
МОСКВА ВИКОРИСТОВУЄ 
АМЕРИКАНСЬКУ ПОШТУ 

ДЛЯ ПРОПАГАНДИ 
Вашингтон. — `Конгресмен 

Е. Волтер висловив пропозн-
цію, щоб ПОШТОВИЙ Уряд ЗДА 
конфіскував і НИЩИВ ВСІ ПОШ-
ТОВІ ПОСИЛКИ з-поза залізної 
заслони з надсиланою в них 
пропаґаидивною літературою, 
зокрема з совстським пропа-
гандивннм матеріялом за по-
воротом „на родівў". Висту-
пнв а такою пропозицією Вол-
тер, як голова коягр. комісії 
для справ протиамерикансь-
кої діяльностн. після переслу-
хаиня тісю ж комісією пред-
ставників пбштового і митного 
урядів, які заявили, що кож-
него дня з СССР та інших са-
телітськях країи надходить до 
ЗДА сотки мішків з чисто про-
пагандивиим матеріялом. Згід-
но з існу'ючими приписами, 
поштові уряді конфіскують і 
нищать увесь ворожий пропа-
ґанднвний матепіял, надепла-
ннй, як поштові посилки '.рс-
тьоіклясн ( д р у к и т о щ о ) , 
але ж не мають вони права 
нищити посилок першої кля`и 
(значить замкнених листів). 
бо американські закони гвран-
тують „иезаймаиість" цього 
роду посилок. Керівники со-
встської пропаганди, знаючи 
це. надсилають тепер все біль-
ше свого пропагандивного ма-
теріялу в замкнених листах і 
току цієї пропаганди не мтк-
ка успішно поборювати. Кои-
гресмея Волтер заявив що він 
після того — як часописи хок-
церяу Говарда - Крнпса на-
друкувалн в серії сгаітей 
зразки надсиланою до ЗДА 

одержав багато листів з дома-
ганням, щоб американський 
уряд припинив цю спрямова-
ну передусім проти З Д ^ про-
паґанду. Таке ж саме дома-
гавня висловили під час перс-
слухань в комісії для справ 
протиамернканської діяльнос-
ти представники різних еміѓра 
цінних організацій. В офіцій-
них колах ЗДА звертають теж 
увагу на те, щоб припинити 
якимось чином совстську про-
паганду, ширену різними чу-
жомовними газетами, які пи-
ходять у ЗДА. ЦІ часописи ви-
конують дуже акуратно всі 
доручення совстського пропа-
ганднвного апарату і останнім 
часом присвячують цілі сто-
рінки не тільки пропаганді ко-
муністичних ідей, але й заіні-
ціованій Совстамн пропаганді 
за поворотом „на родійў". 
Слідство виявило, що один з 
румунських часописів у Діт-
ройті був платною агенцією 
румунського комуністичного 
уряду. Під час переслухань в 
Конгресовій комісії виявив 
представник митного уряду, 
що минулого року надіслано 
до ЗДА поштою понад 5 міль-
йонів штук посилок третьої 
кляси з пропаґандявннм ма-
теріялом. Всі ці посилки після 
їх перевірки сконфісковано і 
знищено. Водночас із цим мн-
нулого року з країн совстсько-
го впливу надіслано понад 
один мільйон листів з пропа-
ґандивннм матеріялом. які 
пошта мусіла доручити. Скіль-
кість таких листів зростас з 

пропаґандивного матер'іалу—'кожним днем. 

Губернатор Тіммерман хоче створити третю 
партію 

Вашингтон. — Губернатор нн. які заявляють, що „обо 
Південної Каролайни Дж. Б 
Тіммерман шукас прихиль-
нпків. між південними демо-
кратамй. Щоб організувати 
третю партію, якщо Демокра-
тична Крайова Номінаційна 
Конвенція в Шнкаго вибере 
такого кандидата на прсзи-
дента, який свосю програмою 
різнитиметься від п`рограми 
південних демократів. Губер-
яатор Тіммерман розіслав в 
цій справі листи до членів 
Конгресу з південних стейтів. 
Тіммерман діс від правих де-

роняють конституційну демо-
кратію" І мусять зорганізу-
ватися, щоб мати впливи на 
Номінаційній Конвенції. Вони 
с проти скасування сегрегації 
кольорового населення. Се-
натор Скотѓ відповів губерна-
торові Тіммерманові на його 
лнст таке: „Не маю нічого 
спільного з тими, що хочуть 
організувати третю партію. 
Пропозиція в цій справі, ух-
валсна в Південній Каролай-
„і — цс одежа пінта для 
республіканців. Я — півден-
ний демократ ‚але я проти 

мократів Південної Каролай- розбивання нашої партії" 

9-годйнний страйк на підземках в Ню Йорќу 
спричинив замішання в транспорті 

Ню Порк, Н. И. 
Порќу 9-годинннй страйк на 
частині міських підземок 
спричинив був велике замі-
шання в міському транспорті, 
бо страйк почався несподіва-
но, і мільйони пасажирів, які 
верталися з праці, не могли 
дістатися додому. Міська Уп-
рава додала додаткові вози 
автобусів, тс саме зробила 
і підміська залізниця, але це 
все тільки частинно могло 
допомогти пасажирам, які по-

В Ню слуговупалися також і такс№ 
нами. До автобусів важко бу-
ло дістатися, і часом треба 
було чекати аж на п'ятий чи 
шостий віз, щоб можна було 
до нього влізти. Вулиці міс-
та були забиті автамн, які 
стримували рух .Та цей пер-
ший страйк в цьому місті 
впродовж 30-ох років скін-
чився після дев'ятьох годин, 
і вранці 15-го червня вже 
був нормальний рух на під-
зсмках. 

