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№ Е Л Л ПЕРЕВІРЯЄ 
СТРАЙК СТАЛЕВАРІВ, 

ПЕРЕДБАЧАЄ УРЯДОВУ 
АКЦІЮ 

.ТИЖДЕНЬ ПОНЕВОЛЕНИХ НАЦІЙ" ВИВОДИТЬ 
З РІВНОВАГИ ХРУЩОВА 

ТЕКСТ ПРОКЛЯМАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА,І 
ЯКОЮ ПРОГОЛОШЕНО 

„ТИЖДЕНЬ ПОНЕВОЛЕНИХ НАЦІЙ" 

— Секретар 
праці Джсймс П. Мічелл 21-
го липня повідомив, що він 
починає вив'ќіти факти, які 
заіснувалн після страйку ста-
ловарів. „Хочу дослідити всі 
обставину, `що заіснувалн у 
зв'язку зі' спором в сталевій 
дискусії. Буду інформувати 
Президента пѓро стан цнх фа-
ктів" — скарав секретар пра-
ці, який одночасно подав, що 
буде корвс-$уаатнсь і н форм а-
ціями секретаря торгівлі, го-
ловн Рад‡ екќономічних дора-
дників при Президенті, а та-
кож конферуватиме з іншн-
мн відповідними урядовцями. 
Мічелл Ще не знас, чи буде 
Публікувати свої звіти, щоб 
інформув а т н громадянство 
вро стан страйку сталеварів; 
бо справа цих публікацій ви-
рішиться пізніше. Президент 
Айзенгавер погодився на те, 
щоб Мічелл перевів стан 
страйку і щоб вирішив на ос-
нові економічних фактів, чи 
Президент мо'же скористати з 
закону ТЦета-Гартлі та про-
снтн про судову заборону 
цього страйку на 80 днів. 
Президент вирішив, що в те' 
ііерішяьому'стані цього сіра-
йку уряд не мас оправдання 
на те, щоб кррнстати з проти-
страйковогр 4акону, Але дов-
шнй страйк у сталевій промн-
слоаості мбнф загрозятв без-
Пеці ЗДА, бр оборонній про-
мнсловості забракне сталі, І 
тоді, Президент зможе скорис-
татн з закону Тсфта-Гартлі. 
Мічелл зедййв на пресовій 

нфереяцЦ. одо, аія рекоменч 
аатлше' 'Президентові ско-

рнстати з цьЬго закову, як 
страйк будд продовжуватися. 
Представник сталевої промис-
ловости Р. Конрад Ќупер за-
явнв, що сталеві фірми „пого-
днлнсл булу на те. щоб фе-
деральні посередники доловиќ 

Вашингтон. — Текст проќ- резолюції, проголосив 
лямаціі ‚якою .п р,ез и дент 
Лпант Л. Айзенгавер, виќпну. 
ючи заклик і прохання схва-
леяої однодушно Конгресом 

сталеварів, голова Об'сднвняхІ ^ ТИЖДЕНЬ ПОНЕВОЛЕНИХ НАЦІЙ, 1969 
Сталеварів Америки. ДеЙвідІцроКЛЯМАЦШ ПРЕЗИДЕНТА ЗЄДИНЕНИХ Д Е Р 

АМЕРИКИ 

і тепер мн, розумісться, дам 
секретареві праці всі ті інфо; 
мації. які відносяться до ці 
справи". Представник спілќі 

МекДоналд сказав: „Наша 
спілка буде співпрацювати зў" 
секретарем праці Мічеллем і 
його дослідах всіх обставин 
які заіснувалн у зв'язку зі 
страйком". Мічелл сказав, що 
голова федеральних посеред-
ників Дж, Фінне ген перед-
бачас, що страйк може трнва-
ти довший час, тому треба 
приготовлятися до того, щоС 
при допомозі закону Тефта-
Гартлі припнннти страйк: У 
зв'язку з виступом Мічелла в 
політичних колах появилися 

їЏж 

Варшава. - - Совстський 
диктатор Нікіта С. Хрущов, 
промовляючи минулого вівтір 
ќа, 21-го липня, до представ-
ннків західньоі преси на nf)H-
йнятті в совстській амбасаді 
в цій польській столиці, гост-
ро накинувся на Америку за 

день від 19 до 26-го лнпнжц. І „кампанію молитов за виз 
р. Тижнем Поневолених 'ТИ а- Іволсння поневолених комуні 
цій, в дослівному українсько- імом народів", кажучи, що 
му перекладі звучить: 

Тому, що багато націй в світі були поневолені імп 
Уіістнчною її агресивною політикою совстсЬкого комуніз. 

Тому, що народи опанованих Совстами країн по; 
їхньої національної незалежяостн і особистих вольносте 

Тому, що громадяни З'сдннеинх Держав зв'язані 
динними вузлами і принципами, що люблять волю і сп а 
ведлнвість на кожному континенті', і 

Тому, що це с відповідно і . властиво заманіфестум ѓя 
народам поневолених націй підтримку уряду і народу ї 'с 
дннених Держав Америки для їхніх справедливих аспірації 
на волю і національну незалежність; і 

Тому, що Конгрес спільною резолюцісю, прийнятою : 7-
го липня 1959, уповажяив і просив Президента З'сдннеі їх 

деякі спекуляції. Говорять Держав Америки видати прокламацію з проголошенням т е-
про те, що Мічелл Перекопа- тього тижня липня 1959-го року „Тижнем Поневолених І а-
ний в тому, що сталеві ком цій" та видавати подібну прокламацію кожного року аж іо 
паніі могли б даѓв малу під часу, коли воля і незалежність будуть досягнені для всіх 

поневолених націй світу: J 
Отже тому я, Двайт Д. Айзенгавер, Президент З'сдяйе-

ннх Держав Америки, призначаю оцим тиждень, що почияа-
сться 19-го липня 1959, як Тиждень Поневолених Націй.'; 

Я валроюую няр†д З'сднненнх Держав Америки відзца-
чатн такий тиждень відповідними церемоніями і активностями 
та закликаю його до студій боротьби поневолених Соастя‡Іи 
націй і до поновного зобов'язання піддержати справедляірі 
аспірації тих поневолених націй. 

В доказ того я оцим кладу свій підпис та кажу 
ти печатку. З'сдинсннх Держав Америкн. 

Дано в місті Вашингтоні цього 17-го дня липня в 
Божому 1959 та В році Незалежностй З'одвненнх Держ 
Амерякя 184-му. Підписано: Д. Д. Айзенгавер". 

Годино поневолені народи с в 
капіталістичних країнах". За-
пву в цій справі склав Хрущов 

івночасно Іо своїми застере-
кеннямн щодо цілей подоро-
сі віце-президента Рнчарда 
іксона до Москяи, кажучи 

цо ті цілі с для нього „за-
гадочні". Наступного дня, г 
-ереду 22-го липня вранці, а-
іериканські раліовиснльні по-
іали з Москви повідомлення 
Фо гострий виступ „Правди'', 
-фіційного органу Централь-
ого Комітету Комуністичної 
іартіі СССР, проти Амепики 

вишку сталеварам (по 5 де 
10 центів за годину праці 
без одночасного збільшуван 
ня пін. на сталь. Також ќа 
жуть, що президент Айзеяга 
вер не був вдоволений з того 
що сталеві фірми піднесли ці 
ну на сталь по 7 долярів ві 
тоннн після' страйку в Лі 
році.4 Президент має бути 
кож і проти того факту, 
робітничі провідники, паді 
но яй і полѓѓичні провідник 
залежні в своїх діях від чл 
вів своїх спілок, яким за к 
жним разом хотіли б гірннес 
Ти збільшені заробітки прн 
заключуваняі нового контра-
кту. Секретар праці Мічелл 
мас сам вистудіювати ті всі 
факти і мав про Jhw йеаЙДо-
митн Президента. Дехто га-
дас, що ця акція Мічелл а, як. 
що буде успішна, може двпо-
могтн йому в току, що вія 
стане` кандидатом на віце-пре-
зндента разом з Ніксоном, 
якнйікаядндував би на' презм-

глн в заќлќученні контрактів, дента. 

Фр. Цџумвр найменований на секретаря 
торгівлі 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер 2Д липня найме-
нував ва секретаря торгівлі 
підсекретаря в департаменті 
торгівлі Ф р е д е р і к а Генрі 
Мюллера. М ю л л е р зайняв 
становище колишнього голо-
ви Комісії Атомовоі Енергії 
адмірала Л у і а С. Стравса, 
який був найменований на 
секретаря^ торгівлі ще в жовт-
ні минулого року, але мусів 
зрезиґнуватя, бо Сенат 19-го 
червня ц- рС— не затвердив 
цісі номінації. Новонаймено-

ваннй секретар торгівлі похо-
двтть із ґренд Рвпідс, Мнши-
ґен. Він був фабрикантом ме-
блів, а в 1966 році зістав аснс-
тентом секретаря торгівлі для 
внутрішніх справ. 3-го лнсто-
пада 1958 р. він зістав яайме-
нованнн на підсекретаря в де-
партамевті торгівлі. Голова 
Сенатської Торговельної Ко-
місії сенатор Вордея Маґну-
сон заявив, що є всі пані на 
те, що ним очолювана комісія 
і повний Сенат затвердять цю 
номінацію, і то вже в най-
швидшому часі. 

Пані Айзенгавер охрестила перший в світі 
атомовий торговельний корабель ‚Саваннаѓ 

Кемден, Н. Дж. — Пані викінчений, а до переаозу то-
Двайт Д. Айзенгавер 21-го 
липня ц. р. охрестила перший 
в світі' торговельний кора-
бель. порушуваний ятомовою 
енергісю. який названо „Са-
ваннаГ'. Голова норпорації, 
яка здобувала цей корабель 
Луїс Е. Во?іфсен сказав у 
своїй промові, що „21-го лпп-
яя почалася Нова ера в історії 
торговельно) фльоти". Цей 
корабель мас 21,000 тонн по-
смностн і в}и Ще не с вповні 

варів може бути вжатий аж в 
1961 році. Його швидкість ви-
носить 21 вузол і він зможе 
плавати 40 місяців без допов. 
нювання пального. Новонай 
м єн о ванни секретар торгівлі 
Фр. Мюллер сказав, що цей 
корабель ѓбудовано „з заду-
му нашого достойного прези-
динта Айзгнгавера, який сво-
Ім проводом і еьтузіязмом за-
охотяв Конгрес до ухвалення 
відповідного закону". 

= - = 
В АМЕРИЦІ 

# П а л а т а Реарезетаитів 
прийняла з 'іі іс о я о п р осќт про 
збільшення грошових винаго-
род особам` відзначеним Почес-
ною Медалею. Згідно з цим 
проектом осовВ. відзначені цією 
медалею. діставатимуть по 100 
доля рів місячно без огляду на 
свій вік 1 на' т .̂ чи вони в аќ-
тнвнів військовій службі. Тепер 
особи, нагороджені цісю меда-
jitio дістають по 10 долярів мі-
сячко. і то'аиІ тоді, коли пере-
ступлять 65 років життя 1 не s 
в активній службі. Цей проект 
нас ще ухвалити Сенат. 

ф ПОЛЬСЬКИЙ а м б а с а д о р у 
ВашняґтонІ цбвідомив.щоПоль-
ська Академій Наук вибрала 
своїми членами чотирьох амерн-

Іллкнвйського університету 
хеміка Роджвра Адамса; про-
фесора славістики на Гардвар-
ськоиу університеті Р о м а н а 
Якобсона: професора приклад-
ноі механіки в Вравнському ўні-
версжтеті — Вільяма Праґерн 
і професора математики в Ши-
каґі всьќому універсвтаті — Аи-
тоні ЗиГмуяда. 

ф Професор університеѓту в 
Сіясінаті. Огайо ,д-р Алберт 
Сейбін, який випродукував вак-
цнку проти поліо з живими ві-
русамк, заявив у сенатській 
підкомісії, що з його вакцини 
скористало вже в мільйонів осіб 

ЗАНЛИН ЎНН В О І І Щ 
„ТИЖНЯ ПОНЕВОЛЕНИХ НАЦІЙ" 

Чи До Шаиовяих 
їх функції: 

Як уже відомо з преси. Президент З'сднйеннх Держав 
Америки, виконуючи схвалену однодушно обвдвома Пала 
тами Конгресу резолюцію, проголосив тиждень від 20 До 
26-го липня цього року Тижнем Поневолених Нація. 

Екзекутива Українського Конгресового Комітету Аме 
рики закликає і просидь усі свої Відділи та організації, що 
виконують функції таких Відділів, влаштувати в цьому тнж-
ні — відповідно до місцевих обставин і спроможностей — 
маніфестаційні збори чи інші імпрези, присвячені великій 
справі визволення українського та всіх інших поневолених 
народів із комуністичного гяету. 
Ню Иорк, 21-го липня 1959. ЕКЗЕКУТИВА УККЛ 

Айзенгавер проти зменшування або 
збільшування податків 

Вашингтон. — Президент податків. Уряд старатиметься. 
Айзенгавер , закинув думку 
про зменшення податків як 
довго вія урядуватиме в Біло-
му Домі, хоч ще в січні ц. р. 
гадав. Що в I960 році вдасть-
ся йому зменшити податки 
для всіх верств населення. 
Президент гадас, що держав-
ній скарбниці вдасться збіль-
шнтн свої прибутки без збіль-
шуваяня податків, і Що в 
1961 році може бути' в феде-
ральному бюджеті надвншка 
від двох до п'ятьох більйонів 
долярів, які треба буде зужи-
тн иа зменшення федерально-
го заборѓування. Президент 
гадас. що треба б змінити по-
даткову систему в тому дусі, 
щоб не можна було великим 
фірмам викручуватися різни-
мн способами від плачення 

щоб по можливості зненшува-
ти федеральні сндаткн. Н$е-
зидентові не подобається те, 
що великі корпорації прийма. 
ють до праці молодших ди-
ректорів не тому, що вони зді-
бні в своєму фаху, тільки то-
му, що знають, як знаходити 
‚діри" в податковому законі 
та якнайменші платиѓн по 
датки. 

Ф Сенатор . республікаигць 
Кеннет В. Кітіиг, промовляючи 
на зборах американців італійсь-
кого роду, заявив, що теперішні 
іміГрац)йні закоия „невнста-
чальні і дуже обмежувальні". 
Він сказав, що в (міграційному 
уряді с 84,000 прохань від осіб, 
які хочуть об'єднатися з ріднею 
в ЗДА. але закон цього не дох 
воляѓ, бо з Італії може ріпно 
прибути лише 1.500 осіб згідно 

І з квотою. 

і Ніксона у зв'язку з його 
заповідженим приїздом до 
Москви з кінцем цього тижня 
на відкриття американської 
виставки. Жалуючись на „ка-
мпанію молитов" в Америці 
за визволення поневолених 
большевизмом народів, Хру-
щов не назвав по-іменно „Ти 
жня Поневолених Націй", але 
його виступ так Інтерпрету 
ють коресподенти й офіційно 
у Вашингтоні, хоч ані в конґ-
ресовій резолюції в цій справ,'! Вашингтон 
ані в проклямації Презндентв' 
спеціильно До молитов не заќ-
ликасться й досі про молитві' 
"їўла згадка тільки в заклику 
стемфордського спис копа У 
країнськоі Католицької Церк` 
ви в ЗДА, Преосв. Кир Амв-
розія Сенишнна. який був на 
друкований, разом з повідом 
лснням про проголошення 
Президентом „Тижня Поне-
волених Націй", в '„Свободі" 
з 21-го липня. 

