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Вашингтон. — В урядових 
колах переконані, що прого-
лошона през,, Анзентавером і 
здійснювана урядом боротьба 
з інфляцісіо завершується пе-
ремогою. Це-переконання по-
діляють також видатні еконо-
місти зближені до уряду. Зо-
крема знайшло воно свій вн-
слів у звідемаеннях, опубліко-
ваннх комісійќ) для стабіліза-
ціі цін й ‚економічного роз-
витку. Булд створена ця комі-
сія през. Айіен гелером в січ-
ні ц. р. і їі-очолив, згідно з 
бажанням лр#з. Айзенгавера, 
віце-президент Ніксон. Серед 
громадянства, ця комісія ві-
дома, як ан;тиінфляцінна ко-
місія і головний її штаб п pa -
цюс під проводом В. Аллена 
Валлиса, спеціального асис-
тента през. Айзенгавера. Во-
на виконує ролю урядової ра-
дн для справ економічної без-
пеки. Згідно, із заявою одного 
з видатних, членів комісії, він 
й інші її члени дивляться оп-
тнмістично, н4 успішність за-
ходів започаткованих урядом 
а ділянці стабілізації цін і пе-
риконані, .̀иф ціни можна бў-
де вдержати %на дотеперіш-
ньому рівен .̂ Разом із етабілі-
зацісю цін^ в{ррадним і пози-
тивним явищем в гослодарсь-
кій ситуації.країни с теж ре-
кордовий стан затруднення, 
найвищий на протязі останніх 
років, що його Досягнуто в 
липні ц. р. Під сучасну` пору 
комісія працює над уможлнв-

дальшого економічно-

го зросту в країні. Головним 
завданням господарської по-
літикн ЗДА мусять бути зѓі-
дно із ствердженням комісії, 
висловленими у її останньому 
звідомленні, дальша боротьба 
за стабілізацію цін, вдержан-
ня стану затруднення на як-
иайвищому рівѓні і змагання 
до господарського зросту в у-
сіх ділянках. Останнс завдан-
ня мало б бути здійснене не 
тільки з допомогою зросту на-
ціональної продукції, але й 
теж з допомогою поліпшення 
стану в таких ділянках як ви-
ховання й охорона здоров'я, 
поширення науки і техноло-
гії і якнайповніше ннкорис-
тання природних засобів кра-
їнн. Ствердження комісії про 
стабілізацію цін стосується ті-
лькн до загального стану цін 
і не визначає, що всі ціни с 
вже стабільні. Так само, як в 
інших ділянках, теж і тут му-
сить існувати відповідна гос-
подарська свобода, яка не вн-
ключас зміни в тій чи іншій 
ціні. Крім віце-президента 
Ніксона і презндентового асн-
стента Вилсона Аллена Вал-
лиса до анти-інфляцШної ко-
місії належать ще секретар 
скарбу Роберт В, Аадерсон, 
секретар рільництва Езра 
Тефт Бенсон, секретар праці 
Джеймс П. Мічелл, секретар 
торгівлі Фредерік Г. Мюллер, 
генеральний поштмайетер Ар-
тур` Е. Соммерфілд та голова 
ради економічних дорадників 
д-р Раймрнд Дж. Солніср. 
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введення окремих кляс для негрів 
Лиття Рак, Аркенсо, —'.вокатів, Джан А. МекЛовд, 

Еверетт Тюкер, мол., голова мол., якнй заявив, що згідно з 
шкільної рвДив Ллттл Року, І постановою закону,, він мас 
заявив, щб Цќільна влада в право не погодитися на те, 
цьому місії рбмірковус спра- щоб ЙОІ о донька, яка с ученіѓ 
вў введення, а школах Ляттл 
Року окремих кляс для ко-
льорових д‡веи. Цей новин за' 

Асоціацій Портових Вантажників мала б 
бути †ірийнята знову до АФП-КІО 

Форест Парк, 'Па. — Спе- портових вантажників до АФ-
ціяльяа КОІІ}СІЯ чотирьох ві-` П-КІО мала б бути їх згода на 
це-президеЙтї^ Американської встаяовлеиня пробного дво-
Федерації Праці та Конгресу річного періоду приналежнос-
Індустрійнйх Організацій (А- ти до АФП-КІО і встановлен-
ФП-КІО) розглядатиме в най-'ня співпраці між Міжнарод-
блнжчому і тижні справу по- ною Асоціяцісю Портових 
ноаного прийняття Міжяарод- Вантажників і конкуренцій-
иої Асоціятаї портових ван- ною спілкою Міжнародне 
тажників (ІЛЛ) До АФП-КІО. Братство Портових Вантаж 
З цього об'єднання робітничих ників, яка була створена в 
спілок портові вантажники 1953 році для боротьби з Ганг 
були виключені перед в рока- стерськими впливами у прово-
ми. ПередуЛІ(івою . прийняття ді і в рядах ІЛА. 

Джеймм Гагерті організує Президентові 
його перебування в Зах. Европі 

Лондон. — До Лондону 
прибув пресовий референт 
Білого Дому Дженмс Гагерті, 
чк персональний представник 
през. Айзенгавера для внго-
товлення технічних подро-
Знць „денного порядку" Пре-
шдента в Бонні, Лондоні і 
Парижі. Гагерті устійнюс ці 
подробиці з керівними дер-
жавннмя чинниками в ваз-
ваних трьох столицях Захід-
ньої Европи. През. Айзенга-
вер, який відлетить з Вашннг-
гону до Бонну ракетним літа-
ком вчасним ранком в чет-
вер 27-го ц. м., того самого 
дня пізнім вечером, перевів-
ши кілька годин на нараді з 
канцлером Конрадом Аденау-
ером, якнй для цісї цілі пе-
рерве свої літні ферії, що їх 
проводить в північній Італії, 
відлетить до Лондону. Пере-
вівши там ледвн кілька годин, 
Президент, відпоідаючя на о-
креме запрошення від короле-
ви Єлисавети П, в п'ятницю 

до Шотляднії до королівсько-
го замку Берморал. Там Ojit-
зидент, склавши візиту кррб-` 
леві, наступного дня повер-
неться до Лондону, але кі-
нець тижня переведе також в 
літній резиденції прен'сра 
Мекміллена у Чекерсі. Він 
переводитиме в Лондоні вн-
черпні наради, в яких братн-
муть участь також держав-
ний секретар Гертер і англій-
ськнй міністер закордонних 
справ Селвнн Ллоіід. До Лои-
чону прибуде на зустріч з 
Президентом еспанський міні-
стер закордонних справ Фер-
нандо Марія Кастелла. ; У 
Парижі, куди Президент цри-
буде в середу 2.Г0 вересня, він 
перебуде ‚‚кілька днів". Крім 
нарад ізпрезндентом Шарлем 
и- Толем, през. Айзенгааер 

нараджуватиметься також з і-
талійськнм прем'сром Анто,ніс 
Сені, голландським прем'срЬі' 
М. А. Г. Люнсом та ген є раль 
ним сек{)етарем НАТО Пол 

вранці полетить гелікоптером Генрі Спааком. 

Помер адмірал фльоти Гелсі — 
переможець у війні з Японією 

Фішер Айленд, Н. И. — В 
неділю дня 16 серпня ц. p., 
на 76-ому році життя 'помер 
тут на удар серця адмірал 
Флоти Вільям Гелсі, один 
із найвидатнішнх американ-
ськнх військовиків часу дру-
гої світової війни. Він комая-
дував збройними морськими 
силами ЗДА на Південному 
Пацнфіку під Час війни з 
Японією і свосю тактикою І 
перемогами , здобув собі`."за-
гальне признання нації. Його 
засадою було: ‚.Бити твердо, 
бити скоро і бити часто". Під 
час воєнних операцій він за-
ганявся часто в глибину во-

Зоя Полевська дала концерт на Союзівиџ 
Союзівка, Кергонксок. — 

Відома з багатьох успішних 
виступів на європейських, 
американських і українсь-
ких сценах челістка Зоя По-
левська дала минулої суботи, 
15-го серпня, свій черговий 
концерт, цим разом на Сою-
зівці, виховно - відпочннковій 
оселі УНСоюзу, яка в цьому 
дні дослівно „роїлася" від го-
стей, зокрема молоді, що пе-
ребувас тепер тут на курсах 
українознавства та тих. які 
приїхали на дводенні змаган-
на дружин юнійорів з Ню 
Иорку, Нюарку і Филаделфії 
за першенство у фітболі Схо-
ду Америки. Зоя Полевська, 
при фортепіяновому акомпа-
ніямеиті свого батька проф. 

Миколи Полевського внко^а-' 
л а Р̀"Д українських і міжиа-
родннх комлбзцй .в цьому і 
своїх власних, здобуваючи, 
як звичайно, признання пуб-
лїкн. 

9 Українець Юліян МжхаЛмох 
одержав дня 23 липня ц. р. ̀ під 
час відвідин Єлисавети II в Ре-
джайні стипендію П Іменќ в су-
мі 1,200 доларів на продовиѓуг 
ваяня вищих студій. Стяпепгфо 
імені Королеви Єлисавети аснґ. 
нував саскачеванський уряд з 
нагоди королівської в і з и т и . 
Юліян Мнхайлкж походить, з 
Крндор, Саск., закінчив в 1058 
Педогогічнип Каледж при Саг-
качеваиському Уиіверснтеті. з 
відзначенням і тепер пллиус 
продовжувати магістерські сту-
дії в Саскачеваиському Універ-
ситеті. 

Хрущов не хоче оглядати ракетних 
фабрик ані баз в ЗДА 

Вашингтон. — Совстський 
амбасадор у Вашингтоні Ми-
хаїл Мсншіков повідомив ок-
ремою заявою, що Нікіта Хру-
щов не хоче придивлятись в 
Америці ніяким військовим 
промисловим закладам ані 
спорудам. Він потвердив цим 
заяву Нікіти Хрущова з 5-го 
серпня ц. p.. в якій Хрущов 
сказав, що він не хоче огля-
дати американських ракетних 
фабрик ані станиць, бо — 
мовляв — „де стоять ракети, 
там може бути мова тільки 
про війну, а не про мир". Од-
нак попередній совстський не-
бажаний гість в Америці, ві-
це-прем'ср Фрол Козлов, ра 

ямеринанської керованої ра-
кети на середню відстань 
„Тор" в Сан та М он і ќа у Калі 
форнії. Коли ж віце-президент 
Рнчард Ніксон висловив в Со-
встах бажання подивитись на 
будь-яку советську таку фаб 
рику — йому відмовили. Ви 
явив це сам Ніксон у записа 
ній на платівку розмові з се-
натором Гордоном Аллотом із 
Колорадо. В іншій розмові з 
сенаторами, а саме з сенато-
ром Карлом Мундтом із Савт 
Дакотн і Кеняетом Кітінгом 
Ню Йорќу, Ніксон розкрив, 
що Хрущов вірить, що амери 
канськнй нарід поділений в 
поглядах на закордонну полі-
тику ЗДА та що „мільйони 

Большевики провокують та організують 
антисемітські виступи в Україні 

Ню Порк. — У щоденнику 
.‚Стар-Леджер" в Нюарку, Н. 
Цж., з минулої неділі 16 ц. м. 
подано в інформації, датова-
ній із Львова, п. з.: „Совсти 
тероризують українських `хн 
іів", буквально таке: ..Щоб 
іідвернутн увагу, меиканців 
"карпатської України від ос-
ганніх сутичок між вільними 
іартнзанами та совспькими 
зійськамн, комуністичні аґі-
гстори зорганізували н lumi 
інбух протижндівського тв-
оору. Банди погромників^, ке-
роаані місцевими комуніста-
ми, вривалися в жидівські до-
мж і крамниці по всьому Льво-
ві. Витягано з ліжок жидівсь-
кі родини і бито їх на вулн-
цях. Багато жидів, що про-
бували відборонюватнсь, вбн-
то. Спонсорований червовими 

ням треба згадати, що совст 
ська амбасада у Вашингтоні 
переслала з супровідним пи-
сьмом Н. Діяконова з свого 
пресового відділу листа яко-
ѓось С. Рабіновіча, з Москви 
до „Ню Иорк Таймс-у" з запе-
'№чснням закидів антисеміти-
шу, що появились в останньо-
чу часі в англійській і амери-
санській пресі. С. Рабіновіч, 
ікий мабуть с фікційною фі-
гурою, що мас фірмуватн твір, 
зладжений в секретаріаті ком-
партії, твердить, що він „відві-
-щв багато міст і сел в облас-
тях Кнсва, Житомира, Вінни-
чі. Львова й Однеси" та скрізь 
бачив сннагогМ 1 не зауважив 
ніяких познак антисемітизму. 
Що той лист Рабіновіча — 
продукт совстської пропаґан 
ди, вказус твердження у ньо-
му, що коли жиди в Україні 
впиоть замало `сияатдГ, то^цг 
доказўе тільки, що теперішні 
жиди в Советах „вірять в спу-
тніки. а не в релігію". 

Українці беруть участь у відзначенні 
роковин відкриття Гудсону 

хайла Савкова запрошена до 

rjl - . . 

" В Олбаяі, Нюйоркського 
стейту, ідуть приготування 
для відзначення річниці від-‚програми, яка відбудеться 16 
ќриття і прослідження ріки 
Гудсону й озера Шемплейн. 
Представники 18 національ-
ностей беруть участь у прнго-
туваннях, а між ними с укра-
їнці. Дня 3 серпня ц. р. від-
булися знову збори в ці'̀ і 
справі в Інституті Історії і 
Мистецтв в Олбані. У нарадах 
взяли участь від українців 
Петро А. Бачинський, Ярос-
лав Білас, Михайло Савків і 
Роксоляна Білас з Коговз, Н. 
И. Танцювальна група „Вер-

j ховина" під проводом п. Ми-

участи в мистецькій частині 

вересня в Нюйоркській Стей-
товій Арморі, Олбані, Н. И. 
Кожна національна група 
мас свого представника в за-
сальному підготовному ко.мі-
теті. а від українців входить 
до комітету п. Петро А. Ба-
чинський з Коговз, Н. И. Свят, 
к)зання заповідаються вели-
чаво й українці вкладають 
багато праці, ‚щоб їх виступ 
випав достойно і якнайкраще. 
Зголошені національні групи 
танцюристів начисляють 250 
учасників. 