Сенатська комісія збільшила допомогу 
закордонові на 600,000,000 

Вашингтон. — Сенатська збільшення допомоги закор-
Комісія Закордонних Справ 
більшістю 9-ох до 5-ох голо-
ін вирішила збільшити допо-

ю г у закордонові на 600,000-
000 долярів в порівнянні з 
тісю сумою, яку на цю ціль 
ухвалила Палата Репрезен-
тантів. Уряд домагається на 
цю ціль 4,900,000,000 долярів, 
іле Палата Репрезентантів 
зменшила цю суму на 1,109,-
000.000 долярів. Сенатська 
Комісія Закордонних Справ 
ухвалила, щоб із цісї змен-
mгієн' суми привернути 600,-
000,000 доллрів. Внесок на 

донові поставив був демокра-
тнчний сенатор Теодор Френ-
сіс Грін, а пізніше змінив йо-
ѓо республіканський сенатор 
Вільям Ф. Новленд, зменшу-
ючн суму одного більйона до-
лярів в пропозиції сенатора 
Гріна до 600,000,000 долярів. 
Але ще не знати, чи Сенат 
погодиться на внесок свосї ко-
місії, і чи пізніше йог`о при-
йме спільна конференція,' — 
складена з сенаторів і кон-
гресменів, яка буде узгідню-
ватн різниці між проектами 
обох Палат. 

Віце-президент мав би вирішувати, коли 
президент нездібний виконувати свої 

обов'язки 
Вашингтон. — За згодою 

конгресових провідників обох 
партій, виготовлено законо-
просит про те, Що віце-пре-
зидснт мав би вирішувати, 
коли президент не с здібний 
виконувати свої обов'язки. На 
такий законопроект погоднвс-
сл демократичний голова 
Правничої Комісії в Палаті 
Репрезентантів конгресман 
Еменнюел Селлер і сеньйор 
респу'бліканців у цій комісії 
конгресман Кеннет Б. Кіт-
тінг. Конгресман Селлер ска-
зав, що більшість членів цісї 
комісії погодилася в тому, 
що влада і обов'язки мають 
перейти до віце-президента, 
коли президент з будь-яких 
причин не може сам їх вико-

иувати. Давніше пропонува-
ли. щоб справу про перехід 
влади до віце-президента рі-
шав Конгрес, але конгресман 
Кіттінґ заявив, що коли б так 
було, то в Конгресі могли б 
виникнути партійні розхо-
дження, і тому краще буде, 
щоб цю важливу справу вирі-
шував, згідно з Конституці-
сю, сам віце-президент. Кон-
стнтуція вирішує цю справу 
так: „На випадок усунення 
президента з його становища, 
або. в випадку його смертн. 
резиґнації чи нездібності! ви-
конувати свої обов'язки — 
влада і обов'язки президен-
та повинні перейти до віце-
президента". 

Хочуть відкласти Конференцію Президентів 
у Панамі 

Панама. — Президент Па-
намп Рікардо А{яле, ще- мас 
бути господарем на Конфе-
ренції Презндент^".^Американ-
ськях Держав. Jianyr, від-
кластн цю конференцію, яка 
мала відбутися 25-26 червня 
для відзначення 130-річчя 
першого панамського Кон-
ґресу, скликаного Сімоном 
Боліваром 1826 року. Презн-
дент Аріяс вислав інструк-
ції дипломатичним представ-
ннкам Панами в амернкансь-

ких державах, щоб вони до-
відалися, чн можливо від-
кластн цю конференцію на 
ПІЗНІШИЙ час, щоб в ній зміг 
взяти унастіі ч - і президент 
ЗДА — Айзенгпвер. Прези-
дент Айзенгавер повідомив 
Аріяса, що не зможе взяти 
участи в конференції 25-26 
червня, але зможе це зробити 
пізніше. Присутність Айзен-
гавера додала б більшого 
блиску Панамській Конфс-
ренції. , 

АДЕНЛУЕР ІДЕ ВІДВІДАТИ ПРЕЗИДЕНТА 
зг-^`--' 

Західньо-німецькнй канцлер, 81-річннй д-р Конрад Аденаў-
ер (у темному вбранні виереді) іде у товаристві державного 
Секретаря Дж. Ф. Доллеса (у сірому поранні ліворуч нього) 
до військового шпиталю Во.ітера Гіда у Вашингтоні, щоб 

там відбути політичну конференцію з Президентом. 

