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ПАЛАТА РЕПРЕЗЕНТАН
ТІВ УХВАЛИЛА ПОНАД 

33 БІЛЬЙОНИ НА 
ОБОРОНУ 

ВІДКИНЕНО ДЕМОКРАТИЧНУ ПРОПОЗИЦІЮ ДО-
Д О Д А Ж О В О Ґ О Б І Л Ь П О Н А НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРО-

Д У К Ц Н БОМБАРДУВАЛЬНИКІВ 

Вашингтон, — Палата Ре- в бюджеті редукції не затор-
презентаятів, голосуючи над 
запропонованим урядом бю
джетом оборони, відкинула 
пропозицію деяких демокра
тичних конгресменів ухвали
ти додатковий більйон доларів 
на збільшення продукції між
континентальних б о м б а р д у 
вальників В-52. Бюджет обо
рони ЗДА прийнято одного
лосно, бо 377 голосами проти 
0. Такий вислід голосування 
досить несподіваний, бо він 
прийшов після довгих місяців 
дискусії й інколи дуже гост
рих обвинувачень, що оборон
на програма ЗДА не відпові
дає під сучасну пору досяг
ненням Совстського Союзу, 
зокрема в ділянці продукції 
міжконтинентальних бомбар
дувальників. Ухвалюючи за
проектований урядом бюджет, 
Палата Репрезентантів визна
ла правильним запевнення 
президента Айзенгавера, що 
запропонована програма обо
рони відповідає потребам 
країни і що „не надто безпеч
но" починати „перегони" із 
Совстськнм Союзом в кожній 
категорії озброєння. Прийнято 
бюджет в сумі 33,635,000,000 
Доларів, на 512.784,000 дол. 
менше, як це запропонував 
був ярезндемті Айзекгавер в 
січні цього роКУ. Але зроблені 

кують ні в чому конечностей 
і вимог оборони ЗДА. Ухвале
ний Палатою Репрезентантів 
закон перейде ще до Сенату, 
який відбуде над ним голосу
вання зараз після того, як се
натська бюджетова підкомісія 
закінчить свої переслуханая. 
Пропозицію асигнувати один 
більйон долярів більше на 
продукцію міжконтиненталь
них бомбардувальників під
тримував демократичний кон
гресмен Деніл Дж. Влуд, але 
проти неї виступив дуже рі
шуче інший демократ • кон
гресмен Джордж ГУМегон, за
являючи, що летунські зброй
ні сили не мають ані потрібної 
скількости персоналу ані баз, 
щоб обслужити більшу скіль-
кість бомбардувальників, як 
та, що устійиева в урядовій 
програмі. В той час, як Пала
та Репрезентантів ухвалювала 
бюджет оборони, сенатська 
бюджетова комісія переслуху
вала в справі цього бюджету, 
зокрема в справі керованих 
ракет, шефа штабу армії ген. 
Тейлора \ Секретаря армії Віл-
нера М. Врукера. Останній 
заявив, що протилетунські ра
кети „НаЙк" можуть унешкід-
ливитн кожен совстський лі
так під час лету в кожній його 
швидкості І' на кожній висоті. 

( * •" • * Г*кЛ>унгер закликає до дальшої сторйжкости 
Бонн, і - Генерал. Альфред по, то совстська наземна ар-

Гоунтер, який вяедовзі відій
де з свого становища голов
ного коменданта збройних 
сил Організації Північно-Ат-
лянтійського пакту, пересте
ріг західній світ проти змен
шування своєї сторожкости 
під впливом совстської „кам
панії усмішок". Він звернув 

4 увагу, що під час тієї кампа
нії щораз зростав соввтська 
збройна сила. Генерал Ґрун-
тер твердив з цілою рішучіс-

мія в Бвропі ніколи ще не бу
ла така велика і сильна, як 
тепер, так само совстське ле-
тунствр. Генерал Ґрунтер' не 
затаював, що в найближчій 
війні будуть вжиті різні роди 
атомрвої зброї: летунством, 
ракетами і артилерією. Гене
рал Ґрунтер виголосив свою 
промову на пресовій конфе
ренції, скликаній з нагоди 
оснування Німецько - Атлан-
тійського Товариства в За
хідній Німеччині. 

Сенатська комісія „обчімхала" пенсійний 
законопроект * 

Вашингтон, -г- Сенатська 
фінансова комісія основно 
„обчімхала" запропонований 
демократами пенсійний зако
нопроект, викидаючи з ньо
го практично всі суперечні 
постанови, за виїмком одної: 
зменшення віку предеядентів 
на вдовину і старечу пенсію 
з 65 до 62 років. Зокрема від-
дннено пропоновану внеско-
давцями підвишку оплати на 
соціальне забезпечення, щоб 
нею можна було покривати 
передбачені тим же законо

проектом збільшені і поши
рені соціальні допомоги та 
пенсії. Проти цих проектів 
виступала адміністрація і те
перішню акцію сенатської ко
місії вважається її поважною 
перемогою. Якщо б цей за
конопроект про соціальне за
безпечення, що його прий
няла сенатська фінансова ко
місія, був ухвалений Конг
ресом, то вже нічого не сто
яло б на перешкоді, щоб йо
го підписав і президент Ай-
зенгавер. 

Доллес заявився рішуче проти зменшення 
закордонної допомоги 

Вашингтон. — Держав
ний секретар Джан Фостер 
Доллес, виступаючи під час 
кінцевих переслухань в Кон
гресовій Комісії Закордонних 
Справ, заявився дуже рішу
че проти будьякого зменшен
ня запропонованої урядом 
програми закордонної допо
моги у висоті 4,900,000,000 
долярів. Доллес говорив май
же дві години І ДОВОДЦІ), що 
нова совстська політика не 
визначає ніякої зміни основ
них цілей і що немає ніякої 
певности, що Совсти редуку
ють справді свої збройні си
ли. Загочатковаиа Совстами 
політика економічної допо
моги для відсталих країн не 
мас на меті підтримки чи під
силення незалежності! даних 
країн, а тільки сформулова-

не ще Леніним завдання — 
об'єднати ці країни із Со
встськнм бльоком. З'сдинені 
Держави видають на закор
донну допомогу, зокрема на 
дозброення саоїх союзників, 
пересічно 4,300,000,000 доля
рів кожного року і якщо б 
цього не робили, то вони му-
сіли б додавати кожного ро
ку куди більшу суму до обо
ронного бюджету, щоб роби
ти успішно й оборону самих 
ЗДА. Наприкінці Доллес зве
рнув увагу на те, що й попе
редній демократичний уряд 
приділяв велику увагу за
кордонній допомозі і нама
гався вдержати її завжди на 
висоті, розуміючи, що ця до
помога — це видаток на зміц
нення оборони самих З'сдн-
нених Держав Америки. 

Сенат ухвалив 5 
на забезпеку 

Вашингтон. — Минулого 
четвепга ввечері Сенат біль
шістю 61 голосу проти 7 го
лосів ухвалив законопроект, 
признавши ним 5 більйонів 
долярів на безпосередню фе
деральну забезпеку домів, 
підприємств та іншої власнос
ті! від повені. Законопроект, 
що його сенатори із стейтів 
Нової Англії, Ню Иорку та 
інших означили як „наглий", 
мав підтримку сенаторів оби-
двох п а р т і й , Республікан
ської і Демократичної. Тепер 

більйонів долярів 
проти повеней 
цей законопроект піде до Па
лати Репрезентантів, у якій 
він, згідно з опінісю знавців, 
не мас занадто ясних вигля
дів. На це аказувала б обста
вина, що конгресова комісія 
банківництва і валюті!, пере
сівши публічне переслухан-
ня над різними пропозиціями 
в цій справі, відклала її без 
кінцевих підсумків. Членам 
комісії закидувано брак ак
ції. Ухвалений в Сенаті за
конопроект іде в загальному 
по лінії пропозицій президен
та Айзенгавера. 

Американський уряд хоче викинути ще одного 
Совстського дипломата 

Протестаи,ійний страйк спаралізував життя 
на Кипрі 

В усіх містах і і ни сидять у в'язниці. Англій-'• Нікозія 
містечках Кипру вибух спон
танний генеральний страйк на 
знак протесту проти повішен
ня в четвер 10 травня на в'яз
ничному подвір'ї в Нікозії 
двох молодих кнпрськнх гре-
KJp-терористів. Не вважаючи 
на заборону збоку англійської 
адміністрації, що' не вільно 
зачиняти крамниць з інших 
причин, як на тлі спору за 
умовний праці, — всі крамни
ці закрились. Самі англійці 
перервали вже раніше всякі 
міжміські телефонічні розмо
ви та закрили всі школи. Крім 
двох повішених, 23-річного 
Михайла Караоліса і 23-річ
ного Андрея Деметрію, суд за
судив був иа смерть ще двох 
інших терористів, Андрея За 

ське міністерство закордонних 
справ потвердило вістку, що 
державний секретар Доллес 
особисто просив англійського 
міністра закордонних справ 
Ллойда під час зустрічі з ним 
в минулому тижні у Парижі, 
щоби стримати е к з е к у ц і ю 
двох кіпрських греків. Ан
глійський губернатор на Кип
рі маршал Гардінг знав про 
ту інтервенцію. Англійський 
уряд відкинув американську 
інтервенцію, заявивши, що це 
справа внутрішньої англійсь
кої політики, яка вимагає 
твердости у відношенні до те
рористів. У кривавих демон
страціях, що впбухли в Ате-
нах з приводу подій на Кипрі, 
в минулу середу згинули 4 
особи і 291 була ранена, в то-

хоса і Харілявса Михайла. Во- му числі 63 поліціянтн. 

В англійському парляменті відбудеться 
дебата над зникненням нурця 

Лондон. — Англійський у-1 справу, лорд печаті Ботлер 

* Вашингтон. .— Американ
ський уряд розглядав під су
часну пору домагання," *т*-
словлеяе представниками Па
лати Репрезентантів і Сена
ту в справі вимкнення із ЗДА 
ще одного совстського дипло
мата, який займається на те
ремі ЗДА не тільки совстсь-
кою пропагандою, але й шпи
гунством. В даному випадку 
йде про Владіміра П. Міхес-
ва, урядовця в бюрі військо
вого аттаШе при совстській 
амбасаді у Вашингтоні, який, 
як-це виявлено під час ос
танніх переслухань в комісії 
досліджування притиамери-
канських дій, порушив в оче
видний спосіб дипломатичний 
статут, вербуючи у двох ви
падках американських грома
дян до шпигунської служ
би в користь Совстського Со

юзу .Зізвали про це Сидні 
Гетаїи, колишній урядовець 
статистичного л є т у -нськогф' 
бюра, від якого Міхесв про
бував добути інформації про 
продукцію американських бо
йових літаків; та Ричард С. 
Коттер, якого Міхесв намов
ляв збирати для нього інфор
мації про мілітарну історію 
ЗДА. Голова вищезгаданої 
комісії Волтер звернувся з 
домаганням до уряду позба
вити Міхесва дипломатичної 
незайманосте і покликати 
його перед суд. Совстський 
амбасадор 3 а р у б і н, запита
ний журналістами, чи Міхесв 
вже виїхав або збирається 
виїхати із ЗДА, відмовився 
дати відповідь і заявив, що 
совстська амбасада проголо
сить вияснення в цій справі, 
тільки тоді, якщо це буде по
трібне. 

квитові від уряду про цю що вія згинув 

Тіта,-хвгілйть Францію за $ закордонну, 
політику 

Париж. — Югославський і ним країнам. Як відомо, 
маршал Тіто славив Францію І Франція хоче всю допомогу 

„Всесвітня Рада Миру" хоче використовувати 
для своєї пропаганди Івана Франка 

Ще одна делегація совєтських „будівель
ників" прибула до ЗДА 

Ню Иорк. — До ЗДА при
була літаком ще одна група 
совєтських „будівельних ін
женерів", які буцімто хочуть 
познайомитися з американсь
кими методами праці і вико
ристання матеріялів у будів
ництві мешкальних домів і 
великих крамниць. Совстську 
групу „будівельників" очо
лює Василь І. Свстлічннй, го
лова комісії будівництва в ра
ді міністрів СССР і до неї 

входять ще: Ніколай В. Ба-
ранов, віце-президент акаде
мії архітектури СССР, Віктор 
М. Абрамов .керівник москов
ської ради будівництва, д в а 

інженери — Александер Н 
Дорохов та Михайло А. Пет-
ровськнй. Прибули вони де 
Ню Иорку на запрошення ди
рекції Міжнародної Виставки 
Житлового Будівництва^ що 
відбувається тепер у нюйорк-
ському Колізеї. 

Так звана Всесвітня Рада 
Миру — широко розгалуже
на ' комуністична організація 
з центром у Москві — як по
відомила Телеграфічна Аген
ція Сов. Союзу (ТАСС), — 
прийняла рішення широко 
відзначити ювілей Івана 
Франка в усіх країнах „в 
числі великих культурних 
рокових 1956-го року". При
криваючись облудним гас
лом ,.мир у цілому світі", ця 
комуністична організація ве
де з ' поміччю п'ятих колон 
широку розкладову роботу. 
Тепер вона хоче використати 

в своїх цілях також їм я ве
ликого українського пись
менника, представляючи йо
го як москвофіла, безбожни
ка та провісника большевиз-
му і фальснфікуючн його 
творчість в своїх інтересах. 
Розсіяні в усьому світі укра
їнці послідовно викриваючи 
і спростовуючи брехливу со
встську пропаганду, повинні 
гідно представити в країнах 
свого поселення „Великого 
Каменяра" — визначного си
на українського народу і без-
компромісового борця за ві
льну Україну в сторіччя з 
дня його народження. 