ЮНЬЙОРИ УСК-у НЮ ЙОРЌ ЗДОБУЛИ ПЕРШЕНСТВО У ФУТБОЛЬНИХ 
ЗМАГАННЯХ НА СОЮЗІВЦІ 

В АМЕРИЦІ 

Союзівка, Ксргонксон. (Е 
Ж.). — Упродовж тількищс 
минулого кінця тижня ця о-
геля Українського Народного 
Зоюзу в Кетскильських горах 
пережила два великі дні що 
зтоялн під знаком футбольних 
шагань за першенство Схо-
у Америки і приязних на цих 
імаганнях багатьох соток гро-
мадян, переважно молоді. Три 
зідомі наші фувбольні дружи-
чн юніорів: — Українсьний 
^портовий` Ќлюб Ню ИорК, 
цо здобув у цьому році чемпі-

онат ЗДА, „Тризуб" — Фв-
ладелфія і „Чорноморська 
Січ" — Нюарк вперше зустрі-
лися на новому футбольному 
грищі Союзівкя у розграх за 
першенство Сходу Америки. 
Переміг у змвѓаині УСК -
Ню Иорк. До цих важливнх 
змагань дружини виступили 
в складі: 

УСК-Ню Hdfrt: Я. Калина, 
М. Катннський, В. і Я. Куль-
ба„ В. Панчак, І. Попович. 
Д. Сартоні, Я. і В. Шмотоло-
ха, О. Ховайло, Вільгельм 
франц, А. Жолудко. А. Шепа-
ровнч. Хр. Періѓ. М. Копчин-
ськнй; ланковий Р. Лисинќ. 

„Тризуб"-Филаделфія: — 
І. КобнлянськиЙ, Б. Послуш-
ннй, О. Нотум, І. Петнк, Г. 
Поритќо, Р. Жилавий, Г. Чу-
батий, Р. Куроіась, Ю. Паль-
сат, О. Субтельний, Я. Руда-
кевнч, L Ќостюк, Б. Скульсь-
кнй, А. Андрюх, Л. Гохма-
нюк, В. Луценко, А. Білець-

кий; ланковий І. Ігнатюк. 
„Чорноморська Січ" - Ню-

арк: Ю. Дуткевнч, М. Пре-
нич, В. Ќоздоба, Ю. Саварин, І 
В. Лужвяк, Д. Хромовськнй. 
М. Гўра, О. Попович, Л. Віль-І 
чак, В. Вільчак, Ю. Горднн-
ськнй, і Г. Кирали, Л. Сузан-
ський, А Хруцький. І. Сави-. 
цькнй; ланковий: Л. Рудзін-
ський. 

Відкриття змагань 
і .Змагання відкрив головний 
предсідник У. Н. Союзу п. Д. 
Галичив, вітаючи змагунів на 
терені „Союзівкн" і бажаючи 
усім успіхів. З черга вітали 
змагунів заст. голови, пред-
сідника і керівник спорту У-
НСоюзу п. И. Лнсогір та го-
лова СУАСТ-Схід д-р. Е. Жар-
ськнй. Почесний викоп м'яча 
на половині грища виконав 
п. Дмитро Галичий, після чо-
го почалися змагання. 

Тризуб — Ч. О К 2:0 (1:0) 
По майже рівнорядній грі,' 

веденій переважно у полі, у 
змаганнях переміг „Тризуб" 
зі стрілів Палсада (карний 
коп) і Чубатого. 

УСК — Ч . Січ 4:0 (2:0) 
Ворота для УСК-у здобули: 

Шмотолоха, Копчинський (2), 
Сартоні. 

УСК — Тризуб 4:2 (2:1) 
Змагання, по перших нер-

возних хвилинах гра, почали-, 
ся серією воріт, що її `від-

„МИРОВА КОМІСІЯ" 
СТЕЖИТИМЕ З А СП0К0-

ЄМ В ПІВД. АМЕРИЦІ 
Сантіяґо, Чіле. — На кон 

ференції 21 держав амернкан-
ського континенту прийнято 
компромісову постанову про 
довірення Між-Американській 
Мировій Комісії ролю стежен 
ня за подіями в південній 
середній Америці, негайного 
повідомлювання про всі не 
безпечні прояви президії Ор 
ганізації американських дер-
жав та про посередннчення в 
замирюванні противників. Ви-
готовлено докладний правиль-
ник з означенням комлетен-
цій тісї Мирової Комісії. Під 
натиском Куби й Венесуелі 
прийнято застереження, що 
ця Комісія може діяти на те-
рені будь-якої держави тільки 
іа згодою тісї держави. Так 

само, під натиском держав, 
гостро опозиційних до існую-
чих диктаторських систем, 
прийнято постанову, що Ми-
рова Комісія мас студіювати 
‚зв'язок між порушуванням 
людських прав, невдачею у 
виконуванні виборної демо-
кратії та політичним нацру-
жеііням, що поѓрожўе міжна-
родному мирові". Автором 
компромісової формули був 
колюмбійськнй міністер за-
кордонних справ, Еліо Цезар 
Турбай Аяля, але первісним 
ініціатором був американсь-
кнй державний секретар Кри-
стіян Гертер, який від самого 
початку конференції в Санті-
яго, що почалась минулої се-
реди, настоював на томў, щоб 

яння „балканізації" відносин 
в Латинській Америці. Куба й 
Венесуеля найгостріше атаку-
вали диктаторські режими в 
Домініканській республіці й 
Нікараґві, як головні джерела 
інтриг і неспокою. Але під кі-
нець минулого тижня мініс-
тер закордонних справ Респу-
блікн Гаїті, Люїс Марс, пові-
домив конференцію про внса-
дження на території Гаїті 30-
ох „агресорів", що їх довге 
волосся вказус ва походжея-
ня з Куби. Делегація цісї ос-
танньої, що її очолював мі-
ністер закордонних справ Ку-
би д-р Рауль Роя Гарція, 
скріпилась прибуттям до Сан-
тіяго брата кубинського дяк-
татора Фіделя Кастра, мано-
ра Рауля Кастра ‚коменданта 
кубинських збройних сил. Він 
привіз фотознімки з доміні-
канського літака, що його ос-
трілюваяо і схоплено на Кубі 
вночі з минулого четверга ва 
п'ятницю, при чому двох на-
пасників вбито та вісьмох схо-
плено в полон. Домінікансь-
кий уряд твердять, що не мас 
з тим літаком нічого спільно-
го. — Мирова Комісія діятн-
ме тільки до лютого I960 ро-
ку, бо тоді збереться а Ќвіто, 
в Еквадорі, звичайна конфе-
ренція американських мініст-
рів закордонних справ. Миро-
ва Комісія буде складатись 
з 5-ох членів, представників 
американських держав. На ві-
второк 18-го серпня ц. р. пе-
редбачеио закінчення конфе-
ренції 21 американських дер-прнйнято одностайно кбмпро-

місову постанову про протнді-іжав в Сантіяґо 
ВИИИИ ggg і .'.Ні 

%де створений новин мійьедйгдяййгГба(йк 
Вашингтон. — ЗДА запро-

понують створення н о в о г о 
міжнародного банку для фі-
нансування різних проектів в 
малорозвиненнх країнах. Но-
вий Банк мас називатись Між-
народна Асоціяція для справ 
розвитку і буде допоміжною 
фінансовою установою для 
і с н у ю ч о г о Міжнародного 
Банку для справ відбудови і 
розвитку, званого коротко 
Світовим Банком, що с одною 
з спеціальних агенцій Об'сд-
наних Націй. Новий банк мас 
перейняти на себе обов'язок 
давати позички в тих випад-
ках, в яких Світовніі Банк не 
може робити цього з уваги ва 
строгіші постанови стого ста-
туту. Новий банк мас мати за-

сновного капіталу один біль-
йон долярів, при чому ЗДА 
зобов'яжуться постачити йому 
$320,000.000. В цій справі се-
натор Майќ Мопроией з Ок-
лагомн, який ще 24 мни. ро-
ку зголоснв був відповідну 
резолюцію в Сенаті, вичерпно 
переговорював з прнзидектом 
Світового Банку Юджином 
Блекові. Секретар скарбу Ро-
берт Андерсон, якнй від уря-
ду ЗДА с членом Ради губер-
наторів Світового Банку, веде 
в цій справі дальші перегово-
ри. У випадку успішного за-
кінчення їх, ЗДА вкладуть у 
бюджет на найближчий рік 
згадану вище суму, як пай 
ЗДА в новому Міжнародному 
Банкові. 

Тунісія оскарила Францію за нове 
порушення її кордонів 

Туніс. — Уряд Тунісії заќ- j не заперечує, що французькі 
лав офіційний протест перед військ'а' переслідували аль-

жнрськни партизанський за-французькою амбасадою в 
Тунісі та берпосередньо пе-
ред урядом у Парижі проти 
острілювання ф р а ниўзьким 
бамбардувальником тунісько-
го містечка Бірет Зітуна. Ця 
атака була — твердить Туні-
сія — актом плянової агресії, 
бо водночас від сторони місце-
вости Лякруа по альжнрсько-
му боці вмаршували до Туні 

гін аж на територію Тунісії, 
куди він схоронився, але зале-
речус, наче б бомбардовано а 
повітря назване містечко. Ту-
нісько-альжирський кордон в 
раз-у-раз тереном французь-
ко-туніських суперечок й су-
тичок у зв'язку з фактом, що 
альжнрські партизани внко-
ристовують територію Тунісії, 
як свою організаційну і вила-

ѓїї три танки і два панцернії дову базу у війні проти Фран-
авта. Французький комунікат ції в Альжирі. 

У СВІТІ 

Переможці у змаганнях — ЮніГи.рн-УСК-Ню Порк 

пізніше швидкою і гарною; 
комбінаційною грою УСК ви 
півнав стрілом Шмотолохи. 
Напруження на гпищі і на! 
чисельно заповненій вндцямн 
зеленій трибуні збільшилося, 
коли УСК здобув ворота зі 
стрілу Копчинського, а після 
половини гри, вже в перших 
хвилинах вирівняв Тризуб зі 
стрілу Палсата. Перемогу для 
УСК-у вирішив Сартоні. ви-
корнставши непорозуміння о-
боронн, а остаточний -внсуіід 
запечатав Копчинський. 

Гра обох дружин була рів-
норядна. Треба радіти, що У-
правн наших клюбів доложи-
ли усіх зусиль, щоб вислати 
евої дружини на ці змагання. 

крив Чубатий. Одну хвилину) Організація турніру спочива-
ла в руках ланкового СУА-
СТ М. Бонцуна та дир. УСК-
Союзівка, п. Вол. Кваса. Суд-
дювалн: д-р Хребтовський 
(Шнкаго), д-р Павлічка (Фи-
ладелфія) та п. А. Лапічак 
(Нюарк). 

Після змагань відбулося 
врочисте закінчення турніру. 
Від імені УНСоюзу та Упра-
ви Союзівки, п. И. Лисогір 
погратулював переможцям за 
здобуття цього почесного 
звання першуна та передав 
нагороду, що її уфундувала 
управа „Союзівки". Ґратуля-
ції першунам зложив в імені 
управи СУАСТ-Схід його го-
лова д-р Е. Жарськнй. 
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.Іюбоммр О. Ортннський 

ФЕСТИВАЛЬ НАХАБНОЇ ИОМУгІІСШЩ 
ПРОПАГАНДИ 

II. 

НЕСПОКШ У ПШДЕННШ АМЕРИЦІ 
Конференція 20-х міністрів Південної і Середущої Амс 

рики з участю державного секретаря З'сдннсннх Держав, 
яка від середи минулого тижня відбувається в столиці Чіле, 
Сантіяґо, носить офіційну назву: „Зустріч для нарад Орга-
нізації американських держав". Це перша така спеціальна 
конференція за вісім років (остання відбулася в квітні 
1951 pj) і п лта в історії панамериканського руху. На П 
скликані настоювали особливо З'сдннені Держави, але tj 
перед скликанням і ще тепер, під час її тривання, у пресі; 
американського континенту віддзеркалюються поважні сум-ѓ 
вівн, чи ця конференція внесе заспокоєння в бурхливі від 
носннн Латинської Америки, чи, навпаки, розбурхає при 
страсті. 

Середущо-півдсниа частина американського континенту 
ніколи не відзначалась зразковим спокоєм, правопорядком 
і пошануванням людських та громадянських прав, а револю-
ції — це невід'ємна частина історії тих країн. Однак, протя-
гом останнього року ці відносини дійшли до стану, який за-
грожус повною ..балкаиізацісю". Куба і Венесуеля, Домі-
ніканська республіка, Гаїті, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка 
і Панама — раз-у-раз стають чи то пі№дметами збройних 
наїздів, чи самі сіють неспокій у сусідів. Парадоксальність 
ситуації в тому, що країни 'Південної і Середущої Америки, 
які залюбки називають себе найбільш свободолюбними кра-
їнамн, заводять у себе часто диктаторські режими, з агрс-
сивними амбіціями супроти сусідів. У Домініканській рес-
публіці панує диктаторський режим „генераліссімуса" Рафа-
еля Леонідаса Трухілльо-Моліни, в Парагваю по-днктатор-
ськн володіє 'генерал Альфредо Стреснср, на Кубі маємо 
диісгатуру Фіделя Кастра. Потік лайок і особистих образ, 
що минулого четверга розіллявся на конфсренці в Сантіяґо 
у „дипломатичному діялозі" між міністрами закордонних 
справ Куби її Домініканської республіки — це якраз иа-
зперхцій доказ не тільки відсутности взаємної толеранції. 
але й нснавнсти, що цанус- між деякими. латинськими 
країнами. 