Хрущов критикує китайські комуни 
Варшава. — Нікіта Хрущов видною згодою Хрущова. Хо-

ча Хрущов не згадував за іме-шявив польським селянам на 
колгоспі недалеко Познаня, 
по Совстський Союз переко-
нався, що комуни — це пога-
ннй початок на шляху до со-
ціялізму. В Совстах — казав 
він — почали творити комуни 
зараз з початку большевиць-
ќої революції, але самі люди, 
що творили їх, не з'ясовували 
собі, як це мас відбуватись. І 
тому висліди були негативні 
і Совстн закинули цей пляи. 
— Закордонні кореспонденти 
не були допущені на фарму, 
Де Хрущов виголосив був ту 
свою промову, але 

нец. комун в Китаї, проте 
коментус преса — його зав-
вагн були очевидно сказані 
під адресою комуно - кнтай-
ського експерименту з кому-
намн, який знайшов дуже хо-
лодну поставу збоку совстсь-
кого Уряду. В комунікггнчиому 
Китаї с тепер 26.Ц00 насильно 
покликаних До життя ко-
мун, які насправді с великими 
державнямя підпрясмствами 
з розпухли^ бюрократнчиим 
апаратом, що централістнчяо 
охоплюс в даних общирах 
ф а б р и ч н у промисловість і 

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ВИКЛЮ-
ЧАЄ ВІЙНИ ВНАСЛІДОК 
„КЕПСЬКОЇ КАЛЬКУЛЯ-

ЩГСОВЄТІВ 
ЗАХІДНІ МІНІСТРИ ГОТОВІ ЗІРВАТИ Д А Л Ь Ш І П Е -
РЕГОВОРИ НА ЖЕИЕВСЬКІІІ КОНФБРЕНЦІЩ ЯК-

ЩО ҐРОМИКО Н Е ЗМІНИТЬ СВОЄЇ ТАКТИКИ. 

промову, але згодом сільське господарство, торгів-
оприлюднено текст тісї промо- j лто, комунікацію та військові 
ви в „Трибуні Љоду" за оче- справи. 

1 .. ."ІЃ. —!—і І '.'. ',, І '. 

През. Айзен-
гавер поважно стривожений 
геперішньою міжнародною си. 
туацісю, дармащо не вважас 
її грізнішою, ніж вона була 
під час останньої крізи в про-
тоці Формози на Далекому 
Сході — заявив ближче нена-
званий речник Білого Дому. 
Президент переконаний, що 
Оовсти не хочуть тепер велн-
кої війни, але водночас він не 
виключає, що війна — в непе-
редбаченнх розмірах — може 
вибухнути, якщо Совстн про-
довжуватнмуть кризу довкола 
Берліну та керуватимуться 
„ к е п с ь к о ю калькуляцією" 
щодо дійсного становища За-
ходу. Захід — твердить през. 
Айзенгавер — повинен стосу-
ватн паралельно двояку так-
тнку: готовість в кожній хви-
ляяі до переговорів та водно-
час вірність принципам і гото-
вість їх оборонити. Президент 
глибоко розчарований дотепе-
рішнім ходом переговорів на 
Женевській конфоренщї І не 
бачить з тих переговорів нія-
кого доказу на потребу кон-
ференціі .‚на вершинах``. У 
цьому пункті Президент різ-
НИТЬсл в поглядах з англін-
ським прем'сром Геролдом 
Мекмілленом, який твердить, 
що з Хрущовим треба стріну-
тисня просто тому, що про всі 

Віденська преса промовчуватиме 

Відень. — На нараді редак 
торів всіх некомуністичннх 
газет в Австрії рішено про-
мовчувати взагалі всякі віст-
кн, що стосук)ться т. зв. Сві-
тового Фестивалю молоді, я-
кий почнеться в найближчу 
неділю 26-го липня і тривати-
Me до 4-го серпня ц. р. Це ім-
преза, зорганізована за нака-
зом Москви комуністичними 
організаціями молоді в Совс-
тах, сателітннх і деяких ін-
шнх країнах. Австрійські ре-
дактори прийшли, на підставі 
свого досвіду з подібнимќ мн-
нулими імпрезами, до пере-
конання, що тактика промов-
чуваиня с найкращою збро-
сю, яка найболючіше вдаряс 
п а комуністах і їх імпрезах. 

Комуністи заповідають приїзд 
17.000 делегатів з 120-х кра-
їн світу, — між ними тисячі 
молодих мнстців, музиќ, акто-
рів і легкоатлетів. Віденські 
готелі й ресторани не мають 
нічого проти напливу туристів 
без уваги на їх партійне об-
личчя та цілі приїзду, але ав-
стрійська преса й австрійські 
організації молоді поставн-
лись відразу вороже до цісї 
суто - політнчноі червоної be-
презн. Зрештою, самі аранже-
ри того з'їзду не виключають, 
що матимуть ќлОпіт`-з,л)пози-
ційнимн виступами. Зокрема, 
австрійська та західнќо - ні` 
мецька молодь приготовля-
ються до параліжування про-
паґандивних затій комунќ-
тичних організаторів. 

Берліні з вільною комуні-
кацісю т о г о м і с т а з зов-
нішнім світом до часу з'сдяг 
цсння Німеччини на базі віль-
ннх виборів і 2) відмова ВІД 
конференції „на вершинах", 
поки нема гарантій, що вона 
доведе до позитивного внслі-
ду. През. Айзенгавер думас, 
що Совстн керуються в своїй 
політиці острахом перед з'с-
ниненою Цімеччяною і тому 
принципово не хочуть допус-
щщ, до її з'сдинення. На по-
літнку .Совстів вплнвас теж 
частинно небезпечніш ДЛЯ Co-
ВГ.ТІВ зріст свди комуністяч-
ного Китаю. Хоч до цього ча-
су Совстн не проявнля чесяо-
го бажання дійти в Женеві до 
будьякого порозуміння, проте 
Президент не виключас, що 
сцхуація може змінитися у 
JBJâ Hy з подорожжю віце-
црезидента Рнчарда Ніксона 
до Москви і його ромовою з 
Хрущовим. 

Тим часом у Женеві снтуа-
ція назрівас до того, що за-
хідні міністри рахуються а 
можливістю, Що в вайблнж-
чому тижні прнйдеться.їм зір-
вати всякі дальші переговори. 
Совстський мі ні стер Громило 
відмовився відповісти я с н о , 
чи совстська вимога щодо ро-
клнканнл до життя всеяімець-
кої комісії для безпосередніх 

справи Совстського Союзу не } розмов між Захщньою Німеч-
рішас ніхто інший, а лише І чнною і східнімќ коиувістамн 

ковою для внутріЩ-

40 ДІВЧАТОН ЗАКІНЧИЛИ ДИТЯЧИЙ 
ТАБІР НА СОЮЗІВЦІ 

ООЧСУ і СУМА горішнього стейту Ню Йорќ 
відзначать в Бінґгемтоні роковини Конотопу 
Бінттемтон, Н, И. — Ста-1 на віддалену на 12 миль пло-

ранням місцевого 13-го Від-іщу` української католицької 
ділу Організації Оборони Чо-) парафії в Кесея Рік. де. після 
тирьох Свобід України, при молебня о ѓод. 1.30 наступить 
співпраці Відділів цісї органі- піднесення прапорів і зала-
зації та Спілки Української і лення вогню. У мистецькій 
Молоді Америки з Боффало. програмі імпрези візьмуть 
Рачестер. Сиракюз і Ютики, І участь струнна оркестре ЮС 
відбудеться тут в найближчу 
О'беѓѓў 25-го липня Конотоп-
ська Ватра Перемоги для від-
значення великої перемоги 
України над Москвою 300 ро-
ків тому. Імпреза почнеться 
маніфестацією біля будинку 
суду в Бінґгемтоні о ѓод. 12-ій 
вполудне з участю і висіў-
памн визначних американсь-
ких і українських гостей. Під 

_ СССР і що до кінця року час маніфестації посадник мі-
можяя буде ствердити наслідки сга п Джац Бнрнс запалить 
ДІЯННЯ НОВОГО ЛІКУ. ЦЮ ваКЦИ- г ч . л п „ „ _ _ П . п Л л п и " ігкмй 
ну зажявасться в пігулках тіль- - ; С м о л о с к , ш _ . С в . ^ д і . ' 

УМА та мішаний хор СУМА 
а Рачестерў під керівництвом 
п. В. Кожнќа, духова оркест-
ра СУМА з Боффало. осеред-
кв СУМА із Сиракюз та Юти. 
кн, танцювальна група моло-
ді, під керівництвом П. Саль-
кова та мішаний хор під про-
водом И. ЧябІяяка з Бінґ-
гемтону. Рецитацію виголо-
сить артист Є. Курило. Вве-
чорі буде святочне запалення 
Ватри Перемоги та маніфеста-
ція з привітами, промовами і 

буде перенесений штафетою схваленням резолюцій. 

лого Дому прецизус станови-
ще Президента — треба би 
скасувати державний депар-
тамент і всю дипломатичну 
службу, а це зависока ціна за 
зустріч з Хрущовим. Тому — 
за пресовими коментарями — 
през. Айзенгавер насправді 
так, як би ђврікся вже думки 
про нову конференцію на вер-
шинах. Він не с певний, зреш-
тою, чи й сам^Хруиюв. бажас 
собі такої конференції, хіба 
тільки на умовах, що їх про` 
диктуваа би він, Хрущов. Але 
їхати на таких умовах на зуст-
річ Із Хрущовим — це значи-
ло б згари ставити себе в по-
зицію слабшого, а Президент 
— чятасмо — ніяк не хоче 
погодитись на таку ролю. 
Президент уважас, що політи-
ка Заходу повинна спиратися 
в справі Берліну на двох 
принципах: 1) продовжуван-
ня окупаційного стану в Зах. 

нього полагодження Берлін-
ської кризи. Він відмовився 
ТеЖ 'ВІДПОВІСТИ ясно, чи Со-
встн гарантують, Що ий ваі-
клнчуть нової кризи v Зах. 
Берліні. Західні міністри прн-
йшли до переконання —. ко-
ментують женевські корес-
лонденти — що Совстн не ба-
жають собі іншої розв'язки 
справи, як тільки закріплення 
комуністичної влади в Схід-
ній Німеччині, поширення її 
правління також на Західній 
Берлін та отримання можля-
вости для дальшої експанзії в 
напрямку Західньої Німеччя-
ни. На середу 22 і четвер 23 
липня призначено пленарні 
засідання, на яких промовля-
тимуть всі три західні мініст-
ри закордонних спров. Вони 
хочуть ще раз з'ясувати свої 
позиції, щоб у випадку зір-
вания Жеиевснькоі конферея-
ції світ не мав ніяких сумнівів, 
хто спричинив невдачу. 

Захід дав дальшу концесію Совєтам 

Шшт -
Учасниці цьогорічного дівочого та дитячого табору на С'о-

юзівці зі своїми внховннцями і опікунами 

Союзівка. Кергонксоя. — 
Точно чотири десятки дівча-
ток у віці від 7 до 12 років 
закінчили минулої суботи. 18 
го липня, тритижневе табо 
рўвання на цій оселі УкраІНСь 
кого Народного Союзу, усту-
паючи місце хлоп'ячому табо-
рові. що триватиме до 8-го 
серпня. Дівочий табір, що по-
дібно, йќ І хлоп'ячий, с під 
виховним проводом І кегля-
Дом п-ні Аполльонії Книш. 
закінчено ВІДПОВІДНОЮ імпре-
зою дитячої самодіяльности. 
Що відбулась на передодні 
закінчення дівочого табору в 
п'ятницю, 17-го липня, в при-
явності головного предсідяи-
ка УНСоюзу п. Д. Галичина 
та батьків таборовичок і чис-
леннвх гостей. У вихоано-опі-
кунчій праці допомагають 
п-ні Книш відповідні йяховнн-
ці і вдховннки. головно з-по-

між пластової молоді. До хло-
п'ячогт) табору при йопз від 
ќритті зголошено три десятки 
юнаків, а інші заповіли свій 
приїзд впродовж тижня, от-
же обидва ці табори, дівочий 
І хлоп'ячий, мають в цьому 
році нв Союзівці кругло 80 
дітей Безпосередньо після за 
кінчення хлоп'ячого табору 
починаються на Союзівці чо-
тиротижневі курси україноз 
иавгтва для Молоді у віці від 
17 до 24 років, в яких анову ж 
візьме участь приблизно 80 
студентів. Курси також в цьо-
му році вестимуть досвідчені 
інструктори, проф. д-р Василь 
Стецюк та проф. Іван Близ 
наќ. Курси відбуваються під 
педагогічним протекторатом 
Українського Вільного Уні-
верситету, делегатом якого на 
цнх курсах с професор д-р 
В. Стецюк. 

в справі атомовоі контролі 
Женева. — На Женевській 

конференції в справах припи-
нсння дальших ядрових екс-
периментів ЗДА н Англія 
признали в минулий понеді-
лок Совстам дальшу конце-
сію. Вони погодились, щоб 
одну третину контрольних 
станиць становили громадяни 
Сов. Союзу, одну третину 
громадяни ' ЗДА н Англії, а 
здну третину — невтральні. 
чи пак люди з країн НАТО 
чи підсовстських сателітів. 
Совстн вимагали спершу, щоб 
чзагалі всі члени контроль-

цмх станиць були громадяна-
ММ даної країни, себто в Со-
встах — советські громадяни, 
иш в практиці звело б кон-
гролю до фікції. Тому ЗДА й 
Англія рішуче цьому проти-
амлмсь. Потім Совети пого-
джувалнсь на трьох - чотй-
рьох ..обсерваторів" з інших 
країн, вимагаючи керівних 
постів для своїх громадян. 
Сам совстський представивќ 
Ссмьои Царапкін признав, 
що ця нова пропозиція Захо-
ду с „поважним кроком впе-
ред" та збЧльшус шанси по-
розуміння. 

У СВІТ І 
Џ Папа Іван ХХІП, прийняв-

ши на приватній авдіснціі пре-
зндента ТунуоіІ Габіба Бургуі-
бу, виїхав до свооі літньої рези-
денціі Картель Гаидольфо. Про. 
те він уже п о в е р н у в с я до 
Риму на вівторок 21 ц м.. щоб 
прийняти японського прем'єра 
Нососуке КІшші 77-річннй Па-
па довго зволікав з виїздом із 
Риму не зважаючи на поради 
лікарів сповільнити темп праці 
і більше відпочивати. 
ф У Піаленній KopW, в Пуза-

ні. під час масових танків на ве-
ликому майдані за містом, ви-
бухла паніка, коли раптом зір-
валаря громовиця. Багатотисяч. 
на юрба кинулась навмання 
втікати. В паніці розчавлено иа 
смерть 68 осіб, в тому числі 50 

років. 90 осіб 
покалічено. В Південній Кореї 
проголошено жалобу. 

9 Дружина Андрея Громяка, 
яка перебуває з своїм чолоаі-
ком у Женеві, де відбувається 
конференція міністрів заьор-
докних tпрпа подарувала дру-
жнні держааного секретаря 
Кркстіяна Гертера пляшку со-
всгтськоі „водкн". альбом ` 13 
світлинами з Соастського Сою-
зу та оздоблену скриньку иа 
самоцвіти. Пані Гертер. щоб 
віддячитись, вибралась на заќў-
їїЌ з дружиною французького 
міністра Моріса Куй де Мурві-
ля І купила для жінки Громяка 
сильний короткохвнлевнй ра-
діоаларат, з якого можна слу-
хатн иудвД передачі з Москаа. 
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СПОРИ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПАРТИ 
Недавній публічний виступ голови Крайового Комітету 

Демократичної парті! Пола М. Батлера з гострою критикою 
проводу парламентарної репрезентації цісї партії був не 
просто епізодом, а зовнішнім виявом істотного внутрішньо-
політячного спору: якої тактики повинна триматися партія 
у своїй законодатиій праці. В цін площині спір продовжу-
еться, втягнувши в публічну иолеміку вже цілий ряд інших 
видатних діячів. 

Пол Баілер стоїть на становищі, що демократична біль-
шість в Конгресі повинна вести якнайбільш ліберальну по-
літику в своїй законодатиій діяльності, без уваги на консер-
взтивний характер законопроектів, зголошуваних до Кон-
гресу республіканським урядом. У цій принциповій поставі 
до своєї законодатної місії Демократична партія в Конгресі 

- як твердить її голова — не повинна оглядатись на те, чи 
Президент опротестовуватиме прийняті всупереч його стано-
внщу закони, чи йі, — відповідальність впаде тоді на Пре-
зидента, а нарід — твердить Ватлер — напевно прихилиться 
до становища Демократичної партії. Таке становище Ватле-
ра знаходить підтримку в Дорадчій Раді Крайового Демокра-
тнчяого Комітеті, створеній три роки тому з участю найви-
датніших демократичних діячів, як Гаррі Трумаи, Клінор 
Рузвелт, Адлей Стівенсон, Дін Ачесон і ін., якій, проте, 
не повннусться провід партійної репрезеитаціі в Конгресі. 