ряд уступив перед натиском 
публічної опінії та заповів 
офіційно, що на денному по
рядку нарад парламенту в 
найближчий понеділок сто
їть також справа таємничого 
зникнення коммодоре Лайо-
нела Крабба, найкращого ан
глійського нурця ,героя ос
танньої війни. Иего бачили 
останній раз 19 квітня ц. р. 
недалеко совстського круж
ляла „Орджонікідзе" у порті 
в Портсмут, яким приїхали 
були Хрущов і Булганін. Ко
ли колишній англійський СО
ЦІАЛІСТИЧНИЙ міністер війсь
кових справ Шінвелл запи
тай, хто звітуватиме парля 

відповів, що інтерпелянт мо
же бути спокійний, бо звіту
ватиме авторитетна особа. 
Публічна опінія в Англії 
схвильована поголосками, що 
Крабб згинув, діставши дору
чення розсліднтн підводну 
частину згаданого совєтсько-
го кружляка. З помосту то
го кружляка побачили Краб
ба, але що далі сталося — 
невідомо. Тим часом москов
ська преса одверто заговори
ла, що Крабб „шпигував" ео
встськнй кружляк, і обурю
ється з цього приводу. Ан
глійська адміраліція записа
ла Крабба на листу „загину-
лих безвісти", здогадуючись, 

ЧЕРЧИЛ НЕ ВИКЛЮЧАЄ 
УЧАСТИ СССР В HAT0 

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛ ВИГОЛОСИВ ВЕЛИКУ ПОЛІ
ТИЧНУ ПРОМОВУ В А А Х Е Н В НІМЕЧЧИНІ, ЗА-

ТОРКНУВШИ НАПВАЖНШІІ ПРОБЛЕМИ 
ЕВРОПЕИСЬКОІ ПОЛІТИКИ 

за її старання „зблизити 
Схід і Захід." Тіто виголосив 
політичну промову на бен
кеті, що його видав францу-' 
зький міністер закордонних 
справі Піно у честь югослав
ського гостя. Югославський 
диктатор запевнив приявннх, 
що він цілком солідаризує
ться з становищем Франції у 
справі роззброєння та уділю-
вання допомоги малорозвине-

закордонові скерувати через 
Об'єднані Нації. Тіто уважає 
теж, що Об'єднані Нації най
краще гарантують аполітич
ний характер допомоги, уді-
люваної для добра країн. Го
ворячи про політику Юго
славії, Тіто запевнив, що 
..здобування нових прияте
лів на Сході не означає зре
чення з приятелів, що їх ма
ється вже на Заході". 

Гаммершилд оприлюднив повний звіт про 
висліди своєї місії 

Аахеи. — „Нова проблема 
виросла від недавнього росій
ського розвінчання Сталіна. 
Якщо воно щире, то ми ма
ли б діло з новою Росією і 
щодо мене, то я не бачу, чому 
-*- якщо воно дійсно так -г 
Росія не мала б приєднатись 
до заходів того славного до
говору (НАТО). Мусимо усві
домити, який глибокий і щи-
рші острах Росії щодо безпе
ки її країни перед чужинець
кою інвазією. У дійсно об'
єднаній Европі Росія мусить 
мати свою частину . . . Повто
ряю, що дух того порозумін
ня (НАТО) не повинен ви
ключати Росії і східньо-евро-
пейських держав . . . " Такі 
слова буквально сказав кол. 
англійський прем'єр Винстон 
Черчнл у своїй першій великій 
політичній промові від часу 
своєї резиґнації в англійсько
му уряді, яку виголосив у 
четвер 10 травня ц. р. в Аахен 
в Західній Німеччині з наго
ди отримання „ н а г о р о д и 
Карла" за заслуги, покладені 
для едности Европи. У тій 
своїй промові Черчил най
більше місця присвятив Орга
нізації Північно - атлянтій-
ського пакту (НАТО), слав-
лючи факт, що 15 європей
ських держав об'єднались 
після розриву Совстів із сво
їми західніми воєнними со
юзниками, — щоби боронити 
мир в Европі. Черчил узага
лі дав короткий нарис роз
витку міжнародної ситуації в 
Европі. Він; з найбільшим І посадник Аахену 
признанням ВИСЛОВИВСЯ проІГойш. Після ф '**Щ 
відбудову в Західній Німеч-1 відбувся обід, я*о"Ж , дяав-
чині і про рото у цьому ні-/президент Німецької'Фед ера-І ; 

Імецькому відродженні канц-1 тканої Республіки д-р Теодор 
І лера Аденауера, пригадав І Гойсс Приявнимя на обіді 
І свій заклик з-перед 10 років [були також 15 амбасадорів, 
під адресою Франції, щоб акредитованих при уряді 
вона забула свою нехіть до 
Німеччини і примирилась з 
нею, та підкреслював най
більше значення приналежно-
сти ЗДА і Канади до Атлан-
тінського с о ю з у . Кілька-
кратно Черчнл говорив про 
необхідність з'сдиннти Німеч
чину та стверджував, що це 
з'сдинення прийде без най
меншого сумніву. З цілої 
промови Черчила англомовна 
преса підхопила передусім за-

цитований вгорі зворот, який 
не виключає участи СССР в 
НАТО. Як ближче Черчил 
уявляє собі таку участь Со
встів у військово-політичному 
бльоку, створеному для обо
рони проти Совстів, — він ие 
пояснив. Часописи пригаду
ють, що совстський уряд ЗО 
березня 1954 р. сам запропо
нував прийняття СССР до 
НАТО: цей останній, очевид
но, відкинув таку сугестію, 
слушно добачивши в ній ба
жання тільки зліквідувати 
той військово-політичний со
юз західніх вільних держав 
та перетворити його у фік
цію всеевропейського „пакту 
безпеки". — Церемонія пере
дачі Черчилеві нагороди, 
зв'язаної з іменем Карла Ве
ликого, що помер у 814 році 1 
похоронений в Аахен, — від
булась у великій залі міської 
ради, збудованого ще в 14 ст. 
у готнцькому стилю. Поруч 
Черчила засіли В попередніх 
лавреатів,тісї самої нагороди: 
австрійський князь Кавденгов-
Калергі, творець ідеї Панев-
ропп, голландський професор 
д-р Генрік Брукманс, перший 
голова Европейської Стально-
Вугільної Спільноти Жан 
Монне і канцлер Конрад Аде-
науер. Ще одним лавреатом 
тієї нагороди був покійний 
італійський прем'єр Альчіде 
де Гаспері. Нагорода Карла 
— це золота медаля і 3 00 
нім. марок (коло $1,100' о 
нагороду передав f Ч 

Об'єднані Нації. — Гене
ральний секретар Об'єднаних 
Націй Д. Гаммершилд склав 
Раді Безпеки ОН на письмі 
повний обширний рапорт про 
висліди своєї перемирчої мі
сії на Середньому Сході, куди 
він виїхав на основі резолю
ції Ради Безпеки від 4 квіт
ня 1956 року. Гаммершилд 
ствердив, що він привернув 
перемир'я та поширив умову 
про технічні засоби зберіган
ня постанов про перемир'я. 
Він сам признав, що тепер 
було б ще заскоро говорити 
про практичні висліди осяг-
неного порозуміння, але, мов
ляв, це був необхідний пер
ший крок. Дальший мир у 
тій частині світу залежить — 
твердив Гаммершилд — від 
безпосередньо зацікавлених 
країн, а саме Ізраїлю, Єгип

ту, Йорданії, Сирії і Ливану. 

Гаммершилд висловився про
ти розв'язання середньо-схід-
ньої проблеми безпеки інши
ми чинниками, як тільки 
Об'єднаними Націями, від
мовляючи практичної вартос
ті! так званій тридержавній 
деклярації ЗДА. Англії і 
Франції з 25 червня 1950 р. 
Голова Ради Безпеки на мі
сяць травень, югославський 
делегат д-р Поза Брілей сла
вив Гаммершнлда за ного 
працю і успіх, так само де
легат Сирії Ахмед Сукаірі 
висловився про осягнене по
розуміння, як можливий ,,та
ємний ключ", що його здо
буто до розв'язання цісї пре-
важкої ситуації. Зате ізраїль
ський делегат був очевидяч
ки невдоволенні"! різними пи-

1 слойками і рекомендаціями 
Гаммершнлда, що той пред
ставив їх на письмі. 

Бонн. Велика площа перед 
міською радою в Аахен була 
вщерть виповнена людьми, 
які голосними окликами ві
тали президента Гойсса, канц
лера Аденауера і інших до
стойників. Поява Черчила 
викликала оплески й приязні 
оклики. Поліція подбала, щоб 
не було проти нього ніякого 
неприємного виступу збоку 
виселених із східніх земель 
німців. 

В Альжирі проголошений вийнятковий стан 

В АМЕРИЦІ 
• Президент АЙзентавер про

сив на останній пресовій конфе
ренції не придавати надто вели
кої ваги виміні листів між ним 
і совстськнм прем'єром Булґані-
ним в справі роззброєння. Така 
виміна думок, заявив Прези
дент, не може заступити дипло
матичної праці і міжнародних 
конференцій. 

• Какадіатьккй міністер ри
боловлі подав до відома, що в 
серпні цього року приїде до Ка
нади совстський міністер рибо
ловлі Александер Ішков, щоб 
познайомитися з , канадійською 
рибною індустріаО.. 

• До ЗДА прибуде незабаром 

західньо • німецький міністер 
для атомових справ Фраяц Ио-
з«ф Стразе для переговорів у 
справі закуплений для Захід
ньо! Німеччини двох комплет-
них дослідних атомових реакто
рів. 

• В середу 9 травня від'їхав 
Із ЗДА кораблем ..Квін Мері" 
атташе совстської делегації до 
ОН, Александер К. Ґурянов, 
відкликані! й совстськнм урядом 
на вимогу американського уря
ду. Гуряиов був одним із совєт
ських дипломатів у ЗДА. що 
організували „добровільний" ви
їзд „на родіну" п'ятьох кол. со-
ветськях моряків b „Туапсе". 

ЦІЛЬ ДЛЯ ВОДНЕВОЇ БОМБИ НА ОСТРОВІ НАМУ 

На острові Наму намальована велику — 100-ярдову у промірі —• ціль для водневої бомби, що її 
па цей острів з літака. Спробу скинення водневої бомби, що мала відбутися в четвер цього тижня 

на несприятливу погоду. 
> 

заплановано скинути 
підлижемо з огляду 

-• 

Альжнр. — Французький 
міністер для справ Альжнру 
Роберт Лякост проголосив 
вийнятковий стан у цій кра
їні. Тим часом арабські пар
тизани і терористи продов
жують свою акцію, яка в 
цьому останньому тижні по
лягає головно на паленні 
домів, фарм і шкіл, при чо
му, очевидно, гинуть також 
невинні цивільні мешканці. 
Контракція французького 
війська довела до цілого ряду 
нових сутичок, в яких — 
як запевняє преса — деякі 
загони повстанців винищено 

доногн. Найбільший зудар 
стався біля Руаше, коло 15 
миль на північний захід від 
міста Константін. Великий 
загін кінних партизанів вле
тів до того міста, стріляючи 
на всі боки та кидаючи пля
шки з горіючою нафтою крізь 
вікна до домів. Скрізь вибу
хав вогонь і настала страш
на паніка. Коли наспіли 
французькі війська, прийшло 
до справжньої битви, яка за
кінчилась повною поразкою 
повстанців. Деякі повідом
лення кажуть, що в остан
ньому тижні втрати повстан
ців сягають до 1.000 осіб. 

В С В І Т І 
• „Черчил — їдь додому" і 

„Черчила тут не треба" — такі 
і подібні написи появились на 
мурах домів в Аахені у Захід
ній Німеччині в зв'язку з при
їздом Черчила. що мас тут ді
стати нагороду за працю на ко
ристь об'єднання Европи. Чер
чил прилетів літаком разом Із 
:восю дружиною. Німці дуже 
люті на нього за дану ним у 
Ялті згоду відступити полякам 
землі иа схід від Одри-НІсси. 
разом Із Вроцлавом і Щеціним 
іБресляв і Штеттін). 

• Шість німецьких ПОЛІТИЧ
НИХ партій, репрезентованих у 
парляменті Німецької Федера
тивної'Республіки, подали уря
дові Аденауера меморіял, в яко
му вимагають, щоб вік окремою 
державною к о м і с і є ю перевів 
всебічну аналізу теперішньої 
„зміни-' совстської тактики 1 
можливостей контактів з Схід-
ньою Німеччиною. Всі вони не 
визнають східньо - німецького 
комуністичного уряді', як репре
зентанта народу, але вважають, 
що відсутність контактів із 
Східньою Німеччиною дозволяє 
комуністам утримувати залізну 
заслону та заповнювати в'язни
ці „ворогами народу". 

• Наступником к в р д • мала 
Інніцер.і у Відні, як архисписко-
па Відня, що помер в жовтні ми

нулого року, призначено спне-
копа з Сант Пельтену, Франца 
Кеіііґа. Рнмо-католицькнй ар-
хиспископ у Відні, хоч формаль
но аполітична постать, мав зав
жди поважний вллнв на полі
тичні 1 культурні відносини в 
Австрії, наскрізь католицькій 
країні. 

• Генерал Джеямс Дудітл, 
герой останньої війни з тихо
океанського фронту, прибувши 
до Австралії на святкування 
роковин вирішної летуиськс-
морської битви на Коралевому 
морі, що врятувала Австралію 
від небезпеки японської інвазії, 
— прочитав на бенкеті Австра
лійсько . Американського Т-ва 
в Мелберні лист президента 
Айзенгавера, звернений до „на
ших добрих приятелів австра
лійців". 

• Англійська а д м І р а ліція 
офіційно повідомила дружину 
4в-рІчного Лайонела Крабба, що 
її чоловік, коммодор морської 
фльоти, мабуть згинув, не вер
нувшись „з службового зав
дання", проте вона заявила, що 
не вірить у смерть свого чоло
віка. Зникнення Крабба в над
звичайно таємничих обставинах, 
біля совстського кружляка „Ор
джонікідзе" в порті Портсмут в 
Англії, викликало я Англії най
більшу сенсацію. 
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ШУКАННЯ НОВОГО І ПРИЗНАННЯ 
СТАРОГО 

В ПОКЛОНІ МАТЕРІ 
Немас серця у світі, що не забилося б живіше на звук 

слова „Мати", немає людини, в якої це слово не виклика
ло б цілої ґами почувань — тепла, любови, радостн, туги, 
немас нікого, що втративши Матір, не пройнявся б болем 
і тугою на згадку про Неї. 

Для кожної людини Мати — це початок життя, дитячі 
юні роки, молодість, усе, що було перше, найкраще, най-
любіше в житті. В кожного з Матір'ю зв'язуються найтеп-
ліші почування, наймиліші думки, найрадісніші спогади. 
В серці кожного людського створіння с свій священний ку
ток, божничок з образом Матері. 

Кожен, вирісши, вийшовши в люди, вилюднівши, як 
кажуть в українському народі, пішов у життя з печаттю 
духа своєї матері, перейнявши хоч частинку п вдачі й ха-
рактеру, ті чи інші прикмети краси її і вроди. В кожному 
бринить якась мелодія із материнських пісень, красу й ба
гатство своєї мови кожен черпає із материнського джере
ла. Тож кожен — плоть від її плоти, кров від її кроїш . . . 

• - • • 

В кожного народу Мати оточена теплом, любов'ю і по
шаною громадян. В українського народу Вона заслуговує 
на цю любов і пошану більше, як в інших. 

Це ж Українська Мати була тією, що в багатій на війни 
і руїни історії Української Землі давала народові силу ви
тримувати всі найтяжчі випробування і знущання, всі на
їзди і наскоки кочовницьких орд, десятиріччя і сторіччя по
неволення України тими чи іншими загарбниками. 

