яка прнне-
сла йому всі можливі цісарські 
відзначення за хоробрість в 
яка водночас не дозволили Йо-
му зробити старшинську кар'г.-
ру. бо яким він був на фронті 
в обличчі ворога, таким був і в 
запіллі та в відношенні до сво-
їх зверхннків: гордим і нело-
кірннм і зовсім недбаючнм про 
підвищення і похвали. Поруч-
ником він закінчив світову вій-
ну, поручником сернуВі`Я З ви-
звольних змагань, поручником 
залишився 1 після кампанії в 
рядах І Української Дивізії У-
Н А . Здобувши російський бо. 
свнй прапор. Покійний не від-
дав його вищій команді, хоч 
був би за той подвиг одержав 
одне з найвищих відзначень, 
але сховав його собі на пам'ят-
ку свого воєнного щастя, бо що 
без нього варта вояк, розказу-
вав при вині товаришам похо-
дів. Той прапор мав Покійний 
зі собою ще на еміграції в НІ-
меччнні, може він десь збері-
гасться в далекій Австралії, де 
д-р Лучаковський помер від 
крововиливу в мозку 21 червня 
1951 року. 

Після війни Гриць Лучаков-
ський закінчив раніше розпо-
чаті правничі студії і коротко 
працював як адвокатський 
практикант, а згодом перейшов 
до суду, де був спочатку пові-
товим суддею в Волехові і по 
тому окружним суддею у Пере-
мишлі. В роках першої еміґра-
ції Покійний став суддею най-
вищого суду Генеральної Гу-
бериії в Кракові і головою Об'-
єднання Українських Правин-
ків, де ми зустрілися при пра-
ці, а після відвороту большевн-
ків вернувся до рідних сторін 
І став президентом Окружного 
суду в Золочеві. В 1939 році 
став на короткий, хоч як же 
важливий час, посадником Пе-
ремншля І на тому пості допо-
міг багато землякам, які масо-
во переходили кордон коло ГІР-
ремишля, зрікаючись больше-
вкцького ‚‚визволення". Ще 
довго після того посадннхуван-
яя Гриць Лучаковський не 'без 
явної гордости згадував про 
те, як то Йому повелося ВІДС8І-
жнтн родову традицію, що оце 
після майже п'ятсот років на-
щадок роду Лучаковських зно. 
вў порядкує у княжому Пере-
мишлі. Старі бо земські акти 
перемнської землі записали під 
Р. В. 1472 активність на пере-
мнськім грунті субкамерарію-
са Иоганнеса Лучаковського. 

Суддейська праця радника 
Лучаковського, як його служба 
військова, бул'а позиачеии яо-
го визначною індивідуальністю 
і повною незалежністю. Доско-
налий правийќ, непереверше-

Ж З А К Л И К 
Х В С Т Х кол ПЛАСТУНОК 32 КУРЕНЯ ОЛЕНИ П Ч І Л К И І 

а ТЕРНОПОЛЯ, які живуть в ЗДА й Канаді, ч И 
прохаю на „ВОГНИК", який відбудеться в рямцях . 

Ювілейної Пластової Зустрічі 
- в П л а с т о в і й Січі б. Т о р о н т о . 4 J) 
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О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРодніга союз, па ВІДДІЛ 

їм. он. о. Николая 
' — в л а ш т о в у с — 

КЩМ1ЕЙ 50-річчя СВОГО ІСНУВАННЯ 
на терен і Дітройту 

в дні 20-го ЖОВТНЯ 1957 року 
в приміщенні УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

ари вул. Мартін. 
ОЦИМ ПРОСИТЬСЯ УСІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТР. ДІТРОЙТУ 

СТРИМАТИСЬ НА ЗГАДАНИЙ ДЕНЬ З ІМПРЕЗАМИ. 
За Ювілейний Комітет 

Кльось Любоимр, голова 

янй знавець не тільки людсь-
ххх інтересів 1 конфліктів, дах. 
розв'язування яких поклнхаяо 
суд і суддів, але ft людської 
душі і. людського химерного 
серця, вія завжкв знаходив 
ЗОЛОТу середину" ПОМІЖ' в я м о -
гами, нехай і найгострішого, 
правннка 1 справедливого с у д . 
ді, хоч був водночас твердим 1 
безоглядним для тих, що по-
рушували і право 1 справедлй-
вість. Був таким у суді, був і 
поза судом, на' кожній ділянці 
життя, приватній і громадській, 
у відн'ошенні до чужих і' до са-
мого себе. 

Мав при цьому велике по` 
чуття гумору. Про його судові 
витівки розповідали галицькі 
судді ft адвокати правдиві а-
робські історії. Ось зберегла 
пам'ять ім'я Пароньки Цюцю-
ри з-під Волехова, яка так`і не 
виходила зі суду. Кожна наго-
да процесуватяся була для неї 
добра, щоб тільки не втратити 
контакту зі ‚‚світлим судом". 
Мав її досить `також повітовий 
суддя Лучаковський. І коли 
Паранька почала процес за ба` 
рана, пан „севдзя" наказав їй 
привести „предмет спору" на 
горішній поверх до судової з а . 
лі й там обидві сторони мали 
кликати до решти збаранілого 
барана до себе, щоб він, баран, 
сам розв'язав проблему влас-
ности, не обтяжуючи нею суду. 
Проходили без шкоди для ньо-
го такі витівки тільки тому, що 
президент 'Окружного суду в 
Стрию, радник цісарського дао-
ру Місінський, любив його і йо-

залорожсьний гумор та й 
рятував у біді. Минулася йому 
безкарно і ця історія, якби 
живцем взята з вертепної ін-
термедіі. 

Коли почала творитися Пер-
ma Українська Дивізія, Покій-
ннй, вже літня людина, з дов-
голітнім найвищим суддейсь-
ким стажем, станув перед дра-
матнчннм рішенням: худою 
йому йти. Вояк переміг суддю. 
війна взяла верх вад судом. 
Поручник Лучаковський допо-
магас організувати цю нову 
українську військову формацію 
і сам мартўе в П перших ря-
дах. Воєнне щастя не похнну-
ло його і на цих нових, як же 
трудних і як же трагічних, по-
лях бою. Чудом, а може краще 
сказати з чудовою бравурою 
він перебивається крізь воро-
жі застави брідського кітла й 
далі воюс на передових позн-
ціях аж до кінця війни. По-
павши в полон альяятів, поруч-
ник Лучаковський повторив 1с. 
торію з-перед рівно ЗО років, 
коли як австрійський вояк втік 
з полону і вернувся скоро до 
своїх. Щастя не зрадило йому 
і цим разом. Але війна закін-
чилася на добре і він замість 
на новий фронт, пішов на та-
борові гаразди до діпівського 
табору, А з нього в далеку Ав-
стралію. Звідси, щість років 
тому, в ще дальшу, цим разом 
вже в оконечну дорогу, яка ве-. 
де кожного вояка, з більшим 
чи меншим щастям, на вічну й 
оконечну варту коло Господ-
нього престолу. 

З правдивим жалем згадую 
бл. п. радника Лучаковського 
хоч не для спізненого жалю за 
ним пишу ці рядки. Згадую 
його прикмети, так різко під`, 
креслені фактами з Його жнт-
тя, для пом'яти тих, які в ран. 
ній чи пізній майбутності т у -
катимуть зразків відданого 
життя для батьківщини й вір-
ноі служби для неї чи .то в то`, 
зі розважного судді, чи в шн. 
нелі фронтового ‚готового на 
все, вояка. Не знайти кращого 
прикладу на обидві й' служби 
від того що Його нам залишив 
бл п. Гриць Лучаковський. 