Цей конгресовий провід демократичної більшостн, кон-
кретно Ляндон ДжаЯсоН в Сенаті і Сем Рейбирн у Палаті 
Репрезентантів, стоїть на становищі, що він с відповідальний 
за законодатну машину, яка може правильно функціонувати 
тільки тоді, коли Конгрес сяк-так згідливо співпрацює з 
Президентом і його урядом. Конгресова партійна більшість 
мусить рахуватися не тільки з ідеологічними течіями — лі-
беральною і консервативною, — але ще' більше з такими 
реальними чинниками, як право Презядентз накладати ве-
то проти прийнятих Конгресом законів, і трудність зібрати 
потрібних дві третіх голосів Для опрокняеняя презядентово-
го вета. Що гірше, у голосуванні в Конгресі надзвичайно 
рідко лінія поділу проходить за партійною приналежністю 
і тоИу годі рахувати, що в Сенаті с аж 04 демократи На всіх 
98, а в Палаті Репрезентантів 283 з-посеред 43в-ох. бо яас-
правді частина, демократів, консерватясти з Півдня, майже 
завжди єднаються з ліберальною групою республіканців. 
Та й серед республіканців немас ідеальної партійної солідар-
ности, що виявило голосування навіть у такій дразливій 
справі, де був зялнґяжовагшА особистий престиж Президента, 
як затвердження адмірала Луїеа Стравса на пост секретаря 
торгівлі. Тому політика Джансона-Рейбирна в Конгресі с 
політикою „середини дороги": вона бере під увагу однако-
во розбіжності між ліберальним та консервативним крилами 
власної і Республіканської партій, політику уряду та реальні 
можливості `прп ухвалюванні різних законів. 

Однак, годі дивитись на теперішній спір всередині Де-
мократичної партії тільки з погляду згаданих д'вох коицеп-
ціГі політичної тактики на терені Конгресу. В гру, безумовно, 
входять куди складніші й виразніші моменти персонального 
характеру, особливо з уваги на президентські вибори в иас-
тупному 'році. Ось так, наприклад, здивування виќлякає 
факт, що атака Пола Ватлерз звернена головно проти особи 
сенатора ЛИЯДОНІ Джаисона. якпй. g найповажяішям каяди-̀  
датом демократів- на президента країни. Виходить, що Пол 
Батлер і ті, які його підтримують, мають' інші комбінації що-
до особи кандидата. На цій основі впрпнас здогад, що ие 
сен. Джаясон, а радше знову Адлей Стівенсон матиме більші 
шансн дістати призначення від партійної конвенції. Але 
потенціальних кандидатів від Демократичної партіЃ с — по-
кищо - - найменше 5: крім двох згаданих -— сен. Гюберт 
Гомфрі. сен. Джан Кеннеді і сен. Стюарт Саймінттоя. Тому, 
що тоеба буде найменше яких 700 голосів на партійній кон-
венції. щоб дістати призначення, можуть вийти ще різні 
несподіванки. 

Демократичний сеньйор, старенький сенатор Теодор 
ґрін рішуче затаврував виступ Пола Патлера, — так само 
каліфорнійський губернатор Бравн відпекався, начебто його 
згода на членство в Дорадчій Раді означає солідарність з 
критикою Линдона Джан"сома. Якщо ці суперечки в Демо-
кратпчній партії швидко не припиняться, вони можуть по-
шкодити їй R майбутніх виборах. Але треба сподіватися, що 
протягом найближчих тнжнів-місяців ця справа минеться. 

З ФАНФАРАМИ Й СМОЛОСКИПАМИ 
Париж. — Кожен амери-

канеькип турист стверджуѓ, 
що у Франції багато святку-
ють. Це в якійсь мірі правди. 
але святкують ;не так уже й 
багато, бо коли тут більше 
святочних днів, як у Америці, 
то зате далеко не всі мають 
вільну суботу. Святкують тут 
кілька національних свят: 14 
липня, 11 листопада — дата 
підписання капітуляції Ні-
меччнни в 1918 p., 8 травня 
— капітуляція Німеччини в 
1945 p., -і ще -до того кожне 
місто відзначає день свого 
звільнення від німецької оку` 
пації в останній війні. 

Найбільше свято у Франції 
— це день 14 липня. Цього 
дня, 1789 року, революційні 
маси здобули в'язницю Бас-
тнл†ю — символ тиранії. Та-
ким чином 14 липня стало 
символом перемоги народу 
над самодержавством, перемо` 
гн народної стихії, гону до во. 
лі — над військом і грубими 

героїчні. Коли б Елізейськгі-
мн Полями ' персмаршували 
переможна футбольна дружи-
на, напевно було б ще біль-, 
ше глядачів. Але -не в тому 
справа ,а в тому, що уряд хо-
че змінити дотеперішні дріб-
номі щ а н є ь к і уподобання 
французького загалу. Який 
буде успіх — важко, сказати. 

Преса одноголосно підкрес-
лює позитивність факту, ЩО 
уряд святкував 14 липня, як 
перше націонал ь н є свято 
Французької Спільноти. При-
булн до Парижу представни-
кн 13-ох заморських автоном-
них держав, що становлять 
цю Спільноту. Всі вони отрн-
малн свої прапори (всі одна-
кові — з французькими ко-
льорамн й написом ‚‚Воля, 
Рівність, Братерство" — гас-
ло французької -Великої Рево-
люції. що й сьогодні фігурує 
на всіх державних та мувіцн-
пальннх будинках). 

Через два дні після свята. 
мурамя в'язниць. 14 липня — J гол'ова Держави урочисто від. 
це символ влади народу, сим- к р и в першу сесію Сенату Сйі-
вол республіки. І тому Фран- льноти (делегати заморських! 
ція відзначає 14 липня справ- територій не мають місця у, 
ді по-народному: на вулицях Палаті Депутатів, а мають; 
грають оркестри і маси людей свої уставодавчі установи).' 
танцюють на дорогах і пло- Перед самим святом де Голь 
щах. Забава починається на-!ВЄрНуВСЯ 3 подорожі по дер-
передодні ввечері, бож черго- жавах Африки, Мадагаскару 
ний вільний від праці день j , , островів Індійського океану. 

Поїздка ця внесла багато жн 
вого. 

На Мадагаскарі відбулосИ 

Ярослав Курднднк 

СЕМИРІЧКА, ЛИЦЕМІРСТВО Й МІЛІТАРНА 
ДІЙСНІСТЬ,. , 

дає змогу бавитися до пізньої 
ночі. 

Характеристичне те ,що на 
вулиці танцювати виходять 
дійсно всі. Найбільш тоді ста-
рих ‚які не танцюють ні разу 
протягом року. Але під 14 лн-
пня всі вважають своїм обо-
в'язком танцювати, зокрема 
ж так званий „вальс-мюзет" 
— мішанину вальсу й польки. 
Але не перешкоджає загало-
ві забувати - при цьому бої за 
свободу, і навіть цього року, 
коли день 14. липня святкова-
но найурочистіше від часів 
Великої Революції, одна кіно-
ва зірка на' питання, що ж 
таке 14 липня, відповіла: 
„День народження 
д'Лрн 

засідання представників за-
морськнх територій з участю' 
де Ґоля, прем'єра Дебре й від-
повідних міністрів. Там, тобто` 
ще перед відкриттям Сенату, 
де Голь порушив питання зо-
йяішньої політики, І такті 
чином Франція говорить сьо-
годні не лише іменем фран-
цузів, але ЇЇ іменем населення' 
Спільноти. Це Нас свою вагу, 
бо дійсно плебісцит, на базі 
якого створено Спільноту, був 
зовсім вільний. Адже ніхто 
не перешкодив Гвінеї внсту-
пнти й проголосити свою пов-

Жаннн ну самостійність. 
j Акцент на Спільноту був 

У народній традиції 14 лип- справжньою подією цього 14-
ня залишилося як народне го липня. Спільнота висловн-
свято. Цього року новий ре- j лася також за те. щоб Фран-
жнм вирішив надатгі йому 
спеціального блиску, щоб по-
в'язатн себе з найдавнішими 
й найсвітлішими традиціями 
Республіки. Тому, що 14 лип-
ня припало на вівторок, за-
бааи тривали аж чотири дні, 
від суботи. Військова дефіля-
да була найбільшою проти-
гом багатьох десятиліть: в 
Парижі брало в ній участь 
понад 12,000 війська усіх фор. 
націй (включно з поліцій ни-
мн), а над головами соток ти-
сяч глядачів пролетіли мото-
ри півтори сотки літаків, зде-
більша реактивних, що тягну-
ли за собою кольорові хвости, 
які творили національний 
французький прапор. 

Та не D цюііу Новина цьо-
горічного святкування. Цьо-
го року, вперше в історії 
Франції, відбувся похід із 
смолоскипами від площі Бас-
тилії до Площі Конкорд. на 
якій стояла в день паради го-
ловна трибуна. Військова де-
філяда була пов'язана з вис-
тупом оркестри й хору, що 

ція кала свої атомові Й гід 
рогенні бомби. Таким чпном 
де Голь справді дає голос за-1 

морським територіям, і це є 
найбільшою запорукою здій 
снення його мрії — відяов-
леяня величі Франції на мо-
дерннх основах вільної асо-
ціяції, що замінює основи ко-
лишнього колоніяльного ладу. 

Але Спільнота стоїть перед 
важким іспитом. Щораз біль-
ше чуються голоси про повну 
самостійність заморських те-
рнторіЙ, які мають становити 
вільну спілку вільних держав 
з Францією, більше на анг-
лійськнй зразок. Саме Англія 
тут грає 1 гратиме 'Наступного 
року велику ролю: адже Ан-
плія наступного року- дає еа-
мостійність кільком своїм ко-
лоніям, в тому числі й вели-
кій Нігерії. Цей приклад ду-
же заразливий, і Франції до-
ведеться перейти важку пробу 

'Останніми часами у ЗДА 
Поширилась своєрідна „полі-
тйчна пошесть". Багато аме-
рнкяиців, в тому числі й такі 
чільні громадяни як колиш-
вій нюйоркський гу'бернатор 
А. Гаррвмая чн сенатор Г. Г. 
Гомфрі, перевели інтервю з 
Кремл і в с ь к и м диктатором 
Хрущовим і, вернувшись до-
дому. заговорили в дусі ши-
рокої коекзнстенції. Хрущов 
використовує всіх їх дуже 
спритно, як посередників, щоб 
вони переповідали з відповід-
ною тенденцією американсь-
кому громадянству те, що на-
магається вій зробити безпо-
середньо. Всі ці промінентн 
Ноже й не здають собі повно-
тою справи з того, що вони 
Дали втягнути себе в больше-
вицьку пропаґандивну маши-
ну, ал'е, як яалвний приклад 
їхньої ведмежої прислуги для 
свосї країни хай послужить 
останній виступ у телевізії А. 
Гарримана, в якому він про-
понував — У дещо зміненій 
формі — другу Ялту . . . Те, 
що пропонував колишній ию-
йоркський губернатор Гарн-
маи, не можна назвати іна-
ќше. як алізментом, і однно-
ка потіха в тому, що біль-
шість американців не поділя-
ють його аргументів, поглядів 
і висновків. 

Оці свіжоспечені „совсто-
Знавці" прийшли тільки в до-
Помогу офіційному вИсланце-
Ві Москви, Козлову ‚який ще-
дро обдаро'вував американців 
своїми блазенськими усміш-
камн, що пишалися з усіх 
Сторінок преси. Але з-поза 
цих лицемірних усмішок вит-
киулось незабаром дійсне ко-
муністнч^не обличчячНа пряй-
Нятті, що його влаштував Се-
нат на пошагіу цього больше-
шіцького головача — а йому 
доручено було „злагідннти" 
настрій перед Женевською 
.конференцією — на запит, чи 
не можна переконати совєтсь-
кнй уряд у тому, щоб він за-
брав свої окупаційні війська 
з країн за залізною завісою, 
Козлод ‚насупившись з люті, 

Д-р Ол. Марітчах 

КОРДОНИ ПОЛЬЩІ 

пробурмотів: ‚.На такі пнтан-
ня не відповідаю. А зрештою, 
— яке ваше діло? . . " Це був 
якраз той час, коли Хрущов, 
похваливши перед Гаррима-
ном Америку, закінчив свою 
похвалу погрозою: „Через 
п'ять або сім років ми будемо 
сильніші за вас. Ми випроду-
кували водневу бомбу скорі-
ше від вас, ми маємо міжкон-
тинентальні' ракети, які мо-
жуть переносити гідроґенні 
бомби у - багато разів більші 
від ваших". 

З цих усмішок, похвал і 
погроз, звернених в сторону 
Америки, створюється така 
сумішка, про яку каже ваша 
народна приповідка: „Куса-
ють І б'ють і меду подають"... 
До чого зміряють своєю так-
тикою большевИцькі заправи- німецьке населення з ..шдзнс-

Від довшого часу польська 
н німецька преса займається 
проблемою західніх кордонів 
Польщі. . Річ іде про так 
зв. „відзискаяі землі" та поль. 
сько-німецьку границю над 
ріками Одрою й Ніссою. По-
льща одержала після другої 
світової війни від СССР, а 
властиво від большевнцької 
Росії, цінний подарунок вза-
міну за західньо-українські 
землі, які Польща окупувала 
після першої світової війни. 
Польща за згодою СССР по-
шнрила свої західні кордони 
до рік Одри Й Нісси, отже на 
територію, замешкалу від до-
вгих років здебільша німець-
ким населенням. Поляки, ко-
ристаючи з прихильного для 
них міжнародного положен-
ня, анселнлн най же в цілості 

собі авторитету і ніхто його 
- мовляв — не утОтожнюс з 
'республіканськими свобода-
ип. На доказ цього наводять-
ся різні факти, які мали б по-
казувятн, що де Голь капіту-
лює перед реакційними еле-
ментами. 

Якщо й є дещо правди в 
цих доказах опозиції, то все 
ж треба признати, Що де Голь 
Шле в руках великий атут — 
оцю саме Спільноту, яка є 
тривким осягом НОВОГО режи-
му. Все може бути дискусій-
не ‚навіть тривалість режиму 
де-Голя. Але безяисяусійярю 
є нова основа Спільноти ко-
лнсь колоніяльннх народів, в 
якій вони мають змогу вияви-
ти себе й розвиватися, при 
чому шлях до саиостійности 

Саме для того, щоб виќли-1'" не, закритий. Це мас вели-
катн враження, щоб піднести і чезне значення для майбут-
свій престиж, так урочисто j нього Франції і всього віль-
святковано цього року 14 ли- і н о г о світу. 

виконував героїчні композн- пня — з фанфарами й смоло- Недаром Москва кидається кус дуже 

ли, вживаючи до цього най-
різнородні ш и х крутійських 
засобів і „посередників"," ДУ" 
же легко здогадатися. Своєю 
вдаваною самопевністю, пере-
мішаною з грубістю та аро-
гантністю, вони намагаються 
викликати в цілому світі вра-
ження, що Совстськнй Союз 
є тепер „найбільшою поту-
гою", шо тоді, коли СССР 
завжди прогресує, ЗДА нав-
паки, щораз більше відста-
ють. Для цього ж аранжусть-
ся всі оті „перегони" з язиком 
висолопленим до пояса, вис-
тавкн в Брюсселі і Колізеї, 
для цього всі ті облудні фра-
зн. 