Це Українська Мати в часи найглибшого упадку й не
долі зберігала фізичну субстанцію української нації, своєю 
видержливістю і своїм гартом перемагаючи найбільші злид
ні і недостатки, жорстоку і безоглядну неволю наїздннків, 
даючи своєю невичерпною снагою і глибокою вірою у все
людські ідеали добра і свободи силу українським поколін
ням виходити переможно з усіх безвнглядннх, здавалося б, 
катастроф і великих руїн. і 

І це їй — Українській Матері ми маємо завдячувати 
те, що український народ став одним із найчисленніших на
родів світу й утверджує своє місце не тільки на українських 
землях, але я на широких просторох Азії — Сибіру і да-
леко-східиьої Зелено! України. 

Г це вона — Українська Мате — своєю запопадливіс
тю, дбайливістю і наполегливістю зберегла живими й віч
ними духові і матеріальні ціннощі української культури — 
українське мистецтво, українську пісню 1 саму українську 
мову. 

І тому теж вона — Мати — стала уосібленням, симво
лом країни, з якої ми вийшли, символом нашої Батьків
щини, Української Землі, України. 

Відзначаючи День Матері — в різних умовннах і по-
різному засвідчують сьогодні українці свою любов і поша
ну для Тієї, що дала їм життя, що вивела у люди. 

Одні — ті, що найщаслившіі, ті, що мають Матір біля 
себе, принесуть їй як щороку квіти, подарунки, щирі й доб
рі слова побажань і вітання. Приведуть до Неї і своїх ді
тей — цвіт і радість роду багатого. 

ївші — ті, що залишили свою Матір — ген за сімома 
ріками і горами, в далекому Рідному Краю, чи на тернис
тих шляхах скитальщинн, полинуть до Неї в цей день дум
ками і спогадами, тим більше важкими і тим більше болю
чими, що інколи і листа до Неї передати і переслати годі. 
що не мають вісток про Неї, що не знають, чи жива, чи 
здорова. 

Ще інші молитвою спом'януть Матерей своїх — тих, 
що одійтплн з цього світу, що в могилі уже. Буде багато 
і таких, що не зможуть на могилу Матері покласти в День 
Матері китицю фіялок, конвалій чи рож, чи хоч би й та 
ких, що не знатимуть, де могила їхньої Матері. 

І всі ті, що їм доля дала жити і вшановувати матерей, 
чи віддзначувати їх пам'ять, об'єднаються в цей найбільше 
людський день в глибокому поклоні Невідомій Українській 
Матері — Тій, що втративши все — і чоловіка, і дітей, 
і рідних, і дім та й інколи і землю рідну — залишилася 
покинута, сама-одннока й безпомічна доживати віку на рід
ній землі, а то Й по землянках та бараках далеких концен
траційних таборів Казахстану чи Караганди. 

Паризьку конференцію 15-х 
міністрів закордонних справ, 
яка тривала від минулої 
п'ятниці до останньої неділі 
включно попередили сенса
ційні заповіджеиня про пля-
нн змінити основний харак
тер Організації Північно-Ат-
лянтійського пакту (НАТО). 
Мовляв, після того, як Совс-
тн перестали побрязкувати 
зброєю на європейському те-
рені так голосно, як робили 
це за Сталіна, а перекинули 
натиск на свою економічну 
офензиву у позаєвропейських 
країнах, то й НАТО повинно 
чостосуватнсь до цього і по
цікавитись більше міжнарод
ними економічними пробле
мами, що в ннх заінтересова
ні 15 його членів-держав. 

та б, щоб уся допомога від
сталим країнам, як від ЗДА. 
гак і від СССР, ішла через 
)Н. але през. Айзсагавер від-
)азу вилляв на цей проект 
чідро холодної води, прнга-
іавши, що неможливо відмо-
штнсь від двосторонніх дого
ворів, отже й від права кон
тролі над зужнттям допомоги 
f тих випадках, які передба
чає ця двостороння умова. 
Державний секретар Доллес 
золі в би більше покорнсту-
іатнсь Організацією Европей-
•ької Економічної Кооперації 
цо постала за часів розподі
лу допомоги за плявом Мар-
иалла, — а Англія підкрес
лює ролю т. зв. Кольомоо-
тляну. устійиеного первісно 
> державами Південної Азії, 

Пригадаймо, що про колеч- | і участю Англії. 
вість займатися більше еко
номікою, аніж стратегією і 
навіть політикою світу, пер
ший почав говорити теперіш
ній президент Італії Джован-
ні Гронкі, який на цю тему 
публічно промовляв під час 
своїх недавніх відвідин у 
З'сднненнх Державах. Полі
тику ЗДА, ніби занадто „мі
літарну", а замало „господар
ську" одверто критикували й 
соціалістичні керівники тепе
рішньої Франції — її прем'єр 
Молле і міністер закордонних 
справ Піно, викликаючи сво
їми заввагамн велику радість 
у Москві і велике збентежен
ня в столицях Заходу. Вреш
ті про потребу змінити де в 
чому характер НАТО гово
рив і канадійськнй міністер 
закордонних справ Пірсон. 
зупинившись у Лондоні по 
дорозі до Парижу, куди їхав 
на зустріч із 14-ма своїми за
кордонними колегами. І то
му, коли державний секретар 
Доллес, за кілька днів перед 
своїм виїздом до Парижу, за
говорив, що настала пора для 
„поступу НАТО" в напрямку 
„більшого економічного роз
витку в усьому світі", а пре
зидент Айзенгавер підтримав 
цю думку, як „дуже цікаву", 
їх в західніх європейських 
столицях відізвались на це 
— читали ми — дуже при
хильно .дуже позитивно. 

Але, цікаво, потім раптом 
,усі ці розмови прр перетво
рення НАТО на організацію, 
яка мала б обмірковувати та
кож проблеми допомоги ма-
лорозвнненим країнам чи 
способи економічної протн-
офензявн на економічну 
офензнву Совстів — затих
ли. Зате множилися голоси, 
які заявляли, що НАТО най
менше покликане для такої 
ролі, особливо ж непридат
не воно для ролі розподілю
вача закордонної допомоги. 
Звернено увагу на те, що 
НАТО мас, наслідком довгої, 
впертої і ьорожої комуніс
тичної та „невтралістнчної" 
кампанії, недобру марку як
раз в економічно відстали> 
країнах, і всяка навіть най-
щиріша допомога, яка йшлг 
б в імені НАТО, насторожу 
вала б ці країни: чи випад 
ком не хочуть втягнути їх дг 
„одного з бльоків". Звернено 
теж увагу, що НАТО мас ду
же обмежене число членіп-
держав і що, напр., навіть 
Еспанія, яка дістає допомогу 
від ЗДА, і Югославія, суб-
вснціонована різними шля
хами з Заходу, не належить 
до-НАТО. Франція, що ква
питься до „економічного спів
існування" з Совстамн, хоті-

Любомнр О. Ортниськнн 

СХІДНІЙ БЕРЛІН „ПІД ЗБРОЄЮ" 

Прислухаючись до таких 
"ОЛОСІІІ окремих державних 
діячів і відповідальної преси 
західніх країн, можна було 
чати ьражсиня не так роз-
5іжностн думок всередині за
хіднішого бльоку, як радше 
неусвідомлювання ним, у чо
му власне річ і що власне 
треба робити. Цю ситуацію 
схопив дуже добре сам Дж. 
Ф. Доллес у своїй останній 
промові на бенкеті Бнайт 
Брнт у минулий вівторок: 15 
міністрів закордонних справ 
з'їхались до Парижу, щоб 
просто перевірити у розмо
вах, „чи того, що зроблено, 
вистачає". Себто: чи виста
чає надалі суто військового 
оборонного характеру НАТО, 
покликаного до життя, як ві
домо, в реакції на державний 
переворот, чи пак на військо
ву окупацію, переведену 
большевнками в усіх зайня
тих ними країнах Середньої 
Европн. і в реакції на безпо
середню загрозу нового агре
сивно - імперіалістичного по
ходу червоної армії. Логічно, 
у зв'язку з цим мусіла вив'я
затись дискусія на тему „но
вої" ситуації після започат-
кування большевнками „но
вої" політики: ЧИ ДІЙСНО ЗМІ
НИЛИСЬ ВІДНОСИНИ у світі на
стільки, що можна відкласти 
набік військово - плануваль
ний характер НАТО, або бо
дай менше ним цікавитися, а 
зате головну увагу скерува
ти на господарські інвестиції, 
потрібні в різних країнах сві
ту для піднесення їхнього 
життьового стандарту, щоб 
таким чином приєднувати ті 
країни для ідеї миру у гурті 
чільних народів? 

І ось з пресових комента
рії, з окремих голосів і най
більше з згаданої вгорі про
мови американського держав
ного секретаря виходить, що 
ча тій Паризькій конференції 
іе тільки піддано докладній 
гналізі міжнародну ситуацію 
'німецька проблема, серед
ню - східній конфлікт, спра-
іа Кнпру, війна в Альжнрі, 
•права Кореї і В'єтнаму), але 
\ осягнено без труду одно-
•гідкість в її оцінці: що влас-
•иво далеко не минулася не
безпека совстської агресії в 
Звропі чн вибуху війни в різ
них пунктах світу (Палести
на, В'єтнам, Корея, Формоза), 
і тому треба з найбільшою 
пильністю дбати за військову 
силу зорганізованого в НА-
ГО вільного світу. А щоб цю 
силу збільшити й скріпити, 
треба 1. зліквідувати між 
членами НАТО різні кон
флікти, як ось конфлікт між 
Англією, Грецією і Туреччи-

Перлін. — Першотравневі 
маніфестації в Західньому 
Берліні пройшли цього року 
спокійніше, ніж у поперед
ніх. Властиво не було спроб 
заколотів збоку східньої час
тини міста, яка в цей день 
мала свій спектакль: п'ять 
тисяч вояків т. зв. народної 
армії дефілювали ' перед ко
лишнім мулярським челядни
ком, а сьогодні убраним в 
пишну, генеральську уніфор
му Віллі Штосром, головно
командувачем ДФА. 

Якби не совстські машино-
ві пістолі., несені так, як не
суть їх бійці „пролетарської" 
армії, і не наїжені, за тим са
мим зразком, багнети на 
гвинтівках зімкнених вісімок, 
— все інше, від традиційних 
німецьких піхотинських чо
біт аж до нараменннків і бар
ви уніерормн, нагадувало б 
стару армію. До речі, цей 
трюк для того й подуманнй, 
щоб „національною по dpop-
мі' полоскотати старі амбі
ції. Годі мені, спостерігачеві 
з далекої віддалі, говорити 
про переживання на товпу, 
що вітав в Люстґаїлені пара
ду нової армії, першу від 
1945 р. Але не дуже поми
люся, коли скажу, що зов
нішність, зокрема, коли йде 
про військо, знаходить в нім
ців резонанс. Наприклад, но
ва форма західньонімецької 
„бундесвери" ще ні трохи не 
закліматнзувалась і далі с 
під сталим гострим обстрілом 
критики. 

Змучсиня і апатія 

Змучсння і апатія помітні 
в Західньому Берліні, засу-
тженому на життя ґетта. 
Одинадцять років минуло від 
часу закінчення війни, а він 
все ще веґетус з дотацій і 'tto-
знк без перспектив і надій 

колннсбудь їх сплатити і не-
ікмітн зі статусу сталого клі
єнта доброчинних Інституцій 
на самовнетачальність. І то
чу справді треба було диву
ватися цим коло 70 тисяч 
західнім берлінцям, які, не 
зважаючи на сльотливу пого-

Юрій Таркович 

ЩО ОЗНАЧАЄ РЕАБІЛІТАЦІЯ 
СКРИПНИКА? 

В о-таііні.»іму числі мос
ковського журналу „Вопіюсьі 
Историн" с майже сенсаційне 
повідомлення: Москва реабі
літує чи не нанвндатнішого 
українського комуніста Мн-

перед ратушем Бсрлін-Шсн 
берґ, щоб вислухати промови 
свого урядуючого бюрґермай-
стра д-ра Зура, представни
ків християнської демократії 
і соціалістів. І як в останніх 
роках, так і цим разом апе
лював Зур до сочісти світу і 
домагався порятунку для роз
дертого міста і розділеної на 
два світи країни. Слухаючи 
його, годі було визбутися 
думки, що послуговується він 
реторнчними фразами і пи
таннями, на які ні сам, ні чи
сельно зібрані не чекають 
скорої відповіді і радше для 
сповнення обов'язку, ,.рутіне-
мессіґ", його повторюють. 

Як я вже згадав, цього ро
ку зі Схід нього Берліну не 
прислали традиційних ,.штос-
трупів" т. зв. ..Вільної Ні
мецької Молоді'' (ФДИ-), але 
зате гармонійність імпрези 
перед штаренберзькою рату-
пісю заколочували два транс-
парентн СОЦІЯЛІСТНЧЯО! моло
ді, що проти полі свого пар
тійного проводу демонструва
ла проти Аденаусра. ,,Аде-
науер наказує - ми не слу
хаємо" (перафраза рітлерів-1 
ського — „Фюрер бефіль 

ною за Кипр та 2. розв'яза
ти такі труднощі деяких чле
нів НАТО, які послаблюють 
збройні-сили цієї організації 
(відтягнення 3-ох французь
ких дивізій з Европн до Аль-
жиру). Пригадано також зна
чення проблеми об'єднання 
Німеччини та конечність при-
спішити процес творення ДІВ-
мільГюнової західньо • ні
мецької армії в рлмцях МА
ТО. 

Як бачимо, з гонитви зя 
чимось новим вийшло — при
знання вартості! старого. Але 
щоб не відкидати ідей, які 
можуть виявитись добрими, 
та не „гасити вогню" в тих 
членах НАТО( які хотіли б 
надхнутн його якимсь новим 
духом, створено комітет г 
трьох міністрів, між НИМИ ! 
тих, які найбільше говорили 
про потребу „зміни": каиа-
дійського Пірсона й італійсь
кого Гетано Мартіно (третій 
— данськнй міністер). Хан 
вони оформлять свої ідеї в 
конкретний плян і хан прий
дуть з тим пляном на най
ближче засідання Ради НА-
ГО — в листопаді цього ро-
ру, після виборів у ЗДА. І з 
усіх „новин", що їх повинно 
перейняти НАТО, треба б 
здійснювати те „найстаріше", 
що його накидає Заходові 
міжнародна ситуація, без ува
ги на совстські трюки: тре
ба зберігати єдність вільно
го світу. З цього погляду ця 
остання конференція 15 дер
жав НАТО була дійсно ве
ликим успіхом. 