Французький міністер Піно приїхав до ЗДА 

Спека триває далі, але надходить із Канади 
холодне повітря 

Париж. — Французький мі-
ніетер закордонних справ — 
Християн Піно відлетів у че-
твер 14 червня з летовища 
під Парижем до З'сдинених 
Держав на однотнжневе пе-
ребуваннл. Предметом нарад 
з Піно будуть різні справи. 
Передусім, Франція зацікав-
лсна в тому, щоби здобути 
СО'Н підтримку в Америці в 
обличчі ворожої їй ак{{ії азій-
сько-африкаксьќих пародія 
на Tepejn.Об'єднаних Націй в 
справі Альжиру. Франція вже 
не стоїть на становищі, що 
Альжнр це така її „внутрішня 
справа", яка не повинна ці-
навити міжнародного світу. 
Але вона хоче знайти зролу-
міння для її інтересів у пів-
нічній Африці та допомоги 
для такої ліберальної розв'я-
зки альжирської проблеми, 
яка не знехтувала б тих жит-
тьовнх інтересів. Далі, фран-

середньо поінформувати дер-
жавного секретаря Доллеса 
про свої недавні конференції 
у Москві. Піно переконаний. 
Що совстська „нова" прлітн-
ка дійсно хоче миру і бодай 
частинного піднесення „залі-
зної заслони". Не вможливи-
ло б тісніші торговельні і 
культурні взаємний та „ви-
міну ідей", що подобається 
французьким еощяліетам — 
Шіно, як і теперішні'й фран-
пузький прем'єр Моііле 
соціял-дсмокрпти). Піно хо-
че теж далі переконз'вати аме-
рнканські чинники, щоб до-
помогу закордонові сксрову-
ватн через Об'г.днині Нації 
і що це матиме користь для 
всіх сторін. Американський, 
уряд запросив -був французь-
кого міністра закордонних 
справ у зв'язку з публічно 
висловлюваними Џ його крн-
тнчними заввагамн під адре-

ПРЕЗИДЕНТ ІАДЕНАУЕР 
К0НФЕРУВАЛИ ДЕСЯТЬ 

Х`ВИЛИН У ШПИТАЛІ 

цузькнй міністер хоче безпо- сою політики Заходу 

Ню Иорк. Н. П. — В двох 
третіх з усіх східніх стейтів 
панувала спека, яка мас ще 
тривати короткий час. а піз-
нішс мас надійти з Канади 
хвиля холодного повітря. 
Температура в частині схід-
ніх стейтів доходила декуди 
до 100 ступнів. В Ню Порќу 
тсрмометер дійшов був до 
96.1 ступня, встановляючи 

чішого дня в цьому році і 
найгарячішого 14-го червня 
в 86-річній історії нюйорк-
сьќого бюра погоди. В Нюар-
ку температура дійшла була 
до 99 ступнів, в Трентоні, Н. 
Дж. — 97 ст. Передбачають 
можливість торнад в стентах 
Внсконсін і Айовн. В п'ят-
ницю й суботу мають бути 
короткі бурі з громами й до-
щем, але на неділю передба-

нові два рекорди: найгаря- чають гарну погоду 

В АМЕРИЦІ 
9 Зв-річноиу Вільямові С. 

Тентові з Сельмн, Алабама, пе-
рсщепили очиу рогівку 4-річноі 
дівчинки Мерілин Лосон. яка 
три тижні тому померла на лсв-
іссиію. — Я можу бачити: — 
радісно сказав Тент, коли йому 
зняли з ока бандаж. ._„ ,_ 

ш 3 Клівленду повідомляють, 
шо л-Р Ссмюсл Шепперд і його 
родина надармо витратили ̂ на 
адвокатів 70,000 доларів б о о д 
підкинув усі їх апеляції. Д-ра 
Шспперда засудженого на до-
смертнГ"орму за те. що вбив 
S S S S S S жінку-. Голоп. адво-
кат Шепперда дістав 30.000 до 
лярів. з чого свосму асистентові 
здплатнв 4.000 Долярів. 

9 У трваиі цього року витра 
пеяо на нові будови в ЗДА 
2 479.000.000 долярів — на і† 
відсотків більше як в тому само-
!rv місяці минулого року. В гія-
тіоГмісяцях цього року на бу-
ДІВЄЛЬВУ "програму витрачено 
ќже 11 більйонів долярів. 

л 14 го -н-Р"ЯВ иинаг. 179 ро-
КІГВІЯ лня. коли Конгрес схва-
ї - Ї Ї д а про Американський 
П в ї т Пі роковини відзнапа-
2?Гсмнн Американ,ькоі Рево-
пкш.і ж різних місцевостях ЗДА. 

І Г^тМІкаммІ тішаться, т о 
с а ? і с Н Т и : " 4 а і 8 н : ' К с ! а ч в -

Суд засудив двох Труманових урядовців 
за податкові зловживання 

Ст. Луїс, Mo.V Суд присяж-
них визнав впнними двох вн-
сокнх урядові^ів за прсзнден-
тури Геррі С. Т(іумана. Суддя 
заявив після огч)лошсяня ви-
сліду суд^" прис`яжних, що вн-
соту кари засудженим внзна-
чить 19 липня. Засуджені — 
це секретар бувшого прези 

мар Кодел. Обидва засуджені 
не склали жадної заяви, але 
їх адвокат заявив, що внесе 
апеляцію. Якщо апеляція не 
матиме успіху‚г-то засудженим 
грозить кара^до п'ятьох років 
тюрми та гривна до 10.000 до-
лярів. Обидва засуджені змов-
лялнся з адвокатом Геррі С. 

цію відбувають в Сан Фраиціс-
ко, а не в Шнкаго. Вчора в Ши-
каѓо температура становила 97 
ступнів, а п Сан Франсіско — 
тільки 64. 