„Гриць був вояком .від уро-
дження. Якби був ЖИВ. у се : 
редиовіччю, був би напевно хо-
днв у хрестоносні. походи. Як 
би був жив У козацьких часах, 
був би ймовірно штурмував з 
байданіо Стамбул". Додаймо до 
цих вірних слів, вийнятих з 
листа його племінника, інж 
Воѓд Лучаковського, ще наше 
переконання, що участь Покій-
ного в УГА і в І Д ЎНА 
його віддана праця судді 
умовах окупації, не менше по. 
двигів хрестоносців, чи одчай-
душиих козацьких подвигів, 
заслуговує на добру й довгу 
пам'ять про нього й на.повто-
рення тими, що, дбалі за добро 
свого народу, готові будуть, як 
він добровільно заміняти вигід-
ний фотель судді найвищого 
суду, на немащений віз чи мар-
ші піхотинця. І то .після сврсі 
п'ятдесятќи! 

= д е 

9 У Веллі Фордж. Па., закія 
чнлося дженборі. в якому взя-
ло участь 52.000 бои-скавтів. 
Під час церемонії запалюван-
ня свічок скавти відновили свос 
п р и р е ч е н н я працювати для 
приязни І братерства між иа-
родами світў. ^ _ 

Ню Ѓ ф е н , Нони. 
65-річчя О.' Козлоаського. 

22 черввв .. ц. р. Українська 
Православна. Громада влаш-
тувала ювілейне свято двй 
вшанування заслуженого укра-
Ійського діяча, б. сотника ар-
міі УНР- Олексія Александро-
внча Козловського з нагода 
вб-річчя його народќи. На саяг 
то прибули майже всі чиіьні 
громадяни Ню Гейвеиу та 

^
)едстдакикн поодиноких оргз-
зацДй. Про життя і діяльність 

Ювілята реферував інж. В. 
Омельченко. 

Ювілят народився в селі 
Ігаківцях (вад . Збручем) на 
Поділлі. Закінчив в Кам'янці 
духовну семінарію 1 юридичний 
факультет п Кисні. Щ е ' в семі-
иаріі брав активну участь в 
громадсьхому. житті, освідом. 
лював національно украівськпх 
громадян та перепроваджував 
нелегально через Збруч ўкраїн-
ську літературу зі Львова. 

Від . 191? р. брав активну 
участь в організації україись-
ких військових частив та від. 
окремлеяні їх від москалів. В 
армії УНР сотник Олексій Коз-
ловсьхий виконував рівні обо-
в'язки: був старшиною для 
особливих доручень, нач. one. 
ративиого відділу та у воснннх 
судах виступав в ролі пронура. 
тора. Користувався довір'ям ко-
мандного складу.- Серед старг 
шия і козаків був популярний 
як незломний борець за волю 
України. 

1990 р. доля закинула його до 
польських таборів. Вій яе міг 
знести бездіяльиостя і вже від 
1922 р. був на посаді секретаря 
Українсько! Господарської Ака-
деміі в Подг.брадах (‚Чехосло-
ваччнна}. 

В Академії Ювілят брав ах . 
тивну участь в житті студентів 

всебічно їм допомагав. Де-
якнх захороннв від депортації, 
маючи добрі зв'язки в місцевих 
полівячнях -урядах, . 

1944 р; буй заарештований і 
попав до рук найбільшого яХ-
мецького ката Вірзінґа Обвй-
нувачували ЙОГО НІМЦІ в ПрИЯО-
лежиостІ 'до украршської націо-
налістнчноі організації та в по . 
шнренні політичної літератури 
проти гітлерівського режиму. 
Довший час Ювілят перебував 
у в'язниці, пережив всі німець. 
ќІ тортури і тільки чудом вря. 
тувавсл від смерти. 

В 1851 р. прибув, до Ню Гейве-
ну і ВІД тоѓї) часу брав актв`п-
ну участь в житті нашої грома-
ди Був довший час головою 
Української Православної Гро-
мади та очолював місцевий 
Відділ УККА. .За свою скром-
ність і жертвенну працю Юві-
лат Ьдобув серед Ващої грома-
ди популярність і признання. 

На сваті з ґратўляціями від 
організацій ви сѓу пали: мґр О. 
МнйИіей та д ^ Мнколаевнч. 
Особливо щиросердечні ґрату-
ляції вмсловнв голова Стейтовоі 
Організації та Філії УККА, на 
стейт Конйектикат д-р В, Небе 
люк. Вік бажав Ювілятові' сил, 
здоров'а І 'витривалості! для 
дальшої праці на користь гро-
мади Й української ниції. 

Д .р К. Матвіскко 

Дв`фойт, Ніш. 
Звкінчеиня школи грж жв фор-
теаіині п. ` Ірини Реюетнловнч. 

15 червня, був днем успіхіз 
15-тьох учнів школи гри на 
фортепіяні п. Ірини Решетило, 
внч. яка від -і-ох років Б члі?-
ном Національної Ліѓн Вчите-j 
лів Грн на Фортепіяні та вклю-
чао своїх учнів до річних іспи-
тів, що їх переводить делегова-
ннй згаданою Лігою екзаміна-
тор. В цьому році переводив 
іспити д-р Клифф Гаррісон, 
професор університетів Амерн-
хн та колишній професор му-
знчиоі консерваторії в Парижі. 
До іспиту зголосилися: Вар-
вара Варднѓа, Ірина Варннч. 
Галина Вогданович, Ірина Вин-
ннк, Евгенія Євнч, Любомира 
Жук, Оксана Кавќа, Ленс Лаф-
TVC, М. і Д. Новаковські. Карс-
л'іна Пухальська, Григорій Pefl. 
Лідія С. Смаль. Олександра Ся-
вавко І Богдан Федорович. Від-
повідно до вимог Ліѓн в прог-
раму іспитованих учнів входн-
ли твори Старо- і ново-кляснків. 
романтиків та модерністів. Під 
час іспитів 12 учнів представи-
ло по десять опанованих з ла-
м'яті композицій, а 3 по шість 
тахях композицій. В програму 
іспитів включено також твори 
українських композиторів, а 
саме: Варвінеького, Лисенка і 
Фоменка. Всі іспитовані учні 
`одержали найвищі оцінки в 
„Ситівойд Снркел Рейтінг" (91-
97 9ѓ). що дао право брати 
участь в змаганнях в дворіч-
нім Фестивалі для фортепіяно-
вих рекордів на 1958 р. та вя-
ступатя у місцевих та окруж-
иих музичних імпрезах. Зазна-
чнтн слід, що у згаданім Фег-
Тивалі були нагороджені золо-
тою медалею 1^1 клясн на 1957 

всі 4 зголошені учениці п. 
Ірини Решетилович. а саме: 
Варвара Варднґа, Галина Вог-
дановнч, Евгенія Євнч І Иолан-
та Левандович. Наша гаяніст-
иа п. Ірина Решетнлович, оа 
свою успішну працю, с зачис-
лена в почесні члени Ліги, а 
цього року екзаменатор ц-р 
Клифф Гаррісон висќапав пнсь-
менно п. І. Решетилович приг-
нання за технічну, підготовку 
учнів та високі 'цінності музнч-
ноі інтерпретації поданої нею 
учням. В тиждень по іспитах 
33 червня 1967 p.. відбувся в 
залі Міжнародного Інституту в 
Детройті річний попис учнів м. 