ду і холод, заповнили ринок ' колу Скрипника, бувшого 
наркома освіти УС6Р (від 
1927 до 1932 р.) і члена по-
літбюра комуністичної партії 
України. Скрипник, крім то
го, був особистим приятелем 
Леніна і відомий з т. зв. ук
раїнізації. Під час голоду, в 
1933 р. ГПУ збиралося 
Скрипника знищити, і він, 
довідавшися про це, сам за
стрелився. Тепер московсь
кий журнал пише, що 
„Скрипникові була заподія
на велика кривда", і так да
лі. З усіх дотеперішніх реа
білітацій це. для України, 
безперечно найбільша подія, 
бо досі реабілітували тільки 
тих осіб, щ<> якимось спосо
бом заслужилися перед Мос
квою в підпорюванні Украї
ни, як КосГор (колишній пер
ший секретар компартії Ук
раїни) і ІІостншсв (колиш
ній другий секретар компар
тії України та спеціальний 
уповноважений Сталіна) і ін. 
Скрипник це перший ви
значним комуніст, який, по
бачивши, куди завела його 
служба московському кому
нізм^', схаменувся і запротес
тував проти гноблення Укра
їни, домагаючись здійснення 

вір фольген ї м ) і ,.Конрад | обіцянок Леніна про те, що 
МУСИТЬ відійти тоді об'сд- І Україна „буде рівноправним 
нання Німеччини" ґнагадvc членом в союзі совстських 
запрськс „Дер ДІКЄ Ного | республік". 
мус веґ") були тими клича
ми, що зіпсували однодуш
ність маніфестації і примуси
ли критично замислитись над 
можливим розвитком в Бер
ліні. Бо хоча два трзнепарен-
ти в порівнянні з минулоріч
ними завершеннями — дріб
ниця, але цим разом маємо 
Чн не вперше до діла з опо
зицією, яка послуговується 
тими ж самими аргументах:!, 
що н зґляихшахтовані това
риші з СЕД (Соціяліст. Айн-
гайтепартай Дойчллндс) з-за, 
бранденбурзької брамн. А ре
флексії з цієї, ніби дрібної, 
деталі такі, що вже не треба 
зненлати ,,штоструппе",'• 6v 
на місці с вже кадри, .які по
ведуть роботу згідно з вка
зівками . . . 

Від моєї останньої візити в 
Західньому Берліні восени 
минулого року в місті, влас
тиво, немає якихось помітних 
змін. І далі попнщ'ерблюпа-
чий війною Курфюрстендамм. 
цо ввечері імітує неоновими 
:вітлами, на місці розвале-
інх і ще не відбудованих ка
м'яниць, блиск і добробут; 
іекас у ,,Кемпінського" —* 
відомому берлінському льока-
лі-~шпалір знуджених кель-
.іерів, щоб кинутися на рід-
чого гостя; багато вільних 
кімнат по готелях і мало ус
міхнених облич на вулицях. 
Бо навіть у молоді помітна 
•ерйозність. непритаманна ві
кові, і тільки за вином і сер-
цещипательною циганською 
музикою в „ЦІґойнерксллер" 
вони дещо відживають, і тоді 
На кілька годин льокаль 
:иовнюстьсл веселої пісні. 

Побутово сьогоднішній Бер
лін живе гірше, як пересічне 
місто Федеративної Республі
ки Німеччини, хоча велнко-
міського розмаху стара сто-

(Закінчення на стор. 3-ій) 

Поминаємо тон факт, що 
Ленін нікОлп не збирався до
держувати обіцянок, даних 
українським комуністам, і що 
комуністична система, в якій 
формі воиа не була б, є во
рожою і. чужою психіці ук
раїнця; нас тут цікавить ви
ключно, що означає реабілі
тація Скрипника і які на
слідки це може мати на Ук
раїні. Зрештою, чн не є це 
.шову таки звичайний пропа-
ґаидішннн маневр Москва, 
яка ще ніколи в усій своїй 
заво:іоиннчіи історії не дума
ла н не діяла щиро. 

Як уже згадано. Скрипник, 
руапш наркомом освіти на 
Україні .переводив україніза
цію .Він вимагав, щоб всі 
службовці українських уста
нов говорили в бюрах укра
їнською мовою, щоб навіть 
у приватному житті вживали 
української мови. Скрипник 
зайшов був так далеко, що 
аід мешканців України не
українського походження до
магався вивчення українсь
кої мови на протязі певного 
часу і, в разі невиконання 
цього домагання, звільнював 
х з праці. Скрипник домагав-
:я включення до Совстської 
України всіх українських зе
мель, які попали до РСФСР 
(Російська Федерація), тобто 
південної Курщнни, Вороніж-
чпіпі, Кубані тощо. Він на-
ііть вимагав окремої україн

ської совстської армії з укра
їнським командуванням то
що. П р а в д о п р д і б н о, що 
Скрипник, як вірний кому
ніст, хотів знекатн симпатії 
українського народу дня ко
муністичного режиму 1 цим 
самим прислужитись комуніс
тичній ідеї та ком. режимові. 
Але факт лишається фактом, 
що такі вимоги Скрнпннк 
етапна,' і про це на Україні 
і в Москві добре знають. 

Отже, автоматично виринав 
питання: чи з' реабілітацією 
Скрипника московське колек
тивне керівництво піде ЗГО
ДОМ і на реабілітацію дома* 
гань, що їх ставив цей укра
їнський комуніст? Тяжко ..» 
це повіряти, бо Москва яа 
суттєві постуПпя -Україні Що 
ніколи не йшла, не звала* 
ючи на найрізноманітніші 
обіцянки в період слабосій 
большевицького, • р є Ж И M У* 
Зрештою, якби вона Й .поча
ла поволі здійснювати бодай 
частину домагань, ставлених 
Скрипником, w> це могло б 
тільки ще більше ослабите 
большевицьку владу на Ук
раїні, бо українське населен
ня, навіть українські „Націй* 
нал-комуністн" могли б ано* 
ву поставити питання про 
бодай сяку-таку рівноправ
ність України, зокрема про 
припинення русифікації, яка 
йде І далі повною , парою, 
про бодай послаблення тейе- . 
рішнього економічного визис
ку тощо. 

Мп схильні думати, що З 
реабілітацією Скрипника на 
вернуться часи т. зв. скрип* 
иниіпщпии, І що це потягней-
ия Москви мас на меті лише 
приспати український еяо- с 
мент в комуністичйій партії, 
в якому, без сумніву, с чима
ло „націонал - комуністів.', 
сумління яких гіде не зовсім 
приспане, хоч вони свІДоИО 
служать Кремлеві 1 добре . 
знають про експлюатацію Ук
раїни Москвою. У зв'язку з 
реабілітацією Скрипника те
пер може трохи більше за
говорять про „героїчний ук
раїнський нарід" може да
дуть можливість „українсь
кії! формою і соціалістичній 
змістом" літературі трохи 
легше дихнути, може побу
дують ще один театр чи вя< 

С. ІІарфаяович 

НЕДОРУЧЕНИЙ ЛИСТ 
( 2 ) 

З тої пори щодесять днів ням з нігмн, відомими воро
гами совстської влади. 

Коли вони примусили йо
го підписати цю заяву, він 
зобов'язався про те не гово
рити нікому. І справді, про 
це не знала ні його дружи
на, ні приятелі. Але мені, 
своїй матері, він сказав. І 
кожного разу я виряджала 
його на ці муки. Так півтора 
року панування большевиків 
ділилися у нас на десяти-
днівки. Що ближче був ^іро-
кллтин день, то наша три-
воі-а зростала. Ми не потре
бували календаря. Мірою 
тривоги ми міряли час. 

Коли він ішов, я ходила 
по хаті, від вікна до вікна і 
ие знаходила собі спокою. Я 
дрижала, мерзла й дзвони
ла зубами. Я не була спро
можна думати. Кожен крок 
на сходах змушував мене 
вибігати до дверей. Кожен 
крик на вулиці видавався 
мені останнім криком мого 

його кликали туди. Раз до 
бюра НКВД, то знову до при
ватної кватири таємних його 
службовців, до неймовірних і-
підозрілих льокалів. І між 
ним і переслухуючим ле
жав револьвер. Випитували 
про всіх, жадали доносів на 
товаришів, навіть на сім'ю. 
Степан не міг f не хотів до
носити ні на кого, хоча во
рогів нового устрою було ба
гато, бо всі вже вспіли його 
пізнати. Степан мучився, 
страждав і боровся. Кожного 
разу натискали на нього 
кріпкіше, кожного разу жа
дали виказання ворогів. На
мічували особи, за якими 
треба слідити і на яких тре
ба доносити. Степан прихо
див завжди ні з чим, кажу
чи, що дані особи говорять 
прихильно про владу або т о 
вони не бажають говорити 
про політику. Заявляли, що 
в такому випадку він сам во
рог і зв'язаний порозумін- сина. Коли вже надходила 

ніч і мого енна не було, я 
кидалась на лежанку й тру
силася у божевільній триво
зі. Уява малювала мені жах, 
що його переживав мін хло-" 
пець. 

На такій страшній конфі-
денціональній структурі дер
житься совстська держава. 
Кожен наглядає за другим, 
вндас його, знаючи, що тон, 
можливо, вже видав його. А-
бо він, або хтось інший му
сить згинути. Ось чому гро
мадянство таке покірне, спо
кійне її мовчазне. 

Але мій дорогий хлопець 
волів згинути, як погубити 
іншого. Одного дня я виря
дила його як на смерть. І він 
не вернувся більше. Мій син 
пірнув у жахливу пустку. І 
ще щоб л знала, що він по-
ляг на полі бою зі зброєю в 
руках! Яка я була б щасли
ва ! Але я й нині боюсь по
думати про муки, в яких він 
мусів згинути. Ще й тепер, 
по роках, я зриваюсь вночі і 
мені здасться, що я чую сто
гін десь у підвалах НКВД і 
бачу там з м а с а крованнн 
труп мого сина. Хай їх Бог 
скарає за нього і за всіх на
ших синів, замучених так! 

Дружина його й досі не 
знає нічого. Я сказала їй, що 
його заарештували, як Ро
мана. 

Знаєте, що зробив мій най
молодший син після того? 
Він кинув потайки дім і пі
шов у ліс партизанити. Він 
став до боротьби з ворогом, 
що знищив його рід і нищив 
ного нарід. У нерівній бо
ротьбі, в лісі, зі зброєю в ру
ках він розраховувався з обо
ма ворогами нашими: спер
шу з большевнками, а потім 
з німцями. Коли другий раз 
до нашої землі наближались 
большевики, він жив ще. Але 
чн живе тепер? 

Про доньку.мою Олену ще 
розказати Вам? ЇЇ історія та
ка проста, як історія бага
тьох тисяч совстських жінок. 
Тому, що її чоловік, як член 
націоналістичної партії, втік 
від арешту за кордон, її ра
зом з дітьми вивезли на Сн-
бір. 

Як це діється? 
Ночі для совстських гро

мадян страшніші за дні. У-
день н е б е з п е к а начебто не 
така страшна, як уночі. Уно
чі над містом темінь і глуша, ,у легенькому одязі, з дрібни 
По вулицях їздять якісь ав-

та. Добре вловлює їхній го
мін вухо бідного громадяни
на. У таку тривожну ніч він 
не спить. А той, хто чекає, 
що нині хвиля ..чистки" до
котилась до нього, навіть не 
лягає. Припавши до вікна, 
наслухує. Потім перед до
мом спиняється машина, на 
сходах тупотять кроки. Тяж
кі кроки окованих чобіт. 
Дзвінок — якщо його досі не 
вилучили — або удари при
кладом в двері. І гострий на
каз: „Собірайсь!" 

Лемент, плач, — інколи — 
тільки глуша. Навіть частіше 
глуша. 

Олена вкинула дещо з ди
тячого одягу до валізки, я 
дала їй всі гроші, що мала і 
дві буханки хліба. І під баг
нетами вояків, пригортаючи 
до себе дітей, вона покинула 
хату. Насильно втиснена в 
перевантажене людьми авто, 
вона від'їхала. У вагоні з за-
дротоваиими вікнами, в по
тязі смерти з сотнями таких, 
як-вона, поїхала Олена в да
леку дорогу Сибір. На ка
торжну працю в тайзі, на 
страшні, смертоносні морози 

годна Вам, Жінка Заходу. Я 
українська мати. 

Ви дивуєтесь, що після 
того всього Серце в мене не 
розірвалося? Прецінь. Ніобі 
воно скам'яніло з болю. І ві
ки МЯЛОСерДЯТЬСЯ над її му
кою. Але в Україні як ие ко
жна мати, то щодруга мог
ла б вам розказати т<л саме 
й ще гірше, як оце я розка
зую. І тому вони такі спокій
ні й назверх зрівноважені. 
Бо в ннх серце скам'яніло. 
Але над нами, новітніми Ніо-
бамн, ніхто не мплосерднть-
ся. Бо ми жертви всевлад
ного режиму, шо брехнею 
або мовчанкою покриває на
ші муки. 

Що Вам ще сказати, що 
Вам ще показати, матері її 
дружини Заходу? 

Після не повних двох ро
ків почалася війна і боль
шевики мусілн покинути на
шу країну. Зараз після при
ходу німці розкрили тюрми 
і дозволили людям шукати се
ред трупів своїх близьких. 

Настала макабрнчна п;ю-
піа до стосів трупів. Зогнн-
лнх, збутвілих, відразливо 
смердячих, жахливих, з слі-

ми дітьми. Описати це я не дами мук і тортур; з поло-

ианвми кістками, з дірами в 
черепах від пострілів. Були 
їх сотні, тисячі в кожній тюр
мі. У підвалах, у бетонових 
сховищах. 

До ннх ми, жінки й матері, 
йшли, щоб шукати своїх. І 
я відбула мою Гол готу, і я 
взяла участь в цьому макаб-
рнчному поході. Мн йшли 
між рядами чорних, відраз
ливих трупів, що їх виложи 
ли на подвір'ї, підносили ряд
на і заглядали в їхні облич
чя, що довгий час були в 
землі. Ми доторкались до 
решток одягу, стараючись 
хоч по ньому пізнати, чи цс 
не його сорочка або светер. 
Чи мн плакали? Мабуть, ні. 
Чн ми не збожеволіли? Ні. 

Ми обі обійшли тюрми й 
льохи, оглянули тисячі тру
пів, але наш ум працював на-
ді:во ясно, а наші нерви були 
каднво спокійні. 

Так мн шукали-чоловіків і 
снаів. і сестер, і доньок, за
мучених у тюрмах НКВД. 

Коли большевики мали 
другий раз прийти до нас, ми 
не вагалися, що робити. І. 
хоч наша земля опливала 
кров'ю з рук нових окупан-
тів-німців, ми не мали іншо-

пустять трохи більше як до
тепер книжок українською 
мовою. Але основних, засад-
ннчпх змін, навіть таких, як 
вимагав Скрипник, — на ва
шу думку, не буде.- Реабілі-
тацісю розстріляних Сталі
ним комуністів Москва- до
вершила ще один з своїх чис
ленних трюків, *щоб обдурн-
jn. наш нарЦг І цусїята по
рох в очі західньому світові' ° 
Що України цим-разом вже ' 
не вдасться обдурити, в цьо
му нема сумніву. 