В історичній боротьбі проти супрсмації спершу европей-
ських колоніяльішх держав, а опісля Північної Америки. 
латиисккі країни настоювали на визнанні принципу не-
втручаиня в їхні справи. Цей принцип ліг в основу сучас-
ного панамериканського руху, охсаіленого політично в Ор-
ганізащ'ї американських держав, що й спонзорус конферсицію 
в Сантіяґо. Поруч із принципом взаємного невтручання у 
виўѓрішні справи латинських країн. Організація американ-
ських держав визнає принцип демократії. З заведенням 
диктатури у деяких з тих країн пошанування принципу де-
мократії, як найкращої гарантії взаємної толеранції і кон-
струістияиот співпраці; `втрачає практичну вартість. З'сдн-
нені Держави опинились в дуже трудній ситуації, бо, з од-
ного боку, втримуючи приязні взаємини з диктаторськими 
режимами — наприклад, попереднім кубинським режимом 
диктатора Батісти — вони наражають себе на закид, що 
фаворизують диктаторів всупереч інтересам народних півден-
но-амернкянських мас, а з другого боку XV стаття чартеру 
Організації американських держав, прийнятого у 1948 році 
на з'їзді в Боготі, говорить виразно, що „ні одна держава 
чи група держав не має права безпосередньо або посередньо 
інтервеніюватл, без уваги на мотиви, у внутрішні або зов-J 
нішні справи іншої держави". Саме тому неможливо скинути 
збройною інтервенцією диктаторський режим домінікансь-
кого „генераліссімуса". дарма що його інтриги та організу-
вання ним збройних партизанських ватаг проти Венесуелі 
і Куби викликають таку ж ѓќ`акцію збоку тих країн і зао-
хочують інших наслідувати такі ж методи. 

Віце-президент Рнчард Ніксон, вернувшися з своєї ос-
таиньої подорожі по Південній Америці, пропонував, щоб 
ЗДА, формально зберігаючи взаємини з ўгімн країнами Ла-
тинської Америки без уваги на їх режими, все ж прояв-
ляли „холод" супроти диктаторських країн і „сердечність" 
супроти демократій. У практиці здійснювати це дуже трудно. 
Державний секретар Кристіян Гертер, не називаючи нікого 
на ім'я, палко рекомендував в Сантіяґо демократію, але за 
одиноку потенцілльиу гальму для інтриг та агресивних затій 
диктаторських режимів визнав Комісію Трьох, що її запро-
понував вибрати — для стеження за відносинами в неспо-
кійних обширах захигиьої гемісфери та діяння в ролі кон-
силіяторів. Гертер підкреслив причину журби ЗДА з при-
воду оцих невтішних відносин: вони є ідеальним тсреном для 
ведення комуністичними агентами підривної акції, для ви-
користовуваиня політичного неспокою і білности низів у 
провокаційних цілаќ- Тому впорядкування відносин У( Сере-
дущій і Південній Америці лежить в інтересі це тільки тих 
країн, але й Північної Америки та всього вільного світу. 

Відень. — Добре зробила 
молодь західніх і нейтральних 
держав, що не обмежилась 
самим лише пасивним бойко-
том аранжованого Москвою 
фестивалю, але подумала й 
про те, щоб в міру можлнво-
сти протидіяти комуністичній 
пропаганді, d цього огляду 
віденський фестиваль треба 
розглядати як першу спробу 
сил. спробу розкрити забріха-
ність московської пропаганди. 
Очевидно, сили були нерівні: 
з одного боку тоталітарно-зор-
гацізоваиа і величезними фон-
дами підсилювана комуністи-
чна акція фестивалю, а з дру-
гого — в переважній більшо-
сті імпровізовані, припадкові 
дії. В такому нерівному зма 
ѓу шанси иа успіх могла ма 
ти тільки та сторона, яка ма-
ла сильніші аргу}менти. Кому-
ністи та їхні поплентачі ки-
нулн когорти уніфориованих 

(J вишколених агітаторів, при-
ваблюючн публіку иистець-
кцмн показами своїх профс-
сійиих ансамблів і до охри-
піння кричали — мир і друж-
ба. Молодь вільних країн, пе-
редусім австрійська молодь, 
вияснювала і розкривала со-
встську дійсність, роздавала 
документарну літературу, вла-
штувала виставку на тему 
нищення совстським режимом 
релігії і організувала екскур-
сії на кордон. 

. „Подивись на залізну 
заслону!" ' 

Під таким кличем зоргані-
зовано ряд прогулянок на 
австрс-угорський кордон, щоб 
дати змогу нейтральним учас-
ннкам фестивалю, які припад-
ково попали на цю імпрезу, 
власннмн очима переконати-
ся, як на ділі виглядає совст-
ське — мир і дружба. Так зва-
на мертва смуга переораної і 
заскородженої землі по угор 
сьќому боці, иа якій не мас 
ніякого сліду життя, і вартів-
ничі вежі з наїженими скоро-
стріламн — справили на від-
відувачів разюче враження. ^ 
коли вони верталися до Від-
ня в них уже були відкриті 
очі на справжні цілі організа-
торів (рестивалю. Вони заси-
пали їх неприємними питан-
нями і, нерідко, відмовлялись 
від дальшої участи в фес-
тивалі. 

Велику роботу провели та-
кож угорці, які в пристрасних 
виступах оповідали про утор-
ське повстання, про бруталь-
не придушення большевнками 
всенароднього зриву і про-мо-
сковську імперіалістичну по-
літику. 

Українці на феспівалі 
Подібно як в Брукселі. у-

країнці з УССР виступили у 
Відні на фестивалю не як о 
крема група, а „вмсстс" з Со-
встським Союзом. За внйнят-
ком зарекомендованого на па-
радному виступі в залі „Кой 
цертгавзу'^ українського го 
пака і ще двох вокальних ви-

Виступаючи завжди гуртом, 
вони повторювали завчені 
фрази з передовиць „Радяи 
ської України" чи „Правди", 
старалися відповідати на ар-
ґументи своїх українських 
співрозмовців і агітували за 
поворот на „родійў". Ця rpy-{ 
па учасників відзначалася під 
решти молоді, що прибула з 
України вибагливими, на мі-
ру скроєними костюмами, го-
товістю до розмов і до зануди 
повторюваними пропаґандив-
ними фразами. Вони були о-
пікунамя рядових учасників, 
які в скромненьких костюмах 
творили публіку, що на ко-
манду проводирів мусіла кри-
чати „мир і дружба", співати 
пісень і... мовчати. 

Виставка української книжки 

На фестиваль приїхали до 
Відня декілька українських 
студентів і журналістів різ 
них наших політичних серсдо-
аищ. В міру можливостей во-
нн старалися інформувати у 
країнців з УССР про укра-
їиську еміграцію, днскутува-
ли на теми ситуації в Україні 
І в СССР. Весь час фестнва-
лю була відкрита в одній із 
центральних книгарень Від-
ня навпроти храму св. Степа-
на на Грабені, виставка укра-
їнськнх книжок і інших вн-
дань, що появлялися noaaj 
кордонами СССР. Влаштована 
Генеральним Секретаріатом 
закордонних справ УГВР і 
Дослідйб-видавннчцм Об'сд-
нанцям „Пролог" в Ню Иор-
ку ця виставка знаходилася л 
такому місці, Що п практично 
мусіли відвідати всі, які о-
глядали храм св. Степана. Та-
ким чином майже всі україн-
цГз совстської делегації по-, 
знайомилися з її змістом, впе-
рше довідавшись, зокрема, 
про Енциклопедію Україно-
знавства, про перевидану 11-
томову „Історію України' 
Грушевського, та інші вндан-
ня. 

іЗенон Стефаиів 

СУН ТЗУ-ВУ І ХОЛОДНА ВІЙНА 
Під поняттям війни розу- j військової літератури. В цьо-

місмо загально політичне й му творі, що складається із 
ідеологічне змагання, яке за-, 13 розділів, вів обговорює ду-
вершусться насильним .накн-.жс образно основи успішнього 
ненням своєї волі протшшн 
кові. 

Два західні найвизначніші 
воєнні теоретики формулюють 
це так: ген. Жом і ні ;(1779-
1869) називає війну „жахли-
вою і хвилюючою драмою, ви-
сліди якої залежать від бага-
тьох моральних і фізичних за-
мішань"; а ген. Клявзевіц 
(1780-1831) стверджує, що ві-
йиа. з огляду на свої джере-
ла і цілі, є політичним актом, 
а зогляду на збройні дії є ак-
ТОМ насильства, по вичерпанні 
Всіх можливостей діяння мир-
ними засобами. 

Всі воєнні теоретики вва-f 
жають за властиву війну ті-
льки збройні змагання про-
тивників, що в кінцевому ви-
сліді мас привести до знн-
ЩСИНЯ ЖИВИХ СИЛ ОДНІЄЇ В№ 
рожої сторони. На Ьс думку, 
специфічним змістом війни є 
бойова діяльність озброєних 
сил — бій, операція, битва. 

Модерна воєнна наука — це 
ціла система знань про зако-
номірність війни та способи ЇЇ 
підготовќ і ведення. Сюди 

і ведення війни. 
В рямках -газетко! статті 

трудно обговорити цей трак-
тат, тому обмежимося корот-
кою характеристикою. Сун 
Тзу-ву означує поняття хо-
лодної війни, як досягнення 
політичних цілей, політнчнн-
мн методами без збройного 
зудару. Збройний конфлікт 
він уважає за остаточний за-
сіб війни, що повинна бути 
виграна тільки при помочі по-
середніх дій. Він твердить: — 
„Той хто вміє вести війну, — 
підќорює чужу арнік) без бо-
ротьбн, здобуває чужі форте-
ці без облоги, розтрощує чу-
жу державу, не тримаючи до-
вго в поготівлі свої війська". 
Щоб допровадити до такої 
перемоги, Суй Тзу-ву, як один 
із перших воєнних теоретиків, 
вндвигиув на весь ріст пробле-
матнку иайважливцпого засо-
бу до цього, а саме -— стра-
тегічної і тактичної розвідки. 
Для ілюстрації його тез на-
ведсмо оригінальні' сентенції 
з його твору: „Дезорганізуйте 
все, що є добре у ворога. Втя 

Леонід Полтава 

РОМАН ПРО ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ 
Удай Самчук — „МОГО Н Е ГОЇТЬ BQrOHb" 

Це у своїй славнозвісній 
„Волині" Улас Самчук писав 
про наростаючий у поневоле-
ній Україні „згущений крик 
життя" і передбачає прихід 
нового типу української лю-
диші, для якої, більше чи мен-
ше свідомо, дм'я українця буде 
адекватним поняттю гідности, 
дюдеьиої - гідяосги - тѓа рѓдята-
землі. І коли 1941 року центр 
одного шестидесятнтиеячного 
міста на Волині злетів у цо-
вітря, коли розоочалася Дру-
га світова війна, -— такі люди 
прийшли. У романі „Чого не 
гоїть огонь" автор персоніфі-
кував їх у - постаті головного 
героя — Якова Балабн із 
Дерманя. 

;-

Українська Служба Божа 
в храмі св, Степана 

Завдяки невтомним ста ран 
ням о. д-ра Володимира Гав-
ліча, ЧССВ, 2-го серпня від-
булася в храмі св. Степана у 
Відні величава Служба Бо-' 
жа, в якій взяло участь 12 
священиків, в тому числі ру-
мунський і російський. Це 
Богослуження, що було від-
правлене в намірениі україв-
ської й інших понево'лених 
Церков, стягнуло до храму 
понад б тисяч людей, між ни-
ми членів дипломатичного 
корпусу і австрійського уря-
ду. Підсилений співаками ві-
денської опери хор парохії св. 
Варвари, нові, чудові фело-
ни — дар добродіїв з Ши'ка-
і'о, колишніх парохіян о. д-ра 
Гавліча, полум'яна проповідь 
німецького проповідника-мо-^ 
наха, а наприкінці спільна 
молитва за поневолені Церк-
ви (починаючи з української,' 
виголошено молитви у вісь-

входять, поруч із суто воєн-! гайте - представників найвн-
ннми елементами, як страте-' 
ѓі я. оперативне мистецтво, 
тактика, організація і підго-
това військ — також і соці-
яльно-політячні, моральні й` 
економічні фактори. 

Після закінчення другої сві-
тової війни Совєтськнй Союз 
почав иа найширшу скалю т. 
зв. холодну війну, що своїми 
методами відрізняється від 
класичного поняття війни. Та-
ќа війна полягає в підривних 
акціях, ведених всякими спо-
собами, включно із постійною 
збройною загрозою. Цю вій-
ну Кремль провадить на чо-
тнрьох, тісно між собою по-
в'язаних і співзалежних від-^ 
тинках — психологічнім, по-
.птнчніи, економічнім і фі-
знчнім. Дуже влучно стан хо-

' j -юдної війни окреслив ще Тро-
цький: „аиі мир, ані війна", 
а Ленін написав, що „най-
більш відповідною стратегією 
с відкласти воєнні операції до 
часу, коли моральний роз-
клад противника дійде до та 
кого ступня, на якому вимі 
рения смертельного удару бу-
де можливе і легке". 

Всупереч загальному пог-
лядові, большевики не вига-
дали холодної війни, в тіль-
ки виконують в практи`ці ста 
ровинну азіатську доктрину 
т. зв. „посередньої дії", що її 
розвннуліг`Маркс j j Енгельс, 
а застосували Ленін і Сталін 

Творцем холодної війни с 
славний старокитайський во-
єнннн теоретик, філософ. ППЛ 
ководець і воєначальник Сун 
Тзу-ву, що жив налереломі 
в-5 століть до Хр.ь тобто прн-
блнзно тому 2500 років. Він 
є автором капітального і по 
сьогоднішннй день актуальцо-
го твору п. н. „Мистецтво вій-
ни", що належить до най-
етарших публікацій класичної 

стўлів: бандуристок'і солістів, 
існування української молоді і мох мовах з китайською. 
в СССР не було взагалі від-
значене. 