Решетилович, на якому учні 
одержали свідоцтва 1 відзнаки 
Ліѓн. Успіхќ школи п. Ірини 
Рішетилович с самозрозумілі; 
коли возьметься до уваги П 
високу фахову підготовку під 
керівництвом таких майстрів як 
ЕЃон Патрі та Иосиф Турчин-
СЬкнй, а Також IT 30-ЛгтнІЙ до-
свід дипломованої учительки 
музики. За свою віддайў пра-
цю р ::раю, на еміграції та в 
ЗДА, п. І. Решетилович нахо-
дить вдячність батьків і учнів 
-ѓа' признання фахівців у музич 
ній ділянці. О. М. 

Хрднїка укра'ї'нського 
життя 

У Фракції 
СПОГАДИ УКРАШСЬКОГО 

МАЛЯРА У ФРАНЦУЗЬКІЙ 
МОВІ 

П І Д наголовком „Україна 
моїх блакитних днів" появила-
сй французькою мовою книга 
спогадів вашого мкстця Олехсн 
Грищенка. Є це спогади з ди-
тинотва, проведеного в родиш 
нащадків чумацького роду Чер-
нігівщини. 
' Книгу видало а чудовому 

оформленні видавництво „Лв 
Кольомб". і вона вже знахо-
дить відгук у французькій пре-
сі. ,Лс Дерньор Нувель д'Аль-
зас'" гордиться, що Страсбург 
може похвалитися образами на-
шого мистця в своєму музсі. 
Підкреслює часопис, що в кни-
зі О Грищенка можна побачи-
ти Україну без колхозів, Укра-
їну „в інтимному пляні", як П 
бачив великий маляр. 

ВІДЗНАЧЕННЯ УКРАІН-
СЬКОГО УЧЕНОГО 

У ФРАНЦП 
Французький Н а ц і оиальниЯ 

Центр Наукових Дослідів дав 
недавно відзначення українсь-
кій історичній науці, асигную-
чи 200,000 франків на друк kv 
торіософічвоі праці професора 
Олександра Шульгнна „Історія 
й життя (Закони, припадок і 
людська воля"), яка найблня:-
чнмя місяцями появиться у ви-
дааннцтві Марсель Рів'ср у По-
рижі. 

-4,' і . V K . IKÎ J# ft.VW.. ssaaas 

О Преандеііт А й з є н г ааер 
вислав Побажання до генерала 
Франка в Еспанії з приводу 
еспанського національного свя-
т а 

В Канаді 
Ч Е Р Г О В И Й У С П І Х 

О. ГОШУЛЯКА 

14 квітня ц. р. відбувся у цер-
кві „Голі ТрінітГ в Торонті ве-
ликиа концерт церковної музи-
ки з виконанням творів компо-
зиторів Моцарта і Гайдна. У 
концерті брали участь: великий 
хор з оперної школи, снмфоніч-
на оркестра та солісти, а мін; 
ними відомий наш співак .Осип 
Гошуляк.Численно зібрана пуб-
ліка грімкими оплесками наго-
родила надзвичайно успішний 
виступ нашого співака, який 
співав басову партію. Концср-
том диригував Ніколяс Гольд-
шмідт. 
МОЛОДИЙ У К Р А Ї Н Е Ц Ь 
ЗДОБУВ ЗОЛОТУ МЕДАЛЮ 
У третьому музичному фести-

валі, що його зорганізував 
Ќлюб Кінсмен в Корнвал у 
квітні 1957 року, взяв участь 
молодий українець — Михайло 
Новицькнй і здобув золоту ме-
далю за гру на акордеоні. 

Малий 9-рІчний Михась с 
пильним учнем 4-ої кляси па 
радо слухає, як батько (член 
ЛВУ) чнтас йому казочки з 
„Ві'селкН" І сгтіВАє українських 
пісень. Пря вирізненні Михася 
професор Торонтонськоі ковсер-
ваторії запитав його, чи не іта-
лґсць він, Михась гордо нідпо-
вів: „Ні. я українець". 

Лекції гри на акордеоні бере 
наш ..молодий артист" у школі 
П. Г. Лето і багато їм посвячу-
часу. 

Ню Йори готовиться до відзначення 
10-ліття прибуття нової іміграції до ЗДА 
З інщіятивн ОУА „Самопс` 

міч" розпочато в Н ю Иорку 
підготовку для відзначення 
10-тої річниці прибуття нової 
української іміграції до З Д А 
та 10-тн річчя за сну ванн і 
ОУА „Самопоміч". 

Ювілейний комітет складп-
тнметься з Почесного і Діло-
вого Комітету. Д о Почесного 
будуть запрошені предстао-
ннкв центральних установ; 
до-Діло'вого Комітету ўвін 
шли: Ю. Ревам — голова, М. 
Лисогір те М. Ценко — місти-
голови, О. Гладяшовськнй та 
М. Утрнско — секретарі. І. 
Васнлишин та В. Захарчуќ — 
заст. секретарів і 23 члени, з 
котрих з л о ж е н о слідуючі ко-
місіі: L Фінансова: Р. Ракоп-
ськнй — голова і члени Вех-
метгак, Червоняк, Ваковнч, 
Фостякова і Ластовецька. II. 
Програмово - імпрезова комі-
сія: М. Шахнович — голова. 

члени — Чопиќ, Лнсогір, 
Прнходько, Шепаровнчева і 
Федишинова. Ш . Іяформацій-
но - пропвганднвна - j - Р- Co" 
коли шин — голова, члени — 
Барткова, Ластовецька, Васл-
лншин, Захарчуќ, Вншнвг.-
ний, Красвоніс, Береш і Ќ#б-
цир. IV. Редакційна Комісія 
— В. Мудрий і П . О а г в й д а ч -
ний, які мають зредагувати 
Ювілейний Альманах. 

Намічено улаштувати ім-
презн ЗО листопада та 1-го 
груднея 6. р. Прахасться всі 
організації в Ню Иорку здер-
жатися від імпрез в той час, 
Д л я звеличання Ювілейного 
Року запроектовано зладити 
окребу відзнаку - жетон. 

Подробиці про Ювілей 1 
сполучені з тим імпрези б у -
дуть у свій час подані в на-
шій щоденній пресі в З Д А та 
нашому журналі „ Н о в и й 
С в і т". 

Д - р О. Соколншнн. 

Зміна годин і днів у радіоавдиціях АБН 
у вільному Китаю 

М і с і я Антнбольшевнцького 
Вльоку Народів (АБШ у Віль-
ному Китаю розпочала з днем 
6 липня 1957 р. радіопередачі 
призначені для населення Снбі-
ру, в'язнів большевнцькнх кон-
центраційннх таборів азійської 
частини СХ'СР і для совстськнх 
місій на китайському контн-
ненті. 

Радіопередачі будуть пере-
давані радіостанцією ‚‚Голос 
('праведлнвостн" з Вільного 
Китаю в такому порядку: 

середа і субота: 13.00 — 13 10. 
1U00 — 15.10. 16.50 — 1700. 
четвер і неділя: 22.50 — 23.00 
ѓод., за часом Грініч. 

Розложеяня хвиль: в yew 
вищеподаних годинах на хви-
лях 202.7 метра, (1480 клц). 
50.04 м. (5995 клц), І 41.1 м 
17300 клц.); в годинах 15.00 -
15.10 і 10.50 — 17.00 додатково, 
крім попередник хвиль, теж на 

хвилях 365.9 м. (820 клц) І 
236.2 м. (1270 клц). 

Радіопередачі на коротких 
хвилях 41.1 м. можна слухати 
в Австралії, Европі, З Д А і ІСа-
наді. 

Місія АБН у Вільному Китаю 
просить присилати відгуки від-
иосно почутих радіопередач на 
ЇГ адресу в таких мовах; укра-
ІнськІЙ, англійській, німецькій, 
французькій 1 російській 

Просимо ласкаво слати всі 
листи на нижчеподану (а не 
провізоричну, давніше подану 
адресу). 