М Д І В 
Вимне хустку -єдину, 
Взус взуття недобнтс 
І на поріг на годину 
Сяде в неділю СПОЧИТИ. 

Так і поплаче незрідка, 
Волі усі пригадає, 
Поки загляне сусідка, 
Тихо лро щось запитає. 

Кропу чи зілля попросить, 
Може, загляне й без діла, 
Вістку недавню приносить. 
Що без газет долетіла. 

Тільки не скаже ні слова, 
Де то поділись дві доні, 
Хоч помогти 1 готова 
Висушить сльози солові. 

Старша пішла медсестрою 
У недобнту частину. 
Може й не вийшла Із бою, 
Може, не вийшла з загину. 

Може пішла до полову, 
Втомлена боєм жорстоким, 
Може, на березі Дону 
Змита холодним потоком. 

Другу облава забрала. 
Наче підбиту пташину. 
Курява тільки.устала. 
Вкрила німецьку машину. 

Ввечорі часто дівчата 
Серце торкають піснями. 
Тиха, обкрадена хата — 
Гірш від холодно! ямн. 

Часто у сні нелегкому 
Дочки проплинуть, як ттві. 
Як вирушали Із дому — 
Все виринає в нидінні. 

Ой. не разказуй, сусідко. 
Хай собі йдуть ці новини! 
Так, як осіння черідка. 
Так, як солоні краплини... 

Вже. як стебло перебите. 
Доля схилила донизу. 
Жите усе. пережите 
Кануло в темряву сизу. . . 

.. Серце у фолі Й тривозі 
В полі 1 тут, на дозвіллі. 
Влітку на теплім порозі 
Плаче стара-щонеділі. 

ВАС. ОНУФРІЄНКО 

го вибору, як податися в 
Німеччину. У великому по
ході з наших земель ви За
хід І щораз далі, на Захід. 
Рятуючи останки українсь
кого народу, недомученого 
катами. І коли діти наші зги
нули, ми взяли на руки вну
ків, отрясли в обув'я пил 
нашої батьківщини 1 пішли 
в мандрівку тернистими шля
хами еміграції, без дому, за
хисту й завтра. 

Чн Ви тепер розумієте нас, 
українок. Ви, Жінки Заходу? 

Такого листа написала 
матн-українка. Тоді, коли над 
нею, залишками. її роду, В 
онуками і всімн іншими лю
дьми, що жили в таборах, ви
сіло марнво насильної ре-
патріяції. , г 

Кінець 
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УРАЇНСЬКІ БАБУНІ 
(З нагода Дня Матері) 

H ^ * ^ ^ кореспондент природною ролею тої, шо за-
Р е ^ о я я

 P L T . f M C y ' Д Ж Є К ^ ^ " S на відпочинок 
геимонд, що відвідав недав
но Київ, подав в одному із 
своїх київських дописів таку 
картину недільної Богослуж-
бн у Володнмирському Собо
рі: 

„Багато з присутніх старих 
жінок Тримали дітей. Під час 
цісї ранішньої Служби один 
хлопчина закричав. Його за
спокоїла стара бабуня, що 
його тримала. Вона пригово
рювала до нього спокійно, 
пояснюючи йому; . очевидяч
ки, ритуал. Хлопчина швидко 
заспокоївся й із зосередже
ною увагою, з широко роз
критими очима, почав гля
діти й слухати, тоді як ста
ра жінка продовжувала свою 
поуку". 

Факт, що церкви в Україні 
заповнюють здебільша стар
ші віком жінки, був нам ві
домий віддавна із сотень зві-
домлень. Тут же чужинець, 
що побував у Квсві, підхопив 
інше, як же характеристичне 
й важливе явище! Старі жін
ки не йдуть до церков самі: 
вони беруть із собою внуків. 
Несуть малят на руках, стар
ших провадять за ручки. Під 
час церковної відправи пов
чають дітей про літургію, про 
значення ікон, свічок, цер
ковного співу. Повчають, як 
треба в церкві поводитись. 
Вони защіплюють дітям ре
лігійні почуття і лрив'яза-
ність до рідного -обряду. 

Таким чином, віра і зв'я
зок з минулим народу пере
даються завдяки бабуням мо
лодому поколінню. 

Виходить, роля, що її в 
нормальних обставинах віді
гравала мати, перейшла під 
большевицькою владою на 
бабунь... 

Раніше, коли українська 
родина сповнювала свої ви
ховні функції, обов'язком і 
привілеєм матері було впоїти 
днтищ змалку • релігійні по
чуття і поняття. Тепер на Ук
раїні не матері провадять ді
тей -до церков, а бабуні. Чи 
молоді жінки, самі виховані 
вже за большевиків, став
ляться, байдуже до справ 
віри" й нашого' обряду? Мо
же бояться втратити працю, 
або.стягнути на,, свою голову 
переслідування влади? Може 
соромляться перед" знайоми
ми, щоб не висміювали їх за 
„забобони"? • . 

В ланцюгу поколінь одне 
кільце пропущене. Раніше, 
за нормальних часів, бабуня 
тільки у внйняткових трагіч
них випадках, напр., коли 
передчасна смерть виривала 
молоду матір, переймала на 
себе ролю виховниці • внуків. 
Тепер же, замість обмежитися 

і пошану, що внучат обдаро
вує ласкою, розказує їм каз
ки, втішається ними, вона 
tepe у свої старі рухи релі
гійне виховання дітей. Щоб 
не пропали в народі найви
щі цінності, щоб її кров і 
кість не пішли на манівці... 

• 
Як же часто й між україн

цями в розсіянні спостеріга
ємо аналої ічае явище! І туї 
теж обов'язок передати дітям 
зв'язок з минулим народу 
спочиває часто, дуже часто, 
на бабунях. Від них україн 
сьі:а дитина вчиться рідно' 
мови, вони провадять внуків 
до українських церков, вона 
зберігають вдома традяційн 
звичаї. 

Правда, не мають у вільно
му світі українські молод 
жінки виправдання для себе, 
якщо відчужуються від свогс 
рідного і не дбають за релі 
гійне Й національне виховав 
ня дітвори. Якщо вони пере 
обтяжоиі заробітною працею 
то примушують її до не! зде
більша не злидні, а погоня зг 
матеріальними достатками 
Буває, що нерозумне захоп 
лення новим' оточенням, но
вими порядками, новими зви 
чаями, спихає в II свідомості 
на задній плян те, завдяки 
чому український народ пе
ретри вав усі лихоліття і за
лишився собою. 

І ип місце матері стає ба
буня. 

Чи подякують українським 
бабуням у День Матері укра
їнські діти і суспільність? 

(МІ-ру) 

З КАНАДІЙСЬКОЇ ХРОНІКИ 
ГОСПОДАРСЬКО . КООПЕРА-'і про українську науку у вільно-

ТПВНІ ВЕЧОРИ JB В Ш Ш - І му світі та П повязаність з роз-
ПКГУ 

..Кооперативна Громада" у 
Вінніпегу заініціювала цікаві 
Прилюдні господарсько-коопера-
ГИВНІ дискусійні вечорі. Мета 
цих вечорів: при допомозі допо
відей та речеввх інформація зо
рієнтувати загал вашого грома
дянства у Вінніпегу про ваші 
господарські можливості в Ка
наді і про зв'язок господарсьхо-

ло життя s іншими галузями 
:успільно-громадської праці. 

ЛОТРСВА О Р Г А Н І З А Ц І Ї 
УКРАЇНСЬКОГО ГОСПОДАР
СЬКОГО ЖНТГЯ В КАНАДІ 

Під такою назвою відбулася 
і середу, 2d лютого в залі на-
гедрн св. Володимира й св. Оль-
•к перша доповідь, що П вито-
юсив о. пралат д-р В. Кушнір. 

У своїй доповіді о. д-р В. 
Кушнір звернув' головну увагу 
пі соціальну функцію сучасно-
•о господарства в світі. На 
каль, говорив доповідач, госпо
дарська ділянка серед українців 
/ Канаді дуже занедбана, пу-
ілічно серед загалу громадян
ства майже не дискутована. 

Багатство Приватних осіб лу
піться а суспільнім житті на-
х>ду, і тому державні народи 
нукають організованих форм 
осподарського вияву. Наямси
па громада, спілка, добре' зор^ 
авізована кооперативи можуть 
Іагато більше зробити на го-
-подарськоМу полі як одна осо-
іа. 

В Канаді маємо вже чимало 
сашях багатих людей, але та-
:ож чимало з-поміж них зара-
кеиі матеріалізмом і поза своїм 
•осподарством, чи точніше ,.бнз-
і'есом", нічого не бачать. Наше 
;успільне життя в Канаді вима
хне того, щоб ми наше госпо
дарське життя звели в одно я-
ессь організоване русло і ство

рили якесь' одно організоване 
гіло, яке взяло б на себе ролю 
ініціатора і координатора наших 
господарсько - громадських дій. 
Це с потреба і вимога нашого 
часу. 

Після доповіді проф. Я. Руд-
ницькнй короткою Інформацією 

СХІДНІЙ БЕРЛІН „ПІД ЗБРОЄЮ" 

лиця ще й донині не втрати
ла. Вона тільки чекає на по
ворот до свого первісного 
призначення — бути столи
цею великої держави, чекає 
із арезнґнуваннлм, що, його 
світовий коекзистенцгйннй' ві
тер ще більше поглибив. В 
якусь мнриу розв'язку бер
лінської, а там і німецької 
проблеми в цьому місті ніхто 
не вірить, а що виглядів на 
Іншу розв'язку, нема — зму-
чення й апатія огортають 
мешканців з-над Шпрее. Від
чуваю це в розмовах із зна
йомими берлінцями, помітні 
ці настрої на кожному кроці 
— в розмові з таксівкарем, 
що до всього підходить з ци
нізмом, з принагідним знайо
мим, з яким вилітаєте із 
замкненого Берліна, з ваши
ми хвилевими господарями. 
Не вільна від цісї іронізую-

(Закінчення зі crop. 2-ої) * 
чоі гримаси і берлінська пре
са, що, коментуючи відсут
ність на перщотравнеяому 
святі когонебудь з політич
них, представників ФРН, пи
сала :„Ая,І один з них не по-
іазаяся'.'ІЯоя** ХТЧКЇГ зяй* зй-
.вітас на 17 червня? Зрештою, 
берлінський дзвін свободи 
можна сьогоДяі добре чути 
в радіо,. 1 цощо аж сюди фа-
тнгуватнея. Натомість в Схід-
ньому Берліні показались 
всі: Пік, Гротсволь і Уль-
бріхт відбирали параду сво
їх перших п'яти тисяч воя
ків..." 

В П'ЯТНИЦЮ, 18-го ТРАВНЯ 1956 
о гад. 8:30 вечора 

” 1НТЕРІІАЩ01ІАЛЬШ 
ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
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Bloomficld & Rosevillc Avenues, Newark, N. J. 
В ралі дощу змагання відбудуться 

В СУБОТУ, 19-го ТРАВНЯ 103G Р. 

витком вашого господарського 
життя розпочав дискусію. 

В дальшій дискусії забирали 
слово: НІЛ:. В. Топольницький. 
д-р Л. Голейко, С. Романів. MJ 
Кошшськнй, о. д-р В. Кушнір, 
інж. А. Качор і інші. 

ГОСПОДАРСЬКІ МОЖЛИ
ВОСТІ У ВШШПКГУ 

Вище наведена назва другої 
доповіді „Кооп. Громади", яку 
виголосив інж. А. Качор у чет
вер, 8 березня ц.р. Доповідач 
начеркнув господарські мож
ливості, українців у Вінніпегу. 
А можливості ді с досить вели
кі, бо Вінніпег, який у 1871 р. 
нараховував ледве 2.949 меш
канців, тепер став одним із го
ловних міст Канади 1 нараховує 
понад 354,000 мешканців, а ук
раїнці у Вінніпегу с найбільшою 
національною групою по бри
ті П ця х. яких с 5 2 4 , українців 
12%, французів 8'/і. німців 7<7г, 
жндів о%, поляків 5Cf, а всіх 
інших національностей 11<«. 

У Вінніпегу* с багато фабрик, 
яких вартість обраховують на 
600 міл. долярів. На перше міс
це вибиваються різні і панівні 
м'яса, одяговий промисл зай
має друге місце, а далі йдуть: 
залізниці, деревини і паперовий 
та нафтовий промисли. Торго
вельні підприємства мають в о-
бороті коло 2-ох біл. дол. у Він
ніпегу діс 1,200 різних гуртівень, 
одначе ні в одній галузі тор
гівлі чн промислу українці не с 
заступлені в І2*ч-овім ві;шо-
шенні. Найкраще ще зарепре-
зентовяні українці ц дрібній 
харчовій торгівлі, бо на 800 хар
чових крамниць понад 80 крам
ниць с власністю українських 
купців; в інших галузях госпо
дарського життя у к р а І acuta 
спільнота заступлена л е д в е 
2-3'.і. а навіть нижче. 

Дискусію розпочав рсд. В. 
Мартинсць інформацією про на
ше мистецьке життя в Канаді і 
ЗДА та вказав на його, залеж
ність від розвитку нашого гос
подарського життя. Маємо ба
гато мистецьких сил. співаків, 
акторів, музик, режисерів, ма
лярів, балетниць, хорів, капель 
— говорив ред. Мартинсць — 
які представляють собою не-
оцінсну національну вартість, L 
всі ці скарби українського духа 
і довголітніх українських зу
силь марно тепер пропадають, 
бо ми досі не зуміли для їхньо
го вияву знайти господарської 
бази. Коли б ми зуміли належ
но розв'язати проблему органі
зації нашого господарського 
ЖНтгя на суспільній базі, тоді 
напевно ми знайшли б і фінан
сову базу для вияву наших 

, мистецьких сил. 
В'дйскусП забирали ще елов”о 

пп. Чубатий, Новіцький. Госпо-
дли, Кориило. Болгарська, Гиа-
ткж, Топольницький. о. Кушнір. 