В совстськіц делегації і се-
ред совстськях „туристів" бу-
ло 150-200 українців, вибран-
ців з усіх областей УССР. В 
більшості це були лредстав-
ники „нової кляси" упрнвіле-
йованих, які в зустрічах з у-
країнцями з-поза СССР вн-
хваляли совстські здобутки і 

включно) залишили на всўі 
присутніх глибоке враження. 
Проти цієї Богослужби за кі-
лька днів перед її відбуттям^ 
гостро і безуспішно протссту-
вав в австрійському міністер-j 
стві закордонних справ совст-
ський амбасадор Ляпін, арѓу-
ментуючи свій демарш таки 
ми-словамр: ..Я не маю нічого 
проти того, щоб вони моднлн-J 

„щасливе життя в УССР."'ся, але чому саме під час 

фестивалю?"- Цю інформа-
цію принесла на перших сто-
рінках австрійська преса, і 
вона викликала ще більше за 
цікавлення Б о г р службою, 
прнчиншішнся до такої ма 
сової участи віденського і чу-
живецького населення. До 
речі, про цю Богослужбу по-
відомляли спеціяльні чотиро-
мовні афіші, на яких була 
зображена сильвста львівсь-
кого храму св. Юра. 

щих шарів суспільства у га-
нсбні вчинки, незгідні з ЇХ 
становищем, а опісля, в міру 
потреби, виявляйте ЇХ зло-
чннства. Нав'язуйте контакт 
з' найбільш заяепалими людь-
ми у ваших ворогів; розсіваЙ-
те `незгоду і невдоволення, 
молодших кидайте на стар-
ших. Старайтеся, щоб військо-
ві ваших ворогів постійно 
бракувало виживлсння і ви 
рядження. Впроваджуйте му-
зику і розпусниць для роз 
кладу обнчаїв. Багато обіцяй 
те, роздавайте подарунки, о-
шукуйте, щоб тільки довіда-
тися, що діється у ворога. Не 
жалійте грошей, вони верну-
тьсл з великим відсотком 
Всюди посилайте шпигунів і 
ніхто не повинен бути ліпше 
від них оплачуваним". 

Керівники московсько-боль-
шевицької змови, щоб дійти 
до кінцевої перемоги — стосу-
ють власне в практиці, літера 
в літеру, вчення Сун Тзу-ву. 
Що саме, уживаючи сучасної 
мови, означають в переносно-
муму розумінні „музика і роз-
п^силці" — не ^ важко чій-
гадати. 

У наступній статті постара-
смося поінформувати читачів 
про американську стратегічну 
розвідку — один з дуже важ-
лнвих елементів оборони лро-

Увесь роман, усі його 290 
сторінок оповідають нам про 
Якова Балабу, про новий тип 
української людний. Він, цей 
тип, знає чимало відмін; йо-
го остаточне завершення і сам 
автор бачить ще не в Балабі. 
Але Улас Самчук веде читача, 
і напевно цілком свідомо, це 
по найвищих горах, а бере 
людей із самої гущі народу, 
з різних сторін України, що 
волею Москви й Берліну му-
сіла вмерти — і не вмерла. 

Яків Балаба — стихійний у-
краінець. Він був уланом у 
польському війську; захоплю-
вався Лондоном і Кіплінґом, 
взагалі читанням. У нього 
широкий кругозір; не чужі 
йому елементи романтики. Він 
гуманіст, і тому його дехто 
із місцевих хлопців характе-
ризус такими словами: „...У-
краша, иа його думку, сама 
по соді отак з розвитку, з 
прогресу, з інтелекту мас ви 
лізти, мов той хрущ з бороз-
няка"... ^етор. 34). 

Йшлося ж про інше. Хло'п 
ці, волюнтаристично настрос-
ні українські патріоти, напев-
но члени ОУН. не завжди ро-
зуміли Балабу, коли той не 
захоплювався ідеєю повстав-
ня. І справді, вони його не 
до кінця розуміли, бо Яків 
Балаба органічно увірував в 
Україну та перемогу украінсь-
кого народу в бою за місце 
під сонцем. Таке органічне у-
віруваиня не може вимагати 
негайного повстання, хоча ні-
як його, як побачимо далі, не 
виключає. Таке ўвірування в 
першу чергу спирається на 
праці в ім'я добра народу, на 
широких знаннях, на самовдо-
скоиаленості, на внутрішньо-
му українстві. 

Поранений першими німець-

кидатн своєї землі. Тому в е-
лізоді (до речі, гостро обфва-
ному автором, настільки го-
стро, що випадає тема Яків-
Шпрнидзя взагалі із архітек-
тури твору) перебування Ба-
лабн у Зільберів важливе не 
тому, що Яків допомагає ро-
дині, не те, що на Зільберів 
угияг дт^йр'ій vyiyrjBjiHpy" utMK-'j'1 

трнмку большевііків І, )ГЄ̂ ккк 
чином, виступ проти украшсь-
кого народу. Ні, тут jc Ulqpь 
важлцвіще: Щприидзя з 
дістю покидала Україну фі-
зичцо й духово — Яків Ва-
лаба із Дерманя не міг по-
кинути свого 'народу ні фі-
зично, ані тим Ьільше — як 
і десятки тисяч емігрантів .— 
духово. Це — одна Із рис Hd-
вого типу української людини, 
що присуджувала сама себе 
иа все, включно 'із смертю, в 
гігантській ‚боротьбі між двхь 
ма чужими потугами:: ДОіуі'-
ня духом, величдій третя он-
ла — національна — у Дру-
гій світовііі війні. 

Між Сталін ом і Гітлером, 
між Москвою в. червовій со-
рочці і Берлінрм ‚'у чорній ^-
Яків Балаба став спочатку з 
голими руками, але а непере-
можною вірою ' і неаідкл'ич-
ним почуттям обов'язку пе-
ред своїм народом. Яків Ва-
лаба, зодягшн. уніформу кі-
мецьќого інструктора, ще го-
стріше'відчув, що.ВІН ‚‚счн 
землі", що не', належить ані 
до „нур фюр дойче", ані до 
Москви, що органічно ме мо-
же належати ‚нікому, крім 
Дерманя, Волині, України... 

ти` совотського наступу в хо-j кцмм ‚бомбами, Яків потрап-
лоднііі війні. 

НЛІІНШУ ЛИСТА . . . 
Иапншу листа я без адреси, 
Човником пулѓу 

його в струмок. 
Срібні крила 

розстелили плеса 
У крашу соняшннх думок. 
Він иа Твій 

прибитись мусить 
острів 

В серці тиху 
гавань віднайти — 

Це моя душа 
листом у гості 

Вирвалась з в'язниці самоти. 
Це душа човенцем паперовим 
В оксаннім долі крутежі 
Шляхом мрій 

кружляє пурпуровим. 
Що в країниў зоряну лежить. 
Може, лнст на твій 

приб'ється острів, 
Може, згине яін 

па лезах хвиль. 
І дарма чекатиму я в гості 
Вістку. 

що не прийде 
НІЗВІДКІЛЬ. 

ВГРА ВОРСКЛО 

ллє (цілком випадково) до 
однієї жидівської родини. До-
бре володіючи німецькою мо-
вою, аш не задумуючись, ря-
тує цю родину від викннения 
німцями на вулицю, свідчачи, 
що тут живуть німці. Молод-
ша донька Зільберів, Шпрнн-

Ідзя, .намовляє Якова втікати 
разом за кордон, геть із ціпі 
„небезпечної землі". Яків ро-
зуміс її важке становище. 
ІІшри'ндзі зрозуміти Якова-
украінця важче. Ось цікава 
розмова з роману: 

— „Добре вам! Що вам! 
Ви не жид! — обернулася до 
нього ПІприндзл. 

— Ще гірше! 
— Що може бути ще гір-

ше? 
— Мабуть с й таке. — від-

повів Яків." 

Яків народжувався вдруге 
У вогні н диму війни він збаг-
нув, що йому, українцеві, си-
нові свого нараду, де можна 

і Армандо Паллсіо Вальдее 
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Вийшло те саме, що кож-
вого року. Наприкінці „боні-
тового сезону" біскайські суд-
на стали причиною неспокою 
в Родільсро. Вечорами наіро-
маджувалося на березі стіль-
ки човнів, що рибалки не мо-
гли витягати їх усіх на сушу. 
Хоч як далеко затяѓли вони 
ті судна, для тих. що прибу-
вали з моря, вже не було міс-! 
ця і їх власники мусіли зали-
шатн їх на ласці моря, прнв'я-
зуючи- їх до інших. Це було 
причиною багатьох неприсм-
ностей. Люди ремствували і 
скаржились начальникові по-
рту, але той не міг заборони-
ти бісканцям перебувати в 
пристані, поки морська, ко-
манда в Сарріо не наказала 
їм виїхатн. Проте, суперечки 

Не були аж такі часті й такі 
гострі, як можна було споді-
ватися. з огляду иа мирну 
вдачу і місцевих, і чужих. 

Як довго погода була спри-
ятлива. все йшло досить до-
бре. Та коли прийшов вере-
сень. незгода й ремств'ування 
зросли з огляду на небезпе-
ку, в якій, опинилися човни, 
що залишалися на-воді. Хоч 
у цім місяці небо звичайно 
погідне, а вітер не дме силь-
но. таки досить часто підно-
сяться великі хвилі', спричи-
нювані бурями, що шаліють 
на далеких морських просто-
рах. Ці бурхливі хвилі дуже 
непокоїли власників суден. 
Вистачило зійти вночі на бе-
рег, щоб переконатися, що 
такі побоювання були слуш-
ні. Судна танцювали, штов-
хали одне одного і витворю-

вали в темряві щось подібне 
до галасу розхвильованої юр-
5и. Часом видавалося, що це 
гіружня розмова, що це — га-
і`аряча суперечка, до якої 
псі вони хотіли вмішатись од-
ночасно. або це — важка й 
чавзята боротьба, в ЯКІЙ дея-
КІ з них мали загинути. 

Нарешті один нещасливий 
випадок переконав усіх, що 
ті, які . найзавзятішс домага-
лися від'їзду біскайців, мали 
рацію. Одної темної ночі роз-
мова суден обернулася в су-
пгречку, яка ставала щораз 
гарячішою. О першій годині 
вночі спалахнув між ними 
правдивий бій, якого ще ні-
коли ніхто не бачив. БіскаЙ-
ці, що спали на чердаках, 
прокинулись і почали маиев-
рувати. Більше як годину 
пацювали вони напружено, 
запобігаючи знищенню су-
ден, як своїх так і родільсрсь-
ких, бо ж поштовхи були жа-
хлнві і линви ось-ось могли 
розірватись. Однак, сила роз-
бурханих хвиль так зросла, 
що вони, вважаючи себе без-
сильнимн, розбіглись` по мі-
стечку б'ючи на сполох. Ко-
ли надбігла допомога, деякі 
судна вже вели між собою 

шалений бій не на життя, а 
на смерть. 

Один біскасць застукав до 
дверей Хосе: 

— Гей, вставай, твоє судно 
пропало! 

Перестрашений моряк зір-
вався з ліжка, похапцем об-
тягнув штани й блюзу і бо-
сий побіг на берег. Ще зда-
леку'його витончене ВІ'ХО ви-
чуло крізь ревіння хвиль 
глухий зловіщий гуркіт. Вн-
довнще, яке він побачив, при-
голомшило його. 

Море шаліло. Судна, що 
залишились на воді, запомо-
рочлнво кидалися и зударя-
лися щораз частіше. Раз-у-
раз чути було глухий гуркіт, 
подібний до тріщання костей. 
До цього стралшого галасу 
долучалися голоси чоловіків, 
що бігли рятувати свої човни. 
Вони лаялися, ш у к а ю ч и 
линв, щоб їх прикріпити, ста-
ралися віддалити їх одне від 
одного. Кричали й жінки, бо-
ячнсь більше за життя своїх 
рідних, ніж за втрату суден; 
на їх крики чоловіки відпові-
далн страшними вигуками. 
Це все витворювало пекельне 
ревище, що навівало жах. 
Темрява не була аж така гу-

ста, щоб ие можна було роз-
різнити постатей. До того ж 
моряки принесли малі лампи, 
що, немов світляки, швидко 
бігали в різних напрямах. 

Отямившись, Хосе побіг иа 
місце, де мало стояти його 
нове судно, те, що було в не-
безпеці. Віц залишив його за 
скелею, яка врізувалась в мо-
ре. Вскочивши у човен, що 
був найближче берега, він 
перейшов з нього у другий, 
третій, четвертий, аж до мі-
сця де залишив своє судно. 
Однак, там його не було. На-
даремне-шукав довкруги очи-
ма, надаремно питався това-
рншів. Ніхто не міг нічого 
сказати. Нарешті один гук-
нув до нього в суші: 
Ѓ— Хосе, хвилину тому я 

бачив, як якесь судно зірва-
лось. Не знаю, чи це не твоє. 

Бідний Хосе стояв мов ура-
жений громом. 

—Воно ие могло заплисти 
дуже далеко, — сказав мо-
ряк, що стояв біля нього. — 
Вітер тепер слабкий і йде від 
моря; його мабуть викинуло 
на сушу. 

Сказав вія це з думкою по-
тішити Хосе, і більше нічого. 

Проте Хосе набрав надії. 
— Гаспаро, дай мені лям-

пу! — крикнув він до моря-
ка, що був на суші. 

— Що ти хочеш робити? 
— Піду вздовж берега, мр-

же знайду. 
Моряк, що потішав йоѓр, 

ПОВНИЙ співчуття, сказав: 
— Я йду з тобою, Хосе. 
І 'вони втрьох, залишивши 

родільсрське побережжя, лі-
шли понад морем, оглядаючи 
всі місця, де могло прибитися 
судно. Перейшовши так май-
же милю поміж скелями, вн-
ншли на пісковий берег. На 
це місце Хосе головно поќля-
дав свою надію. Але, переЙ-
ШОВШИ ЙОГО поволі вздовж і 
впоперек, не побачили ні-
чого. 

—Мені здасться, Хосе, що 
даремно йти далі, — сказав 
Гаслар. — Дорога між ске-
лямя мусить бути вже залита 
морем, а воно ще далі під-
носиться.. . 

Хосе настоював на тому, 
щоб іти далі. Він сподівався 
знайти своє судно в малій за-
тоці Льос Анхелєс. Та побе-
режжя було справді залите 
водою і, хоч як близько горн 

вже їх досягали. -Одна така 
хвиля загасила лямпу. Тоді 
моряки рішуче відмовились 
зробити хоч би один крок 
вперед. Ніхто з них не мав 
при собі сірників, щоб лямпу 
запалити, а іти без світла це 
те саме, що наражати себе на 
небезпеку розбити голову або 
зломити між скелями йогу. 