џ Армія ЗДЛ напередодні 
„Дня Американського Прапора" 
дістала свій власний урядовий 
прапор, якого досі не мала, хоч 
існус 181 рік і провела сім воєн 
та 145 воєнних кампаній. Віце-
президент Ніксон передав цей 
прапор шефові штабу армії гс-
нералові М а к с в е л л о в і Тей-
лорові, який його передав 3-му 
піхотному полкові. 

# Сенат прийняв законопро-
скт про видатки на водні спору-
ди в найближчому фінансовому 
році в сумі 872.186,000 долярів." 

О Фірма ....Д:і:енерал Елсі:т-
рік" зоклнкас своїх урядовців 
вЛяти активну участь в вябор-
чШ кампанії, як це роблять 
представники робітничих орга-
нізацій. 

9 Сенатор Кетес КІфоаср за-
явив. що хоч вія і програв пра-
внбори в Каліфорнії і хоч деякі 
демократи Вважають, що він 
вже відпадас як поважний кон-
курсит. пін вважас себе й вада-
лі за найсильнігаого демокра-
тнчігого кандидата на нрези-
дента. - . . .. 

дента Трумана — Метью Дж.! Швіммером, якби то допомог-
Коннелі та бувший голова по- j ти ІрвінговІ Сахсові, якого ма-
даткового відділу при депар- j ля судити за податковий об-
ваменті справед.інвостн Т. Ле- май. 

Ген. Танко схоплено в ганській амбасаді, 
Арамбуру відіслав його з перепрошенням 
Буенос Айрес. - Група 

людей озбросна в кулемети 
пірвала з території амбаса-
ди Гаїті ген. Рауля Танко і 
сімох інших учасників ре-
вольти, які схоронил'ися ту-
дн й одержали, згідно з існу-
ючими звичаями в Південній 
Америці, право політичноїѓ} 
азнлкі Пірваних відвезено до 
однісї з військових казарм 
буцімто на п`ереслухлння. 
Тимчасовий президент Ар-
гентпнн ге'н. Арамбуру на-
казав всіх пірваних. між ни-
ми І ген. Танко. що за ним 
ішли довгі іюзшуки по всій 
країні, негайно звільнити і 
завезти назад до резиденції 
амбасадоря республіки Гаїті. 

Водночас із цим Арамбуру 
персДав офіційне перепро-
шення амбасадорові Дж. Брі-
срові, заявляючи йому, що 
спрнчинникн пірваннл діяли 
без будь-якого доручення у-
ряду і шо всі вони будуть 
покарані. Ген. Танко схоро-
ннвся до будинку гаїтської 
амбасади ранком 1-і червня 
буцімто як ранений. Напад 
на амбасаду і пірвання ген. 
Танка відбулося під час не-
присутностн а м б а с а д о р а. 
який, дізнавшися про подію, 
вислав до уряду ген. Арамбу-
ру` рішучий протест пПОТІ' 
порушення південно-амерн-
канських традвцій політично-
го азилю. 

Німецькі студенти воліють з'єдинення 

В неділю 17 червня відбудуться в Ст. Луїс 
змагання між „Тризубом" і „Кютіс" 

за першенство ЗДА 
На внслід цих змагань очіку-Филадслфія. —; Фінальні 

змагання за першенство ЗДА 
в суперництві за „Аматер 
Чалендж Кап" розіграс відо-
ма українськѓі футбольна дру-
жнна УСТ „Тризуб" з Фила-
делфіі в неділю дня 17 черв-
ня в Ст. Луїс з амернкансь-
кою дружиною ..Кютіс" і дня 
24 червня з цісю ж дружи-
ною у Филаделфії. У Ст. Луїс 
відбудуться ці змагання на 
площі Паб.іік Сќул Стедіон 
при Кінґсвей і Ст. Луїс о ѓод. 
2:30 по полудні. Змаѓўни з 
„Тризуба" виїжджають до 
Ст. Луїс літаками в суботу 
16 чет-вкл --- ГУД. 7:00 раао.' працюй 

від війська 
Нонн. — Товариство ні-

чсі(ьких студентів, яке репре-
к-нтус 140.000 вихованців за-
чі.;ньо - німецьких високих 
нкіл. переслало західньс-ні-
міцькому урядові та чільним 
іілчам усіх ділянок німець-

Вашингтон. — Президент 
Анзенгавер прийняв у шпн-
тальній кімнаті західньо-ні-
мецького канцлера д-ра Кон-
рада Аденауера і конферу-
вав із ним у приявності дер-
жавн`ого секретаря Доллеса 
впродовж 10 хвилин. Презн-
дент висловив переконання, 
що вдасться знайти спосіб, 
щоб визволити 17 мільйонів 
німців із Східиьої Німеччини 
з-під комуно-совстського па-
нування та об'сднатн їх з за-
хідньою частиною нації і дер-
жавн. Вийшовши від Прези-
дента державний секретар 
Доллес заявив: „Ми мали 
дуже добру розмову, яка о-
берталась не тільки в рямцях 
сантименту, що існус персо-
нально поміж Президентом і 
канцлером, як і між німець-
ким та амернкансьшіми на-
родами, але Президент шіс-
ловнв теж свою велику на-
тію, що можна буде вжити за-
ходів. які помогли б до внзво-
іення 17,000,000 німців, які 