Друга сторона медалі — це 
дійсність, про яку, не зважа-
ючи на сорок років крику, 
метушні та насильства над 
власним громадянством, світ 
дещо знає. І якраз цю прикру 
дійсність підтвердив не хто 
інший, як сам большевицькпй 
верховод Хрущов, який, впав-
ши в „екстазу балакучости" 
виляпав забагато правди. Ось 
так виглядають за словами 
самого Хрущова досягнення 
„срціялістичної країни": 

1. Переважна більшість ма-
шнн у совстських фабриках 
такого перестарілого типу, 
Що вони не ѓсилі виконати 
запляяованого семилітнього 
пляну і таким чином СССР не 
то що не „пережене Амери-
кн" ‚але ніколи не вийде на 
один з нею рівень; 2. совстсь-
киД'уряд мусить негайно пе-
ревестя повну автоматизацію 
свосї промисловостіѓ з ПОМІЧ-
чю машин, яких покищо не-
мас, або неймовірно високо 
піднести шідлиніеть старих, 
дуже примітивних машин, а 
це означає додаткову каторж-
ну працю мільйонів робітни-
ків; 3. все це мас пряме від-
ношения до армії ‚яка, логіч-
но міркуючи, иідстас від мо-
дерних армій так, як відста-
ла совстська промисловість 
від американської. 
` Щоб модернізувати совстсь 
ќу армію, створено в СССР 
уже два роки тому окремі ко-
місії з військових спеціялістів, 
яким доручено перевірити ви-
ряд поодиноких родів зброї, 
виелемінуватн все перестаріле 
і замінити його новим. Якраз 
з а цією модернізацією і слід-

каннх земель", бажаючи в 
цей спосіб дістати признання 
тих земель у майбутніх між-
народннх договорах. Тепер 
справа західніх кордонів По-
льщі приймає інший харак-
тер. Виселені німці домага-
ються повернення зайнятих 
поляками земель, спираючись 
на своїх історичних правах, 
на віковім аамешканні тих 
земель німецьким населенням. 
Домагання німецьких висе-
ленціа підтримує Західна Ні. 
меччнна, яка з побитої дер-
жавн виросла на рівноснль-
ний чинник європейської по-
літнки. Західні границі Поль-
щі признали тільки СССР 1 
Східня Німеччина, яка, зреш-
тою, не' має самостійного го-
лосу, а головні держави віль-
ного світу відкладають цю 
справу до підписання мирово, 
го договору з об'єднаною Ні-
меччнною. 

Справа західніх кордонів 
Польщі не мала б для нас ве-
ликого значення, коли б нѓ 
одно застереження. Німецьќ 
чинники, які домагаються по 
вернення колишніх німецькії? 
земель від Польщі, хочутг 
компенсувати Польщу захід 
ньо-українськими землями. Ці 
компенсаційні наміри нурту-
ють серед німецьких внселен-
ців, знаходять відгук в уря-
дових колах Західньої Ні-
меччнни та в рівного роду пу-

треба було вивозити на зва-
лище. З 500 підводних човнів, 
якими большевики так чва-
няться, більшість не надасть-
,ся до виконування модерних 
морських операцій — їх не 
можна влучити у бойову дію 
так, як не можна влучити 
пропелерових літаків до дже-
товнх ескадрнль. З воєнною 
фльотою також не краще. 
Мас вона 42 кружляків з 1950 
року і 6 з 1952 р. Але всі ко-
раблі побудовані до 194S В-
надаються хіба для прнбере-
жної охорони. Від вересня 
1958 року пе`реведено рефор-
му суходільних військ, інше-
лідок якої прибережній охо-
роні „стято" 5 дивізій, а терн-
торіяльній армії 22 дивізії. 
Всі ці зміни ие слід розуміти, 
як послаблення армії, яавпа 

; ції. Все це аранжував мініс-
. тер культури А. Мальро, під-
і креслюючи цим свій курс на 
j героїку. 

Якою була реакція пвресіч-
' ного француза ПА цю інкова-
цію† — Правду кажучи, иія-
кою. Французи люблять вн-

j ;ютііца, 
ттттт 

гідним справді великої дер-
жавн. 

Певно, опозиція вважас, що 

але не воєнні ft ие легальности 
— М М И М И ' І І' Н І Н І 

сќипами, з великою кількістю j тепер так на Францію. Якщо НАТО, що вже встигла при-
війська й літаків, з розмахом. Франція ростиме разом зі збирати чимало цікавих фак-

Спільнотою, то це буде чер` тів, з яких певна частина ді-
говий удар по Московській сталася до преси. Ось для 
імперії. Удар моральний, але прикладу, виявилося, що че-` 

уря`д хотів тільки підшитися j не менш важливий від ударів рез відоме московське нехлюй-
ПІд традиції 1789 року, хотів і воєнних. А може для Москви ство багато фабрик довший 
надати собі республіканської й більш небезпечний. час продукували такий виряд, 

але Не здобув , О. Л-вич який безпосередньо з цехів 
Ш 

ки, большевики намагаються 
пильно розвідка j усунути зайвий баляст, скоро-

ИИ 

тяти деякі роди зброї, щоб 
зиодернізуватн залишені, зро-
бити їх якнайбільш елястич-
ними й вогиевидайннми. Для 
цього всього треба часу. Ось 
власне за час і ні за що біль--
ше побиваються большевики. 
Захід мусить це мати в пер-
шу чергу на увазі. 

" і , і і . , і 

Леонід Полтава ч 

УКРАЇНА ПЕРЕД 
МАЗЕПИНСЬКОЮ ДОБОЮ 

Опис Украіим. П народу тя звичаТв, яосиних морських 
нниpan залорожців. роля України в иіжвародміх стосунках 
у 16-17 століттях, піді'рунтя націонадьмої револіоцП, омо-
леяоі гетьманом Іваном Мазепою, — за невідомими сторін-

? ками англійі ькоі „Історії Оттоманської ІмлерІГ' лицаря 
j Ріко (Rkaut), виданої в Гаазі 17(19 р. в .перекладі на 

французьку мову. 
kWiUSBr!^VA.V^4V^^ 

(2) 

Скористувалнся нагодою і 
козаки. На crop. 10 ..Історії..." 
під роком 162G (ла панування 
султана Амюрата) анаходнмо 
підзаголовок „Як збудовані 
козацькі морські одиниці". 
Ось цей опис у точному пере-
кладі з французької мови: 

„Козаки, скориставши з 
відсутности . капітана Паші, 
увійшли в Босфор ЧИСЛОМ 
приблизно 150 вітрил. їхні 
вітрильники — довгі й легкі, 
мають з кожного борту по 10 
весел і по два чоловіки при 
кожному веслі. Ніс і кермо 
збудовані майже однаково; 
тому вони ставлять кермо або 
На восі, або на кормі, щоб, і 

щоб не обертатись кораблем 
(„чайкою" — Л. П.) і, таким 
чином, виграють час". 

„Кожна одиниця мас по 60 
добірних людей. Озброєні гар-
матамн, а також шаблями, 
якими орудують дуже впра-
вно". 

„Козаки — це нація яевн-
баглнва, дуже працьовита і 
звикла жити тим, що трапнть-
ся (знайдеться). Вони дуже 
добре маневрують, і то з та-
кою швидкістю, що BOJXM4 до-
відустьвя про їхні напади 
тільки після наскоку". 

..Це саме таким робом вони 
ввійшли аж у Чорноморську 
протоку (з турецької сторо-

нн — Я. tt.), спалюючи й 
грабуючи всі села, що трап-
ЛЯЛИСЯ па шляху. Ваядерн, 
Снічой, СтеНія буЛй Оберйені 
в по'піл: двоє перших на гре-
цькому побережжі, а третя — 
на азійському. Жах охопив 
турків, коли вони побачили 
цих піратів під Константнно-
лем, — оповідає Ріко. — Са-
ме не було галер, щоб їм 
протиставитись. Тому нашви-
дку озброїли 400-500 фаїк 
(„фелюк" — Л. П.). кімбер-
сів та інших човнів. Великим 
залізним ланцюгом перегоро-
дили Босфор, як це робили 
грецькі імператори під час 

1 нападу на Константинополь. 
Назустріч козакам із цього 
вийшло 10,000 оборонців, щоб 
стримати наступ. Козаки роз-
ташували свої вітрильники 

І півмісяцем посередині прото-
ки; невелика турецька фльо-
та намагалася їм протиставн-
тися. Так стояли одні проти 
одних до заходу сонця. Тоді 
ж відпливли козаки в море і 
повернулися додому з бага-
тим добром і славою людей, 
що зневажили й не були по-
карані столицею могутньої 
Оттоманської імперії, яка в 

і той час була пострахом flcbo-

го світу . 
Через кілька диЃв Констан-

тииополь огорнув ще більший 
жах. бо ті пірати повернули-
ся ще міцнішими, НІЖ перше. 
Впродовж 3 чи 4 днів вони 
гойддлнся прй гирлі Чорного 
моря. Вони відпливли після 
того, як спалили всі маякн і 
пограбували всі навколишні 
села . . ." 

У 1627 р. козацькі війська 
допомогли приязному до Ук-
раїнн татарському володареві 
Мегметові повернути собі вла-
ду, тимчасом захоплену Гере-
см. З цього приводу на стюр. 
33-34 знаходимо наступне по-
відомлення: 

„ . . . Конспіратори були до-
сить сильні, але козаки з 
Польщі і народи Черкаси 
приєдналися до Мегмета, і то-
ді він переміг.. Вони напали 
на турків при гирлах Дунаю, 
біля міста, що зветься Бен: 
деѓ, вибили від 3,000 до 4,000 
турків, витяли .1 спалили все 
навколо. Згодом вони захо-
пнли своїми малими човнами 
5 галер турецької фльотя."... 
(Коментарі про „козаків з 
Польщі", очевидно — з чае-
тини України, де були тоді 
поляки, як і про „народи Чер-

касії" — України, — залн-
шасмо для істориків — Л.П.). 
Як повідомляє далі Ріко, тур-

! ќя, побоюючись заколотів в 
І своїй імперії, відмовилися 
j продовжувати ту війну. Ось 
j один із клясичних зразків 
! впливу української збройної 
( сили — козацтва — на роз-
I виток воєнних і політичних 
І подій в Европі. 

Рік 1628. „ . . . Козаки не 
вгамовувалися і продовжува-
ли свої злочини (Ріко писав 
так, як його інформували — 
Л. II.). Силою 80 вітрильни-
ків вони кружляли по Чор-
Ному uoffi і своїми безяастан-
нямй Нападами спаралізували 
на цілид рік усю торгівлю на 
цьому морі. Щоб їх таки по-
карати. Побудували (турки — 
Я. П.) при вході в Чорне мо-
ре дві фортеці. Польський 
амбасадор докоряв туркам за 
будову тих фортець, як за 
відверте зламання мирової 
угоди. Але турки. . . майже 
не звернули увагу на невдо-
волення поляків". 

Розгром татарської кінноти 
' і 

Рік 1929. Цього року помер 
татарський хан Мегмет — по-

стійинй ворог турків. (Стор. 
40-41); На його місце 
став Ємбег Шерай . . . Щоб 
відновити прихильність тур-
ків, він послав 40,000 верш-
ників на Польщу-' і на Русь 
(тобто Україну — Л. П.). Це 
військо розділилося на бага-
то груп, щоб грабувати села, і 
дійшло аж до Сокаля, маючи 
значний здобуток. Але вер-
таючись, це військо зазнало 
повної поразки поблизу Бур-
штнвова, завданої сильним 
кавалерійським корпусом по-
ляків і козаків, під проводом 
Етьсиа Хміелінського. З та-
ким же успіхом Станіѓслав 
Любомирськяй заатакував ін-
шу татарську армію. . ." 

Татар було розбито. 

Розділ „Козацькі походи" 

Під роком 1630, на crop. 47 
автор „Історії" повідомляє: 

, „ . . Ніщо так не турбувало 
турецьких міністрів, як без-
настаниі виправи козаків, які 
кількаразово потрясали на-
віть самим Константинополем. 
Тому внесено скаргу амбаса-
дорові Польщі. Останній від-
повів досить гордо (далі все 
подано в оригіналі розряд-

кою, отже, мабуть, це є цита-
та з листа польського амбаса-
дора — Л. П.): 

що козаки не чинять нічо-
го, що не повинні чинити, бо 
останній напад татар був доз-
волеияй комісією Великого 
Везира (тобто напад татар на 
Україну за згодою Туреччи-
яи; загрожувана Польща ви-
ступас в ролі оборонця Укра-
їнн, до якої сама мала пре-
тензії — Л. П.); що татарсь-
кий напад був апробований 
тією комісією, про що свід-
чать документи^ знайдені в 
покладі принца Татарії..." 

Варто нагадати, що саме 
1630 р. ославлений чорномор-
ськимн походами запорозький 
гетьман Тарас Федорович роз-
бив поляків під Переяславом 
і добнвсч від Польщі згоди на 
збільшення кіл і,кости ресстро-
вих козаків — вільних від 
впливу польської адміністра-
ції, що тоді діяла в частині 
України. Воєнна поразка 
польського війська І була од. 
нісю з причин, чому польсь-
кий амбасадор у Туреччині 
виступив по боці козаків, роз-
лючених черговим татарським 
нападом, учиненим за зѓ#дою 
Порти. 

блікаціях. Павль. В. Венѓер, 
член Християнсько-ДемоДра-
тичної партії,' в кИижці ‚̂ Сто 
здобуде Німеччнчу" доміга-
сться взамінў за повернення 
німцям їхніх земель у перед-
воснних кордонах, прнзнвини 
Польщі західньір-українських 
земель, включно хі Львовом. 

Відносно останніх німецько-
польських концепцій ми по-
вннні зайВятИ відповідне ста-
новище і рішуче відперти на-
иагавия деякиЛ Шмецькнх 
кругів компевсуввти поляків 
західньо-українськнмн земля-
мн. В першу чергу слід заз-
начнти, що окупація Поль` 
щею західньо-українських зе-
мель не мала ніякої міжнаро-
дНо-правної основи. Польські 
публікації визначають міжна. 
родИо-правну приналежність 
західньо-українськйх земель, 
а зокрема СліідиьоГ Галичини 
до Польщі на трьох актах, џ 
саме: на підставі Ризького 
договору з 18 березня 1021 p., 
рішення Найвищої Ради Дер-
жав Антанти з 25 червня 1919 
року І врешті рішення койфе-
ренції Амбасадорів з 15 бЄре-
зня 1923 р.#) 

Відносно згаданих трьоіс 
актів слід зазначити ось ш,Ь: 

1. Ризький договір з 18 бе-
резня 1921 р. був айульові-
ний пізнішими договорами 
між Польщею та СССР 1 втра-
тив своє значення. Зрештою, 
згаданий договір укладев)Ь 
без визна'чення волі населев--
ня західньо-украінських з4-
мель і цей договір супротП 
цього населеннв яеважннн. 
Відносно Східньої ГалйчвйЯ: 
2. рішення Найвищої Ради 
держав Антанти^. 25 червня 
1919 р. уповноважило (очевй-
дно, безправно) польську ар-
мію перевести операції пО рі-
ку Збруч, щоб відвернути ні-
бито большевицьку иебезпе-
ty для населення СхідвьОЇ 
``аличини, одяай з тим засте-
)еженням, що це доручення 
яе перерішус справи політич' 
ного статуту для Східйьої г і -
личннн, і треба дивуватись, 
що польські публіцисти та на-
уковці покликаються на це 
рішення у справі приналеж-
ностн з а х ідньо-уираїнськйх 
мель до ГІольщі. 3. Рішення. 
врешті, конференції Ради Ам-
басадорів з 15 березня 1923 р. 
було зі становища міжяарод-
ного права неважне ,бо воно 
противилося тим засадам, які 
лягли в основу укладених пі-
сля 'першої світової війни мм-
рових договорів, зокрема, про-
тивилося инзначеному в 14 
точках презвдегіта Вілсояа 
праву самовизначення ндро-
дів. Отже, коли населейня 
Східньої Галнчний ШслД р4з-
паду австро-угорської монар-
хії виконало своє право само-
визначення на підставі ПрИи-
ципів, що лягли а основу но-
вого порядку в К.вропі, то Двр-
жавн Антанти повинні були 
числитися з волею населення 
Східньої Галичини, серед 
якого українське населейня 
становило переважну біль-
шість. Тим часом держави 
Антанти в рішенні з 15 берез-
ня 1923 р. знехтували цілко-
внто свої власні принципи і 
признали територію Східньої 
Галичини Польщі, не стосу-
ючи навіть зарядження пЛ#-
бісцнту на терені Східньої Ѓа. 
личини, як це сталося На Г6-
рішнім Шлезьку. При цьому 
треба зазначити чщо неваж-
ність рішення конференції 
Амбасадорів з 15 березні 1923 
року признають також деякі 
німецькі теоретики міжнарод. 
ного права. З другого боку 
згадане рішення? ‚конференції 
Амбасадорів накладало на 
Польщу зобов'я'зання завести 
автономію в Східній Галнчи-
ні, а Польща зі своєї сторони 
зобов'язалася .не; тільки дати 
автономію для Східньої Гали-
чнни ‚але також заснувати на 
и території український уні-
верснтет. Коли-ж Польща не 
виконала своїх зобов'язань, то 
тим самим анулювала зга-
дане рішення в справі Схід-
ньої Галичини. Це повинно 
освідомити тих німців, які хо-
чуть торгувати західньо-укра-
їнськимк землями, що їхні 
компенсаційні намірн не тіпь-
ки не мають ніякої міжяарод. 
но-правної основи, але тажож 
противляться ! прийнятим у 
цивілізованому, світі засацам 
міжнародної етвкв й Моралі. 
Тому нехай німці залишать 
в спокої західйьо-украінські 
землі, які знайдуть своє вла-
стиве місце в яезалежиій со-
борній Українській Державі. 
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М. Кузьмович 

НЕБАЧЕНА ВИСТАВНА 
Людині, щ о активно ціка-

внться сучасним українським 
мистецтвом, чираз важче 
слідкувати за розвитком по-
однноких мнстців.' Успіхи, що 
іќ постепенно здобувають по-

лікн між Ню Йорќом та Па-
рнжем розпорошують їхні 
ѓвовн по ч у ж и х збірках так, 
щ о нхжоркеькиЙ глядач, який 
не може відвідятй паризької 
виставки, там виставлених тво 
рів ляОояь^яе матиме нагоди 
вже школи оглядати. 