Адреса Місії: 

A.B.N. MISSION 
Wen Chuan Rd 102-6 

Sin реї tou, Taipei 
Taiwan (Formosa) CHINA 

Тайпей, дня З лнпия 1957. 
Місія АБН у Вільному Катаю. 

Викрито „фарму" наркотику в Питсбурґу 

Увага ! КЛІВЛЕНД і ОКОЛИЦЯ ! Увага ! 
ДЕНЬ У. Н. СОЮЗУ 

відділів 
102, 108, 112, 240, 251, 291, 828, 334, 336, 358, 364 

в неділю 4-го серпня 1957 р. 
НА ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

on Hoertz Rd. of Pleasant Valley. 
ПОЧАТОК о ѓод. 2-ій по полудні 

На святі буде присутній заступник Головного Предсідника УНСоюзу 
адвокат М, ПІЗНАК. 

В ПРОГРАМІ: оркестра і танцюристи організації СУМА. 

^ ЗАБАВИ ДПЯ ДІТЕЙ 4 
ДЛЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ - МУЗИКА ДО ТАНЦІВ. 
НЕСПОДІВАНКИ й НАГОРОДИ: 1. портативний телевізор; 2. портативне радіо; 

8 електричнпА кавовар; 4. електричний товстер; 5. сайлех кавоаар. 
ЗАПРОШУЄМО BCDC ЧЛЕНІВ УНСОЮЗУ, ГРОМАДЯН КЛІВЛЕНДУ И ОКО-

ЛИЦЬ ВЗЯТИ УЧАСЃТЬ в т і й З А Б А В І . 
АВТОБУСИ будуть відходити точно о год 2-ІЙ по пол. від УНДому 

Вест 14-та вулиця. 
ЗА ЎСЛУГУ РУЧИТЬ КОМІТЕТ 

GET IN ON THIS SAVINGS SECRET 
that's no secret to 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Amerlcansl 

It'll work for you, too-even if уоиЧе 
never been able to save before! 

Питсбурґ (к). — Недавно 
федеральні власті викрили А 
негайно знищили до тла - два 
акри жахливого наркотику, так 
зв. мерндіяни, що вже присти-
гав був на пні, всього на дві 
мнлі від середини цього міс. 
т а . . . Іде гостре слідство, хто 
засіяв на цьому иезобудованому 
клаптикові землі це зілля :іло-
чнну. Як подає місцева преса, 
вартість „накритого" в час нар-
котичного буряну виносить 
чверть мільйона долярів. Це о 
одне з більших відкрить крн-
мінольної культивації цього 
наркотику, занотованих востин. 
нс в цій країні. 

Вісім днів тривали розшуки 
в Питсбурґу й околиці ціло-
го загону спсціялістів цього ді-
ла. Негайно після віднайдення 
— ізольовано цілу площу від 
решти ..світу', як теж розпоча-
то обшук в найближчій околиці 
за власниками тіѓї грізної „фар-
ми". Чергового дня федеральні 
власті зарядили основне зни-
щення буряну, при помочі во-
гню і хеміколій. До цього часу 
відділ пиліціі з т зв. лісного ких. 

департаменту пильнував, щоб 
ніхто посторонній не зайшов ту-
дн, звідки дорога провадить 
просто в т ю р м у . . . 

Кілька зерен тісі буйної, тем-
ноі зеленої „хопти", що не 
потребує ані спеціяльного дог-
лнду, ні доброї землі — знай, 
деннх у руках посторонньоі 
особи — зробило б и нещасдн-
вою на все життя, — інформує 
федеральний агент. Клопотам 
1 допитам не було б кінця. До 
одного-.чйячайиоі`о мішка мож-
на б назбирати цього буряку 
на вартість десяти тисяч доля-
рів Але ледвн чи знайшовся б 
„аматор" ни таке діло, додас 
місцевий американський часо-
пис. За яких два-трн тижні ця 
віднайдена мсрндіяна була б 
зовсім готова до „жнив". 

В тому самому часі, теж на 
терені цього міста, віднайдено 
ще одне місце з буряном мери-
діянн, загальної вартосте нар-
коткку на три тисячі долярів. 
Зимітне. що обидві ці „плянта-
ції" лежали близько залізничо-
го шляху, на міських неужнт. 

АВТОБУСИ НА ПЛАСТОВУ ЮВІЛЕЙНУ 
ЗУСТРІЧ В ГРКФТОН, Онт., КАНАДА 

виїдуть з НЮ ПОРІСЎ н П'ЯТНИЦЮ, 2-го rcptaxa 1957 p., 
о год. 7-ій ринку І нечиіюм, о год. 6:80, з-під Пластової 

Домівки — прн 144 2-га Евеию. 
Поворот до Ню Порќу в вівторок. 6-го серпня 1957 вечором; 

автобуси виїдуть з І`імч)п`он — у вівторок рано. 
Оплата ).п автобус в обидві сторони виносить $16.00 —'на 
неохолодженнй. який виїде рано і вступатиме по пластунів 
ни Пл Оселю в Кт Чстп'мі; та S 19.00- на охолоджуваний 
автобус, який поїде з Ню Иорку u п'ятницю 2-го серпня`веч. 

безпосередньо до Ґрефтону. 
Якщо буде достаточна кількість осіб, які схочуть їхати охо-
лоджунаніш иитобусом у п'нтннцю рано, бе.чпосередьно до 
І`реі‡гтону тоді цей автобус виїде о год, 7:30 з-під Пл. 

Домівки В НІЧ Порќу. 
Зголошення, разом з повною оплатою (чек. моні ордер), 

присилати до дня 27-го липня 1057 р. на адресу: 
О. FERCNCEVVCH 

2С5 Liberty Avc. Jersey City 7, N. J. 
ІІі.іііііішv .іголошень I n 'і тим-ні. Гн'з ін-рсі-нлі.н оплати за 

пидорож не Суде Гіратнгя під увагу ! 

The secret of taving is system. And, 
as more than 40 million Americans 
Who have tried it know, the simplest, 
most automatic saving system ever 
devised is the Payroll Savings Plan. 
Best of all, you do mart than save 
through Payroll Savings .Vou invest 
your money, too, and make it grow. 
Here'rfcow it works: 

Tel l your company ptjr office how 
much y o u want t o save each week. 
T h a t amount will be put aside for 
yoii hfott you have' a chance to 
spend i t . Your money will go" 4)Ho-
m a t i c a l l y i n t o Series E S a v i h g l 
Bonds which will be purchased in 
your name and given to you: 

interest . And your sav ings g r c ^ 
extra fast because added to the 
money you're putting by is the mon-
ey your Bonds earn for you. This 
plan will work for you rwn ifyouv4 
nntr bun uble to jeoe btjort. 

And now Savings Bonds оѓ$ 
better than ever! Every Series E 
Savings Bond purchased since Feb-
ruary 1, 195?^ pays З-Jf% interest 
when held, to m a t u r i t y . I t p a y s 
higher interest, too, in the earlier 
years, and matures in only 8 years 
and 11 months. Now, more than 
efer, it's smart: to save with" guat-
anteed-aafr U. S. Savings Bonda. 
Buy them regularly where you bank 
or through the Payroll Savings Plan 
where you work. 

J 
Then your Bonds start earning 

PAET OF EVERY AMERICAN'S SAVINGS BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS 

Т к , м в ОтшитШ do- mot pay for (AM аДмггімаиаІ Tfc. Tr—ury ОцлгітШ і м а м , 
џщЩ Saaakw ігт ШшШJis 0 ' ad ^ IsrsMri 

The UWrainiaa National Association and 
"Svoboda", Ukrainian Daily Ф 

ППЯНУИТЕ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
„ С О Ю З І В Ц І " 

Џ ВАКА1ЦИНО-ВІДПОЧННКОВИП СЕЗОН 4 

на оселі УНСоюзу в горах Кетсквл в Кергошксов, 
Ню Норк. 