Хосе лишився сам у темря-
ві, між горою .що підносила-
ся над головою, і оскажені-
лим морем, хвилі якого були 
немов величезні темні пащі. 
готові його проковтнути. Та 
моряк не боявся ні хвиль, ні 
темряви. Перескакуючи з ка-
меня на камінь, він дістався 
до затоки Льос Анхелсс. Але 
й там не побачив нічого, хоч 
переглянув одну за одною всі 
скелі. Стомлений і розбитий, 
з пораненими ногами завср-
нув він У напрямі додому. 

КОЛИ ВІН прибув на велику 
пляжу близько одільсра, вже 
розвиднювалося. Сонце ма-
сстатично відіймалося по бла-
китному небі. Море лютува-
ло. Вода, що змивала берег, 
була каламутна, як завжди, 
коли хвилі витворюються в 
глибині моря. Хосе 

Народжена на Волині, зго-
дом закинена долею в УССР. 
совстська розвідчцця Bjpa, Цс-
на (авантюристка, жадібна на 
пригоди жінка, пройіднсвіткгі, 
яку інколи обпікає вегонь со-
рому) в розмові із' Яконрм Ва-
лабою несподівано ствердікус 
народження нового типу `у-
країнця: " -

,і— Я думала — ви... в$... 
простий... націоналіст, фа-
шист, комуніст, щось такс:. 
українці мають свій окремий 
поділ. І враз бачу несд'одіна-
НУ течдю, щось монф .навіть 
в н ще". . . . - . 

Працюючи на два боки (од-
норазово і в німецькій розвід-
цД) Віра Яова некшодіааио зро-
била велике відкриття, знач-
но важливіше, аніж би вона 
відкрила (для- німців чи ер-
встів — не важно) кілька гзд-
секречених ворожих- дяігізій! 
Розвідчиця Ясна відкрила 
людину, яка не 'була тяіі чи 
іншим, а всецілим і неподіль-
ним: українцем, „сином зсм-
лі". Не в'язаним партійними 
доктринами, партквитком' чи 
будь-яким підписаним зобов'-
язанням. крім власного пс 
тя чести й гідиости. 

Якід Балаба мав родину, ‡ а 
все — „мінялося, ніби кусень 
заліза під ударами коваяьеь-
кого молота". Під тиском яо-
дій Яків то кндввся до родн-
нн, то потрапляв' у інші сере-
довяща й крутежі, хоч завж-
дн тужив за своєю безмежно 
відданою йому Д‡іужяяою. 

Зникла Шпрнндзл, прорвав-
шнсь на Захід; иа якийсь час 
зникла з овнду Ясна. Німці 
яідчулн вебездеку в Якорі. 
бо ж вони „не прийшли робл- , 
ти Україну". Арещт. Допк?и. 
Звільнення з тим, що Яќѓдра 
мають послати иа працю`й 
Німеччину. Але цією людя-
ною не так то легко керувя-
ти зайді-чужинцеві: Яків Ва-
лаба раз назавжди внрішив 
залишитися на рідній землі. 
при своїх, біля, своєї родини. 
Події знову штовхнули його 
від рідної стріхи, але ие з рід-
ноі Дермаящиий: Яків вріс у 
цю землю, та вже не отнм 
вростанням українського се- ' 
лянииа, а ще й людини, яма 

(Закінчення иа стор. 3-тш) 

глядаіочн на ту' панораму з 
зацікавл синам моряка, яке 
ніколи не вгасас. В ного мо-
гляді не було ні жалю, ні 
розпуки. Звикнувши до того. 
Що їх життя й достатки иа 
ласці моря, рибалки оереяо-
сять покірно .Його жорсте-
кість і шанують його гнів 
так, якби він походив від все-
ногутнього Бога, В тій освн-
лині Хосе був більше зажуре-
ннй човном, що'змагалося зі 
стихією отам на обрії, ніж 
своїм власним судном. Вік 
придивлявся до того човна 
якийсь час, а тоді рушив џо-
малу до містсчнка. 

Біля перших хат він зрову-
иів. що втрата судна етане 
на перешкоді йол) весіллю. І 

-

щойно тоді усвідомнв собі, д о 

вони йшли, . се таки хвиліжався перед жшшммш?^ ^ І ^ Ш ^ Ш г Щ0 " ^ " _ 

. 



... а їм. СВОБОДА, ВІВТОРОК, І8-го СЕЗРПНЯ 1959 X 

РОМАН ПРО ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ 
--(Закінчення зі сторнн 2-гоІ) 

легко прн потребі... „маже вс-
стя дискусію про Мрльтке, Бі-
смарка"... (стор. 28). 

З рім.е;цькчго „рстарбайтер-
сьќого" потягу втекли трЛ — 
а^ІЙйердаьцЇр н а ф Скрип-
Лика, дні вже .встигли побу-
і м в і да_ засланні. У лісах 
ІІолтц` виник , догів' — повс-
-ѓаисійш; укр8І^снка „Зелена 
$МРЗЧ№"- Щдяад, що вели до 
вив#к$енвя (#вџир ^бригад. 
були різні, але 'причина іс-
в`уваде одна: паростки тре-
тьоі, cyvd національної сили 
у війні між двома зайдами, на-
роджвння нової української 
ЛЯДЯНН — з високою гідніс-
Шо. Це саме тфву оцим иад-
дліпрянцяи — Іванові, Мак-
сЬмові й Терешкоаі — мабуть 
ніколи не доводилося читати 
бодай однієї націоналістичної 
СТАТТІ чи кнцж^я. А все аќ 
вони ді№ли в національні по-
BcraipuV Лбервуднсь у Дарен-
хів і Залізняків, яі$і гідно ска-
зал# самі ер$і: .до)дсь#а гід-
вість, досить бути болотом! 
! Яків Балаба вискочив з 

ними разом із німецького ва-
гову, разом вони створили в 
Лісі свою „бригаду'' і від тоді 
обернувся герой роману в 
Трояна, одноіло з керівннф 
Відділу українських повстан-
njta, щр спочатку' не підляга-
ЛИ вікомў і ще яких 30-40 ро-
х{в тому могли б легко скотн-
тцся до махнівства. Тепер же, 
у;І85Ю-нх роках,`'з приходом 
на, арену історії нового типу 
української людини — людя-
нн гідностн, вони` з часом цід-
‚пЬрядкуваднся Головній Ко-
У#ЩІ УЙА; янщс? дехто може 
її з переконання (полігнчно-
свкоглядового) твк з необ-
хідности — бити- ворога од-
ним кулаком. І і 

Українці, поляки, потім і 
к on па кін ці... — ліси древньої 
Волині - наїжилися зброєю в 
руках різних сил. Віра Ясна, 
намагаючись збити.Трояна з 
національної дороги, допомог` 
дв озброїти ного затій. Троян 
Виявив добрі дипломатичні 
здірносгі, одержаднш москов-
ську ўбрріо для боротьби за 
українську Україну. 

Повстанська бригада Бала-
‚бн-Трояна знищила совстське 
гніздо Качана, оборонила лю-
дей від нападу батальйону у-
горців, розгромила німецький 
карний загін з Рівного геис-
рала Гінцввва, гоо наступав 
на Попівщвву... Багатьма лі-
Сбгнмн стежками водив Троян 
ўсвоїх людей гідностн, та все 
в^ім'я українського широкого 
гіЬ?яху, на нкнй мала вийти 
Переможна вся Нація. 

, Не можна до підкреслити 
рвиісї цікавої і цінної деталі 
В` художній мадері Ўласа 
СІмчука. безперечно най па 
дітніщого ианіого. романістр-ідо такого сумного закінчення 

Розповідь починається в цо-
вільному, майже епічному 
темпі. Що далі, то більше во-
на пришвидшується, речення 
стають коротшими, урнвчасти-
мн, нерви напружуються. 
Ішли бої, читаємо, наприклад, 
на crop. 201, палали хати, бі-
глн люди... І раптом — „був 
травень, розцвітав без, по за-
—рівнинѓ 'тотх^лдпцазаг df 
лов'і 

Автор не примушує приро-
ДУ дощитн-плакати тоді, коли 
Персонажі його роману суму-
Я)тљ. Навпаки, і то часто, У-
лас Самчук контрастує пере-
жнвання героя із майстеряв-
ми малюнками природи. Тому 
часто сама природа, а вона 
особливо гарна на Волині, 
виступає як персоніфікація 
чогось по-зеиному вічного, 
.майже ідеального, зріанова-
женрго в собі- І тоді люди, що 
діють на її тлі, стають більше 
людьми, малими земними істо-
тамн з могутніми првстрцсхя-
мн й переживаннями. Герої 
Ўласа Самчука не зійшли з 
плакату і для плакату де 
Відходять. Можливо, не один 
читач хотів би бачити в Q6pa-
зі Балаби-Трояня втілення 
найвищих людських чеснот. 
Автор малює свогр героя де. 
за плакатною схемою, де за 
партійною і не за принципом 
‚ібіле-чорне". 

4 
Я М 

і ОРГ4ЛІЗАЩЛ 
— 

Українська Громада в Гартфорді, Ионн. 
Українська громада в Гарт-1 За іиіціятивою поодиноких 

форді, що про Й життя дуже людей створено таниюваль-
мало згадується в нашій пре-
сі, належить також до актив 

ну групу „Тирса" Відділ УШ, 
Станицю ЗУАДК, Багьківсь-

Відзначення битви під Нонотопои і бон) 
під Бродами на Бобрівні 

них українських середовищ у кий Кружок, Станицю Брат 
ЗДА. ства Дивізійників, ще один 

Вже 50 років тому заснова- Відділ УНС ч. 12, опісля 
яо тут українську католиць- Спортовнй Ќлюб, Кооп. СУ-
ну церкву св. Арх. Михаїла, МА, Студентську Громаду, 
опісля Віад. УНСОЮЗУ ч. 277 Самопоміи-ІЛ^мшмхшмц^Џі g f e p g g S S шТпіТою свї-' 
У . Івана Хрестителя, два від- шх. Востаннє засновано від- и и 0 l o 3 , Л 0 Ю . с в о -
Діли „Провидіння'', Украінсь- діл Університету Україно-

Нова українська людина — 
Людина гідностн — росте і 
вдосконалюється. І буде вдо-
сконалюватися внутрішньо, 
духово — аж до поняття бра-
херства в нації. Роман допоиа-
гас таким людям: 

...„Хто знає, чи куплена та-
кою крутою ціною свобода не 
поможе нам перекувати наші 
душі і зробити їк не лише 
твердими, але й вразливими 
де людський лад, на порядок, 
на єдність" (стор. 216). 

# 
Гостро поставлена в кннаі 

проблема сдерти. 
Багато героїв роману гине. 

Вед бригада.повстанців Тро-
яна впала в нерівному бою з 
большевиками. Троян ще на 
внщкільних упівськнх курсах 
говорив: — ‚‚Хлопці... До на-
шої „тактики" належить та-
крж тактика вмерти". 

Загинув брат Трояна — Ка-
леннк, бо він співпрацював із 
ворогами рідної землі; від 
куль гооянівців загинув мос-, 
ковський генерал Батутін 
(тобто ВатутІн, один із катів 
українського народу, якому 
по війні поставила антннарод-
на влада в Києві пам'ятника); 
у волинському селі вигинули 
майже всі мешканці. І сам 
Троян був свідомий того, що 
загине. І своїх хлопців у крн-
Івках, коли вже насували бо-
дьшевнки, він свідомо готував 

Увага 1 Увага! 
ФОРД СИТІ џ околиця 1 

-т—9г-тшт, 23-го серпня 1969 р. 
- ' в далі 

ДОМУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СХ)ЮЗУ 
щмі 6 0 0 — 6 t h Ave. — Ford City. Pa. 

. . .— в і д б у д у т ь с я — 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
'ВІДДІЛІВ у . Н. СОЮЗУ 

в яких повинні взяти участь Урядовці й Члени 
та КоивеицІВві Делегати від таких Відділів УНСоюзу: 

ФОРТ СИТІ 6S ЛІІНДОРА ХЗВ 
ЯТЕГБОРО , 51 . НЮ КЕНСІНГТОН .. 8вв 
Л1ЧВУРГ .'.'. аво В К Н Д Е Р І Р И Ф Т по 

ПОЧАТОК — год. 8:00 ПО П О Л У Д Ш 
На порядку нарад: 

1. Утворення Окружного Џрџіту BUALIIB УИСомзу та 
врмДннттв првіМільіінка. 

2. Вябір Окружної Уп(твн та Контродьноі Комісії. 
3. Ювілейне Кампанія УЩ-оюзу. 
4. Ювілевяі святкування у вб-ліггя УНСоюзу. 

- В Зборах візьмуть участь: 
ЯРОСЛАВ ЛАДОХ — головина секретар УНСоюзу 

та 
АНДРІЙ ДЖУЛА — головині радяяД УНСоюзу. 

До участи в Зборах запрошене також усе місцеве 
."" -Українське Громадянство. 

ЯЮ - Американський Горо-
жанськш`і Ќлюб, школу, хор, 
ОДВУ, Станицю Ўкраїнсько-
Америкаі'с^ішх Ветеранів й 
Інші організації та товари-
ства. 

Під час другої світово! він-
ни деякі з цих організацій 
послабили свою активність а 
інші зовсім заннклн. З прн-
одивом нової еміграції в 1949 
`році громада почала знову о-
жнватн. Тоді створено Відділ 
УККА, бОЧСУ. СУ1ЇА, ста-
ннцю Пласту, „Пластприят", 
підновлено Хор, Вечірню Па-
рохіяльау Школу, придбано 
більцшй дім для Го{южансь-
кого Ќлюбу, збудовано вову 
католицьку церкву і ростаднс 
заііуплеао будинок на шко-
лу. Зросла й українська пі)а-
вославші громада, що прнд-
бала для себе церкву і мас 
тепер священика. 

анавства, який начисляє по-
над 10 активних слухачів 
студентіо середніх і вищих 
шкіл. 

Всі організації і товариства 
об'єднані спільно з Відділом 
УККА уряджують кожного 
року Свята Соборностй, Ли-
стопада, Шевченківське і Ге-
роїв. 