Ось так июйоркська публі-
Ќа не бачитиме картин Л. 
Г`уцалюка з першого часу fto-
го Чергового побуту в Парн-
жі в роках 5#-39. 

Я к віДоИо, недавно Л. Гу-
палюк виставив `25 своїх кар-
тин в ґал^рії Норваль в Па-
рткі. UXe перед відкриттям 
внсТйвкй власник., італійської 
ґалѓр†Т б ВерГамо купив 23 
образи і осіняю організує 
виставку Гуцалюка в Італії 
З доступних вам 'матеріалів 
української та французької 
ѓраси баЧййо, що Л. Г е д а л ю к 
мав не тільки матеріальний, 
але і мистецький успіх. Ре-
цензі! цілої французької ф а 
ховоі критики незвичайно 
прихильні. Н. пр. рецензент в 
Лс Op-Нот п и ш е : „Ми були 
д у ж е приємно здивовані від-
крнттям Гуцалюка. Цей пей-
сажнст, закохання у верти-
капях, неначе інкрустує ко-
льорн в полотні І дас нам 
міста з новими обличчями. 
Ось маляр з особливою пер-
спнальністю". — „'Л. Інфор-
масіон Артістік". якої редаќ-
тором а відомий `критик та 
ece lct Р. Казенаве помістила 
навіть цілосторінкову репро-
дукцію однієї s картин Гуца-
люка, поруч b д у ж е корис-
и о ю рецензією. („Його від-
чуття перспективи, великі пло 
скі форми, надають його 
творам особливого характеру. 
Вія грається витонченістю сі-
рнх, стншеннх зелених та ро-
жевих тойін. ЇІКІ sin щасли-

S поєднує. Цілість стверджує 
лу і бадьорість',' . . , . ) . 
Разом д о наших рук дійш-

ло сім французьких критик, 
та дві українські. Вони поруч 
із листами йнстця` — це для 
нас сДнна можливість слідку-
ватИ зй змімамн, щ о зайшли 
і твбрч`ости Гуцалюка впро-
довж Останнього роИу. В про-
тявействі д о картня з 56-58 
pp. його шілетїі рграянчена 
до тіл{.ки кількох йрасок: по-
пвлята, зелена і рожева. Вра-
жао велике заіятересування 
мотивами міста. Композиція 
раДШЄ площинова чим ліиіії-
на, більш зднсц'нплінована 
побудова - - Карѓнії' ялдас ``їм 
гармонійку суиілість. Такі 
враження дістасться від рецен 
зій на виставку. Листи мистця 
за останній рік виразно вка-
зували иа саме того рода змі-
нн. В ж е д у ж е Скоро після 
приїзду до П а р и ж у Гуцалюк 
писав: „Пригадую, як Ви 
завважили по моїй першій 
виставці. ЩО це намов образи 
мандрівника, який сів відпо-
ч`и`ва?И і упорядковувати ара-
женИя гірояденяого. Тепер 
вповні відчуваю," що це б у л а 
правильна замітка. Д у м а ю , 
щ о тепер відчуваю більшу 
тяглість і стабільність в тому, 
щ о я малюю. Я не `кажу, що 
враження краще - чи гірше, 
але все ж таки це вже біль-
ШЄ дозріле, чи радше зрівно-
важене малярство. Очевидно, 
я ft дальше повний сумнівів 
в щ о д о моїх пра`ць і не с 
я переконаний, що послідов-
не розв'язування подібних до 
себе проблем було краще як 
попередні „сќоки" в різних 
колЬорнтах, різних техніках 
і малярських вартостях. А л е 
ж відчуваю, щ о деякий пос-
туп зробив, х о ч деякі люди, 
що знають моє попереднє ма-
лювання, „жаліють", щ о я не 
такий коліровнй, різноманіт-
ний Ітд. Я асе ж таки думаю, 

що розв'язка образу в д у ж е 
втриманих тонах далеко важ-
ча від пестроі гамн. Я Й даль-
ше ^стараюся віддати, навіть 
цією ‚‚безфарбяістю", чисто 
малярські проблеми і стараю-
ся не бути понурим — бо це 
ніколи не л е ж а л о я мойому 
темпераменті. Декілька остай-
иіх речей це уявні, „фантас-
тнчні" краєвидн. яких я ні-
коли не бачив і не снив. ї хня 
таємничість спричинена не сю 
жетом чи формою, тільки чис-
то кольори стичним н засобами 
та не мас теж нічого спільно-
го з магічним реалізмові". 

„Малярем уявних краєви-
діа" і називає Гуцалюка t 
своїй вдумливій аналізі проф. 
О. Кульчицький.: „Гуцалюк 
хоче бути малярем уявних 
краєвидів. Застерігаємося, що 
у виразі „хоче" не вкладаємо 
ніякого сенсу недовершеності! 
Він не тільки хоче ним бути, 
але й є безперечно справжнім 
малярем уявлених краєвидів. 
Підкреслення слова „хоче" 
мало іншу мету: ствердити, 
що в мистецтві Г у ц а л ю к а від-
чувасться лінія хотіння, впер-
тоді, коли це прямування 
тоді, коли це пр'ямування, 
скероване на мистецькі досяг-
нення, як це часто в Гуцалю-
ка — буває несвідомим.'" 

Щ е одне, незвичайно ха-
рактеристечне, та психологіч-
не цікаве вндвигас професор 
Кульчицький. „Гуцалюк є 
рідким прикладом українця, 
щ о не тільки не відчуває 
вродженої ворожости до міс-
та-молиха, яка виразною ннт-
кою тягнеться в нашій мис-
тецькій творчості від ПІДМО-
гильного а ж д о Гйіздовсько-
го, не тільки поєднався з міс-
том, але й став його ентузіяс-
тичним прихильником." 

Ред. ЖдановИч написав: 
„Він бачить Париж очима за-
коханого. Коли б хтось бар-
вну її залиту сонцем Венецію, 
чи Севілью намалював ясним, 
майже білим кольором — це 
було б зрозумілим. А л е за-
димлений, майже чорний, Па-
рнж намалювати мало не 61-
лим кольором, як це бачимо 
в „Мостах на Сені" чи в 
„Шлюзі От. Мартеќ" — це 
вже пісня закоханого. Його 
панорама паризьких дахів, 
так оспіваних поемами, маляр 
ями й музиками, це також 
після закоханого, щ о ідеалі-
зус предмет свого захоплен-
ня." 

Це саме відчули також і 
французи . Рецеиз. „Рев'ю Пв-
рламентер" писав: „Гуцалюк 
повернувся д о нас по двох 
роках відсутності!, тим разом 
щоб утвердити себе остаточно 
у Франції. Ного ` перша вйс-
тавка б у л а повна обіцянок, 
які він тепер сповнив. Його 
графічність є більше перекон-
лива і більше насичена. Його 
лініям, що трохи склонюють-
ся до Карзу, не бракує еле-
гантности. Його кол ір—тепер 
він любується в сірих, але теп 
л и х сірих, що проблискують 
мов перли, його Париж, Дуже 
поетичні; вже внедовзі стане 
він справжнім парижанином". 

Я н ж е тоді погодити оту по-
знтнану, поетичну, захоплену, 
життєрадісність Гуцалюка з 
добровільним, самому на себе 
наложеним обмеженням пале-
ти? Не я один ставлю собі 
те питання. „Журнал дель а-
матор д'ар" написав: „Гуца-
люк малює, так би мовити, 
тільки дахи та фасади домів. 
Він старається якнайбільше 
уникати всіх живих кольорів. 
Як можна заінтересувати нас 
таким невдячним сюжетом, 
трактованим майже виключно 
в сірій манері? Це його сек-
'рет!". 

На цей його секрет вже і 
ми цікаві, і добре, що після 
виставок восени в Італії мис-
тец'ь плянус навесні виставку 
в Н ю йорќу . А до того часу 
не залишається нам нічого ін-
шого, як з увагою слідкувати 

Василь Мудрий оасиль ПУДРВШ -

НОВІ ПРАЦІ ВОЛОДИМИРА ДОРОШЕНКА 

УВАГА! — РОЧЕСТЕР, Н.И.І ОКОЛИЦЯ! 
РІЧНИЙ ПІКНІК 

У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О Д О М У 
З і в В І Д Д І Л У У Н С О Ю З У в Р О Ч Е С Т Е Р 

В НЕДІЛІоГ 26-ГО''ЛИПНЯ 1959 р. 
В м і с ц е в о с т і Т У Р С Е М П А Р К ( T H U R S A M P A R K ) 

П о ч а т о к О ЃОД. 1-ІЙ ПО по-1. 
ЗАБАВИ — РОЗРИВЌИ — МУЗИКА. 
ДОБІРЯІ НАПИЃКИ І ПЕРЕКУСКА. 

В випадку бездереривного допгу, пікнік відбудеться в той 
самий час в залих Українського Народного Дому 

Всі члени беруть участь обов'язково! 
До участи запрошуємо також всіх Українців Рочестеру! 

Управа. 

Н а ш неструджений иауко-
внн дослідник і б ібліограф 
Володимир Дсорошейќо знов 
збагатив українську духову 
скарбницю двома цінними пу-
блікаціямн про наше Минуле. 
Першу з цих публікація ав-
тор назвав „jrfaHi(pect РуСь-
коТ †рійці". Праця прйсвяч`е-
на 120-річчю появи „Русал-
ки Дністрової". Ширилась 
вона накладок видавництва 
„ А м е р и к а " у ФнлаДелфП 
1959 р. Ц ю працю автор виго-
лосив на спільному зйсіДаниі 
філологічної секції H f f j F l лі-
тературНої секції Ў В А Н І$-го 
жовтня 1958 р. в Н ю й о р ќ у . 

Д р у г а значно більша иу 
блікація прКзначейа „Maft?pi 
всіх українських установ" На 
галицькій земЛІ †оварйству 
„Просвіт%" з в`вѓоди Вв-річчя 
П засйуваМйя. Ця праця поба-
чила світ накладом „Мьло-
Дої Піюсвіти ім. Мнтро†іоЛита 
А. Шептнцького" у ФЙладеЛ-
фії 1959 р. 

Обидві ці праці писані в 
емігрантських умовќќах І прн 
недостачі д ж е р е л ; тойў треба 
подивляти енергію та хист 
автора, що дозволили йому громадянства. Був час, коли 
зЮрати таи бйгйто МаііевЬІлу ..ppo^:вiтa , , видавала шкільиі 
і так солідно його вййоЬйс "^РУ 4 """"- Д л я поборюван-

менности" був Михайло Воз-
няк. Якщо „Просвіта" нічого 
більше ИЄ видала б тільки ц ю 
„Українську Письменність", 
то вже це б у л о б велитенсь-
кою її заслугою. А л е „Просві-
†а" видала ще й багато Ін-
шнх цінних видань, як „Істо-
рію Українського пнсьменст-
ва" М. Возня.ка ( 3 томи), 
„Українські думи" Філярвта 
Колессн, два господаг)ські під-
ручннки С й д о р а К у з и к а 
„Взірцевий господар", перед 
першою великою війною 1 ве 
ЛиИий „Господарський Порад 
ник" М. ТворМдла ПІД кіін-ць 
1920-тих potdB. . 

В серії видань ф о н д у „Учі-
теся" появились коштом „Про-
світн" МІЖ ІНШИМ †НЌі цінні 
Праці: „Історія українського 
мистецтва" Миколи Голубця, 
рро історію українського дер-
жавннцтаа Оиеллйа Терлець-
кого, ‚‚Історія україЯськоі`о 
театру" Степана Чариецького 
та інші. ‚‚Просвіта" вндава-
ла цілу низку журналів фахо-
вого культурно - освітнього 
характеру. А л е видавала і 
популярно науковий ж у р -
йал „Жнттн і знання", Що 
здобув собі масового читача 
серед усіх шарів українського 

солідно його винирне 
тати. 

Праця Про „ П р о с в і т у " 
обійиас не тільки всес‡ороННу 
її діяльність у початќих але й 
подас багатий матеріал Про її 
чисто освітиво-нультурйу аќ-
цію в краю та майже уповні 
вечерпус пребагату вндавнн-
чу діяльність цього найстар-
шого бастіону новочасної ук-
раїнськоі культури. Вб чого 
„Просвіта" за свій Недовгий 
вік не видавала? Вона вида-
вала популярні літертурні 
твори для масового поширю-
вання; господарські ПІдручПП-
кн; правќі поўчення; ЙІДРУч-
ннкк Пасічнкцтва; інструкції 
Про заснування читалень, чн-
тальняннх крамниць, поаич-
кових кас, громадських шпнх 
ЛІрів 1 †. и. „Просвіта" внда-
лв обемнсту ілюстровану 
Історію України в своїх почат-
кап, а П автором був Олексай-
д е р Варвшськнй. Були Це пер-
ша Популярного тнпу Історій 
не тільки Й Галичині, але н 
Ив всіх українських земляк. 
„ П р о с і І т а " видала ВІДОМІ 
книжки Івана Франка про 
„Скасування панщини" та 
д-ра Лонгнна Цегельського 
„Русь Україна І Московщина". 

„Просвіта" видавала кален-
дарі, які були пренраснимн 
альманахами л і т е ратурних 
оригінальних творів, попу-
ллрних статѓей на різні прак-
тичяі теми й оглядів иайваж-
нішнх п о д і й уираІнського 
жиг‡я з а даний рік. Покійний 
Іван Франко зредагував ба-
гато тих альманахів „Просві-
тн" і в них друкував своТ нре-
гар`ні оповідання. „Просвіта" 
приступила д е щ о пізніше до 
видавання „Української пись-
менности", себто творів ухра-
Інськи.ч літераі^'ряих илясм-
ків. Це були великі книги, 
яких появилося 2 t . „Україн-
ська письменність" б у л а зало . 
матќована Юліяном Романчу-
ком, що був теж ЇЇ першим 
і довголітнім редактороМ(. Піс-
ля иього два томи зредагуваь 
д - р Іван Брми, а по ньому 
постійним редактором „Пясь-

і , і і т и ї ї їді 
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за реакцією молодого мистця 
на свої успіхи, та йові гори-
зонти, щ о йому розкрилися. 
Як досі, наші побоювання, щ о 
цей великий крок вперед прн 
йшов може трохи з а швидко, 
та може відбитися від'ємно на 
дальшому мистецькому роз-
витку Л. Гуцалюка, — зов-
сім непотрібні. В своному ос-
танньому листі вів пише на 
цю тему ось щ о : „Ви пору-
шили д у ж е важливе питання 
— справи сумнівів і впливу 
подій на мій дальший розви-
ток. Ці справи д у ж е мене 
турбують. Часом людина пи-
тас сама себе, чи продаяса об-
разів взагалі б у л а дійсним 
успіхом, чи радше я просто 
малював під смак публіки? 
Все ж таки я думаю, що я 
працював, щоб задоволити пе-
редусім самого себе; чи радше 
не так задоволити, як вияви-
тн те, що в мені сидить. Пря-
ходить теж питання, чи не 
почну и працювати „серйоз-
но", залишаючися при тому 
самому, що роблю дос і? Д у -
маю, що це з моїм темпера-
меитом неможливе, бо мене 
завжди щось гонить до різних 
експериментів та шукань: 
хоч моя виставка мала нра-
ще враження цілостн та едяо-
сти як попередні, то все ж 
таки відчулося різниці в по-
одиноких полотнах інше тра-
ктування, інші розв'язки ко-
льорнту та композиції Все ж 
я здаю собі справу з різних 
небезпек зв'язаних з матерія-
л ьннм успіхом, і тому мені бў-
де легше їх вистерігатися . . . 
Треба думати про малювання 
і того, що передокною; а мя-
нуле — Хай воно І приємне, 
треба забувати; щ о б не було 
завадою в дальшій праці": 

ня Неграмотвоснтн: видала 
кілька спеціальних букварів 
Длд дорослих неграмотних. 