Горні відновлені кімнати. — Знаменита кухня. 
Купальний басейн. 

Відповідні культурні та розвагові імпрези. 

З увага на передбачливнв рух в сезоні, найкраще ЂЯЏ 
тепер зарезервувати собі місце, виповняючи внизу форму-
ляр (по-акгліиськя) та пересилаючи його ва адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

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

Name 
Address 
Enclosed is reservation deposit $ lor persona, 

1 2. 
3 4 
Date ol arrival Tims 

lot weeks. 



Щ, — - - - — . ттн СВОБОДА, СЕРЕДА, 24-го ЛИПНЯ 1057. -,і "T^,Wfem:5lt ,_ Ч. 140. 

т .9 . П Р А Ц Я 
є HELP WANTED MALE 

ДОСВЇД'ІЕШ 

„Fullers" 
ТА ІНША П О М П 

ДО ВИКІНЧУВАННЯ 
Є Постійна праця 
є Надчвсельні ѓодняв 

Голос нтясь: 

BOTANY 
FINISHING CO. 

Dayton Avenue 
Passaic, N. J. 

REPAIR BODY and FENDER 
Man or Helper 
Досвідчений. 
Голоонтись: 

GABE'S BODY and FENDER 
REPAIR 

240 W. 240th St. (ofT Broadway) 
Bronx. N. Y. 

.#і- : п P А п ж џ 
e HELP WANTED FEMALE в 

ОПЕРЕПТОГКІІ 
ПОТРІБНІ 

г ДО 

MERKOW, ZIG-ZAG 
і 

SINGER MACHINES 
. v Нічні шифти. -

Платні свята і вакації. 
' Забезпечення 

При оголошенні, принести 
оголошсннл. 

- Valmode 
Lingerie Co. 

100 Eighth Street 
Passaic, N. J. 

GREGORY 3-2020 

це 

ДО ПРАЛЬНІ 
тільки досвід чѓиї 

до складання І відбирання 
прк наглю в паровій пральні. 
Добра платня, 40 год. тижнево. 

DA1N-T WAY 
41-11 Fuller Place, Flushing, L. I. 

FLushing 3-3050 

ЖПІКИ 
До чжщения бюр. Праця вечора-
мж, В до 7 год ва ніч. Добра 
алАтня 1 добрі умовний праці. 

Голосвтвсь кімната ч. 719, 
гль w..57tn s u NYC. 

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

FARMS FOR SALE 
Broorne County, New York State 
#AFMA, SO акрів, 40 пасовись-
KB, 35 луки, 11 лісу, 7 кімнат-
имй дім, направа в середині,, 
стлйня 40x60, перед, на 24 ко-
рів, 2 курники, нова молочар-
ня, шкіл, автобус, електрика. Ці-
вв S4.0O0, багато води. Добре 
купно. WY 2-1506 (Bronx. NY.) 

Купуйте в підприємствах 
що оголошуються 

в „С в о б о а і`' 

в П Р А Ц Я в 
a Help Wanted Male-Female t 

MEN — WOMEN 
Miscellaneous 

Factory Work. 5 day week. 
Some overtime 

Steady Employment 
Union Benefits. 

ST 4-7880 Ask for Mr. Taylor 

ЖЕРТВОДАВЦЯМ 
ПЛАТИТЬСЯ ! 

Треба перейти лікарські обслі-
лунання. Понеділки і П'ЯЃНІШІ В 

год. Ю рано до 8 по полудні. 
В середу 9-та рано до полудня, 
у вівтіркн і четверги 10 рано до 

5 по полудні 
PASSAIC BLOOD BANK Inc. 

160 Lexington Ave. Passaic, N. J. 
GRegory 2-7573 

REAL ESTATE 

BREWSTER. N. Y. 
7-KIMH. ДІМ, ПЛИН огрівання, 
верчена криниця, піл. рік, ґп-
раж, натіп, 150x150, зараз до 

заняття, умебльовано. 
Коштўе $24,000, можна 
полагодити за $15,000. 

Без посередництва МІ' 9-6095 
або Brcwster в будні 9-3170 

BROOKLYN 
Bedford - Stuyvesant 

Два 4-пов. мур. наріжні доми. 
в родинні, 3 крамниці кожний. 

Без огрівання. Дохід $ 8,000. 
Готівки $2,500 на кожний. 

Allied Lumber 
110-17 Sutphin Blvd., 

Jamaica, L. I. — RE 9-1038 

STATEN ISLAND, South Beach 
Мур. 2-род. дім. 

в I 4 на гар, площі 80 X 100. 
6-кімн. апарт. мас 3 спальні. 
Обидва апарт. до зайняття. 

Ідеальне для мами-донькн. 
Тільки $ 17.000. 
A. TRUSCELLI 

2239 Hvlan Blvd.. Grant City 
EL 1-8888 Eves. EL 1-1852 

STATEN ISLAND, 
Meiers Comers 

Добрий, старого стилю дім, 
5 всл кімнат і ках. лазничка. 

Нове оливнс парове огрівання. 
Ґараж і бічні будники. 

1 акр землі фронтом до 3 ву-
лнць. $ 17,500. 

Також новий "cape cod". 
4 спальні, наріжна площа, 

гараж, S 18,500. 
Mrs. BrOWn ̀  чѓ 

ODONNELL REALTY 
4102 Hvlan Blvd. 

Great Kills, Staten Island, N. Y. 
Tels.: HO 6-0535 — 3516 

EL 1-2181 
Відкрито в неділі. 

MASPETH. LOTIR Island 
2-род. дерев'яний відокремле-
ннй дім 11 кімнат, вик. підвал. 
Парово олив, огрівання. Кахле-
ві лазнички, мосяжні рури. 

Гараж 20 X 30. 
Телсф. власника: 

НІ 6-6095 або DE 5-7564 

Англія пропонує „конкретизувати" 
висліди конференції роззброєння 

Лондон Англійський мі-
ністер закордонних справ 
Селвайн Ллойд звернувся з 
прополицісю до СССР. щоб 
Лондонська конференція роз-
збросння покликала до жит-
тя окремі ‚‚ділові комісії'' д'ля 
розроблення і деталізування 
тих принципів, щодо яких за-
хідні держави,, репрезентовані 
на конференції, і СССР дій-
шли вже до порозуміння. Він 
навів при цьому конкретно 
такі справи: чисельне змен-
шення існуючих збройних 
сил. виготовлення коитроль-
но-інспекційної системи у 
зв'язку з тимчасовим прнпи-
ненням є к с п є риментальннх 
ядрових вибухів, виготовлен-
ня контрольної системи для 
внсможливлення несподіваної 
атаки та плян і контрольна 

система в справі обмеження 
продукції звичайної зброї. Ва-
леріян Зорін, який на почат-
ку цього місяця назвав „втра-
тою часу" всякі наради фа-
хівців, тепер заявив, що ан-
глійська пропозиція „буде 
дбайливо перестудіована". До 
англійського становища прв-
хнлилнсь Франція і Канада. 
Вони с за прнспішення „яс-
ностн" ситуації на Лондонсь-
кій конференції. Американсь-
кий делегат Геролд Стассен 
заявив, що ще яких три-чо-
тнри тижні потриває з'ясову-
вання цілого американського 
проекту, бо кожну його по-
дробицю треба узгіднювати з 
усіми членами НАТО. В наіі-
кращому випадку Лондонсь-
ка конференція тривала б ще 
два-три місяці. 