Крім того деякі організації 
уряджують свої окремі ім-
ррезн чн свята. До таких на-
лежнть Свято Матері і Мико-
лаївський Вечір, що його у-
ряджус школа, Концерт Ко-
ляд, виконувнаний Хором чи 
и о п и с танцювальної групи 
„Тирса" й учнів відділу УМІ. 

Виступ Тирси і Відділу УМІ 

Цього року танцювальна 
група ,‚Тирса" спільно з від-
діло.м УМІ влаштувала свій 
виступ що відбувся в суботу 
дня 13-го червня о год. 7 веч. 

Іван Сельман, відкриваючи 
цей виступ підкреслив вагу 
існування цих обох мнстець-
ких груп для плекання укра 

життя: нехай згодом кобзарі 
спІЕ?тимуть про оцих звичай-
иих хлоаців, синів сепяя, слу-
жбовців, домвкщнків, лісору-іїнського мистецтва й озна-
бііз — непомітних великих —ійомлюааиня американців з 
людей нести, людей гідностн.' нашими народними танками. 
Троян порадив' своїй дрўжяиі Опісля на переміну виступа-
пробиватися на Захід, радив' ли Ў н і кляси срортепіяна і 

Український Спорт. Ќлюб в Ню Йорќу 
— в л а ш т о в у є — 

в' неділю, 30-го серпня 1959 р. 
в УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 

в Bound Brook, N. J. 

Сішртовий ПІКНІК 
В ПРОГРАМІ: 

футбольні змагання: 1. УСК — ДЖУЛІЯНА С.К. Ню Иорк 
? У С К (Жд-6сТ, - ..ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" (Олд-боі). 

Оркестра — 3. САВЧУІьА 
' Буфет в заряді ВШ. Пань. 

- ь " -ГГ ПОЧАТОК — л год. 12-U впол. 
" ВВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ НА СПЛАТУ 

^ ^ ЗАКУПЛЕНОЇ ПЛОЩІ УСК-j. 
Relr яких радўе молодість, до численної участи запрошує 
^ ^ Управа УСК-у 

иіішшиіииііііцияяиюя— J 

твк багатьом. Але сам — лі, 
І!9' — 

„...Гордість наіішла на гор-
дість, як коса на камінь" — 
{CTOJJ. дав').' 

Ось ця людська гордість і 
гідикть, в да#ому випадку — 
украірськс.1 діодини, яка від-
чула наснагу стати до бою 
за право вільно жџхџ ва сво-
Ї)І нільнці Блгьусівітціні, — во-
на вніішла деремозкцем після 
сцертм Трояна і ^рго лю-
дей, ріслд смертн багатьох 
тнсдз оборонців української 
нації на власну Державу. 

Jx смерть ротрлслв ворогом, 
їх .смерть анайрхяа відгук на-
віть у завалавїй румовищами 
н мащннерісю Европі. Навіть 
по TQ# бік рќеалу. ї'ѓх смерть 
стала одне" із джерел відро-
дження нвл?ого народу, внут-
рішнього відродження, найне-
безпечнішого для ворога. Я-
кову Балабі і його друзям 
„не дали виходу", — і тому 
вони вмерлн- Поступатися во-
ни не вміли й не МОГЛИ, ПО-
ловннної волі не могли прий-
вяти, а час для остаточної во-
лі не надійшов. Вони й заги-
нули, щоб тойі час надійшов 
швидше, щоб пришвидшити 
процес народження нової у-
країнської людини. 

ш . 
А такий процес відбувасть-

Не даремно ж Улас Самчук 
списав образ Якова Балаби не 
з Ікони, не з леґендн, не з вв-
мріяного. Навпаки, с чимало 
рас у головного героя роману, 
ЩО НЄ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЙОМУ ОПИ" 
нитися м ^ святими. Що біль-
ще, як читасмо на стор. 2$б, 
...„він не належав до раднкн-
льннх типів... не любив ДОКТ-
рин, був людиною розумного 
компромісу. Шевченхове „щоб 
усі слов'яни" — було ДЛЯ ньо-
го побажаним сантнментом"... 
Але — і Це головне, супроти 
ворожого наступу — був 
людиною чести. Не зносив на-
сильства. Не був для такого 
роджений. І тут уже ніякі 
доктрини. Тут уже його люд-
ське 

Саме в цьому й полягає о-
собливе значення нового ро-
ману Ўласа Самчука „Чого не 
гоїть вогонь": наш високота-
пановнтий романіст увіковіч-
иив образ нової української 
людини — людини чести й 
гідностн — а відродження цих 
рис в душі народу вже годі 
спинити будь-якими доктри-
нами, компромісами збоку во-
рога, обіцянками, попускан-
НЯМИ тощо. 

Чому ми вжвлн слова „від-
родженнд?" Бо в душі Якова 
Балаби, в душах Аогр друзів 
по боротьбі, в душах багатьох 
українців в останньому пів-
сторіччі почали відроджува-
тися шляхетні, найцінніші рн-
си наших предків — від ли-
цврів Ярослава Мудрого через 
козаків Хмоля й Мазепи, воя-
ків Армії УНРеспубліки до 
вояків УПД, до сучасної — 
в нових формах — боротьби 
нації. 

Слава людям чести! І сла-
вя Авторові, що так талано-
внто про них оповів світові! 
І велика подяка Видавництву 
„Вісник", що видало книгу 
про У к р а ї н у н о в о ї 

і Д в б В . 
Леонід Полтава, і 

танцювальної групи. 
Учні УМІ — М. Кукіль. Б. 

Рудзінськнй, М. і А. Приш-
ляк, Р. і Я. Саляк, Р. Гараси-
мів, О. Любинський, X. Бал-, 
ко, Д. Гадзевич і І. Захарясе-
вич залежно від свого віку і 
знання, виконували твори у-
краіяськнх, слов'янських і за-
хщньо - європейських компо-
знторів та показали великий 
поступ за минулий рік, в чо-

Українська Парафіяль на Школа в Гартфорді. 

сю душею відданий праці від-
ділу УМІ 32 танцюристи — 
дівчата - і .хлопці від 5—15 
років, — деякі діти вже тут 
роджених батьків, — під ке-
рівництвом свого працьовнто-
ію керівника п. Гр. Совнла і 
п-нн Ст. Красій у гарних у̂  
критських строях відтанцю-
валн „Ч^ака", „Гуцулку", 
‚‚Подільський козачок", „Го-
пака", ‚Аркана", „Метели-
цю", „Танок легінів" й інші. 
Присутні щедро оплескували 
кожниіі виступ обох грч-п. 
Свято закінчив подякою п. О. 
Кінах голова „Тирси" а діти 
обдарували проф. Цибрівсь-
кого, п. Совила і п-і Красін 
гарними квітами. Проф. Циб-
рівський і`оздав своїм учням 
на пам'ятку відзиачки УМІ і 
книжечки з музичною тсма-
тикою. 

Закінчення Шкільного РЬку 
Української Парохіяльноі -

Шко.та 

Тиждень пізніше, в суботу 
20-го червня відбулося свя-
трчне закінчення шкільного 
року парохіяльноі школи при 
католицькій церкві св. Арх. 
Мнхаїла. 

Про нашу вечірню школу 
українознавства і релігії, що 
начисляла в останньому році 
понад 130 учнів, вже була 
згадка в пресі минулого ро-
ку. Діти в цін школі мають 
одну годину релігії, якої у-
чить о. дек. Степан Балан-
дюк у старших ќлясах і світ-
ські учительки в нижчих 
ќлясах. Крім того діти мають 
3 - 5 годин на тиждень укра-
їнознавства, якого вчать світ-
ські учителі. Останнього ро-

Роман Романишнн, що вчнв 
також 6-ту клясу. В інших 
ќлясах вчили п-і Каролина 
Тесля І кл., п-і Ярослава 
Кукіль II і V кл., п-і Володи-
міра Теслюк III і VII кл., п. 
Іван Кукіль українську літе-
ратуру й історію у вищих 
ќлясах і на курсі для стар-
ших дітей При . школі існує 
Батьківський Кружок, що по-
магас учителям й о. парохо-
ві у веденні школи, яка ко-
рнстала з лрнміщенил шкіль-
ного будинку і церковної залі. 

Навчання в школі відбува-
лося на досить високому рів-
ні, точно і при великій фрек-
венції учнів. Діти всі добре 
говорять по-українськи і в ос-
танинх ќлясах мають багато 
знання про історію України. 
Це признали вповні виховнн-
ки на пластових і сумівськнх 
таборах, що зустрічалися з 
дітьми нашої школи. 

В минулому році під мн-
стецьким керівництвом п-і Я. 
Кукіль школа урядила Свято 
Матері і Миколаївський ве-
чір. 

В день закінчення шкіль-
ного року рано діти вйслуха-
лн Служби Божої та прнсту-
пили до св. Причастя. Уве-
чорі того дня о. декан Балан-
дюк відправив Молебень до 
Серця Христового й опісля 
всі діти разом з учителями у-
ставнлнся до спільної знімки 
на церковному подвір'ї. По-
тім усі діти і батьки перей-
шлн в церковну залю та за-
сіли до гарно прибраних сто-
лів. Піювів молитву о. декан 
Валандюк і в коротких, але 
змістовних словах згадав про 
обов'язки дітей і батьків у 
школі і поза школою. З чер-
ги промовляв дир .̀ P. Романи-
шнн, який закликав дітей лю 

ќу директором школи був п. бити всвс, що українське-

І — И Р ^ Ч Р ^ ^ 1 — ^ Ш Щ Щ Щ Ш — в — — — в н -
Ст$фонія з Стебницьџџх 

БСЗКОРОВАЙНА 
уродж. 12-го травня 1900 року в Баворові 

померла 
по довгій і кажкін недузі, заосчотрена Найовятііцими Тайнами, 

15-го оерпвн 1959 року в Баффало, Н. И. 
ПОХОРОН відбігдрться у ВІВТОРОК, lp`-го СИРІШ}І 1 В 5 9 р . 

в ѓод. 9:00 рамо, з нохс{юнного заведення флотюка, на unnuTaji Bit 
OHvef. -

Горем прибиті: 
Василь Г)ЕЗКОРОВАШШП — муж 
Ніля СТЕЦЬКІВ — донька 
Любомир БЕЗКОРОВАЛЩШ — сни 
Д - р Євген СТЕЦЬКІВ — зять 
Андрій і Ромни — внуки 

і Марія ГІРНЯК — сестра 

тшяиттт ширші і 

По роздачі свідоцтв діти з 
вдячносте обдарували о. де-
кана і всіх `учителів квітами. 
Потім відбулася спільна пе-
рекуска, яку приготовили ма-
тері на чолі з п-і К. Опрнско, 
і згодом мистецька частина. 
На початок діти відспівали 
Школярський Гимв", опісля 
йшли декламації, переплі-
тані веселими сценками та 
грою на фортепіяні, скрипці 
: акордеоні. 

Подякою для учителів за 
їхню жертвенну працю, яку 
зложив в імені Батьківського 
Кружка п. О. Пришляк і мно-
голітствісм закінчено цей 

рисмно переведений вечір. 
Дай Боже, щоб наша школа 

на майбутні: так гарно роз-
внвалася-

Річні Збори 
Батьківського Кружка 

В суботу дня 27-го червня 
ідбулися річні збори Бать-

ківського Кружка. По звіті 
старої Управи та ўділенні їй 
абсолюторії вибрано нову У-
праву в такому складі: п. В. 
Саляк — голова; Мнх. Мель-
ник — заступник; Н, Крамар 

- секретарка; Л. Любннсь-
кий — скарбник; п-і Радьо, 
п. Я. Гук Г І. Заставськнй — 
члени Управи. На зборах ба-
гато часу присвячено на др-
скусію; над шкільним прнмі-
щенням і правильником Б. К. 

Нехай цих скромних кіль-
ка рядків буде подякою і за-
охотою гартфордського ак-
тивного громадянства до да-
льшої праці у нашій громаді. 

А . Ц . 

Peace costs money. 

Колишні воякн І УД ЎНА. 
стейту Коннектикат, спільно 
з' плистовими таборами на 
Бобрівці влаштували в днях 
18 і 19 липня ц. р. Свято для 
відзначення 300-ліття Битви 
під Конотопом і 15-ліття Бою 
під Вродами. 

На свято це запрошено всі 
українські комбатантські, мо-
іюдечі і громадські організа-
ції, як теж учасника Бою під 
Бродами полк. Романа До-
ЛННСЬКОГО. , 

В суботу дня 18-гр липня 
Свято почато' Панахидою за 
поллглих геррЬї, яку відлра-
вив о. дек. Степан Џџлџџ$уж 
з Гартфорду над снмволіч-
ною моѓйвою, біля янрї з од-
ного боку устави лисе колиш-
ні вояки І УД ЎНА, а з дру-
гого боку порад J4Q учаснн-
ків пластових таборів: стар-
шнх пластунів,' юнаків і но-
ваків. Ще більше було го-
стей, які з'їхалнся з далеких 
околиць. Біля самої могили 
стояли учасники бою пДдтЗро-
дамн, пластова схаріийна 1 
представники інщнх .оргаяі-
зацій зі' смолоскипами`Н ру-
ках. 

Під звуки сурми ванн oana-
лили смолоскирами велику 
ватру. Найбільш зворушли-
вим моментом був алель по-
ляглнм, що його перевів чет. 
Володимир Саляк, голова ста-
ниці в Гвртфорді. Змістовну 
промову, нав'язавў до річ-
ннць Конотопу і Бродів, ввго-
лоснв полк. Роман Додннсь-
кнй, потім пластуни перевели 
ватру під час якої співал‡ 
стрілецькі, пластові і днвілін-
ні пісні. Молитвою „Боже Ве-
ликяй" закінчено пе`ршвй 
день святкувань. 

В неділю дня 19 липня ра-
но о. А. КульматнцькиЙ від-
правнв Полеву Службу Бо-
ЖУ, під час якої співав хор з 
Гартфорду. Багато пластунів 
приступило до св. Пр†гчастя. 
По Службі Божій відбулася 
дсфіллда` пластових таборів. 
яку підбирали комбатанти, 
пластова ств#вшяв '̀̀ 'І рред-
ставннки організацій. Опісля-
полк. Долннський в аснсті 
кількох бувших сгаршнн і Во-
яків зробив'пеі)егляд ўсіх та-
борїв. 