Обсипається тиньк... 
Тут же перед Врандеябурзь-

кою брамою, в Тірґартені, со-
нстськніі пам'ятник поляглим 
при здобуванні Берліну пере
ходить саме ремонт. Ще во
сени сяк-так тримався на 
ньому тиньк ,а тепер геть об
сипався.' Головний цоколь 
пам'ятника обведений риш
тованнями, з-за якого можна 
приглянутись таядітній будо
ві „монументу", побудовано
го „на вічну нам'ять 1 славу 
героям вітчизняної війни". 
Навколо пам'ятника похо
джають два сопстські офіцери 
і два солдати, неспокійно 
приглядаючись до відвідува
чів. Якби так „солідність" 

будови цього пам'ятника ма
ла символізувати тривалість 
совстського режиму — не 
Довге його існування. Але 
що поможуть такі алегорії? 
А може? Пригадую, що по
дібні завваги робили ми на 
адресу сталінських гіпсових 
опудал в 1941 p., пророкуючи 
кінець тирана. Не прийшов 

а відповідали інж. А. ІСачор і 
рсд. В. Мартинсць. К-р. 
КООПЕРАЦІЙ _ ЗАВОРОЛО 
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 

В КАНАДІ 
Це була тема третьої допові

ді, яку 15 березня виголосив 
інж. В. Топольницький. Допові
дач на вступі вказав на хнбу 
нашого суспільно-господарсько
го Життя в Канаді, де відчу
вається відсутність кооперації 
на політичному, к у л ь т у р н о -
освітньому, релігійному і госпо
дарському полі. Досі не вдалося 
нам наладнати постійної І систе
матичної співпраці наших мі-
щухів з фермерами. Нема по
мосту між містом і фермами. Не 
спромоглася на кооперацію між 
собою 1 українська преса в Ка
наді, головно, коли йде про ви
роблення одностайної громадсь
кої публічної опініі. Кооперація 
муенть сперти свою діяльність 
на засадах християнської етики 
і моралі. В останньому часі ми 
с свідками великого росту ко
операції в Канаді. Кооперація 
стає важним виховним факто
ром суспільності!, на жаль, на
ша спільнота в Канаді ще цієї 
ролі кооперації не оцінила. Хо
лодне відношення українців до 
коперац'.ї спиняє нош госпо
дарський ріст, а це велика шко
да, бо кооперація може стати за-
боролом української спільноти в 
Канаді. 

Дискусію розпочав ред. М. 
Погорсцькнй короткою Інформа
цією про взаємозалежність го
сподарсько-кооперативного жит
тя з політичним життям. Ко
оператори повинні бути прикла
дом для здорової політики, але 
сама кооперація мусить бути 
морально і мятеріяльно сильна. 

В дальшій дискусії забирали 
слово Р. Ссньчук. д-р Л. Голей
ко, проф. Я. Рудинцькнй, М. Ко-
пянський. інж. А. Качор і інші. 
Всі дискутаити підмічували. що 
назрів вже час, щоб мн в нашо
му громадському житті мали 
місце на т. ав. економічну полі
тику, для якої досі в нас не бу
ло належного зрозуміння. 

ЕТИКА П МОРАЛЬ В ГОСПО
ДАРСЬКОМУ Ж И Т Л О 

Під такою назвою відбулася 
четверта доповідь, що П виго
лосив 22 березня ц.р. о. Д. Шев
чук. Доповідач свою доповідь 
Побудував в основному на со
ціальних енцнкліках римських 
пап. Головні думки доповідача: 
економічне життя людини — це 
життя хлібороба, робітника, під
приємця, купця, службовика. 
винахідника, техніка за їхніми 
станками праці. Цілою низкою 
цитат із Святого Письма о. 
Шевчук доводив, що Хрнстос і 
Церква, як перемннцл- Христо
вої науки, ніде і ніколи не ви
ступали проти приватної влас 
пости, бо приватна власність це 
природно право людніш. При
ватна' власність ~ с найкращим 
Стимулом до праці людніш, сти
мулом в продукції, стимулом до 
всякого поступу. Важно тільки, 
щоб люди придержувалися за
сад християнської етики. 

Дискусію розпочав Р. Сснь
чук. підкреслюючи вагу 1 зна
чення суспільно - національної 
моралі, яка є сумлінням народу. 
Коли говоримо про господарські 
цінності, то не сміємо забувати ' 
про ваші інвестиції в душі мо-1 
лодого покоління. Маємо голі. | 
доми, журимося адміністрацією 
домів, а в тих домах не маємо 
ніяких уряджень для МОЛОДІ, і 
для молодечих кліобіп. якби ця 
проблема взагалі не існувала. 
Крім цього в дискусії забирали 
слово інж. В. Топольницький, 

він так скоро, як мн тоді ДУ-fe°* я Р>'Д«««ЬКИЙ- ІИ* А 

мали, але таки прийшов і 
зганяс сьогодні, як інформу
ють берлінці, сон з очей ко
муністам зі східньої зони, які, 
після детроиізації Джуґа-
швіллі, втратили розмах і не 
знають, на яку стати, що при
несе завтра. З цих оповідань 
виходить, що атмосфера ' ве
гетації, непевності! і вичіку
вання чогось, чого ніхто не 
вміє окреслити, охопила не 
лише Західній Берлін, але в 
ще більшій мірі офіційнім": 
— східній. 

Качор. А. К. 

II О В І Д О М л к и н я 
В неділю, 13-го травня 1056 р. 
в приміщенні УВАН у СШЛ о 
7-ій год. ЗО хв. всч. відбудеться 

З А С І Д А Н Н Я 
присвячене РІЧНИЦІ СМРПТИ дійс
но™ члена УВАН у СІНА, про
фесора і великого громадянсь

кого та державного діяча 
АНДРІЯ ІВАНОВИЧА 

ЯКОВЛІВЛ 
З спогадами виступлять: 

д-р А. Марґолін, проф. В. Іграш
ко, проф. М. Ветухін. 

Вхід вільний. 

ГОЛОВНА УПРАВА ОБ'ЄДНАННЯ % 
ПРИХИЛЬНИКІВ УНР § 

ПОВІДОМЛЯЄ, ІДО 

СХОДИНИ ЧЛЕНІВ І ДОПОВІДЬ 
які були нляновані на 

12-те ТРАВНЯ 
з технічних причин 

ВІДКЛАДАЄТЬСЯ НА ПІЗНІШЕ. 
Про час І місце буде повідомлено. 

Головна Управа ОН УНР 
yvs^«У^!2/V£{A^З/^^SASУ^ЛJ2Д^S/VJg) 

іа 

НОВЕ ВИДАННЯ ДЛЯ НАШИХ НАЙМЕНШИХ: 
ВІТРОВОГО БАТЬНА ТОРБА" 

українські народні казка 
а чудовими ілюстраціями О. Кульчицької на кожній 

, ., сторінці. 
Великий шрифт, багате оформлення. 

Ціна SL50. 
Замовляти: 

SVOBODA, Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

Ділимося з усілій живими сулі пою вісткою, що 8-го трапил 105(1 р. 
•у Шішаґо, Ілл., несподівано відійшла від нас у вічність на 45-ому році 
життя наша Найдорожча Дружина і Сестра 

бл. П. 

ОЛЬГА З МОСКАЛЕВИЧІВ КУРПІТА 
людина великої душі ft голубиного серця, полум'яна патріотка ft зраз
кова громадянка, член 221 Відділу УНСоюзу й Українського Золотого 
Хреста., 

Похорон відбувся в середу, 9-го травня 1956 р. в год. 10-ій ранку 
на кладовищі парохії св. о. Миколая в ШпкаГо. 

Подаючи цю трагічну відомість, від серця просимо всіх живих 
про короткий „Отче наш" за прекрасну душу Небуденної Людини — 
прибиті горем І залиті сльозами": 

ТЕОДОР КУРПІТА — чоловік 
мґр. ОСИП МОСКАЛКВИЧ із дру
жиною ЛІДІЄЮ та ВОЛОДИМИР 
КАШУБА з дружиною ІВАІШОЮ й 
сином ОСТАПОМ — брати, 
ОСТАП КАЧОР із сином ОЛЕГОМ — 
кузин 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Рачестер, Н. Й. 
Правда йде в світ. 

Залп Українського Клюбу в 
Рачестсрі наповнена вщерть. 22 
Квітня ц. р. ваша громада від
значала черговий осяг україн
ської еміграції в Америці у ді
лянці боротьби з комунізмом — 
випуск 2-го тому „ВілоІ Книги 
про чорні діла Кремля". Після 
молитви, відчитаної настояте
лем Свято-Покровської церкви 

Чсрнявським, збори відкрив 
голова філії Українсько - Аме
риканського Конгресового Комі
тету п. Шевчук. Коротко з'ясу
вавши значення зборів, він на-
дас слово основоположникові в 
почесному голові Філії ДОВРУ-
С-у в Рачестсрі, кол. совстсько-
му в'язневі, п. Кнбкалові. який 
запропонував спершу вшанува
ти однохвнлнннию мовчанкою 
пам'ять загиблих мучеників ко
муністичного режиму, а далі 
відзначив коротким словом тих. 
які присвятили себе боротьбі Із 
всесвітнім злом больШевизму. 

Наостанку п Кнбкало висло
вив подяку всім творцям, фун
даторам і жертводавцям ВілоІ 
Книги. 

З промовою в англійській мо
ві виступив міський адвокат п. 
Андрушнн, який ознайомив при
сутніх американських гостей — 
представників місцевої влади — 
із завданнями уираінськоіі по
літичної еміграції. Далі забрав 
слово радник . міста і америка
нець польського походження) п. 
Томчик, що підкреслив спіль
ність долі українців і поляків, 
які також утратили свою бать
ківщину з вини московського 
окупанта. II. Томчик закликав 
присутніх до одностайної бо
ротьби з ворогом. Потім відбу
лося вручення гостям ВІЛОІ 
Книги. Книгу дістали: сенато
ри: Френк Вен Лер та Джордж 
Мснінґ. представники міста: Є. 
Годдарт і Л. Томчик. судді: 
Фріг. Огдеи та Иодел, шеф полі
ції Скінер. ветеран американсь
кого Легіону Кох і Луїе. бібліо
текар Росел, журналісти Арчер 
І Ріндел, представник універси
тету- Запозінк. Всі вони в корот
ких промовах відзначали вели
ке значення ВілоІ Книги, що 
несе в англомовний світ правду 
про комунізм І допомагас пізна
ти його жахливу Істоту. 

В Попович (українець, тут ро
джений), що провадив зборами 
по-англійськи, демонстрував пе
ред присутніми документальн 
фота масових могил, тнеячамг 
розкиданих на просторах ,Совст-
с.ького Союзу. Ці могили — но 
заперечний доказ терористичної 
системи, яка криється під об
лудною назвою „ялада робітни
ків І селян". П. Попович виго
лосив при ЦІЙ нагоді зворушли
ву промову. 

Білу Книгу вручено було та
кож П творцям, фундаторам та 
жертводавцям, я саме: о. Чеп-
HiBnbicoMv. пп. П. Кнбкалові, М. 
Ликову, П. Лихошсрстому. П. 
Дильопському, В. Кярмуїш:ові 
д-ру Т. Артемовичу, В. Нскро-
тюісові, І. Задорожньгму. Г Co-
коловському. П. Хорошнлову, І. 
Васильцеву, М. Кропнвницько-
ком. С. Притулі. В. Поповичу, В 
Аидрушеву. Р. Ковалеві. П. 
Процикові, Дубннякові. Ю. Оио-
шкояі, І. Полукутінові. Бутенко-
ві. О. ЗемллченковІ. М. Дворсь-
кому, Петрову. М. Скрипникові. 
Ф. ЛисенковІ. Р. Шерелісові. 
Тут же. п. Кнбкало, урочисто 
вручив грамоту почесного члена 
ДОБРУС-у в ЗДА. за віддану 
працю для ОрганІзанП ДОБРУ
С-у п. ВІльямові Поповичеві, 
який, подякувавши, сказав: „Я 
ніколи не був в Україні І, мож
ливо, й не буду, але я хочу, щоб 
батьківщина моїх батьків була 
вільною. Праця Організації 
ДОБРУС-у на доброму шляху, а 
тому я завжди з вами." Всі, шо 
дістали Білу Книгу, висловлю* 
вали свою непохитну віру н 
перемогу добра над злом, прав
да над брехнею. 

Наостанку хор, в українських 
національних одягах. під ору
дою днрнГента п. Миті:овеького. 
виконав дві пісні, за що дістав 
рясні оплески. 

Вкінці змістовну промову ви
голосив голова Світової Федера
ції Політичних В'язнів і Репре
сованих Совстами, п С ПИгай-
иий. А. Галин. 

З наших буднів 
СЛОВО ПРО РОЖЕВУ КВІТКУ 

Вже сьомий рік, тобто з 
того гасу, коли його прию' 
тила ця гостинна земля, ко
жного ранку, в день Свята 
Матері, підривали його з 
постелі звуки бадьорого 
маршу. 

Він вставав і підходив до 
вікна... 

На всю ширину порож
ньої ще в таку ранішню по
ру 10-тої Евню розгортався 
похід: попереду посувалася 
звільна і достойно поліцііі-
но автомашина, далі жваво 
маршувала оркестра шко
лярок та школярів у темно-
синіх одностроях ,рейві", з 
бубнами, флейтами і тром
бонами, а за оркестрою — 
лава за лавою, відділ за 
відділом, крокували в 
такт музики молоді й стар
ші головіки, кожний з ро
жевою квіткою на грудях. 

Правда, дехто мав і білу, 
квітку смутку, жалоби. 

Так, щороку, в день Свя 

кою радости, ги може квіт
кою смутку ? .. Рік за ро
ком минали літа розлуки, а 
він не мав вістки з Рідного 
Краю. 

Аж ранньою весною з 
теплими поцілунками вес
няного сонця, з щебетан
ням пташок, що вернулися 
з вирію — прилинув з да
леких, рідних сторін ftep-
ший лист, написаний it ста-
регою рукою, з привітом і 
блягослове)імл.н синові. 

Лист від Матері... 
Скільки разів він буде 

ще надхненням для поетів і 
втікагів? Скільки пісень 
не доспівано, скільки траге
дій не написано про довгі 
роки дожидання дорогого 
слова, звістогки з того, або 
другого боку Заслони ? .. 

. . . Сьогодні, в цій много- • 
людній Метрополії світу, в 
соняшний ранок травня, 
вийде на вулицю ще одна 
молода людина, ще один 

та Матері, йдуть у спільно-1 сип — з рожевою кепкою 
му поході до Пригастя пи-\радости на грудях і прилу-
рохіяни церкви св. Хреста[ гиться до тисяг тих щасли 
npn Sf2-iu вулиці в Ню Нор
ку, шоб в такий спосіб від
дати синівський поклін сво-

вих, що вітатимуть Матерів 
з їхнім Святом. 

Ще не збудовані в Амс-
ім матерям, помолитись за І риці друкарні, які б друку 

вали картогки з привітан
нями нашим Матерям заЗа-
слоною. Ще, мабуть, і не 
народилися пости, які ви
кресали б з серця Богом 
надхнену мову до текстів 
таких привітань. 