Величезною зАслугою Вол. 
Дорощенќа є не тільки те, що 
він зумів викресати стільки 
благородного вогню любовн 
д о „Просвіти", але передовсім 
те, щ о він виказав наглядни-
мн ф а к т а м и непереможний 
вплив „Просвіти" на все ук-
раінство земного ґльобу. Ба-
ѓато часу й дослідчої праці 
він прнсвятив „Просвітам" на 
Східній Україні, що їх органІ-
зуваЛи там по революції 1906 
р. по всіх містах України, а 
які скоро влада порозв'язу-
вала. По революції 1017 р. 
„Просвіти" організували там 
масово. І б у л а така маса, що 
в Києві покликано д о життя 
„Союз Просвіт", що видавай 
свій фаховий журнал . Твер-
д о ю ногою ставали „Просні-
ти" серед українського НасЄ-
леяня за Уралом на Сірому і 
Зеленому Клині, а з-над Аму-
ру вони найшли пізніше до-
рогу і д о МаНджурії разом з 
ўќра{йськими втікачами від 
„п р о л етарськоГ , диктатури. 
Комуністи всі „Просвіти" ЗЛІ-
квідували. 

Про впливи „Просвіти" І 
про засновування „Просвіт" 
у заморських краях ВолодИ-
мир Д о р о ш е н к о призбирав 
нові ређеляційні матеріялй. 
Отже мова там про ЗДА, Ка-
наду, Бразилію, Аргентину, 
Уругвай та Парагвай, про за-
снування „Просвіт" на зразок 
старокрасвих читалень „Про-
світн" як і про тиорення 
„Просвіт" як самосѓійних ор-
ганізаційннх осередків длЛ 
уиіверсальйях Потреб пересе-
ленців. Багато }'ваги прКсвя-
чено „Молодій Просвіті ІМ. 
Митрополита Андрія Ш е й -
тнцЬкого" у Фяладелфії", д е 
вона завдяки енергії п. Я. Та-
томнра. проявляє видатиў ді-
яльиість. 

Не зважаючи на д у ж е не-
зќачні та дрібні недогляди в 
реєстрації фактів з жйттЯ 
„Просвіти" та в реєстрації 
праць про „Просвіту", щ о бу-
ло зумовлене, як це вище п а -
креслено, еміграційними умо-
винами, це ніяк не зменшує 
велидої вартостн цілої праці. 
Навпаки вона мас всі дані 
яа те, щоб на довгі роки бути 
найкращим джерелом іифор-
мацій про „Просвіту" серед 
українського громадянства і 
його молоді. За обі ці праці 
належиться Авторові не тіль-
ки щире признання, але й 
велика українська громадян-
ська подяка. 

Вступайте в члена Украіисько-
го Народного Сомкіу, бо вія дат. 
Вам дешеві та анѓідќі ріані ро-
дн забезпечення життя І рівно, 
часно с оборонцем української 
справи а Америці. Українськая 
НароднмД Союз поважак)ть І 
американці яв тільна завдяки 
70 тнсачамя членства і 20-тя 
мільйонопог'о майна, але 1 за 
його гіДИу, віѓокоавтріотвчку 

поставу в обороні свободв 
1 демократП. 

50-ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ЗАСЛУЖЕНОГО 
СВЯЩЕНИКА-ПІОНЕРА . 

Перед першою світовою вій-
яою прибув д о Америки моло-
денький священик о. Анто-
ннн Уляницький зі своєю 
пружиною Стефанісю з Сіми-
ноннчів. — Тяжкі то були ча-
сп для влади церковної і для 
священства. ЧасН, коля укра-
1нс ькі громади були часто 
ве:1 церкви, без дому парохі-
ильиого. а прб школи ніхто 
ft не дуМав тоді. Нарід доМа-
гався передусім дому Божо-
го. 

Першою громадою, яку н і -
дав о. Уляницькому — бл . й. 
Владика Сотер ОртянськНй, 
була в Ковсвіллі, Пенсилве-
ніг,. За церкву там б у л а дере-
В'яна ш и п а , прибрана в 
середині образами. Дому па-
рйфіяльного не було . На неді-
лі доїжджав священик з Фи-
ладелфії. — Тому То і і д р а з у 
треба було братися д о будови 
нової церкви. О. Уляницький 
вннаіішов. набув і посвятив 
площу а гарнім положенні 
під нову церкву. — Треба бу-
ло збирати фонди на будову. 
Громада б у л а Невеличка, ко-
ло 70 родин — при тім не від 
речі треба зазначити, що ук-
раїнські люди в той час були 
иоіібідніші, деколи не пнсь-
менні, інтелігенції зовсім не 
було. — Хоч Добрі були сер-
цеМ, але оголомщені добробу-
тои в новій країні 1 деколи з 
Мильним розумінням амери-
иаиськаї свободи — творили 
вони тяжкий елемент для 
свого релігійного проводу 

Здоров'я д р у ж н и й о. Уля-
ницького вимагало зміни клі-
мату. тому він просив про пе-
ренесення д о Північної Д а -
коти, де степв-фарми Нагаду-
вали рідний край, за яким 
обоє все тужили. 

Історія парохії в Ковтснвіл-
лі. Па., — це неначе одна і та 
саМа історія в житті цього 
священика і його дружини. В 
протязі 50 літ обоє вони сво-

Їо працею 1 мандрівкою по 
Мериці і українських гроМа-

д а х докладали вірно І ревно 
свої цеголки до розбудови ук-
раїнських парохій. — Най-
замітнішим є заложення ці-
лоденної 8-клясової українсь-
кої кат. школи в Сентралія, 
Па,, як також розпочата там 
о. Уляницьким будова шкіль-
ного будинку. Сентралія в той 
час числила лише 90 плат-
них родин — люди майже не 
працювали, бо обі вугільняні 
компанії стояли зачинені. А л е 
за Приміром і працею п- Уля-
шгцької, яка все в кожній 
громаді — провадила вечірні 
школи, І урйджувала. ховцер-
ти- та' давала вистави тевт-
ральні — люди в Сентралії 
зрозуміли і оцінили вагу ви-
хќванна дѓгей в релігійному 
національному дусі, і тому 
майже не ставили опору, ко-
лп о. Уляницький спровадив 
Сестри Васнлйяяки і зголосив 
отворення цілоденної укра-
їнсі.коі католицької школи. 

Треба відмітити, що на ба-
жання Владики Кир Констан-
Т"на 0t Уляницький і його 
дружина влаштували і пере-
Е(`.пі успішно два декинальні 
„Українські Дні" на дохід 
школи в СтемфордІ, Конн. 
Один „Уќраѓйський День" був 
у МекКеду, Па., п другий У 
Френкфорді, Па. — У Френк-
форді перебув о. Ювілят 8 
літ Сплатив там весь довг на 
церкві і полишив поважну су-
му гроша Иа будову Нової 
церкви. Зорганізував там ук-
раінських католицьких вете-
раиів і був їх капеланом. Та-
кож заложив Сестрицтво мо-
лсдшнх жінок. 

Ця праця отця і ного дру-
жинн не п р и д б а л и йому 
якихсь почестей, бо він не 
для цього працював, але по-
лишнли по собі незабутнє 
душевне вдоволення, і ту Во-
гом д а н у нагороду, що ось 
позволив йому Всевишній 
‚доплисти д о берега" і від-
святкувати 14-го червня свій 
Золотий Ювілей Священства 
у власній хаті зі своєю дру-
жнною і четверома дітьми на 
високих становищах — в ото-
ченні достойних 1 вельмиша-
нованих гостей і приятелів. 

Ювілейну Торжественяу Лі-
тургІЮ підслухав о. Ювілят 
в церкві св. Иосафата у 
Френкфорді в неділю 14-го 
червня, о ѓод. 8 раНКу. Парох 
цієї церкви о. Мир% Хари-
на подбав про те, що місцевий 

СКУЛЬПТОР МИХАЙЛО УРБАН 
ЇДЕ ДО ІТАЛІЇ 

хор співав під час відправи, 
в сам вія виголосив гарну ю-
ві.-іенну проповідь, а при кійці 
вручив о. Ювілятові гарні да-
рн від парохії, від місцевих 
ветеранів і Марійської Д р у -
жннн. Ювілейний бенкет від-
бувся вечером в домі о. Юві-
лята, в якім взяло участь ко-
ло 50 осіб, численне свяЩек-
ство, представники Штелігей-
ціі і мистецьких кол. 

Першим достойййм гостеМ 
був Преосв. Єпископ Номінат 
Платон Корииляк, а далі о. 
д-р Василь Макух, ректор Се-
минарії у Вашингтоні, о. 
монс. д-р Стефан Тиханський, 
о. Василь Головінський. еко-
ном Филаделфійської Архи-
епархії з дружиною — о. про-
фесор Андрій Мельник, о. 
совітник Петро Липин, о. 
Юліян Слонськнй з дружи-
ною — та о. Яр. Кекіш з 
Бронќеў, Н. И. і о. декан Д . 
Піуль з Вашингтону, оба 
шкільні .тчиіариші о. Ювілята, 
— о. монс. Тиханський, який 
зайняв ролю товстманстра 
сам виголосив вступне слово 
до о. Ювілята, потім Попросив 
до слова о. Д . Ш у л я і о. Яр. 
Кскіша — як також редакто-
ра „Америки" п. д-ра Грягора 
Лужиицького І ред. амери-
канського часопису „Ди Ів-
нійг Вулетея" п. д-ра Філіпа 
Шефера. — Доня панства 
Уляницькихх п. Дарі а Дері-
йова промовила по англійсь-
ки від родини. 

Привіти закінчив-Єпнскоп-
Номіиат Кир Платон, який 
у ссойому слові з'ясував аа-
жливу ролю священика і fto-
го Богом дані вартості. 

О. Ювілят щиро-сердечно 
подякував всім приявяйм за 
л а с к а в у участь в цім родин-
нім торжестві. 

Програма під час бенкету' 
складаласня зі сольо-співу п. 
Діди Уляннцької І декляма-
ції малого внучка Романа, 
який зворушливо виголосив 
„Слово" з поеми Т.Шевченка. 

Іншими гостями на юаілей-
нім бенкеті були д-р В. Галан 
з д р у ж и н о ю , д-р А. Рудниць-
кий з дружиною, д-р Гр. Це-
гельськин з дружиною і до-
нею Аиізісю, д-р Ф. Ш е ф е р з 
дружиною д-р В. Пацлавсь-
кий, д-р Роман УляннцькиЙ. 
д-р О. Дерій з дружиною', п. 
Марія Лужницька, п. Слава 
Мерріт, д-р М. Стрийський з 
дружиною, п Н. Сндрінська і 
доня п. Рома (на візиті з 
Польщі) , п. ЛесЯ Кінаш. п. 
Оля Мосьондз та інші. 

11. II. 

виставці американських мнст-
ців - ветеранів ,що відбуласл 
минулого року в ШЛМер` Г%а-
М в икаго. На цій вМстаіці 
каш скульптор здобув п е р ш у 
нагороду, про Що широко д и -
сала шикаґовська преса ,по-
міщуючи аннмки скульптора 
та його творів. В сунасяу во-
ру праці Михайла Урбаян, вн-
ставлені у виставці ?, зв . ‚^га-
вінія Apr Фестивал 1^69", Що 
триваі; від ЗО червня д е 1в-тч) 
с'ерпня ц. р. Крѓм тоѓй, ЙМ; 
стеці, Має запротоевяя` взяти 
участь у виставці в Бостоні, 
яко відбудеться цмЯ осеич-

Молодий мистсць пильно 
студіює італійську мову, щоб 
не приїхати до Флоренції „без 
язика". Михайло УрОаЯ не 
концентрує виключно свого Уѓ 
вагу на мармур та сталь, що 
їх масу перетоплки: він у зв-
хоплюючу скульптуру, вле`Й 
бере активну участь у суќ-
пільно - громадському житті 
української молоді. Вій № ' ж 
був співорганізатороаг і осно-
воположннком ѓ'ви , ;Мно-

Луці б і л і Самбора, џ Західній Іл і т" — об'сдиаяям и т д о д н х 
Україні. Під час воєнної хур- мнстців слова обрдзотворчо-
товини д о гімназії ходив у 1 г о иистептва й екульйтуря в 

12-го червня в Шнкпґовсь 
кому Інституті Мистецтва о-
держав академічний ступінь 
бакалявра мистецтва (бече-
лор о ф ф а й я артс) з д ілян-
ќа скульптури молодий укра-
інськнн мнстець, Михайло Ур-
бан. Молодий скульптор сту-
діював в Інституті від 1954-го 
року, а за сяоі усггіхн в нау-
Щ й нйстецькій роботі отри-
мував повну стипендію впро-
довж остаяиіх трьох років. А-
вершком успіху б у л о призна-
ченнх йому першої нагороди 
Інституту з нагоди закінчея-
ня академічного року. Ця о-
дивпка того радо нагорода в 
сумі 3,500 доларів прнаначе-
них на продовжування і по-
глибленвя дбтеперішніх сту-
ДІЙ закордоно'м. Наќ Михайло 
Урбан, власкин т .зв. Едвард 
Л. Раєрсон ФореЙи Тревелінг 
Фелловшип, вибрав Італію, 
як країну ,в якій сподівається 
найкраще поглибМтп своє 
знання та вправність у скуль-
птурі. . ь 

Він народжений в 1928 р. в 

Дрогобичі, а відтак доля ќв 
нула його д о Реґенсбургу , Ні-
меччина, д е він закінчив гім-
назію в 1948 році. Мо прнїз-
д і . д о З Д А л 1951 - 1953 pp. 
служив він в американській. ќу. Люблений с в о а ш --щкі. 
армії ,в більшості в окопах І ВИМИ товаришамў, ^щоро 

Шикаго. Рівно ж валам} І № 
себе активно під час свого 
перебування в Н ю Норму, j џ 
1957 році в праці Об'сщяо-т-
ня Молодих Мнстців Н ю й о р 1 

н а кореанському фронті. 
Читачам „Свободи" праці 

Молодого скульптора відомі з 
рецензій мистецьких виста-
вок, зокрема в Н. Норку, в я-
ких вія брав участь: Крім то-
го, праці М. Урбаиа були 
виставлені кількакратно в ши-
каґовських виставках моло-
днх мнстців, до організації я-
кнх він сам чимало прнчнвнв-
ся. Впродовж остакніх трьох 
років, щороку його праці бу-
ли виставлені на річних ви-
ставках Шикаговського Ін-
ституту Мистецтва .Критики 
метрополітальної преси кож-
ночвсИо прихильно вйсловлю-
валясЯ про його праці. 

Свій перший поважний ус-
піх осягнув п. Михайло Ур-
бан своєю участю в річній 

здобував їх „гоЯорабл мвМ-
шин', як також бум відзначў-
ванйй професорським зборок 
Інституту. 

Молодий мнстець ,снн про-
фесора Теодора й Вандн з 
Терлецьких, є членом Укра-
їнського Народного Союзу, 
Відділ „Леви" ч. 399 в Шика-
го. Рівяож його батьки та се-
стра ‚заМужНя Ірина Ст^р%о, 
від свого приїзду д о З Д А с 
членами УНСоюзу. 

П .Надгвкміиеьжкй ) 

ОгудІДна (Каледжоаа) ГрамотаЎ. 
Українського НароДпого Союзу` 
ааиепнить ваШКм дітям васок} j 
І ту дії. а з ними краще Я para- г 
тіше життя! Не зводікаатЄ зі 
аабеапечекяям наших д 1,т є й ! 
Нехай вони ѓгаяўть ювіле`Вшокв 

ЧЛШАМІІ Cottvay ! 