Японські студенти керовані комуністами 
Токіо. — Державні кола в 

Японії стривожені фактом, що 
за останніх півтори року 
раз-у-раз відбуваються велн-
кі студентські демонстрації з 
виразним антиурядовим і ан-
тизахіднім вістрям. Так було 
з бурхливими вуличними де-
монстраціями проти англінсь-
кнх і американських (але не 
совстських!) атомовнх вибу-
хів, проти внорендування те-
рснів для американських вій-
ськових цілей, проти амери-
канської військової бази в О-
кінаві і проти Америки у 
зв'язку з убивством японки 
вояком Джірардом. Існують 
познаки, що студенти можуть 
стати в Японії такою револю-
ційною силою, як вони ста-
лн в різних країнах Південної 
Америки. Всіх студентів с в 
Японії кругло 680.000 в 499 
високих школах. Із них 270.-
000 студентів с зорганізова-
ннх у т. званій Всеяпонській 
федерації автономних сту-
дентських організацій. В офі-
ційному`виданні тісї організа-

цп закликалось недавно 
японських студентів ‚‚бути го-
товими до спеціяльннх місій, 
коли надійде час для демо-
кратичної революції"'. Пре-
зидентом тісї організації с 
студент університету в То-
кіо Масаоні Онодера, який 
студіює китайську літературу. 
Хоч він цьому заперечує, про-
те японська поліція рішуче 
твердить, що його організація 
стоїть під впливами і тихою 
керміљ) комуністів. На доказ 
вказується на стосування про-
вокаційної тактики у відно-
іпенні до поліції, недопущен-
ня чотирьох мадярських сту-
дентів-втікачів до внголошен-
ня ними доповіді в універсн-
теті про події на Мадярщнні, 
тісний організаційний' зв'язок 
з Міжнародною унісю студен-
тів, яка мас свою головну 
кватнру в чеській Празі, вре-
шті зголошення 500 японсь-
ких студентів на виїзд до Мо-
скви на комуністичний фес-
тнваль молоді, за гроші від 
совстської амбасади в Токіо. 

В глибокому жалю І смутку повідомляємо, що, дня 1G -го 
згинув трагічною смертю 

Н А Ш НАЙДОРОЖЧІ!! ! Б Р А Т і ВЎИКО 

1957 р. 

ІВАН БЕДРИЛО 
народженнй 27-го жовтня 190в р. 

ПОХОРОН відбувся в суботу 20-го липня 1957 р. 
Г о р е м и р и о н т і 

сестра МАРШ ЧАПКОВСЬКА з дітьми 

ВСЯЧИНА 

Англійські СОЦІАЛІСТИ заповідають 
націоналізацію промислу 

LINDENHURST, Long Island 
2 род. дім — S 12,900. З річний. 

Один 5 кімн. апартамент віль-
ний. Один вннаймасться за 
5 5)0 місячно. 

Досконало купно. Будівничий. 
D. Bianchet 

PY 8-2626; AM 4-0561 

Вступайте в члена 
Українського Народного Союзу 

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ П І Л Я Г U " 
МУЖЕСЬКОЇ 1 ЖІНОЧОЇ ҐАЛЯНТЕРН, , Д І П Д L m 
ПРОДАЄ — товар найкращих американських фірм по 

найдешевших цінах. 
9 ВЕЛИКИЙ ВИБІР ШТАНІВ. ^ 

Мавшетв І поправки виконуються на місці — БЕЗПЛАТНО. 
В цьому самому приміщенні КРАВЕЦЬКА РОБГГНЯ 

ВОЛОДИМИРА ЗАКЛИНСЬКОГО 
виковўе ва замовлення ЖІНОЧІ і МУЖЕЦЬКІ одлгп 

(костюм и і плащі). 
БУДИНОК: УКРАШГЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

140 — 2fld Ave, N. Y. С. SP 7-5926 
ЏХі 

— — m — і тѓі — ^ . _ ^ . ^ . . 

ПрОДаЄТЬСЯ ШКІру НА ЧОБОТИ І ЧЕРЕВИКИ 
футрівку — шкіряні золі — і т. д. 

Sol Leventer 
186 William Street New York Cjtv 
Закрито в суботи BEEKMAN 3-5277-8 

„ ВАС переконати, nto тільки НАША АГЕНЦІЯ 
а ШВЕЦІЇ ноасе дата таку оферту. 

Погляньте на ці низькі ціни '. 
20 фун. вепрового 

смальцю 524.00 
20 фуя. рижу . . 515.25 

Пачжя На 60 — $25.00 
8 фуя. ражу; 5 фуя. ґрвсіку; 
5 ф. цукру; б ф. вол. м'яса. 

Палаш No. 10 — S38.50 
їЎї ярд. 100% вовняної 
Габардини з підшевкою. 

20 фун. пшеничної 
мука Я М І 

20 фуя. вудженќа . . . $30.50 
Пачка No. 75 — }HUM 

10 фуя. мука 
10 h рижу. 

Mamma "Singer" 
No. 201 — $343.00 

з усіма потрібнямя додат-
камн. 

Питайте за нашим нояпм каталогомі 
ВНСНЛАЄМО ПАЧКИ ДО ВСГХ КРАЇН ЕВРОГГН. 

Висилаємо жіночі І чоловічі годанявка тільки за $29.00! 
Ці годннннкн в водонспроннкливі, антимагнетвчиі 

в 17 каменямп. Всі „мові ордери" слдтн До: 
ATLANTIC GIFT SERVICE CO., 

1824 W. Chicago Ave. Chicago 22, ШІжНв 
Tel: EV. 4-5220. — відкрито від 9-ої ранку до 8-ої вечора. 

Л І К И І ХІРУРГІЧНИЙ ВИРЯД 
fr НАИВЩПОВЩНІШІ ДАРУНКИ 4 

(Rlffltfon, Petiicllln, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, 
Vitamins — Irgapyrin. Orinase (dlabetea). 

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

для домашньої аптечки. 
Ф в и с и п л е т ь с я ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ 9 

ЩЃЃО ОПЛАЧУЄТЬСЯ ТУТ # ГАРАНТІЯ Д(ХТАВН. 
в ОШЦХЯЛІСТИ ЕВРОИЕИСЬКИХ РЕЦЕПТ, в 

Пишіть, або телефонуйте : 

В. Feldman Pharmacy 
`ІІІ Ave. "Аи A' 7th Street, NEW YORK CITY 

Те!.: OR 7-5980 

Лондон. — Провід англійсь-
кої Партії праці оприлюднив 
два документи, в яких один 
заповідас — на випадок при-
ходу тісї партії до влади — 
нову націоналізацію стально-
го промислу і вантажного 
транспорту, а другий — по-
дас анелід студій над знаціо-
налізованимн ділянками ан-
глінського господарства. Ко-
ли Партія праці була в Ан-
глії при владі, то вона пере-
вела націоналізацію вугіль-
ного і нафтового промнслу, 
електрівень, залізннчих шля-
хів, цивільного летунства, 
сталі і вантажного транспор-
ту на дальші віддалі. Консср-
вативний уряд, вернувшись до 
влади, привернув приватне 

мислі і вантажному траяспор-
ті. Англійські соціалісти за-
думують зробнтн з справи 
державної чи приватної гос-
подаркн головну проблему у 
виборчій кампанії, яка пряіі-
де в найближчому році. `Вони 
закидають урядові, що той 
скасував державну господар-
ку в стальному промислі вн-
ключно задля хоронення ін-
тересів великих промисловців-
власників, а не в інтересі на-
роду. Соціялісти твердять, що 
.шаціоналізовані ділянки на-
родної господарки цілком ви-
плачуються і виправдують 
правильність переведеної на-
ніоналізації. Вони заловіда-
ють „справедливе відшкоду-
вання" власникам та залн-
шсння по фабриках дотепе-

ІІРІІЛАД ВИВЧАТИ БУДОВУ 
ХМАР 

В Англії розроблено новий 
електричний прилад вивчати 
формування, будову І густоту 
хмар. Цей автоматичний апа-
рат. встановлений на літаку, 
бере зразки навколишньої ат-
мосфери і вимірює найменші 
частинки вологи, з яких скда-
даються хмари. Матеріали цих 
спостережень дають змогу внз-
начитн структуру І типи хмаро-
внх утворень на різних висотах 
і при різних атмосферних умо-
вах. Це мас важливе значення 
для метеорологів та авіокон-
структорів. 