Може й справді одна 
скромна квітка на грудях і 

їх здоров'я — zu за їхні 
душі. 

І кожного разу, коли він, 
стояг-и біля вікна, пригля
дався цьому походові, його 
душу обгортав настрій nptt-
гноблення і тихого смут
ку . . . Так, він не знав, куди 
— хог би в думках і мріях 

посилати привітання пиха молитва скажуть біль-
своїй Матері, в день її Свя- ше, що дісться в цих гру-
та: ги в рідні сторони, zu в ля.г, від пустоіюрожпіх слів 
нерідну гужину. Не знав,! і дсклямицій і святогної 
якою квіткою закосигирі\ метушні... 
свої груди: рожевою квіт-1 Ікср. 

• \ т 
Департамент пошти заповідає війну проти 

собак 
Вашингтон. — І хто б по-

іумно, щ о собака, найбіль
ший НрНЛТСЛЬ JHOJVHHII, м о ж е 

і'бути тішим гздпекліОі воро
гом лнетоношів! 5,880 тих у-
наформованих носіїв листів 
впало минулого року жс]гт-
аою собачих зубів і були ио-
шкодоваиі не тільки на шта
нах, але ft на тілі, бо 75 Від-! 
сотків тих жертв собачої вій
ни проти поштового депар
таменту потребували лікар
ської опіки. Нічого дивного, 
що в таких загрозливих об
ставинах поштовий департа
мент проголосив частинно 
превенціину, а частинно від-
платну війну проти собак, що 
— очевидно не значить, що 
листоноші дістануть доручен
ня кусати собак. Прсвенцій-
на війна пошти проти собак 
полягас в тому, що деякі хс-
мічні підприємства дістали 
вже від пошти доручення шу
кати такого засобу, що був 
би „відпихаючий" для соба
чого носа, а фабрики пошто
вих уніформі* шукають та
кого матеріалу, що був би 
оідповідннгі для собачих зу
бів та який нашивали б у 
„загрозливих місцях". Цс с 
заходи —- так мовити б — то 
тально-мобілЬаційні на кра
йову скалю. Тим часом в по
одиноких стентах і містах 
вже о в повному розгарі льо-
кальна акція, і — як звичай
но — із змінливим щастям. 

Наприклад, директор пошти в 
Сакраменто вважав, що най
кращою обороною с атака І 

І дня наказ: з- собаками по со
бачому. Н е теж не значить, 
щ о він доручив листоношам 
кусати собак. Він тільки при
йшов до висновку, що з ве
ликою собакою може най
кращо розправитись більша 
собака і тому порадив своїм 
листоношам заіслючувати а-
льлиси з більшими, собаками 
та брати їх до товариства у 
похід по домах. Це тому, бо 
пошта не мас стільки гро
шей, щоб для кожного лис-
тоноша купити і вдержува
ти ще й собаку. В загально
му поході проти напасливих 
собак, поштовий департамент 
— крім згаданих, розглядає 
ще й такі оборонні заходи: — 
узброїти лнетоношів у водні 
пістолі, себто такі, що „стрі
ляють" водою, при чому во
ду змішували б з амоняком, 
який цілком не шкідливий 
для собак, але був би менше 
прнемннй для їх власників; 
давати листоношам різні со
бачі ласощі, Щоб ті могли 
при їх допомозі заключува-
ш мир або бодай перемир'я 
із собаками; дивитись со
баці відважно і просто ввічі. 
щоб в той спосіб рішучістю 
аідстрашнти її нід дальшої 
акції, та - - вкінці потя

гати до відповідальности вла
сників вороже наставлених 
до уряду собак. 

НА ВЕСНУ І ВЕЛИКОДНІ СВЯТА! <* 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE, NEW YORK CITY 

(ICT 8 вул., між 2-8 Евеню) / 
кас на складі великий вибір весняних КАПЕЛЮХІВ 
від $я.99 та більше. Маємо також великий вибір фільцивих 
велюрових капелюхів найкращої якости в різних кольо
рах і найновіших фасонах власного виробу та відомої 
марки капелюхи KNOX. Кожний капелюх гарантований. 
Куплений в нас капелюх чистимо фабричною методою. 
Пригадуємо, що у нашому відділі МУЖЕСЬКОЇ ГАЛИН-
ТЕРН першої якости різнородиі сорочки, знаної марки "JAYS0N" • інші від $1.99 вгору. 
Всі сорочки Гарантовані в пранні. У великому виборі також: дощовик я, парасолі, Імпор
товані светери, краватки, шкарпетки, паски, шалики й Інші весняні речі. 

ІТросимо зайти і переконатись про високу якість матеріялу та низьку фабричну ці
ну. — Говоримо по-украінськи. , 

• Отвореио щоденно до 8-ої веч., в субота до 10:00 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE (East 8th St. Bet. 2-3 Ave.) NEW YORK, N. Y. 

КАПЕЛЮХ KNOX 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР В АМЕРИЦІ 

ігід мистецьким керівництвом 

Йосипа Гірняка 

Вшановує Століття Народнії Великого Поета України ІВАНА ФРАНКА 
п р е м ' е р о ю п о е м и 

9Р МОИСЕИ — М" 
Мкгтепжл оформлення слова: О. ДОГ.РОПОЛЬСІ.КОЇ. Покллмю-смонійппй супровід поеми: М. ФОМГ.ІШ.Д. 

Н Ю ЙОРИ 
20-го травня 1956 р. 

в з а л і : 
ФЕШЕН ІНСТИТУТУ ш ВЕСТ и ВУЛИЦЯ. 

Кпиткії ні-г.міу в крамнини* „АГКА" І ,.1\К<>". 

X 
{:~.-z£/J:- "-ІГ: -:vV-::;o.v 



СВОБОДА, СУБОТА. 12-го ТРАВНЯ 1056. Ч. 90. 

• П Р А Ц Я • 
• tWp Wanted—remak • 

П о т р і б н а с т а р ш а 
і н т е л і г е н т н а Ж І Н К А 

д о п івтора-р ічно ї д и т и н и і 
п р о в а д ж е н н я д о м у . Д і с т а н е 
о к р е м у к і м н а т у , у д е р ж а н н я 
і п л а т н ю . П и с а т и н а а д р е с у 

Т. UHERA 
2900 Daisy Avenue 
Cleveland 9, Ohio 

ДО ВШИВАНИЙ „ЗШКРІВ" 
На машинах "top makers": голо-
СВТИСЬ ТІЛЬКИ ДОСВІДЧЕНІ. 

BELMONT DRESS CO. 
359 Plane St., Newark. N. J. 

Mitchell 2-2998 

МЕДСЕСТРИ 
Д о з а г а л ь н о ї п р а ц і 

: П р а ц я н а ц і л и й д е н ь , а б о |! 
і к ілька г о д и н д е н н о , вечо

р а м и а б о вночі . s 

!| З г о л о ш е н н я від 9-ої р а н о !| 
д о 5-ої п о п о л . 

NURSING H O M E 

St Elizabeth's 
HOSPITAL 

104 South Broad St. 
Elizabeth, N. J. 

Tel. ELizabeth 5-3100 

• i l I' A il 11 • 
I HELP WANTED— MA I f • 

ПОТРІБНІ МАПЯРІ 
Н.ійпн:ш станки платні. 

CLIFTON, N.J. 
TeL PRescott 8-7215 
no 6-іл год вечора 

ІНСПЕКТОР 
споюпач "Spot" 

пря виробах алюмінію 1 сталі 
3:30 до 12 ночі. 

МОНТЕРИ 
"Assetrblers" 

7 рано до 3:30 попол. Щонай
менше 5 років досвіду при пре
цизійних виробах металевих ар
кушів. 

WAYNE ENGINEERING 
26 Essex St., Hackensack, N. j . 

П о т р і б н о 
ЗАГАЛЬНИХ РОБІТНИКІВ 

35 год. тижн. 7 год. денно, 5 
диіа, в тижні. $55 на початок. 
Псревншкіл під час праці. 

INDUSTRIAL METAL 
LITHOGRAPHIC CORP. 

7 Industrial Rd., NVcodbritfge, N. J. 
GE 8-9290 _ 

ОПЕРЕПТОРН 
MBUiMBonoi продукції, 

машиністи і опорейтори токар-
СЬКЯХ варстатів. Голоситись осо
бисто між 10 A.M. і 12 вполудні. 

BROOKS EQUIPMENT CORP. 
217 Hudson SL. Hoboken, N. J. 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
відповідної старшої жінки. 
що зацікавлена жити п добрім 
домі та опікуватися, самітною 
жінкою, яка іір:ирос. Милий а-
партамент. Загальна домашня 
праця і вапешої. На початок $65 
місячно. Багато користей, якщо 
відповідна пілаишка платні 
Телеф. МАІпе 2-5196 або писа
ти: 

Mrs. Т. HUTNIKOW 
240 Franklin Ave. Brooklyn. N. Y. 

КУІ1УИТЕ 
В ПІДПРИЄМСТВАХ. 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
І в х-в,овопг 

Вже повнилася збірка ніршін 
ЛЕСІ -ХРАПЛНВОІ 

„ І С Н Р И" 
в мистецькому оформленні 

Ніни Мудрнк-Мрнц. 
ЦІНА 30 ЦЕНТІВ. 

Замовляти: 
" S V O B O D A " 

83 Grand St. Jersey СНу З, N.J. 

Шукаєте праці — шукастї {юбітнйка? 
t . 'Зверніться до А і ж н і ї Посередництва Прані 
-^ ~4POMPJUNS.SQUABE.EMPLOYMENT AGENCY 

SXf— 3rd і Avenue, New York 3, N. Y. • Tel. ORchard 4 1137 
Особливо потрібні кваліфіковані, або нгкпаліфіковині 

робітники до праці в ресторанах: 
КУХАРІ. БУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 

ПОСЛУГАЧІ. ПОМІІВАЧІ І їй. 
• Заходьте До вашої Агенції, яка існує вже ЗО років! • 
Наша Агенція відома, т о дас охочим доору • добре 

платну працю! Переконайтеся про це! 
JOHN GELETY, власник 

Посмертні Згадки 
МИХАЙЛО ДЕМЦЬО, довго

літній член 361 « ідд . УНСіь 
юзу в Істон, Па., помер нагло 
9-го травин 1056 p.. проживши 
70 р.ікіп. Покійний родився в 
Л”гнові, пов. Рана Руська, У-
кроіиа. До .'.ДЛ прибув 1928 

LЗалишив в смутку дружину 
терпну, 2 синів Мирова 1 

. Павла, 2 сестри, 2 внуків 1 
брата Олексу. Похорон відбу
деться в суботу. 12-го травня 
а укр. церкви св. Духа, о год. 
9-ій рано на цвинтар в Істин, 
Па. — В. П. П.! 

ПАКУНКИ 
ДО ВСІХ 

КРАШ 
ЕВРОПИ 

4*м»в* 

ОБУВ'Я 
ОДЯГ 

МАТЕРІЯЛИ 
ХАРЧІ 
П ІНШІ 
ТОВАРИ 

ЯКЩО ВІІСІІЛАСТЬСЯ З ЛОНДОНУ 
ПОСИЛКА БУДЕ ДОСТАВЛЕНА СКОРІШЕ І ПЕВНО. 
ГАРАНТУЄМО ДОСТАВУ АБО ЗВОРОТ ГРОШЕЙ. 

Митні оплати платимо в Лондоні. Ваші приятелі чи Рідня 
В ЕвронІ не будуть обтяжеяі Жадними доплатами. Мито 1 

кошти пересилки включені в ціну нашого експорту. 
Пишіть по-українськи по наш повний каталог. 

Lamper t & Pol imex Co. 
45 CROMWELL ROAD, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

ІВАН ГАЛЬКОВИЙ, довголіт
ній член і основлтель II-вл. 
Поки. Преч. Діви Марії Відд'. 
351 УНСоїо:іу в Насґара Фоле, 
Н. П.. два рази делегат на 
конвенцію 1 нредсідник Відд. 
до останньої хвилі, упокоївся 
в ІіоаІ 3-го травня 1956 р. по 
довгій недузі в 87 році нпггя. 
Полишив горем прибиту дру
жину Еву, двох скнів Василя 
І Петра, дві доньки Марію й 
Лину, двох зятів, дві иевіст-
кп | сім внуків І Рідню, всі 
члени УНСоїоау. Покійний ро
дився в селі Гостоки Великі, 
пов. Новий С:піч, Зах. Украї
на. Похорон відбувся з пох. 
заведення до грек.-кат. церк
ви Нокр. ІІреч. Діви Марії 7. 
травня ,прн участи Родини 
Чле:іів і Знайомих. Похова
ний на цвинтарі Gate of 
Heaven. — В. П. II.! 

І. Бо рак, секр. 

Р І З Н Е 

Одинока в Ню Парку українська взуттєва крамниця 
KARPATY SHOES 

153 Second Ave. (bet. 9 & 10 Sis.) New York City 
Tel.: ALgonquin 4-1893 

Норучас доброякісне І добірне взуття для всісі Родини 
по догідних пінах 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА ФІРМА І 
•итотовляс на замовлення нові футра та переробляв ;Х 

уживані футра по найновіших фасонах. 

ПРИСТУПНІ 
ЦШІІ. 

ДОГІДНІ 
СПЛАТИ. 

ЧИ ШЛУНКОВА НАДКВА-
СОТА СПРНЧННЮС ВАМ 

ШЛУНКОВІ БОЛІ? 
. Багато огірчених через скою 
іедугу. наберуть нової радости 
киття. коли дізнаються про ии-
ііахід ліку, що зветься Rl.MIL, 
ш:нй наче чудодійним способом 
облвгшус. симптоми ШЛУНКО
ВОЇ НЛДКВАСОТИ. Звичайні 
об'яви такого стану це. пече зга-
гн,. тіп-нення газів, кваси, воні-
ти та болі після ідження — - піс
ля з.і:киття перших доз цього 
піку, біль мннас в кількох міну-
тах. 
. Байдуже, як довго Вн хворіли 

або які ліки аже заживали, ско-
рнстайте з цієї чз'дрвої нагоди, 
щоб попроб.\т5атн Rl.'MIL без 
жадного риску. Якщо Вн зараз 
вишлете цей вирізок до TYNOL 
CO., Oept 301. Box 321. Croton 
on Hudson, N. Y., вони вишлють 
Вам дві $3.50 фляшкн за тільки 
$4.00 і плюс оплату Ct)D). Ви 
щадите не тільки $3.00. але Ви 
масте змогу у ж н в а т н одну 
фляшку б е з р и с к у. Якщоб 
RUMIL не поміг би Вам в жад
ному випадку, Вн можете по
вернути другу фляшку для пов
ного звороту. Не посилайте гро
шей Заплатіть тільки поштаре
ві при доставі. Замовляйте те
пер, доки пропозиція с актуаль
на, і Напишіть точно друком Ва-
ще Ім'я і адресу на зворотній 
стороні коверти і певно одер
жите RUMIL без опізнення.) 