Спільним обідом закінчено 
це гарно подумаае д підготп-
ване свято, що мало великий 
виховний характер для на-
шої доростаючої молоді. 

Треба підкреслити гарну 
співпрацю і посвяту крман-
дантів пластових таборп) пл. 
сен. Св. Шеґрнна Ѓ йй. сен. 
В. Бакальця. Вони як вихов-
никн здобули собі велику 
прихильність Молоді і бать-
ків. Л. II. 

t 
З Воді Всевишнього, 

в середу, дня ?2-гр"лнпнн J0^9 ptyty, 
на 48-иу ррці cpqro трудолкнЗнвого j жеі)пгвеігного 

життя, з^осмотрена Найсвятіщиані ТџАщцчн. 
відЩліла у вічність 

НАША ІІАИДОРОЖЧЛ, 

бя. щ. Вільгельміна Марія 
НУХТА 

з дому СТЕПАНЯК, 
кол. учителька народ, шкіл в Сталнславові. 

Похорон підЃ,уін п я суботу, дня 2Л-го липня 1968 року, 
а црркяи ся. Ann. Петри і Пішла, на цлвнтир тнл перќ#а 
в K.tin.-п'ііді. ОгиЙо. 

Горем прибиті: 
Т()МЛ — батько (на РІДНИХ Землях) 
ІВАН — чоловік 
ГОЛННА — доми 
МАСИ ЛІ, І ВОЛОДИМИРА. 
ВОЛОДИМИР І МАРІЯ, 
РІЗНАЯ І БРШІИСЛАВА -

шваґря І братові 

m 
ев - egggaa: ш навійне 

Д-Р Богдан, Роман КОВАЛЬСЬКИЙ 1 
Л І К А Р 

повідомляй про — 

ВІДКРИТТЯ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ 
з ділянок: 

ГІНЕКОЛОГІЇ й А К У Ш Е Р І ! 
— при - -

233 Lafayette Street — (яяппроти SL James Church) 
NEWARK, N. J. 

Приймиѓ, від Л:00-Гі.оп по пол.„ за виїмком середи І четверга 
ти за попереднім порозумінням; 

— і прн — 
ЗО Myrtle Avenue — (близько Irvington Center) 

IRVINGTON, N. J. 
Прнпмік: за телефонічним зголошенням: 

МА 30629 

Xf Урн think about it, almost evoy^ 
і thing you treasure in this world de-
I pende on peace. 

The safety of your loved ones 
your freedom as an American . . . your 
own hopes for the future. Peace is im-
portant to all of them. Peace is your 
personal concern. 

But, you might ask, what can you 
actually do about peace? 

First, remember that peace coete 
money. Money for military strength 
and for education. And money eaved 

I 
? 

Photo by Morton Shapiro 

by individuals—by people like you— 
. to keep our economy sound. ) 

U. S. Savings Bonds help provide 
this money. So, with every Bond you 
buy, you're actually working for peace 
by helping to strengthen America'a 
Peace Power. And you're building up 
security for your own future as well. 

Today Americans own almost 43 bil-
lion dollars in U. S. Savings Bonds, 

і They know a good thing when they see 
it. How about you? Are you buying as, 
many Bonds as you might? 

Help Strengthen America^ Peace Power 

BUYVU. S. SAVINGSJBONDS 
This advertisement is donated by% 

The Ukrainian National Association A "Svoboda", Ukrainian Dally 

f M t 
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В нашій книгарні 
МОЖНА НАБУТИ ТАКІ КНИШКИ: 

ЗАЛЦЕВ Павло: акр. вимер. 
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 1955 SfcM $ М О 
ЗБІРКА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛЬ. 
1955 S I M S M I 

ЃЛЕЃГКИЙ Богдан: 
МАЗЕПА. Повість. 1955 

МАЛАНЮК Євгем: 
ПОЕЗІЇ. 1954 
ОБІРВАНІ СТРУНИ. Автологія поезії 
поляглнх, розстріляних, яамучежжх 1 
засланих в pp. 1820-1945. 1866 

ГЛЧИНСЬКИИ Володвасвр: 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦ-
ХВА. Томі . $ 

Том П. І 
$РАНКО І пан: 

ВИБІР ІЗ ТВОРІВ. IBM $ 
ЯНОВСЬКИИ ЮрШ: 

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Роман. 1М4 . 
Належність просино слати ЧЕКАМИ або П 

ПЕРЕКАЗАМИ: 

"Svoboda" 
Р. О. Box 346 Jersey City, N. J. 

SSM SUM 

SMS 

%tM 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, Ї8-ГО СЕРПНЯ 1950 Ч. 158. 

9 П Р А Ц Я 9 
9 HELP WANTED FEMALE Џ 
КУХАРКА — досвідчена 

Мусить вміти пекти. 
З дорослих, нема дітей. 

Є друга поміч. 
і 65.00 плюс "кімната, лазннчка 

і телевізія. 
Телеф : ST 3 2205: 

9 П Р А Ц Я 9 
Џ HELP WANTED MALE_jj 

СТОЛЯРІ — БУДІВЕЛЬНИКИ 
до шалювшіня домів, 

накривання дахів, 
встановлювання ринв І т. д.. 
у півінічно-централліій частині 
Ню Джерзі, за заплату годин-
ну чи акордову. Інформації: 

телефон.: PLainficid 6-1504 
по ѓод. 8-ій веч. 

WOOL — SPINNfcRS 
ДОСВІДЧЕНІ 

Праця на шихти 
Всі компанійні користі 

ВЕАТТІЕ MFG. CO. 
242 Main Street 
Little Falls. N. J. 

Bus # 4 при дверях 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

^ ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Дж. — 
Т-во „Українська Січ". Від. 170. 
повідомляс. що Збори відбу-
дуться у п'ятницю, 21-го серп-
ня 1959 p.. в ѓод. 6-ій веч., в 
приміщенні УНДому при Fleet 
St. Проситься всіх членів гро-
мадно прибути та вирівняти 
свої вкладки. П. Мелень, 
предс.; В. Плечонь, кас; І. Гра-
бар, секр. 

АСТОРІЯ, Л. Ля. — Місячні 
Збори В-ва св. о. Миколая. Від. 
5, відбудуться в суботу, 22-го 
серпня 19.19 p., в ѓод. 7-ій веч.. 
в залі української кат. церкви 
Чесного ̀  Хреста -- 37-09 31st 
Ave. Просимо всіх членів І член-
кннь прибути на Збори, з огля-
ду на важливість деяких справ. 
Довгуючих членів просимо ви-
ріанятн свій залеглий довг. -ѓ-
I Сидор. предс; А. Климншин, 
кас.; П. Варнич, секр. 

З ОКРУШКІВ тижня 
ТРАМВАЙ ЗА ТРАМВАЄМ... 

(Фейлетон) 

Нарешті допитався... — їдь-
те, — каже, — прямо, потім 
зверніть направо, потім знову 
прямо, переїдьте невеличкий 
місток, а там уже питайте ко-
гонебудь за фармою ‚‚чікен 
доктора". Слава тобі Господи, 
заїхав без перешкод! Забрин-
дзував машину перед самими 
дверима львівськѓо „фрасра" 
Дуська Каламуняка, який ко-
лись на „кракіданах" завідў` 
вав „цьмагою". а тепер .на 
фармі кури щупас і сплачўе 
морґедж. 

— Сервус, Сянќу, бодай ці 
вибрали президентом! Як ти 
моцно змінився за того кава-
лок віку, — привітав мене 
урадувано Дусько і потягнув 
до просторої кімнати, заповне-
ної скриньками посортованих 
ясць. Я не вспів розглянутися 
добре, як двері широко відчи-
нилися і крізь них влетіла 
розхрістана Маня, господннч 
дому. Замість привітатися зі 
мною по-людськн, вона сіспи-
вилася і почала ревіти, немоа 
на гуцульськім весіллі. 

І Дусько тим часом скинув 
плястиковий фартух, шепнув 
щось жінці до вуха, і ми по-
прямувалн на веранду, :ад-
квітчану червоними рожами. 
За старим львівським звнча-
см, там уже було все необхщ-
не До пиття і ідження. включ-
но з пляшечкою алка зелсер 
на „всякий випадок". Перед 
нами загарчав здоровенний 
собака, а за ним підступив по-
вільно веснянкуватий хлоп-
чнна в широкому тексаському 
капелюсі, з двома револьве-
рами в руках. 

— Гендс ап! —ч вітала ко-
манда. Я послушно виконав 
волю малого „ѓєнѓа", але Ду-
сько глянув гнівно на сина, і 
завішеная зброї наступило в 
одному моменті, без зайвої ін-
тервенції Ради Безпеки. — 
Як добре навчиться володіти 

ОСОБИСТІ ПОЗИЧКИ 
для-

ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ 
по поміркованій оплаті. 

Я К Щ О ВАМ ПОТРІБНО ГОТІВКИ 
Н А КОЖНУ ВАЖЛИВУ ПОТРЕБУ, 

ЗВЕРНІТЬСЯ Д О НАС. 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 
IN JERSEY CITY 

Montgomery at Washington St. # Jackson at Wilkinson Ave. 9 Central Ave. near Bowers St. - Pavonia Ave. at Grove St. 
' 40 Journal Square 

Відкрито: 
" в ПОНЕДІЛОК вечором 

IN BAYONNE 
S Broadway at 23rd Street 

IN OUTTENBERO 
' 68th St at Bergenliae Ave. 

IN HOBOKEN 
" River at First St 

Відкрито: 
0 7 П'ЯТНИЦЮ вечором 

Member Federal Deposit Insurance Corporation 

зброєю, тоді пішлю ЙОГО до 
ЎПА в Карпати, може їм при-
дасться! — Дусько наповнив 
порожні чарки і продовжуй їв 
свій „балаќ": 

— Скільки літ проминуло, 
а чоловік ніяк не може забути 
свого коханого Львова. Висо-
кого Замку, Стрийського Пар-
ку або тих клявих фестиніз в 
Бруховнчах. Иой, то були 
часи! Зберуться, було, фрісри 
на зеленій мураві, оркестра 
ріже штасра, а потім на зміну 
сентиментальне пиво і таиго-
ве танго, аж до самого рана. 
Там я запізнав свою Маню, а 
вона колись була морова ко-
біта. Подумай, ніхто з фрас-
рів не міг вилізти на стовп, 
що стояв серед фестину. а во-
на видряпалася і заробили на 
кільо ковбаси та ще н п'ять 
злотих форсою! 

В неділю пополудні всі 
госці фалюют на грище По-
гоні, на змагання ‚.України ' 
проти „Гасмонеї". Наші гра-
кть пехувато. ' Жиди пр'`ва-
дять два до кулка, сендзя 
моцно тягне за ними, а час 
втікас, як паскар з Персен-
ківки. Могила! Та раптом ку-
лявий Місько з Богданівќн як 
зареве^ а ми всі за ним: „Ук-
раїна темпо-о-о!" Босий виби-
вас до Малќа той тягне до 
корнера передає Мікльові, 
Мікльо ківнув оборонця і до 
Льоня, що вже чекав на бом-
бу, шус! — і баняк сидить в 
сітці. Потім все йде як кров з 
носа другий, третій. . . і ша-
фа ѓрасЃ Ми виграли зма-
гання. 

Дусько доливав ‚‚цьмагн, 
Маня доносила „фриґачку" і 
ми приємно проводили час, як 
колись у рідному Львові. На-
віть кури респектували наші 
патріотннчі почуваня і пере-
стали кудкудакати. Дусько 
не видержав і затягнув храп-
лнвим баритоном: 

Відзначення Українського Жіночого Руху 
в Монтреалі 

Трамвай за трамваєм, 
Шевролст за Фордом. 
Як вернем'до Львова, 
Зібсм Ваньці морду!... 

Маня прилучилася своїм 
пискливим сопраном, і стро-
фа за строфою чергувалися, 
немов старі львівські трамваї 
біля Гетьманських Валів. 

Пізно вночі я вертався до 
задушливої Филаделфіі. Мені 
пригадались воєнні часи, під-
пільна боротьба і львівські 
.„фрасри", які, крім ‚‚цьмаґн", 
спритно „організували" зброю 
й амуніцію для „своїх хлоп-
ців у лісі". Чи вернеться цей 
безжурний „чікен доктор`' до 
свого незабутнього Львова, 
тільки Бог один знає. Але син 
його вернеться. Напевно! Вер. 
неться, „як добре навчиться 
володіти зброєю". 

О. Бітиќ 

23-го травня, було велн-
квм днем у житті зорганізо-
ваного українського жіноцт-
ва Монтреалю. Спільним, со-
борннм зусиллям всіх укра-
їнськнх жіночих організацій 
влаштовано Ювілейні Овят-
кування з нагоди 15-літт.ч 
Українського Жіночого Руху. 
Особливої ваги надала цим 
святкуванням присутність до-
стойної гості пані Елл єн Фер-
клов, міністра.горожанства.та 
іміграції Канади, визначної 
.жінки, яка своєю працею і 
своїми осягами дає приклад 
українським діяльним жін-
кам. .ч-'Z 

Найважнішою точкою юві-
лейної імпрези була промова 
достойної гості з федераль-
ного уряду Канади. У кон-
цертовій частині програми 
брали участь найліпші' мис-
тецькі сили Монтреалю: — 
Збірний жіночий хор під ми-
стецькнм керівництвом проф. 
Нестора Городовенка, піяні-
стќа Люба Жук, скрипаль 
Євген Гусаруќ при акомпа-
ніяменті Ірини Гусаруќ і де-
кляматор Катря Брикович. 
Високий рівень цілої імпрези 
відповідав святочній нагоді. 

Свято відкрила п. Олена 
Залізняк, голова Світової Фе-
дерації Українських Жіночих 
Організацій та голова місце-
вого комітету, що підготовляв 
святкування. Умілим перекла-
дачем і коментатором була п. 
Галина Мельник, яка з велн-
ким досвідом проводила ціло-
ю імпрезою в українській та 
англійській мовах. 