перебувають тепер під совст-
гько-комуністичним правлін-
ням, і з'сдинения їх з Німеч-
чиною. Це був той Істотний 
пункт, що його висунув сам 
Президент чі який був голов-
ною темою конверсації, крім 
висловлення сантиментів між 
тими двома мужами. Це було 
дуже цікаве переживання для 
мене, що був на тій нараді і 
побачив, що вона стала мож-
лива так швидко після опе-
рації." Канцлер Аденуер — 
„зі здивуванням і ентузіяз-
мом" висловився про поступ 

у видужання Президента з 
його важкої недуги і опера-
ціГ Він запитував про тайну 
цього явища в лікаря, і то 
пояснив старому канцлерові, 
що несподівано добрий стан 
здоров'я Президента полягас 
в його „здоровому організмі". 
Президент сидів під час роз-
мови з Аденауером у внгід-
ному кріслі. У кімнаті була 
ще його дружина І перекла-
дач. Часописи підкреслюють, 
що ця нарада президента Ай-
зенгавера з канцлером Аде-
денауером у шпитальній кім-
наті мала політичне значен-
ня для цих обох державних 
мужів: з одного боку сам 
факт прийняття Аденауера 
на політичній розмові, зав-
ваги німецького канцлера про 
знаменитий вигляд Презн-
дента та сама прпявність 
Конрада Аденауера, що мас 
скінчених 80 років і належить 
до найактивніших сучасних 
державних діячів на найтруд-
нішому керівному державно-
му становищі — ці моменти 
зробили добру послугу Д. Д. 
Айзенгаверові, як кандндато-
ві Республіканської партії, — 
з другого.боку факт, що Аде-
науер був узагалі першим від-
ві дув ач см у недужого Прези-
дента поза дуже вузьким гур-
том його родини і иайближ-
чих співробітників, заманіфе-
стував перед німецьким на-
родом і зовнішнім світом по-

I вагу його особи у ВашннґТо-
иі і значення, що його Аме-
рика прив'язўе до німецької 

І проблеми. 

можливість відновлення 
переговорів за Кипр 

Нікозія. Кнпр. — Шістьох 
дуже поважних кипрськнх 
греків, як один спнскоп, по-
ааднлк столиці Кнпру Нікозії 
— директор тамошньої ѓім-
назії і ін., взяли ініціятиву, 
щоб вийти з сліпого кута, в 
якому опинилася справа Кн-
пру після того, як англійці 
заслали духового й політнч-
ного лідера кипрськнх гре-
ків, архиспнскопа Макарія на 
ост{)ів на Індійському океані, 
а самі повели репресійно-по-
ліційну політику на Кнпрі, 
що тільки підсилило спротив 
греків. „Мертвий пункт" по-
лягав у тому, що Англія ста-
нула на становищі, що даль-
ші переговори не можуть ве-
стнся з Макарісм, а греки за-
явилн, що вони не буд}ть пе-
реговорюватн у - відсзтності 
Макарія. Щоб дозволити ан-
глійському урядові .,зберегти 
обличчя", виринула концеп-
ція, щоб той гурток кипрсь-
кнх греків переслав Макаріс-
ві до місця його заслання но-
вий англійський проект кон-
?титуції для Кнпру; коли б 
Макарій погодився, хоч би ті-

лькн у принципі, тоді дальші 
переговори можна б вести без' 
його приявностя, але його 
негайно звільнили б з зас-
лання. Тим часом сам Мака-
рій прислав листа парлямеи-
тарному послові з Партії ІГра-
ці Френсісові Ноел-Бейќєрові, 
який — хоч І мас ворожі до 
англійського уряду нотки — 
с Інтерпретований, як бажан-
ня кипрськнх греків дійти з 
Англією до злагоди. Єдиними 
найважнішими пунктами, об 
які розбились були перего-
ворн, був склад майбутньогб 
автономного кипрського пар-
ляменту, — арх. Макарій до-
м am вся заґарантування гре-
кам більшости. а англійці не 
погоджувались на це, ляка-
ючись, що тоді будуть майо-
ризовані турки, яких с одна 
четвертина населення. Дру-
гим спірним пунктом була 
відповідальність за внутріш-
ню безпеку на Кнпрі, себто 
відання поліційним апаратом. 
З американських кол потвер-
джено ще раз, що ЗДА гото-
ві завжди до посередницької 
ролі, якщо забажають собі 
цього Англія і Греція. 

В С В І Т І 

ють із зацікавленням не тіль-
ки спортові кола, але й усе 
наше громадянство. 