ОЩАДЖУЙМО 
в Н А П Б І Л Ш Ш 

УКРАЇНСЬКІЙ ЩАДНИЧШ КАСІ! 
РІК ОСНОВАНИЙ — 1810. 

UKRAINIAN OFFICE OF 

T H E P A R M A SAVINGS CO. 
Член у Federal Home Loan Bank & Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation. 

Платимо Г/^ за ощадності. 

Відсотки обчпслясмо що півроку. 
Прннимаємо ощадності й поштою. 

\ Виплачуємо ощадності також і поштою, а навіть 
телеграфічно. 

ф> СКОРА И СОЛІДНА ОБСЛУГА 4 
. По докладніші інс^ормації звертайтеся до: 

! UKRAINIAN OFFICE Ot7 THE PARMA SAVINGS CO. 
2190 Professor Street, Cleveland 13, Ohio 

EVergreen 3-4450 

Maple Coal & Coke Go.1 

Anthracite FUEL OIL Bituminous 
OIL BURNERS — Sales and Service 

72-74 BOX STREET . BROOKLYN 22, N. Y. 
Deliveries to MANHATTAN • BRONX • QUEENS 

Власник T. КУДЛАЙ 

Відвідайте старий ресторан під новою адресою. 
RUSSIAN B E A R п о л ь с й £ Ж Г ь к и -
139 Е. 56th St., (Ріг Lexington Ave.) New York City 
Вірні старим традиціям, підтрнмусмо все ту саму атмос

феру, чар і інші прикмети наших звичаїв. 
Д о б і р н и й і к о м п л е т н и й о б і д в і д $ 2 . 7 5 . 

ВИВІР КРАНОВИХ І ІМПОРТОВАНИХ ВИН І ГОРІЛОК. 
Радо повітаємо Вас з приятелями в кожній порі, де будете 
розношуватися милою атмосферою і казково доброю кухнею 

LONYA KALBOUSS І його циганська оркестре. 
JAN BRUNESKO, скрипам віртуоз. 

HARRY РАЮгТ, світової слави віолончеліст. 
MIECZYSLAW TARWID, иласивк 

Р О З Ш У К И 

Пошукую Катерину Костащук 
з роду Долинюк із села Тулова, 
снятинського повіту. Згадана 
прибула до ЗДА минулого року 
із Німеччини. Хто знав би П ад
ресу перебування зиолнть мене 
повідомити на адресу: 

Mr. BOHDAN PORAYKO, 
P. О. Dewey, В. С , Canada 

ЯКЩО ВН ВИСИЛАЄТЕ ЛІКИ, 
КРАЩЕ-ШЛІТЬ ЇХ ЧЕРЕЗ СПЕЦІЯЛІСТШ 

Л І К И - П А Ч К И 
ДО ВСІХ КРАШ 

ПОВНА ГАРАНТІЯ ДОСТАВІІ АБО ЗВОРОТ 
ГРОШЕЙ. 

Наші ціни експорту с найнижчі, але ие включають 
оплати мита, яке мусить бути оплачене в Лондоні, якщо 
пачки внемласться до деяких країн в Схід. Епропі (ие до 
Польщі або Чехословаччнни). 

НА БАЖАННЯ Н А Ш И Х ПОКУПЦІВ ВНСІІЛАСИО 
ТАКОЖ ТЕКСТ. МАТЕРІЯЛИ, ХАРЧІ І ШШ. 

Пишіть по-українськи. 

ZYGMUNT Ltd . 
CHEMISTS & LABORATORY 

96 Baker Street, W. 1 & 4 VVestbourne Grove, VV. 2 
London, England. 

ВИСИЛАЄМО З АНГЛІЇ КУПОНИ 
АНГЛІЙСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ 

(великий вибір купонів) 

ХАРЧОВІ ПАЧКИ і ЛІКИ 
до деяких країн з оплаченим тут митом. 

СКОРА І ТОЧНА ОБСЛУГА. 
Представляємо посвідки відборця. 

R A L L I N G T 0 N CORPORATION 
303 West 42nd St., New York CHy — Tel. PL 7-2258 

M. Грей (Грушко). 

ВИСИЛАЄМО 
ПАЧКИ 

ДО ВСІХ 
КРАЇН ЕВРОПИ 

І СВІТУ 
Мито й усі оплати платить видавець у н а с 

ВІдборець пачки ие платить нічого. 
Висилаємо яову ft уживану одежу, взуття, мануфактурні 

товари, шкіру 1 інші товари першої потреби. 
Висилаємо товари принесені чи прислані надавцем пачки, 

а також із власних товарових запасів. 
Виснласмо пачки до Польщі за посередництвом ПЕКАО. 

• ВИСИЛАЄМО ЛІКИ. • , 
Говоримо асіми слов'янськими мовами. Для української 

кліентслі магмо українську обслугу. На бажання виснласмо 
цінники й інформації в англійській та українській мовах. 

Наша адреса: 

Amerpol Enterprises 
11601 JOS. CAMPAU, DETROIT 12, MICH. 

TeL TO 8 0 2 9 8 — TO 8 0 3 8 2 

ТАКОЖ ПРИПИМАЄШ) 
ДО ПЕРЕХОВУВАННЯ НА ЛІТНШ СЕЗОН. 

• ВІДБІГ І ДОСТА В А НА МІСЦЕ • 

J . W U J К І W, Inc. 
MFG. FURRIERS 

111 E. 7th ST., NEW YORK 0. N. Y. — Tel. SWrtj,' 7 8710 L 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ПРЕЗЕНТІВ НА ДЕНЬ МАТЕРІ! 
ЗНАНИЙ ЕВРОПЕПСЬКИИ 

ЮВЕЛІРНИЙ МАГАЗИН 
власник ОЛЕКСАНДЕР БРАНДТ 

K A R S J E W E L E R S 
218 Е. 14th St., New York 3, N. Y. 

між 2-3 Ave., близ. кіна Jefferson 

Tel. GRamercy 3-5875 

ВЛАСНА ФАБРИКА 
ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ 

Власний імпорт шваАцарських 
годинників 1 оригінальних 

частин до напрали. 

Закя прийдете до пас. справдіть ці
ни в Інших крамницях, а переко
наєтеся, що паші товари с значно 
дешевші 1 найліпшої я кости. 

В нас 
найбільший 

вибір 
ювелірних 

виробив 
по 

найнижчих 
МУЖЕСЬКІ О Б Р У Ч К И • ' БРНЛЯНТИ цінах. 

СНҐНЕТІІ золоті - • піраитоваиі 
від $10.95 від $9.50 від $49.50 

Великий вибір імпортованих годинників як Omega, Longines, 
Schaffhausen, Eterna, Cyma, Tisaot і т.д. 

Наша годннникарська робітня с рекомендована через, фірму Омега, годинники прові-
рясться на спеціяльнім електричнім апараті. Юведірна робітня при крамниці, виконує всі 
замовлення і направкн докладно 1 точно під керівництвом власника. Гравірювання зараз 
на місці. ! 

Наш клич — безвглядна чесність, великий оборот при малім зиску. 
На бажання сплата. 

TELEFUNKEN — найліпші Імпортовані німецької продук
ції короткохвнлеві радія Ні Ft. 12 ламп, 6 голосників, з ґа-
рантісю відбору всіх європейських стадній. Моделі "Opus" 
$289.99, "Operetta" $174.95 ft Urail від $49.95. Українські 
машинки до писання від $55.95; Імпортовані німецькі фо
тоапарати від $29.95. Великий вибір патефонів, електрич
них прнрядів. • 

Приймаємо поштові замовлений. Жадайте наших 
безплатних КАТАЛОГІВ. 

Склеп відкрятий шодки від гол. 9-9 вечора, 
в цю неділю під 1 до 4 пополудні. 

=Г 

ВЕЛИКА 
І НАГОДА. 

$17,500. На продаж дім 
і доб})е поставлений биз? 
нес. Радіо, платівки і е-
лектрнчні п р и л а д д я . 
Продасться і окремо — 
бизнес $3,500.- Добре по
ложення при Broadway. 
Добра нагода — справж
ня копальня золота. 

Інформуватись: 
S. MAUNOWSKI 

364 Broadway 
Bayonne, N. J. 
Tel. HE 6-5448 

НА ПРОДАЖ 
ГРОСЕРНЯ І ДЕЛІКАТЕСЕН 
Добре вироблений бнзнес, дале
ко від маркетів, всі холодільнн-
ки нові. Рент $40. За інформа-
ціями кликати: 

AL 4-5652 
Також продаємо "Sandwiches 

and Hot Coffee to take out" 

ПАЧКИ ДО 
ЕВРОПИ 

І ВСІХ ЧАСТІШ СВІТУ 
Гарантована достав* 

аіатеріялн на убраний, плащі 
1 сукні, полотна на постіль, та 
білизну, живностеві п а ч к в 
і всілякі дікарства. 
.Пито за посилки платиться 
у нас і Ваші рідні і знайомі 
не платять вже при одержан
ні посилки нічого. 
ПИЛИТЬ ПО КАТАЛОГИ. 

J. NAVVROCK! A0ENCY, 
617 Grove SL, Irvmgton 11, N.J. 

SALAMANDER 

напславнішої марки 
ОБУВ'Я 

імпортовані з Німеччини 
54 WEST 57th STREET 
NEW YORK 19, N. Y. 
ДАРОМ КАТАЛОГ 

Circle 5-8180 

Lyfwyn & L y t w y n 
UKRAINIAN *'A* 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

О б с л у г а Щ и р а і Ч е с н а 
Onr Services Are Available 

Anywhere to New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVF.NUE 
IRVINOTON, N: I 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
F U N E R A L HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАШІїМАСТЬСЯ ПОХОРО
НАМИ В СТЕНТІ . 

NEW J E R S E Y 
ЦІии приетупиі для nets 

; \ Обслуга чесна I • нанкрашд. : 
У випадку смутку в родині | 

кличте ии и день так 
1 • ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
12» GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY, 2, N. J. 
TeL HEndereon 4-5131 

ПРО НЕВРАЛГІЧНІ 
БОЛІ 

й терпіння мускулів 
Якщо ви терпіли колись на 

страшш кевральгічні болі, які 
вертять і рвуть вас; якщо вв 
напів божевільні від нещасних 
болів мускулів; якщо вн дали 
би все. щоб дістати поміч проти 
гик болів І мук, які роблять вас 

алікою, — то поцікавтеся і qo-
:лухайте дещо поо лік АНТРО. 

і Лікарські звідомлення вказу
ють, що та чудесна назва швид
ко облегшус болі від різних не
вралгічних недуг, як запалення 
зв'язок між мускулами, плечей, 
оук І ніг, або від понатяганих 
мускулів. Користувачі захопле
но висловлюються про знамени
ту поміч, яку вони дістали ін
коли від першого невеликого 
дозування. 

Не терпіть даром другий день 
гортурів. тільки спробуйте АН-
ГРО. М о ж е т е легко дістати 
цей лік поштою, написавши до 
KIN0SLY СО„ Dent. ІЗ, Box 415 
Peekskffl, N. Y. Щоб мати пев
ність, напишіть своє прізвища 
А адресу друкованим письмом 
на обороті коверти. Вн одержи
те, нідворотною поштою звичай
но $6.00 порцію, тільки за $5 00 
плюс 63 І оплата COD. Запла
тите листоношові при одержанні 
посилки. Зробіть це тепер поки 
можете ще дістати АНТРО. 
Ьг*а .'. 

Пошукую свого Вуйка 
РАІХЕЛЯ КАРОЛЬКА 

який виїхав, до Канади коло 
1927 року та ЛОСЯ СОХАРКА. 

Прошу писати на адресу: 
MYCHAJLO K1NASZ 

5424 Proctor, Detroit 10, Mich. 
USA 

• д р ш т ОГОЛОШЕННЯ 

АРКА, 48 Е. 7-ма вул. 
в Ню Норку 
(GR 3-3550) 

на бажання висилає всім 
дарові Каталоги. • * 

PROFESSIONALS 

DR. ANNA MESS1NO 
ЛІКАР З ВАРШАВИ N 

Косметика, лікарське усунен
ня всіх вад церн, зайвого во
лосся, зморщок. "Facial Up
lift" без операції. 

Приймає після умова. 
Телеф..: PLaza 7-1282 

130 West 57 SL New York CHy 

REAL ESTATE 

ДОМИ на продаж 
БЛИЗЬКО парку на Вронксі, про
дасться 8 родин, дім з садом 
за $27,000, а також на 135 вул. 
Вронксу, в зв'язку з виїздом, 
продасться 8 род. дім за $13,500. 
Готівкою $3,500. Доми дають 
добрий дохід. 

Дзвонити до 10 год. зраии 
та 7-9 увечорі 

AU 1-0194 

MISCELLANEOUS 

Hallett & Hallett 
ПОХОРОННЕ 'ЗАВЕДЕННЯ 

Since 1854 
HALLETT HOMESTEAD 

FLushing 9-0062 
Northern Blvd. & 147th SL 

Flushing, L I„ N. Y. 
Howard L. Hallett, Jr., Lie. Mgr. 

Wesley Hallett, Treasurer 

Можна тепер дістати в ЗДА 
"UKRAINIAN SALVE MAZ." 

НА АРТРЕТНЗМ, ПОСТРІЛ 
І РЕВМАТИЗМ. 

МАСТЬ UKRAINIAN SALVE по
магає на облекшення болів 1 по
ганого почуття, що його викли
кує постріл, артретнзм і ревма
тизм. Приносить пільгу в болях 
мускулів, які с наслідком над
мірної праці і перевтоми. Ц ю 
масть поручається особливо на 
болі мускулів на спині в лопат
ках, на раменах і суглубах. За
мовте відразу один слоїк. 

2 oz .І $1.25 
поштова оплата . .15 

Пишіть до: 
DUFFERIN DRUG STORE 

239 Duflerin Avenue 
Deoartment 2. 

Winnipeg, Man.. Canada 

Phone MA 7-1761 

PETER So 
MURIANKA 

УКРАЇНСЬКИЙ 
1ЮГРЕБНИК 

FUNERAL DIRECTOR 
413 Fairmount Avenue 
Philadelphia 23, Pa. 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е В Н Н К 

Обслуга чесиа | шлйу^п^ 

ШИН ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embalroer 

REASONABLE PRICES 

4 3 7 E A S T 5 t h S T R E E T 
N e w York Ci ty 

Telephone: GRamercy 7-7661 

~*"" * * * * f r f f ' ' f < ' l ' f f " * , j * -» . I 
ПЕТРО ЯРЕМА 

У К Р . П О Г Р Е В Н И В 

Занимасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпера
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

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