- - - - - Г гптпгл^ 

Д - р О. МЛРГГЧАК ПРОФК-
СОР УКРАЇНСЬКОГО т к х -

ШЧП()ГО ІНСТИТУТУ 

Ню Иорк. — Український 
Технічний Інститут у Ню Иор 
ќу найменував професором 
міжнародного права Д-ра О-
лександра Марітчака. Номі-
нація важна з днем 15-го 
червня ц. р. Д-р О. Марітчак 
був професором права та ке-
рівником катедри міжнародно 
го права у Львівському у-
ніверситеті, а пізніше вже на 
еміграції був професором між-
народишо права в Українсь-
кій Високій Економічній шко-
лі в Мюнхені. Проф. О. Маріт-
чак бере живу участь в гро-
мадсько-політичному житті в 
Дітройті та працює як журиа-
ліст і науковець. 

Д-Р ВОЛОДИМИР ГУК 
Д-Р СТЕФАНІЙ ГУН 

Щ LBffOX STREET — NEWARK в, N. J. 
повертають з вакацій і починають знову 

о р д и н у в а т и 
з ДМЄМ 27-го Липня 1959 р. 

Нї9$фф9Џ04іЛіфЛЛвш^фФ9ітм^$ФФвФ0$99Лв9і9І^фШгІШЛЛт -

„УКРАШСЬІШИ №КАР'' 
д - р а А . Т . К 1 Б З Е Я 

Нова доповнене І виправлене виданая. 
Киажха охошпое всі недуги і подав способе їж 

„УИг`АїЙСКіЯІ Д І Ќ А Н в вааяМ уараЬіЬіІІЙ хат4І 
Шва — 56-00 
з належністю 

"8V0B0DA", 81-83 Orand St., Jeney City S, № І . 

аЄВб 
Trident SaTittfB and Loan 

of Chicago, Шпош і 

Д і л и м о с я сумного в і с т к о ю , щ о 2 1 - г о л и п н и 1 9 5 9 р. 
у п о к о ї в с я в Козі в Д і т р о й т і н а 5 0 роц і ж и т т я , б л . it. 

МИХАЙЛО БОРОВСЬКИИ 
пастор Українсько{ Пресвятерської Церква в Ню Порќу 

та член Головної Улрави Українського Євангельського Оо'і;дияяия 
в Північній Америці. , 

Похорон відбудеться в суботу 25-го липня 1959 р,, о ѓод. 10-ift рано 
в Дітройті, з пох. дому Saiowlch A Stephen, 3932 Livernois Avenue на 

Evergreen Cemetery npn Woodward Averrue. 
В Каплиці цього самого пох. дому відбудеться в п'ятницю 24-гп 
липня, о ѓод. 7-ій вечером ПОМИНАЛЬНЕ БОТОСЛУЖЕННЯ. 
Но.и'іі) riuuIAiiaro було, щоб бажаючі замість КВІТІВ на Його могилу дали гаоі даре 

на працю Українського Євангельського Об'сднання в Піннічній ЛиррнцІ. 

Г о л о в н а У п р а в а 
У к р а ї н с ь к о г о Є в а н г е л ь с ь к о г о О б ' с д н а н н я в П. А . 

т а б р а т В о л о д и м и р з Р о д и н о ю 

ПОШТОВА С К Р И Н К А Є 

Б А Н К О В О Ю Ф І Л І Є Ю А л % 

ОЩАДНОСТЕЙ „ Т Р А Й Д Е Н Т А -

т ООМЧУСИО пошту, м олсгжут оаімш МАОТОЖАИ аяачв 
хм кл ѓшва отАдиостгя. иии м и HUAAMTE чн мваѓлт. 

ВАШІ ГРОШІ Б ВСЕ ОБЕЗпЕЧЕЙІ 
яхто і нллмх кжмтіі fee tTMna ВИІТА поаіллючм м і чт, Мп 
одтают тшш ид НАС уаагмкх мо и м ошАдіюсіа в аияжт-

" $10,000.00 
ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛ СЕЙВШГС Ш ЛОВН ІНШУРЕЙС 

ВАШ (ГОЇШ ПГОииіІГЮГЮІ 41 РЯИО і по: 
ДАМА ДО иоі(ХО ІЮМТА OtflX I H U MtOfМіиУТІ 
НКС ЬАЙ ООПІМЯ ШДСОІОк М іиіКЯ ІССІЦк. 
BMtttV Atd ЕАЛАПТГ TLUHHtT#tO ИЛиМ fSLUM ромтвкь а 
ТГМі)Ш. ПОІИЬНОІ им ДМ ММЧАГІУММ MM ђЙОГО І 
tOMOtOnl WMto ОШАЛЖУ(АММ. 

ДИВІДЕНДИ ВИПЛАЧУЄМО ІВВВІЧЯО 
U КВГГНЯ І U ЖОВТНЯ 

TRIDENT 

їтшшїїщ 
КНИЖКОВА НОВИНА! 

ДОКІЯ ГУМЕННА 

ВІЧНІ ВОГНІ АЛЬБЕРТИ 
:іМІ(`Т: Вічні вогні. БЛИСК Едмонтону. Дідн І нащадки. ВвТ-

ва за ім'я. Дві журби. Пані Яяда показўе. Шукаю 
бідної фл{)ми. Келгорійі-ькі дядьки. Я побвааюсл 
за диноаннрпми. Холодна краса. Відсвіти північно-
го сяйва. 

; Огор. — 183 Ціна — $2.00 
9 

Належність просимо слати чеками або поштовими 
переказами, на адресу: 

І "Svoboda" 
Р. О. Box 346 — Jersey City З, І$. J. І 



12 найпопулярнішихв окремих стейтах 
демократів кандидуватимуть у правиборах 

1960 року 
яких вщбуваються ѓгра вибори, 

Вашннгон. — В 1960 році 
В президентських правиборах 
братимуть участь аж І2 де-
мократичних стентовнх ф.іво-
ріггѓв, хоч число тих стейтів, 
які відбувають правябори зма-
ліло з 18-ох до 15-ох, бо А-
л'яска, Міннесота. і Монтаяа 
скасували правнборн після 
1956 року. Тільки в стейтах 
Ввст Вірджіиія, Небраска і 
Ню ГемпиіІр не внступатн-
муть стентову фаворити, як 
кандидати на президента; те 
саме буде і в Дистрикті Ко-
.кумбія, а всі інші стейтн, в 

Р" Џ П Р А Ц Я 9 
Ш HELP WANTED FEMALF О 

L E A R N E R S 
POP EMBROIDERY TRADE 

Air Conditioned 
Добра початкова платня 

В. Н. S. EMBROIDERY 
7013 Polk SL — GuttcnbcfR. N. J. 

UN 79053 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу „ 

_? 

ВЕСТВУРІ. Л. АИ. — Управа 
Відл 267 УНС. повідомляє всЬс 
членів, що Піврічні Збори піл-
вўдуться в суботу, дня 25 лип-
ня, 1859 р. в домі фін. секр. прн 
318 Swalm St.. — Wesftoiirv. 

Управа. 

MISCELLANEOUS 

ALBERT MAFER, toe. 
Pork Store 

- Наялітпв вспрове, яг̀ яоо 
' і м'ясві вироби. 

Гуртовій і дрібний розпродав 
1027 Washington A venae 

TRzoxMtt 8-8193 Bronx 87. N. V 
r , . . . . і , , , - , . _ _ _ _ _ 

JOHN KRAUSS, Inc. 
117-09 Liberty Ave. (Retafl Store) 

Rkbmood Hffl, Long lalaad 
М'ЯСО 

М'ЯСНІ ВИРОБИ 

ALLER Л WEBER 
BOUSE of QVAUTtm 

. 2nd Ate, New York 
28-28 Stettw.y Аѓй, Astoria 

56-54 Myrtle Ave. radRcvood 
310 rront SL, Herapstead 
41-08 Main SL, Flashing, L. L 

WHITE EAGLE MARKETS 
Meats gi Provisions — Роги 
Наші ковбаса відомі з своєї 

якостн 1 смаі.у. 
Крамниці містяться: 

628 5th Ave- - 44105th Am, 
Brooklyn. , ' 

664 Manhattan Ave-. Oreee 
Point, Brooklyn. 

68-35 Grand Ave. Maspeth, L L 
Main Office: Tel.: South 8-7347 

виставляють своїх власних 
кандидатів, і чужі кандидати 
не матимуть змоги легко вн-
грати правнбори проти стеи-
тового любимця. Та все таки 
демократичні кандидати, які 
думають про здобуття презн-
дситурн, а а саме сенатори 
Джан Ф. Кеннеді і Гюберт Г. 
Гомфрі мусітимуть змірити 
свої сили і в стейтах із стей-
товимн фаворитами. Між ін-
іьнмн демократичними кандн-
датами вже тепер згадують: 
г}бернатора Ню Джерзі Ро-
берта П. Маннера, губернато-
рд Каліфорнії Едмунда Дж. 
Бранна, сенатора Вільяма 
Проксмесра з Висконсіну, се-
нитора P. Венс Гартќі з Ін-
діяии. Сенатор Лнядон Б. 
Джансоя і давніший кандя-
дат Адлей Е. Стівенсон не 
братимуть участи у правибо-
рвх, але вони мають канди-
дувати на крайовій номіна-
ційній Конвенції, коли б роз-
стрілені були голоси, І важко 
було б вибрати кандидатів в 
перших голосуваннях. 

Короткі Вістки 
# Демократичнќа член ле-

ґіслятури в Олбані, Н. Н- Ар-
тур Левіт передбачав, що губер. 
Роксфеллер буде республікам, 
каядидатом на президента в 
1960 році, бо мовляв, він пІдго. 
товлясться до цього працею на 
теперішньому пості. Рокеіраллер 
добився цього року підвищення 
стейтовнх податків, а наяблнж-
чого року матиме надвишку в 
сумі 130 мільйонів доларів, і це 
буде аргументом про його добру 
фінансову господарку. 

ф Альжщкьќі п а р т и з а н и 
твердять, що минулого ТИЖНЯ 
вони провели успішќна наскок 
на французький форт Лін Заяв 
на тунісько - аЯьжирському 
кордоні, обстрілявши Його особ-
лнвями гра нятажи, що внтворю-
ють велику гаряч, і „живцем 
спаливши" 200 вояків, французи 
признають факт цієї атаки, але 
твердять, що П відбито з утра-
тою 50-х партизанів, а самі ма-
лн тільки трьох ранених. 

# Італійські галети зняли крнк 
з приводу вербування дітей бід-
них батьків, яких перевозять до 
Америки, де ЇХ- яДОИ tyWTb SK-
Можні американці італійського 
роду: Деякі матері, які погоди-
лясь віддати своїх дітей на 
адоптацію, в останній хвилині 
передумали і прн помочі поліції 
стримали їх виїзд. В інших ви-
палках самі діти наробили 
алярму. Над ціѓю справою де-
батуватнме парламент. Комуні-
стя крячать про .‚торгівлю діть-
мн" на Якій користанѓѓь нЄсо-
пігні посередники. 

U Останньої неділі над Ню 
Иорком пройшла громовиця, 
внаслідок якої ва пляжі Орчард. 
згинуло 4 особи. Під час бурі 
вони сховалися під деревом в 
яке ударила блискавиця. В(ля 
брами зоопарку'в Вроксі, Н, И., 
блискавицею спаралізувало чо-
тќрьох осіб, які також схове-
лнся під високим деревом. 

% Губернатоц етейту Айдаго 
Роберт Е. Ѓмийні, вернувшись 
із поїздки по СССР, заявив, що 
совстські провідники зовсім не 
думають змінювати с-воіх полі 
тичннх або екоаомічннх цілей, і 
тому ЗДА мусять бути дуже 
обережні. На думку губерна-
тора, ЗДА завжди вестимуть 
перед у відношенні до ОССР. 

Передбачають збалянсовану закордонну 
торгівлю ЗДА в цьому роїм 

Вашингтон. — Кранова Ра- 000 долярів, а минулого року 
ЗДА вивезли були товарів на да Закордонної Торгівлі пе-

редбачас ,що цього року за-
кордовна торгівля ЗДА буде 
майже збалансована, хоч ім-
порт дійде до рекордової ви`" ших транзакцій із закорд,ок-
сотн._Ця Рада в половині цьо-
го року зробила переоцінку 
своїх передбачувань із січня 
ц. ў. в такому напрямку: 1) 
Експорт мас дійти до 15,900-
000.000 долярів, але до цісї 
суми не враховуються товарів, 
вивезених в рямках військо-
вої допомоги. Це було б трохи 
менше від експорту в 1958 
році — 16,200,000,000 доля-
рів; 2) Імпорт повинен внно-
снти в цьому році 15.000,000-

1,800,000,000 долярів менше 
Ця сама Рада Закор. Торгівлі 
передбачас дальший відплив 
золота із ЗДА, а внаслідок ін-

нимн країнами з цісї країни 
відійде закордон золота. І до -
ларів на суму 4,900,000,000 
долярів. Минулого року `за-
кордонні держави збільшили 
свої запаси золота і долярів 
на суму 3,425,000,000 долярів. 
Економісти с т в е р д ж у ' ю т ь 
зріст імпорту ЗДА, який вуьо-
го року може ще збільшитися 
внаслідок страйку сталева -
рів, бо промисл може спрова-
джувати сталь із закордон}-. 

Номуно-нитайських фабричних робітників 
відсилають на ріллю 

Гонг Конґ. —- За вістками, 
які приходять від втікачів з 
комуністичного Китаю і, ча-
стннно, від кореспондентів з 
країн, що втримують з кому-
но - китайським режи`мом ди-
ппоматичні взаємини, в кра-
їні за „бамбусовою завісою" 
почався відворотний соцілль-
но - господарський процес, як 
він був ще рік тому. В мину-
лнх роках комуністичний Ки-
тьй був в гарячці індуотріялі-
звції і мільйони китайських 
селян зганяли з їх сел до 
міст до фабрик. ‚‚Поворот на 

село — це останнє гасло, що 
його кинув комуно - кнтайсь-
ськнй уряд і мільйони робіт-
нкків відсилається з міст на 
села, закриваючи різні фаб-
ричні заклади й фабрики. Го-
ловні дві причини зумовлю-
ють це явище: брак фабрнч-
ннх сирівців внеможлйвлюс 
нормальну продукцію ,і сотні 
тисяч та мільйони робітників 
не мають насправді що робити 
по чЬабриках, — а з кругого 
боку дальший зріст населен-
ня та стихійні нещастя вбері-
гають актуальним марево но-
вого голоду. 

УСС, плянують З'їзд в Сен Кетеринс 
у своє 45-річчя 

Українські Січові Стрільці 
рішили з"їхатись в Сен Кстс-
рняс, Онт. в днях 1 і 2-го сер-
пня 1959 p., щоб' в рямках 

жава. О р г а н і затори З'їзду 
просять усіх, зблизька і дале-
ка, прибути на те Свято, а го-
ловно молодь, яка матиме 
змогу вислухати доповідь про 

Мазепннськнх С в я т к у вань істогяю УСС та ідеологію THX^ 
відзначити 45-ліття вимаршу 
на поле боїв та стрінутись. з 
громадянством. Мала горстка 
УСС залишилася ще в живих, 
і не всі вони зможуть прнбу-
ти. Але ті, які приїдуть ,бу-
дуть мати що пригадувати. 
Кожний пережив великі під-
неслі .хвилі,'' коли існувала 
Незалежна Українська Дер-

які перші вхопили за зброю, 
ще восени 1914 року, і які 
мають за собою ряд перемо-
жних боїв. Початок Свята в 
суботу, 1-го серпня 1959 р. о 
год. 1,30 в залі УНО Сен Ке-
теринс, Онтаріо, вул. Ніягара 
Ст. 177. 
Торонто, липень, 1959 р. 
Комітет 45-ліття З'їзду УСС 

Сенатор Кларк підтримує голову Крайового 
Комітету г - Пола Ботлера 

Вашингтон. —Ліберальний Ню Иорку, що його виступ 
проти демократичного прово-
ду в Конгресі `скріпив його 
становище. „Гадаю, казав він, 

Альжироькі націоналісти стараються 
за підтримку збоку Папи 

сеяатор-демократ Джозеф С. 
Кларк із Пенсилвеніі промов-
ляв на телевізійній програмі і 
заявив, що демократи з Кой-
гресу повинні підтримати го-
лову Крайового Демократич-
ного Комітету Пола М. Бот-
лера, щоб одним фронтом іти 
по цілій країні до виборчого 
успіху восени майбутнього ро-
ку. На думку сенатора Клар-
ка Демократична партія му-
сить мати ‚‚ліберальний ре-
корд", щоб виграти президент. 
ські вибори в 1964) році. Сам 
Ботлер заявив на телевізії в 

що ті, які хотіли мене нагна 
ти з головства в партійному 
комітеті, не зможуть здійсни-
тн своїх плянів". На телевізії 
виступав і сенатор-республі-
канець із Пенсилвенії Гаф 
Скотт ‚який сказав, що в 
Республіканській партії с од-
нозгідність і гармонія, але до-
тепно додав, що „їй недостае 
голосів", що треба буде нап-
равнти прн найближчих внбо. 
pax. 