Прилад діс на основі викори-
стання д^^жe чувлнвого фото-
елементу. Він рсаГус на світло, 
відбите кожною краплиною во-
логн. поки вона проходить че-
рез апарат. niflpax0BjTO4H кіль-
кість таких краплин і вимірю-
ючи їх розміри. Лічильний при-
стріА приладу працюс так 
швидко, щоб не допустити по-
мнлки, яка може статися пна-

' слідок конденсації вологи п 
краплинах, випаровування чи 
об'єднання їх у великі крапле-
j-гвори. 

НОВІШ ІІРНСТРШ — 
ВІДЕОФОН 

Учені т е х н і к и ряду країн 
останнім часом працюють над 
проблемою перетворення теле-
фону у відеофон. т. с. над посд-
нанням телефонічного зв'язку 
з телевізією. У цій справі' ВЖі 
ДОСЯГНІТО певних результаті"-. 
Фірма „Бслл телефон лаборато-
ріс" (ЗДА) розробила експсрн-
мснтальну телефонічну апара-
туру з телевізійною передачею 
зображення. 

Відповідна апаратура вста-
иовлена на кожному кінці лінії 
зв'язку складається з тслеві 
зійної камери, приймальної рур-
ки з невеликим екраном і звн-
чайного телефонічного апарата 
Р о з м і р зображення — від 
25X37 до 50X75 міліметрів: во-
но розглядається на віддалі 
близько 75 сантиметрів. Чорно-
білі кадри передаються щодві 
секунди. Відеоснґнали переда-
ються звичайними тслсфоніч-
ннми лініями, при чому^-аи^.-
ратурі передбаченя' мржлнвїсуь 
виключити відеб'канял за допо-
могою ст?Єці$дьяОго ґудзика, 
встановл^і^рб на протилежних 
кінцях 

Ділимося сумною вісткою, що осінню минулого року 
помер на удар серца а а сквтааяі в Еврош` -

Н А Ш ДОРОГПИ ВРАТ 1 ДЯДЬКО 

П-Р Володимир ЛУЖЕЦЬКИИ 
бувший адвокат в Стрию. 

Покійний, крім сестер І дальшої Ро'диќн, осиротив дру-
Ж Н Н у й і І іІІ і .л. 

В. И. П! 
Корнелія ЛУЖКЦЬКА-КУЗЬМАК — сестра 
Мирослава ПЕТРИШАК з чоловіком Тадегас 

I сином Орестом 
Володимира НАГОРНЯК з чоловіком Олек-

саидром I донькою Мнрославою — с^стрінкя 

Р О З Ш У К И 

Степан Гладкий розшукує сво-
яка ГРІНЧ)РШ ХАРЧЕНКА та 
його дружану НАТАШУ, що 
проживали в Лозовій. Писати 
ва адресу: 

Stefan HLADKVJ 
210 Jersey St 

Trentoo, N. J., USA 

Пошукую СВУ з ШУСТАКЕ-
ВІ1Ч1В ІІОРОНОВНЧ, родом з 
Ўѓнова, пов. Рава Руська. Про-
шу зголоситнся у справі роднн-

ній до Василя Пільгуя: 
Wasyl PULK ч 

133 Е. Mapledalc Ave. 
Akron 1, Ohio N 

кає, вовчиця обережно персно-
сить їх в інше місце. 

Багато к л о п о т у завдають 
вовченята своїм батькам у лип-
ні, коли вони вже стануть на 
ноги і виростуть завбільшки з 
собаку середнього розміру. В 
цей час звірі стають ненажер-
ливнби є вимагають багато 
їжі. Близько 20 фунтів на до-
бу п о в и н е н здобути вовк 
для себе і своїх дітей! Отже, 
можна уявити собі величезну 
шкоду, якої завдають вовки 
господарям. З осени молоді 
вовки — вже справжні хижаки 
— разом з батьками починають 
виходити на полювання. Д о ви-
водків приєднуються 1 торішні 
вовки — „переярки". Вони ви-
нищують коней, лошат, корів, 
ягнят, свиней, козуль, кіз, ля-
сів. зайців, навіть собак. 

Влітку і взимку не припиня-
сться боротьба з вовками. ї х 
стріляють з літаків, у степач 
наздоганяють на аеросанях, от-
руюють, ловлять капканами, 
влаштовують облави. 

Н а й б і л ь ш ефективним є 
полювання на вовків з допомо-
гою червоних прапорців, прн-
кріплених до шнура. Прапор-
цямн „обкладають" ту частину 
лісу, де с вовќн. „Обкладені" 
хижаки нізащо не вийдуть за 
прапорці: їх лякас червоний ко-
лір, і, шукаючи виходу, вовки 
потрапляють у „прохід" між 
прапорців, навмисне залишений 
мисливцями. Тут на них І стрі-
ляють. 

Р І З Н Е 

А Р К А 
48 Іст 7-ма вул. а Ню Порќу 

Телеф.: OR 3-3550 
Українські, гуцульські 

КИЛИМИ 

Плі туш.іі; Слисдвета пошукуќ 
елою маму ФРАНЦШ1КУ 
ЛЮКС, сестру СТЕФАНІЮ ЬА-
ЛИК і брата КАЗНМНРА 
ЛЮКС — усіх з Бучаччнни. 
Хто знас щонсбудь про них, 

прошу написати до : 
Wolodymvr SENIUCH 

7368 Parkwood SL 
Detroit 10, Mich. 

Пошукую односельчанина ПРО-
ЦЯ ЛАЗАРНШННА, з села Ка-
добяа, пов. Калуш. Мас перебу-
вати в Мілвокі, Внсканснн. Маю 
для нього вісті з краю від його 
Родннн. Хто знав би про нього, 
або він сам, прошу написати на 

адресу: 
Mary MELNYK 
9 Princeton St. - Ч 

Rochester 5, N. Y. 

вбВКП. 1ІА УКРАШ1 

власництво в стальному щю- рішніх фахових керівників 
є В А К А Ц І Ї а 

ПАНСІОН „Brookvale Lodge" 
В МАЛЬОВНИЧИХ ГОРАХ "BLUE MOUNTAINS" 

— 60 АКРІВ ВЛАСНОГО МІШАНОГО ЛІСУ І ПОЛЯН. — 
ф Чудове гірське повітря 9 Џ Купіль в річці Џ 

9 Добра смачна кухия 9 
Щоденне утримання з кімнатою — $ 4 0 тижнево. 

Для дітей знижка, , 
Добудовано новий Дім - 6 кімнат з усіма вигодами. 