` 9 Офіційна іоґоі'лшм'ькн іцкн'х 
гостро атакус колишнього за-
етупника Тіта Мілована Джіла-
са за те, що він скаржився нн 
теперішній югославсьќка режім 
який буцімто не дас йому мож-
лиаости „заробляти пером". Ча-
сопнс „Борба" твердить, що тво-
ри Джіласа не знаходять собі 
видавця тому, що вони : „на ріп-
ні нижчому, як дозволлс репу-
таціл видавництва" І Джілас во 

чого життя меморандум, в 
якому воно поручнс стрима-
тися з творенням нової ні-
мсцької армії, поки Не ви-
черпано всіх засобів для з'с-
дннення Німеччини. Німець-
кі студенти не с проти нової 
ІІ)-МІЇ. ані проти союзу з За-
ходом. Вони тільки поділя-
ють погляди деяких опози-
ційних до ІТ)ЯДІ' кіл, що уряд 
не вичерпав усіх можлпвос-
Т'.'Й для з'сдинення Німеччи-
ни, при чому до таких мож-
.іивостей враховусться бсзпо-
середні переговори з Мос-
КРОЮ, чи безпосередні пере-
ювори з східньо - комуніс 

ліс бути „паразитом на утри- Т1ІЧНИМ німецьким урядом, 
мани свосї полини як виі."ону-Іг. і , , 
вати пропоновану йому .чесну "'`І'Пін.зовані німецькі сту, 

І;", йти поручають теж доклад-

9 Конфлікт настуіікмкін ( і а-
ііна із своїм учителем стосусть-
'м тільки внутрішньопартійних 
відносин, становища CCJCP до 
комуністичного Китаю І до Ю-
ґославіі. Хрущои 1 компанія не 
маќѓть найменших застережень 
цодо політики Сталіна у відно-
венні до демократичного Захо-
iv стверджує преса концерну 
Чрінсн - Говарда, покликаіочись 
ні такнп самий висновок ннрлій-
ь̀кнх оірк.іПиНЧ кол. 

9 ...І.ІІцќії, f 1...ІМ і.і з Крако-
на нарікас на антисемітизм п 
Совстському Союзі І в усіх вза-
галі комуністичних краіних. 
прн чому на:иінас. його залнш-
ком „беріянізму" — від імени 
Лаврентія БерІЇ. що ніби оргаиі-
.ivпан спеціально антисемітські 
процеси. 

9 Індійсьќка прем'єр Перу 
буцімто плянуе створити „бяьок 
невтральних держав", який шп 
би одностайну політику супроти 
вільного І комуністичного світів. 
До такого бльоку мали б иалс-
жати Індія. Сгипет. Югославія. 
Бірма І Сирія. Покищо не гово-
рнться про приналежність до 
цього бльоку Цейльону та Індо-
недіі. 

9 ( -ч" ' Істормчнжх руїн Пом-
пеі загубився один Із 437-член-
ноі групи f4)w;TcbKHx турист in. 
Віѓѓка ѓгро не виќлітала' велике 
jaaenift.ccHHa серед noarrcyUs 

— керівників тісі групи, бо як-
ра.і напередодні один совстсь-
кнй тя)нст в Австрії у такий са-
мнй спосіб „вибрав свободу" і 
зголосився до поліції за полі-
тнчннм азилем. Проте, алярм на 
руїнах Помпеї був передчасний: 
коли в Неаполі совстські турнс-
тн зібрались на вечерю, гголі-
труки з радістю нарахували їх 

9 Для нової рим о-католицької 
черкни ев. Антона в Веоґрвді 
п о д а р у в а в бронзову статую 
ев. А н т о н а висотою 9 стіп 
Іван Местровіч, югославський 
скульптор міжнародної слави, 
який постійно живе в З'сданс-
ннх Державах. 

9 Совстськяй ўрад обурюсті-
ся з приводу подорожі західньо-
німецького канцлера Аденауера 
до ЗДА та його антнсовстськнх 
зняв. Московські ‚Дзвєстія" ВН-
являють це у лайливій статті 
проти Аденауера і домамага-
ються знову занехати воякі пля-
н и відбудування німецької армії, 
ц{ю ш.у „ніякий здорово думаю, 
чий німець" не повинен думати. 

9 Гаррі Трумни прибув з Па-
рнжу до СТОЛИЦІ Бельгії, Брюс-
селю. Юрба бельгійців віватў-
пала в його честь. Міністер за-
кордонних справ Бельгії, Анрі 
Спаак, влаштував з цісї нагоди 
бенкет. Труман буде прийнятий 
на окремій авдіснціі в короля 
Борена,-. . . „ . . 
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БОЛЬШЕВИЦЬКЕ БОЖЕВІЛЛЯ 
Нікіта Хрущов, попий совстськнй .колективний днкта-

тор", у. своїй секретній промові на 20-му з'їзді партѓї, яку' 
тепер опубліковано на Заході, ствердив ясно і недвозначно 
те, що для самих мільйонів жертв совстського режиму та 
для його знавців по цей бік залізної заслони було вже давно 
відоме: Сталін був злочннно-божевільнин. Хрущов подав 
багато, але тільки однобічних доказів божевілля Сталіна, 
яке проявлялось у ного відношенні до самих ‚‚заслужених" 
комуністів. Реєстр злочннно-божевільннх вчинків Сталіна 
можна доповнити куди більшими н численнішими злочнна-
ми, поповненими супроти Поѓў духа винних безпартійних 
людей, не кажучи вже про справжніх і активних протнвни-
ків большевизму. Ці злочини Хрущов не тільки промовчує, 
не тільки виправдує їх, але й зараховує їх як „заслуги" 
божевільного Сталіна. 