СЕН. КЕННЕДІ В ГРУДНІ 
ПОВІДОМИТЬ ПРО СВОЮ 

КАНДИДАТУРУ 
Гардфорд, Коняектнкат. —, 

Губернатор стейту 'Коннекти-
кат Абрагам А. Рібікоф. який 
який с давнім приятелем се-
натора Джана Ф. Кеннеді. 
був гостем в домі сенатора і 
6 годин розмовляв із ним про 
його цсргітнчні плянн. Губер-
натор Рібікоф заявив пізніше 
журналістам, що він сам не 
може нічого твердити про по-
літнчні плянн свого приятеля 
але інші близькі особи до 
сен. Кеннеді твердять, що се-
натор в грудні ц. р. повідо-
мить про свою ' кандидатуру 
на президента. Губернатор 
Рібікоф. як перший губер-
натор Коннектикату жндівсь-
кого віровизнання, заявив, що 
католицизм сен. Кеннеді не 
буде перешкодою в' його ви -
борчій перемозі. 

В Е-7^ _̂_ 
New York CHv 

Td.7'OR 3-3550 
КОСМЕТИКА иім. продукц-і 
4711 та креми МІРИ проти 

аесняноа; та для краси. 

Ф Т У а ш У ќ -я—аЎ— 
АНЕЛ Ю; АНД РУШЕВІІЧ. 

народжену а' селі Лешнсві, біля 
Сокаля^`на Львівщині 

пошукує стрисчна сестра 
Софія Аидрушевнч. 

Хто знав бн щобудь про Аиеліо 
Андрушсвнч. Яка в' двадцятих 
роках прибула до ЗДА і прав-
доподібно вийшла замуж. про-
сммо подати На адресу ЗУАДК. 

United Ukrainian American 
ReHcI Committee 
866 II. 7th Street 

PhilaMerphla 23, Pa 

9 Лльжнрськкй закордонво-
революційнвий націоналістич-
няй уряд оскаржує Францію в 
тому, що вона планово псрево-
дить масакру в альжнрських 
селах переодягненими за арабів 
французькими вояками, щоб 
створювати ворожий до націо-
налістів настрій серед населен. 
ня. Альжирськнй уряд плянус 
провести в Ню Иорку нараду 
представників азійсько - афрн-
канського бльоку при Об'єдна-
них Націй щоб обміркувати ту 
здогадну французьку провока-
ційВу змову. 

Хто айви би адресу 
ОЛЕКСИ (Леся) ГАЛЬЧУК-а 

І його молодшого брата 
ФИЛИНА ГАЛЬЧУК-а 

обох з Шеларівець к. Коломиї 
або їх самих, проситься подати 

вістку до: 
League ol Americans 
of Ukrainian Descent 

841 N. Western Avenue X 
Chicago 22, III. 

(для кузинќи Ірсни Ґреджук) 
Лесь Гильнуќ' працював перед 
війною у „МаСлосоюзі" у Льво-
ві, після війни мав бути в За-

хіднІй.КвР0"'-

В А Ќ А Ц І 7 

Рим. — Президент Тунісі!, 
Габіб Бургуїба, бувши в мн-
нулу неділю на поверх одно-
годннтн приватній авдісџції 
в Пали Івана XXIII, старався 
переконати Папу, що фран-
цузьквй спосіб розв'язання 
кризи В Альжирі шляхом вій-
ни — не правильний і не до-
цільвнй. За твердженням за-
хідньої преси, головною ціл-
.ію відвідин Вургуїби у Папн 
було- прясдпаннл- --тТатпг ДТПГ 
справи визволення Альжнру. 
Габіб Бургуїба с людиною за-
хідньої освіти й орієнтації, але 
він віддавна змагає до того, 

французької держави, що во-
вн повинні в безпосередніх 
переговорах з альжирськими 
націоналістами р о з в' 'я'з вти 
справу Альжнру, давппі їому 
самостійність, з тим, 5 Щоб 
Альжнр стзорнв разом з Туні-
сісю і Марокко північно - аф-
рнканську федерацію, яка бў-
ла б з черги в тісному союзі 
з Францією. Папа Іван XXIII 
— за ранІшимИ інформацілин 
преси — дав ніби мрральну 
пТдримку фр^нцІѓзьКом^пре^ 
зндентові де Ґоллевї ДЛЯ ІІО-
го заходів, ступневиміѓ^о.ці-
яльно - скономічннмн й куль-
туі`н.імн реформами йормалі-

щоб. переконати керівників зўвати ситуацію в Альфірі, 

20% 
ЗНИЖКИ 

ВИСИЛАЄМО до ЕВРО-Щ 

Л І К И - че найбільш корисний 
дарунон д о Н Ѓ А Ю ! 

20% 
знцжки 

—' Ѓармѓѓія хоставн. — Мато оплачўеться туї. — 
ВИСИЛАЄМО лктлнс ЬКОЮ ПОШТОЮ. 

Rhnffoe, РепкНІІп, Streptomycin, Glucose, Сусіозегте, VHBnttha 
— h-gapyrin, Orfnase (dlabetee), Urodan. 

Спвціялістя европ. рецепт полагодять Ваші рецепти точно 
СПЕЦІЯЛЬНІ ПАЧКИ 

аав творах на туберкульозу, аџ і рея нам, ЏШ маткт, 
діябетя-іа, з внсокмм тисненням крояя 1 т. д. 

Тевкі найлонові елястичні ПАНЧОХИ, вартостя $15.00 
за $4.95 

Говоримо українською, російською і польською мовами. 
Пишіть або телефонуйте: 

В. Feldman P h a r m a c y 
111 Ave. "A" A 7th Street NEW YORK CITY 

Tel.: OR 7-5980 
СШЕЩЯЛЬНО: Прн замовленні поштою або особисто, ва-

яучіть вирізок цього оголошення, а одержите яа вящезга-
дані ліки й всі інші ЗО% ЗНИЖКИ, яку з огляду шл ве-
ляхв аамоадення покупців — продовжусма 

Приготовляються переводити атомові -
проби в Неваді 
Представ- час. В Неваді копають ,̀ ,г^Я-

бокі тунелі для підземних а-
томових експльозій, а на до-
свідному полі jia__ocTpoirt .̂Ha 
Пацифіку мають перевести 
праці коштом 9 мільноніл до-
лярів, щоб те поле було Ѓо-
тове для відновлення проб-
них експльозій, ЯК ТтЛЬКН 
зайде на це потреба. Коли б 
не було к о н с е р в а т н в н н х 
праць на острові ЕніветоКГ ТО 
вітри зробили б там таке звн-
щення, що треба б двоя д'о 
трьох років на те, щоб той 
острів приготовити до вжитку 

Вашингтон 
ник Комісії Атомової Енергії 
заявив, що вже ведеться під-
готова до п р о д о в ж у в а н н я 
пробних експльозій атомової 
зброї на досвідних полях Не-
вади, як тільки розіб'ються 
переговори з Совстами про 
заборону пробних атомовнх 
експльозій, які ведуться в 
Женеві. Припинення проб-
них атомовнх експльозій кін-
чається 31-го жовтня ц. p.. 
хібащо до того часу заключе-
но б договір про припинення 
цих експльозій на довший Комісії Атомової Енергії. 

Італія приготовляється вже до 
Олімпійських Ігрищ 

Рим. — Від 15 серпня до 15 
вересня 1960 року відбудуть-
ся у Римі олімлійські ігрища 
і вже тепер Рим та вся Італія 
почали до них приготовля-
тнсь. Посадник Риму видав 
заклик до всіх мешканців 
.‚вічного міста", щоб вони бу-
лн готові прийняти до себе 
приїхавших на ігрища закор-
донннх делегатів і туристів. 
Посадник Риму Урбано Чіо-
сетті звернув увагу у тому 
свому закликў, що це просто 
патріотичний обов'язок всіх 
римлян проявити гостинність 
та вибавити з клопоту 

і пенсіонах в цілому Римі є 
всього 21,062 ліжка. 5,000 лі-
жок у 24-ох першорядних ГО-
телях і пенсіонах Риму . вже 
тепер, на рік наперед, замов-
лені. Коли здійсняться надії 
римлян, що на Олімпійські 
ігрища прибуде щонайменше 
100.000, а т о А 200.000 осіб, 
то зрозуміло, що державні й 
міські, чинники вже тепер 
клопочуться цією справою. 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ НЕ ПОВИННІ ТРАТИТИ НАДІЇ 
Можна відзискати здоров'я також природною методою 
ЧАСТО ВЖЕ НА ПКРШІИ МЗИТІ ХВОРІ МОЖУТЬ ОДЕРЖАТИ 

ВАЖНІ ВКАЗІВКИ, ВІДНОСНО IX НЕДОМАГАННЯ. 
Неможливо проголосити всі листи моїх пацієнтів, aid складають воднЌу 
аа опіку І добрі .вмслідн в їх недомаганнях. Подяка ці так ВІД мужчян, 

ЯК а Жінок, що терпіли на різні недомагання. 

` - ; . 
ЛИСТИ ІЏ БУДУТЬ ПОКАЗАНІ ВСІМ 3AIHTEFKCOBAHHH НА. В_ 

'- . БАЖАННЯ В .МОНОМУ ОФІСІ. 
Дорогий Д-ре Міллср: 
'̀На Поручвння Катерини Я 

Смілії Пллср з Розеидалг, 
Н. И., які з великим одушеи-
дециям розказуяали менілрп 
поміч,, яку вовн одержали 
від Вас, рішилася я зверну-
тнсь також 'до Вас про по-
МГЧ. З вдатності за чудесне, 
що так скажу, принесення 
мені помочі Вашою методою, 
уважаю за свій обов'язок 
засвідчити цим листом, що 
Вх робите велике діло для 
тих осіб,, -яких терпіння, як 
у мене видавалося безнадій-
ннмй. Бракує мені слів, ви-
сказати ці муки 1 терпіння, 
що я їх часто переходила, 
не- маючи змоги виконувати 
жадно{ домашньої `пр.щі. а 
часто була й прикована ці-

лимя днями до ліжка. Тому 
Дорогий Д-ре Міллср, можо-
те цей мій ла ст. якщо хоче-
те, проголосити у пресі. Я 
в щоденник моїх Молитвах 
прошу Вссвншньоі`о, Щоб 
благодарнв Вас довгим жят-
тям, Щоб Ви могли помагати 
і багатьом інший, так, як Ви 
мені помогли. Для мене і 
моєї родиќн було цс, прямо, 
чудом. 

Коли прийдете до бюра 
І Д-ра Міллсра, попросіть Ио-
I го, щоб Вам показав мої лв-

CT8, в яких я описувала flo-
му мої недомагання. 

Дуже радо потверджу ці 
факти телефонічно, або лис-
товно. 

Mrs. Е. Mazerotas 
KinjBton, N. Y. 

9 Нова прокомуністична вЛа-
да в Сінгапурі, де Англія ИСВ 
ще має свою велику летунсько-
морську базу, звеліла викинути 
з місцевої публічної бібліотеки 
всі книжки й журнали, що їх 
прислала американська Цент-

ке правління. В усіх готелях ральна Інформаційна Агенція. 

Дорогий Д-ре Міллср: 
Бажаю, разом Із моїм братом, ви-

сказати Вам вдячність за велику 
поміч для, нас. 

Я звертався до багатьох, однак 
без будь-яких вислідів, та почав 
вже втрачати надію в можливість 
поправи`-мойого етану здоров'я. 

За порадою мойого брата, я під-
дався Вашій опіці і в короткому ча-
сі уступили мої завороти голови й 
BHCOKO ТИСНеННЯ кроніЃ. 

Це сталося завдяки Вашим вка-
зівкам, яких я точно прндсржував-
ся. Бажаю переконати всіх, без ог-
ляду на їхнє недомагання, щоб не 
гаяли часу, але удалися до Д-ра 
Міллсра, а він напевно поможе. 

Ціллю знову мого листа, не лише 
внсказатн Вам. Д-ре Міллср, мою 
подяку за поміч, але й звернути у-

вагу терплячим, щоб й вони відзискали здор ов'я природним способом, без ліків і операцій. 
Чотири роки терпів я страшні болі в крижах, які спричиняли цілковиту безсонність. 

Я втратив буя терпеливість і надію яя краще. Кожний, до кого я звернувся з моїми бо-
лямн. радив мені ОПЕРАЦІЮ ‚хребетного стовпа і вставлення там срібної плитки. Бояв. 
ся я цього кроку, тим більше, що це грозило мені втратою праці на один.довгий рік. 

Удався я до Д-ра Міллсра. який по докладному провірениі мого стану, взяв мене під 
свою опіку. По короткому часі почув я різницю у мойому стані здоров'я, а по кількох 
тижнях Д-р Міллср свосю методою лічекня привернув мені охоту до життя. Почуваю 
себе, яќ Новонароджена людина, добре сплю та працюю, не відчуваючи найменшого болю. 

Тому, що спосіб лікування був для мене корисний, доручив я Д-ра Міллсра своїм 
вяйомнм і рідні, які також осягнули поправу у свойому здоров'ї. 

Walter A Otto RothshHd — Glen Rock, N. J. 

Dr. JOSEPH MILLER, D. C. Ph. C. 
790 BROAD STREET NEWARK, N. J. 

Tel.: Mitchell 2-0773 

Otto Rothschild Walter Rothschild 

Години прийнять: ЩОДЕННО — від год. 9:00 рано до год. 7:86 вечора 
в НЕДІЛІ І СВЯТА — by Appointment ONLY 

MIAMI — FLORIDA — маамо до 
вввайму умебл. апарт. в кух-

-̀ нею, иачнвням до вареная, 
столнвнм накриттям яа гвЖ-
деяь, місяць, або ціляй сезон. 

Шѓ. A Mrs. FRANK TARANDA 
684 692 N. Е. 85th Street 

Лќипі 38, FIB—Tel.: Plaza 8-1Щ 

Посмертна згадка 
ГРНГОРШ ІІРІПІМА, член. 

Братства ов. Васклія Велнко-
га, Відд_ "364 УНСоюзу в 
ІСлІііЛічіді.̀ Огііно, упокоївся в 
Возі 11-го липня 1959 р. по 
довгій І тяжкій недузі. ІІокій-
ннй походив зі села Забілка, 
поќ. ЗКЧЧіКва, Зах. Україна. 
До Союзу' належав від 1926 
року, був щирим українцем, 
добрим громадянином. Поли-
шнв в омутку дружину Анну, 
сяка Івана І невістку Ольгу', 
братакяча і ближчу 1 дальшу 
родину. Похорон відбувся 14 
липня 1969 р. з пох. заведея-
яя прн великім числі родќин, 
приятелів 1 членів Братства, 
ДО української кат. Церкви 
Пр. Діям Марії, а відтак на 
цвинтар св. алп. Петра і Пав-
да в Пярмв, Огайо. В. Ѓі. II.: 

' В. Владика, секр. 

`І` 
Чя Ви ненавидите 
СИВЕ ВОЛОССЯ? 

Ви не повинні його мати. 
Модерна метода дає Вам мс-

жливість усунути сиве волосся. 
Привертає давній кольор волос-
ся. без фарбування. Вживання 
щоденно молої кількості) чудес-
но переводить зміну, що навіть 
найближчі приятелі забудуть. 
Що Ви були колись сиві. За-
ощадіть собі клопоту, виснлаю-
чн цей вирізок до: 

TRYSAN CO, Dept 204, 
Pcckskill. N. Y. 

Звідти вишлють Вам пляшку з 
повними вказівками вживання, 
за яку заплатите поштареві — 
$.4 50 прн достані. Ніхто не по-
трсбус знати Вашої таємниці. 
(Ваше ім'я і адресу треба ви-
пнсатн на задній сторінці ко-
вертн й будете певні, що одер-
жите. без опізисння). 