Доклад п. Еллен Ферклов 
приємно здивував присутніх і 
викликав подив для неї. Гос-
тя виявила велике знання іс-
торії українського жіночого 
організованого життя, начер-
куючи досить докладно жер-
твенну працю і постаті вели-
ких українських жінок, ' які 
починали та помагали це 
життя будувати. Пізніше в 
дуже приступній формі ін-
формувала слухачів про о-
бов'язки і привілеї горожан 
Канади. Своєю приязною по` 
явою, красномовністю та змі-
стовою промовою доповідачка 
здобула загальне призвання 
і симпатію. 

За `мистецьку частину про-
грамн належиться організа 
торам особливе признання. — 
Перший раз мали ми нагоду 
почути Катрю Брикович у. де-
клямації англійською мовою. 
Знана зі своїх частих 'інтер-
претацій української 'поезії 
вона виказала таку, саму до-
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9 У Румуни „вичищено" без 
офіційного подання причин зя-
тя комуністичного диктатора 
Георгія Г#орЃу - Дея, Марселя 
Поштќу, який був міністром 
торгівлі. Його наступником при-
значено Гоґу Радулеску. 

сконалість в англійському пе-
рекладі твору Лесі Українки 
„Контра рпем сперо". В де-
клямації Катрі Брикович від-
чувалося повне зрозуміння 
мелодики англійської мови. 

Піаністка Люба Жук, відо-
ма любителям музики Монт-
реалю і Торонта зі своїх час-
тих виступів^ також цим ра-
зом виявила незвичайну мис-
тецьку зрілість у виконанні 
добре підібраної концертовоі 
програми. Бурхлива та заря-
зом ніжна рапсодія Брамсн 
була передана з повним зро-
зумінням музичного змісту те 
з вмілим підчеркненилм кон-
трастових нюансів цієї на 
скрізь романтичної музики. 
У слідуючих двох номерах, 
прелюдах Ес-дур і Пс-моль 
Миколи Фоменка, можна було 
подивляти повне внкорнстан-
ня всіх кольорів інструменту 
у першому та бравурну тех-
ніку і експресію у другому. 
Підібрання творів одного з 
визначніших сучасних укра-
їнськнх композиторів на таку 
репрезентативну імпрезу — 
це пнтоме Любі Жук, яка мас 
вже заслуги в пропагуванні 
української інструментальної 
музики на українських та ка-
надійських радіопередачах та 
концертах. 

Скрипковий номер Евѓена 
Гусарўка при співучасті пія-
ністки Ірини Гусаруќ оу в та-
кож на високому рівні. Ал-
легро італійського композн-
тора Сіокко було інтерпрето-
ване у стриманому клясично-
му стилі з правильним під-
черкненням акомпаніяменту, 
а у романтичному „Гаванес" 
Сан-Са в в з н а ч а вся дуже 
гарний тон та повне зрозу-
міння характеру музики. У 
грі Евѓена Гусарўка поміча-
сться добре опановання інст-
рументу та високу музнкаль-
ність. 

Дуже приємно було слуха-
ти Збірний `Жіночий Хор, я-
кий під мистецьким керівни 
цтвом проф. Нестора Городо-
венка виконав три пісні -
„Ой, зійди, зійди ти зіронько 
та вечірняя", О. Кошиця, — 
„Рости квіте", К. Стеценка та 
„Янчику-Подоляігчику", От. 
Людкевнча. Як звичайно, ін-
терпретація проф. Городовеи-
ка, який є признаним майст-
ром української народної піс-
иі, була надзвичайна, а вн-
конання пісень хором, зложе-
ннм з гарних, повних голосів 
було направду переконливе і 
високомистецьке. 

А. Б. 
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книжок Книгарні „Свободи 
83 GRAND STEET — JERSEY CITY З, N. J. 

0 
Належність з а книжки просимо слати тільки 

чеками або поштовими переказами. 
ПРОСИМО ПЕРЕХОВУВАТИ НАШ КАТАЛОГ. 
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Скільки коштує навчання в каледжі? 
Скільки коштує перееіч-, Проте, Є МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

ний рік навчання в амери- студента вчитись а уішч?рси-
канаькому каледжі або уві- теті або каледжі, де навчання 

безкоштовне, жнти при роди-
ні і витрачати тільки приб-
лнзно 200 долярів на кннжьи 
та інші випадкові видатки. В 
кожному стейті існують кон-
трольовані громадою каледжі 
та університети, де мешканні 
цього стейту можуть назча-
тись безкоштовно, а з меш-
канців інших стейтів береть-
ся мінімальна плата. 

каледжі або уні-
верситеті" 

Недавній рапорт Амери-
канського Департаменту Здо-
ров'я. Освіти та Добробуту 
показує, що пересічно типо-
вий студент витрачає праб-
лизно 1.800 долярів 'річно. До 
тієї суми входить не тільки 
платня за навчання, але й всі 
видатки на прожиття, траяс-
портацію, підручники, реґі-
страціГ та інше. 

Альбом Українських Січових Стрільців, опр. 
Андерсен Г. К.: Попелюшка, ілюстр казка 
Андріснко О.: В пошуках правди 
Андрусишнн-Крет: Україиськс-Англійський Словник 
Бабай: Вірші Іронічні, сатиричні і комічні '. 
Бабій О.: Повстанці — поема 
Бандураќ В.: Козацька днѓина, опов. в коаацькоі був. 
Барка В.: Рай — роман ст. 310 
Бендер В.: Марш молодостм. Прхгода одної сотні 

1-ої Дивізії ЎНА 
Бербенець М.: Зруйноване гніздо (історична драма 

на 5 дій) 
Білецька Т.: Бабунині казки для дітей кожного віку, бр. 1.50 

в оправі 2.00 
Боднарчук І.: Кладка — дитячі новелькн 0.76 
Борецький М.: Любіть Україну — альбом, опр. 12 50 
Броди — Збірник статѓей і нарисів 1-50 
Бураківець Ю.: Виноградинќ — поезії 3.00 
Вайда М.: Великий Пробудитель Закарпаття 0.60 
Верховинець М.: Ідеш, брате мін, Думки і B J H H — . 0 7 6 
Верфель Франц: Пісня про Бернадету 4.00 
Вітрового батька торба, ухр, нар. казка 1-50 
Ьннницька І.: Музика 1.50 
Височенно А.: СССР без маски — нариси 1.50 
Внтаяович І.: Ќость Паиківськяв, ідеаліст ѓром, праці... 1.00 
Витвнцькнй В.: Михайло Гавворонський бр. 3.00, опр. 8.50 
В рядах ЎПА — збірка споминів. Бр. 2.75 опр. 3.50 
Вусатий Ст.: Еміграція в поході — гуморески 
Вузол Г.: В обіймах давуна відбиток минулої дійсностн 

Сім літ визвольних змагань 
Гал.-п. А,; Володар страх (п'єса) 
Ѓплан А.: Будні совстського журналіста 
Гоголь М.: Твори. Том І і П 
Голоскевнч Г.: Правописний словник 
Грищенко 0.:Україна моїх блакитних днів 
Гуменна Д.: Вічні вогні Альберти 
Гуменна Д.: Діти Чумацького Шляху 

Хрещатий Яр — роман-хроаіха 
Багато неба, нариси 
Мана — повість 
Велике Цабе, повість 
Епізод в життя Евровн ќритмиЄІ 

Горняткевич Д.: Українські мистці в автобіографіях 
Грановсьќий-Неприцький О.: Гнмни сонця — поезії 
Грінченко Б.: Олеся — оповідання 
Грицак П.: Га.іицько-Волинська держава опр. 3.30 
Давидовнч-Антоненхо В.: Землею УкраіиемМвв —-

мистецькі репортажі з подорожі по Україні 
Данько М.: СССР в'язниця народів — наук, розвідка 
Держаний В.: Антологія української поезії 
Дерев'яні церкви в Україні '` - '-
Діброва О- Г.: Гамн далечини — поезії 

Подорож у світ 
Дгма: Мита — збірка поезій 

Пересаджені квіти 
Дсоггух 3 . : Гнат Кшдратовяч 

Чорні Дні 
Через річку 

Донцов Д.: Підстави нашої політики 
Дорошенко В.: Великим Ќ а — а р — життя і заслуги 

І. Франка, ст. 64. 
Великий Митрополит — пам'яті Ма-
трополита А. Швптицьхого 

(Далі буде) 

ДЕЛШАТЕСЕН — ГРОСЕРНЯ 
Давно заснована, околиця на 

лінії Нюарк — Ірвінгтон. 
$60.000 річного продажў. 

Вповні устаткована. Низький 
чинш. 

Голоситись — D. Berger 
— DAVID CRONE НЕІМ 

Reattor 
900 Broad Street — Newark, N. J. 

MArket 3-1349 
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ЛІКИ: 
20% 

ЗНИЖКИ 
ВИСИЛАЄМО до ЕВРОІШ 

це найбільш норнсннй 
дарунок до КРАЮ!' 

УШвШШЩ 
— Гарантія доставќ. — Мито оплачўеться тут. — 

ВНСИЛАСМО ЛЕТУНСЬКОЮ ПОШТОЮ. 
Rimifon, РепісШп, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, VHamlafl 

— Irgapyrin, Orinase (diabetes), Urodan-
Спеціялістн европ. рецепт полагодять Ваші рецепти точно. 

ОПЕЩЯЛЬШ ПАЧКИ 
дня хворих на туберкульозу, артреткзм, ревматизм, 

діабетиків, з високим тисненням ќрови І т. д. 
Тонкі найлонові елястичні ПАНЧОХИ, вартости % 16.00 

за $4.95 
Говоримо українською, російською 1 польською мовами. 

Пишіть або телефонуйте: 

В. Fe ldman Pharmacy 
111 Ave. "A" A 7th Street NEW YORK CITY 

Tel.: OR 7-5980 .. '-. u 
^СПВШЯЛЂИОт^ТІря'заТїбвІїеЛй Поштою або особисто, вір' 

лучіть вирізок цього оголошення, а одержите ва вящезга-
даяі ліки в всі інші 20% ЗНИЖКИ, яку з огляду на в#- ' 
ннка вамовлешія покупців — продовжўена 

Як правило, пересічний 
студент заробляє понад 40% 
суми, потрібної йому для про-
ходження науки. Вони звн-
чайно працюють вечорами а-
бо під час вакацій. Батьки до-
дають від себе 40Гѓ, а 20Гѓ 
додасться від заощаджень, зі 
браних під час науки в серед-

Іній школі та від подарунків 
батьків. Стипендії становлять 
близькії 5% бюджету пере-
січного студента. 

Показово, що, як внявдяс 
рапорт, більшість студентів 
по американських коледжах 
і університетах походять не 
з „багатих", з погляду амерн-
канського стандарту, родин. 
18%, фактично, належать до 
родин о пересічним річним 
прибутком нижчим, від 3,000 
долярів. Повних 60% нале-
жить до родин, які мають 
менше, ніж 6.000 долярів річ-
но — типовий заробіток ква-
ліфіковаяого робітника в а-
ИериканськШ Індустрії. І тіль-
кИ ' 18% студентів належать" 
до родин з річним прибутком 
понад 15,000 долярів. 

Американська Рада 
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Щ Е ЗАЛИШИЛОСЬ 
тіхьки кілька примірників 

чудової. Повісти -казки 
Богдаиа Лепкого 

„Під Тихий Вечір" 
Ціна $1 .95 

Замовляти 
SVOBODA 

P. О . Box 340 
Jereey City З, N. J. 

f W H M r r t j i t M H f w w M t m -
ОДЌНІЙ Звичаама 

О П І Я Н У В Ш И С Ь 
НАЗАД-

; Збірха з Ів-тьох оповідань Із 
нашої недавиьо! миаувшвив. 
Усі вони просякнуті паціо-

і ивльво-ввховивм, антяхому-
; вістичвхм 1 протнмосхов 

;; ськвм ідейним змістом І ча 
таютьси а захопленням. 

Ol^. to , 

Т V v e В О D А" 
P.O. Box 345 

Jemy City З, N. J. 
ФвЛшШШЛџшЛ0Ш0ШЯШЛтф90т0 
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НОВИНА! НОВИНА! 
ДАРІЯ ЯРОСЛАВСЬКА 

„ ї ї НЬЮ ЙОРН" 
ПОВІСТЬ ІЗ СУЧАСНОГО ж и т т я . 

Молода дівчина здобуває свос життя у нових обставинах. 
Ціна — $ 2 . 0 0 

Замовлення і гроші чеками або поштовими переказами, 
слати на адресу: 

"Svoboda" 
Р. О. Box 346 — Jedsey City З, N. J. 

НОВА КНИЖКА! 
Софія ПАРФАНОВИЧ 

ЛЮБЛЮ ДІБРОВУ ї ї 

Ціна — $ 1 . 6 0 

0 

Замовляти: 
"в КНИГАРНІ '„СВОБОДИ";! 

83 Grand Street 
Jersey СЌу, N. J. 

,т! -

Лш^ш. 
Л.ОКЩ ГУМЕННА 

ХРЕЩАТИЙ ЯР 
(fealB 1941-48) 

РОМХН"— ХРОНІКА. 
488 отор. У твердШ 

ДЧРН HJa. 
Ваневляти: 

" ! V О В О D А" 
Р. О. Box 345, 

Jewey .City 2, 14. J. 
.—.—+ 

ХОЧЕТЕ ЗНАТИ, 
яи неевріяа Іскра українсько) 
свідоирсхи и другій половині 
минулого віку 1 як народжу 
валася та Ўсила, яка збудува 
ла Украіаську Державу, —' 
^ 7а чигвАтв: 

„СПОГАДИ" 
ОВЃЌНА -ЧИКАЛЕНКА 
Цю велику ва 504 ст. книг: 

читається немов цікаву по 
вість. 

Шил тільки $3JW 
Замовляти я: 

"SVOBODA" 
P. О. Box 346 

Jersey Chy З, N. J. 
мі — ц — m її mi — м ч ь 

Коваленко Л. 

J3 ЧАСІ 
,1 ШЮСТОРГ' 

п Ці в в 9 М і 
"SVOBODA" 

P. О. Box 344, Jereev Oty З. N. J. 

ТАРЗАН, ч. 4310. Пожиаа для тіла і духа. 
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