Це с відомі факти, але, у зв'язку з признаннями Хру-
щова щодо злочинного божевілля Сталіна, насуваються ще 
деякі інші логічні висновки. Значить, Хрущов признає, що 
паном життя і смертн двох соток мільйонів людей в совст-
ській „країні соціалізму" була злочинно-божевільна людн-
на. Влада цього божевільного тривала не один день і на-
віть не один рік, але повних ЗО років. Дальший висновок: 
божевільна людина не відповідає за свої вчинки, її lie мож-
на за них притягнути до судової відповідальности, її не мож-
на за них карати. Такі є закони цивілізованого світу. Бо-
жевільна людина не відрізняє добра від зла. і її не можна 
ані за добре нагороджувати ,ані за зле карати. Єдине, що 
з такою божевільною людиною роблять — це ізолюють її 
від суспільства, замикають в окремих, призначених для та-
кнх нещасливців приміщеннях і, якщо вони навіть в тих 
приміщеннях проявляють своє божевілля в занадто на-
гальній формі, то їм ще дають кафтаи безпеки, себто обез-
владнюють їх фізично. 

Так не сталося з божевільним Сталіним. Що більше, 
той божевільний був упродовж ЗО років абсолютним воло-
дарем величезноЃ імперії, а теперішні „мудреці" з „колектив-
ної диктатури" скакали біля нього, як цуцики, називали 
його „наймудрішнм", ‚.генієм", робили з нього божка, осггі-
вувалн його в піснях, будували йому пам'ятники і навіть 
після смертн забальзамували його і поклали його-мумію 
в мавзолеї біля такого ж божевільного „Ільїча". Тут до ре-
чі буде навести текст офіціяльного комунікату. проголоше 
ного 6-го березня 1953 року Центральним Комітетом Кому` 
ністичної партії Совстського Союзу, отже Хрущовим, Бул-
ганіним, Малєнконнм та всіма іншими теперішніми „колек-
тнвннми диктаторами" про смерть Сталіна. В тому комуні 
каті сказано: . . . . . Серце великого соратника Леніна і про 
довжувача його справи, мудрого вождя і вчителя комуніс 
тнчної'партії та совстського народу, Йосипа Віссаріоновнча 
Сталіна, перестало битнеь. Ім'я' Сталіна безмежно дороге 
совстському народові і робітникам всього світу . . . Безсмерт-
не ім'я Сталіна завжди житиме в серцях совстського наро-
ду і всього прогресивного людства. . ." 

Виникає найпростіший запнт: хто там у тій „країні по 
.-будованого—соціалізму" насправді божевільний? Хрущов 

твердить, що Сталін був злочннно-божевільнин. Але як це 
було можливе, щоб злочннно-божевільна людина володіла 
впродовж такого довгого часу такою великою масою наро-
дів? Хто відповідальний за це божевілля? 

" Двох вияснень на це не може бути. Божевільний був 
не тільки Сталін. -— божевільними є й ті всі його „соратнн-
ки", як Хрущов, Булѓаній, Малснков, що були виконавцями 
влади божевільного Сталіна. Що більше, божевільна є вся 
комуністична совстська система, в якій божевільна людина 
десятки років позувала за „генія", виконувала свою боже-
вільну владу і збирала найвищі почесті та признання. 

За часів Сталіна, як і тепер, нормальний світ і но"р-
мальні люди не раз дивувались і дивуються посту'пуванням 
кремлівських володарів. Дехто навіть був схильний добачу 
вати малощо не ..геніяльність" совстської політики в її трю 
ках, заскакуванних. незвичності. Тим часом .сьогодні вже 
длн всіх повинна бути справа ясна: єдине, з чим мається 
тут до діла, це цілком звичайне божевілля, тільки вбране 
в інші форми. Божевільною є совстська система і совстсь-
кин режим, божевільною є кліка виконавців того режиму. 
Тому теж і залізна заслона потрібна довкола Совстського 
Союзу, в якому горстка збожеволілих злочинців тероризує 
світ. Як довго ще світ терпітиме це большевицьке злочинне 
божевілля ? 

ПОЛІТИЧНУ ситуацію, яка 
постала у зв'язку з недугою 
Президента, плястнчно пред-
ставнп американський кари-
катурнст в такому образќу: 
вгорі — насуплені хмари з 
написом на них „недуга Ай-
ка", а внизу, наче після бу-
ревію, — поперевертані доми, 
авта, звірята, люди, що по-
висли в повітрі, і на всьому 
тому напне: ..політичний об-
раз". Назва цієї карикатури 
„Новин чинніїќ" правильно 
окреслила недугу През. Ай-
зенгавера таким поважним 
чинником в американській і 
міжнародній політиці, що ко-
лн той чинник появляється 
на овнді, то наступає великий 
заколот. Може тепер, від мн-
нулої п'ятниці 8 червня 1956 
року, не було б того заколо-
ту. якби не кілька моментів, 
які підкреслили важливість 
цієї події і сполохали людей. 
Поперше. Д. Д. Айзенгавер 
скінчив 12 жовтня минулого 
року 65 років, і хоч маємо в 
сучасному політичному світі 
ще активних понад 80-річних 
мужів, проте все ж це вже 
також настільки пізній вік, 
що кожна поважна недуга в 
такому віці викликає занепо-
косння. Далі: ця недуга, яка 
виявилась запаленням тонкої 
кишки і вимагала негайно! 
операції, прийшла зовсім не-
сподівано, після надзвичайно 
активного дня. виповненого 
різними обов'язками, між нн-
мн — засідання Ради Безпе-
кн, й після повороту з бенке-
ту, на якому Президент ще 
виявляв повну жвавість, енер-
гію та добрий гу'мор. Тепе-
рішнього „шоку" не було б, 
коли б це нове занедужан-
ня не прийшло через розмір-
но недовгий час після попе-
реднього, 2-і вересня минуло-
го року, і коли б обставини, 
в яких ці обидві недуги про-
являлись, не були такі подіб-
ні (в обох випадках у'ночі, 
раптовими болями ‚коли дру-
жина Президента була пря-
мушена викликати президен-
тового лікаря, ген. Снайде-
ра). Теперішнє потрясення в 
публічн`ій опінії Америки і 
широкого світу було тим біль-
ше, що у свідомості всіх уже 
закріпилося, що Президент 
видужав і, як сам твердив 
ще 6 червня ц. p., знав про 
свою „серцеву тромбозу" 
тільки з того, що час від часу 
лікарі пригадували йому, що 
він перебі'в її. 