Приймаємо родини з дітьми на цілий сезон. 
З ЗАМОВЛЕННЯМИ. ПРОШУ ЗВЕРТАТИСЯ 

LEONID WRONSKYJ — "Brookvale LodRc" 
R. P. D. 1, Box 182, SauRcrtics, N. Y. — Tel.: 825 і 2 

Вовки бувають ясносірі -
тундрові, сірувато'—рудого ќз-
льору4^^ nycTejjbnl й тсмнос'рі 
— лісові та степові, що водять-
ся на Україні. Важко відрізии-
ти вовка від собаки-вівчарки 
Тільки розміром вовк більший 
за свого родича. Вага його до-
сягас 80 кілограмів. 

Живуть вовки парами. Вов-
чиця у квітні приводить від 'Л 
до 14 головастих вовченят. Во-
на завжди розташовується з 
своїм виводком поблизу водой-
мкща. Щоб звірята могли пити 
воду досхочу, а коли вода зни-

† 
Посмертна Згадка 

КАТЕРИНА У С Т II М Е НКО. 
членќа УНСоюзу, ІЯлд. Z0 
„Згода", в Гсмтремку, Міш., 
померла 22-го червня 1957 p., 
на 42-му році життя. Покій-
на походила з села Шишак, 
Полтава, Вел. Україна. Полн-
шкла в смутку чоловіка Іаа-
иа: 3 доньќя Любу, Марію та 
Галину, одну сестру та бать-
ків. Похорон відбувся 25-го 
червня и. p., з церкви св. All-
дрія, пря участі Родини, Чле-
нів І Знайомих на цвинтар 
Evergreen, DetrolL — В. їй П! 

А. Тркш. секр. 

„УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" 
Д-ра А. Т. КІБЗЕЯ 

Нове жеоова`еае І вжправлеае " л — — Кижхаа охоплює 
a d иедуги І подав способи їх лікування. 

.УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" В КОЖВШ УВР. ХАТИ 
Ціна $Я.ОО. 

8амоахвеяя в валежитістю иадсялатні 
"4VOBODA", 81-83 Orand SL, Jeraey СНу 5, N. 1. 

зсс: ѓ х е ѓ 3 3 Z Z3IT ZSJKZ 

І НОВА КНИГА 
У ВИДАННІ УНСОЮЗУ! 

д-ра Кларенса А. МЕНШНҐА 

„ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 
ІВАН МАЗЕПА" 

КНИГА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, 
МАЄ 234 СТОРІНОК 

ТА ОХОШІЮЄ ЦІЛЕ ЖИТТЯ ВЕЛИКОГО ГЕТЬМАНА. 

Ціна - $ 3 . 5 0 
Замовлення слати: 

"SVOBODA", 81-83 Grand St., Jersey City З, N. J. 

3 3 = а с с г т — з з : -xc галс: ^ g 

ХВОРІ 
BE ТРАТЬТЕ 

НАДІЇ N 

НЕ Т Р Е Б А Д О В Г О 
ЧЕКАТИ 

ЗАЖИИТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ Д-РА И. МІЛЛЕРА, 
а вже завтра почуєтесь ліпше 

Зілля це не вариться, 
ані не заларюсться, а 
вжнвасться ного в при-
роднім виді, так, як с у 
пачці. Тим то воно таке 
помічне н корисне. 

Всі, що хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
Гази, запір, вестравність, від-
бивання, завороти голови, 
біль у крпжах, короткий від-
дих, жіночі недомагання, ге-
мороіди, ревматичні болі, 
цукри цю й Інші недомаган-
ня, повинні ще сьогодні за-
житн зілля -Д-ра Міллера, 
п. н. 
„J. Л5. L. Herb Compound #6" 
а вже завтра почуються ліп-
ще. 
І Зілля це повинно иаходи-
тиси як верша поміч у кож-
ній хаті. 

Ціна одної пачки враз з 
поштовою пересилкою $6.85. 
Якщо бажаєте зробити скь 
йому приятелеві вартісний 
дарунок, тоді дві пачки тіль-
ки $10.00 з пересилкою. 

Пишіть зараз, долучуючн 
чек або Моней Ордер, иа а-
дресу: 

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

Newark, N. J. 

Нові видання 
МИТРО ПАСІЧНИК 

З ВИШНЕВИХ САДІВ 
збірка вовель І оповідань 

S Ілюстраціями. 
П і н а $1-28 
Замовляйте: 

" S V O B O D A " 
Р. О. Box 346. Jersey СНу З, N. J. 

А. ЮРИПЯКА 

„На далеких шляхах" 
П'сев а о діях 

з життя нової еміґрацП — пе 
реживанил сингальців — страх 
перед репатріяцісю, сумве і 
смішне з таборового побуту, за-
океанські мрії. 

ЦІ ш a 7S цт. 

S V O B O D A 
81-83 Grand SL (P. О. Box 846) 

Jeraey City 3, N. J. 

Горін Олсксандер, що тепер пс-
ребувас на Сибірі, пошукує свою 
рідню: ГОРШЛ М И Х ' А Й Л А ІЗ 
синами — Павло І Омелян: тіт-
ку СЛОБОДЯН ВАДОАРУ 3 
дітьми — Ярослав, о Д , г а і ІВІШ. 
Усі вони із села Варварннсць, 
Тернопільської області. Про 
ближчі інформації, звертатись 

на адресу: 
Анастазія БЎ ЛЯК 

2347 Сошшог 
Hamtramck 12, Mich. 

Иошукусться за : 
ПИЛИПІВ ВАСИЛЬ. ПИЛН-
ІІ1Н МИХАЙЛО. ПИЛИПІВ 
АИНА (замужма за С.МПТА-
НЮКА ДМИТРА (Буковина) 
— діти Степана і Ашін Пнлилія, 
з села Пстрнків, пов. Тернопіль. 
Усі вони виїхали до Америки 
в роках 1910, або 1911 1 мали б 
перебувати в Вруклині, або Ню 
Иорку. Потиўќўс МОЛОДШИЙ брат 
Микола, сіін Степана, який тс-
пер порсбўвас на Сибірі. Голо-

ситися на адресу: 
WARBUCKS MOTEL 

3450 Kingston Rd. 
Scarboro, Ont., Canada 

# BUSINESS OPPORTUNITY e 

Н А ПРОДАЖ 
FROZEN CUSTARD STORE 

FRANKS PIZZA PIE 
1553 Fulton St., Brooklyn. 

Рухлива дільниця. Крамниця 
легко до провадження з малим 
вкладом грошей. Малий рент. 
Помешкання на місці. По інф.: 

Tel.: IN 7-6413 
or CY 2-6291 

FLUSHING MANOR 
LUNCHEONETTE 

6 ДНІВ В ТИЖНІ, ДО $800. 
чудова нагода для подружжя 

$5,500. 
ВА 9-9680 

ГРОСЕРНЯ І ДЕЛІКАТЕСЕН 
Добре поставлена. Досконале 
положення. Добре просперуючнй 
бизнес, плюс 3-кімн. апарт. 

$ 5,000 готівки. Умови. 
Продасться а уваги на недугу. 

PIONEER 6-6190 

Л-У U У В І Ь 
в тдпїиємствАХ. 

ШО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В JDBOBOUr 

Lytwyn A. Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира 1 Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere in Nev' Jeraey 

801 SPRINGFIELD A V E N U E 
IRVINOTON. N. L 

NEWARK, N. L 
ESsex 5-5555 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. ПО ГРЕБНИЌ 

Обслуга чееаш 1 иайкравда 
ЦШН ПРИ СТЃУПНІ 

John Bunko 
licensed Undertaker 

Л Embat"H?f 

REASONABLE PRICES 
437 EAST 5tn STREET 

New York City 
Telephone: GRamercy 7-7И1 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Заивмаетьеа похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 околицях 
Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужвтку даром. 

Peter Jaremo 
129 EAST 7th STREET 

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

Є І." 