Безпосередній наслідок не-
дугн Президента виявився в 
трьох царннах: на господар-
ському ринку ‚коли відразу 
впали акції на великих бір-
жах усіх континентів, — у 
внутрішній а м є р и канській 
партійній політиці і в між-
народній політичній атмосфе-
рі. Всі ці три царини надзвн-
чайно чулі на все, що впли-
вас на певність чи непевність 
ситуації. Особа президента 
Айзенгавера є, так би мови-
ти. Гарантом стабільности: 
всі в Америці й поза нею 
знають його політичну філо-
софію „золотої середини" в 
американській внутрішній по-
літиці. та миру, компромісів 
„не за всяку ціну" і перего 
ворів „з позиції сили" — в 
міжнародній політиці. Всі в 
Америці, без уваги на партії 
і суспільні верстви — особли-

во верстви працедавців і за-
трудненнх — переживають 
період високої каньюнктурн 
при найвищому добробуті 
країни, що є найкращою пси-
хологічною базою для почут-
тя трнвкостн й безпеки. Всі 
міжнародні дипломати зна-
ють, що Д. Д. Айзенгавер 
так само вживе всіх можлн-
внх заходів, щоб недопусти-
тн до вибуху нової війни, як 
і не завагається вжити веле-
генської збройної сили Аме-
рики, щоб проти поставити її 
агресорові, який відваншв-
ся б виступити не тільки без-
посередньо проти ЗДА, але 
й у таких невтральгічних 
пунктах земної кулі, які є 
важливі для безпеки ЗДА. 

І тому вістка про недугу 
Президента поставила авто-
матично великий знак запн-
ту над майбутністю. — чи 
радше цілу низку деталізова-
них знаків запиту: Як ця 
нова недуга відіб'ється на 
найближчих президентських 
виборах? Чи сам Д. Д. Ай-
зенгавер стоятиме далі прн 
своєму кандндуванні, чи мо-
же захитається у своєму рі-
шенні і відкличе свою каи-
дндатуру? Хто. в такому ра-
зі, стане кандидатом Респуб-
ліканської партії і чи це не 
збільшить шансів перемоги 
кандидата Д є м о к р етичної 
партії? Як виглядатиме спра-
ва з лідерством вільного сві-
ту, чи затримається воно в 
руках нового американського 
президента, якщо ним не бу-
де Д. Д. Айзенгавер. чи пе-
рейде поза Америку, з ува-
гн не на силу держави, а на 
особистість діяча, і чн в та-
кому разі вільний світ не від-
чуватнме взагалі браку лі-
дерства? 

У зв'язку з цими запитами 
й сумнівами американські і 
закордонні часописи знову 
заповнились комбінаціями на 
гему потенціальних кандида-
тур Республіканської партії 
та виборчих шансів обох пар-
тій, прн чому береться під 
увагу той найважливіший 
чинник, що у виборах не бу-
ло б ні одного такого кандн-
дата. який мав би популяр-
ність та авторитет на краЃю-
вў мірку — Д. Д. Айзегаве-
ра. В різних поважніших 
справах, в Америці і поза 
нею. виринули можливості 
— відкласти вирішування до 
часу видужання Президента. 
Сенат 0ІДЛОЖИВ вирішення 
гостро оспорюваного законо-
проекту про допомогу закор-
донові, ведуться дипломатнч-
ні переговори над терміном 
Панамериканської конферен-
ції, що мала початись, з учас-
тю Д. Д. Айзенгавера, 25 
ц. м. у Панамі, індійський 
прем'єр Неру ревідус свій ка-
лендарик паодорожі до захід-
ніх країн Бвропн І Америки, 
а в Західній Німеччині прн-
гнічення, що „авсгерехнет" 
тоді, коли Аденауер знахо-
цнвся над Атланті йськнм 
океаном, през. Айзенгавер 
лежав на операційному столі. 
Нема ніякого сумніву, що 
Аденауер і його колеги по-
кладали спеціальні надії на 
през. Аденауера, як на того, 
що допоможе їм витягнути 
проблему об'єднання Нїмеч-
чини з теперішнього сліпого 
кута і своїм персональним 

М. Д. Па чин 

ДБАЙМО ПРО ЧОЛОВІКІВ! 
(До „Дня Батька") 

J^ 

Доля вдови незавидна. У 
нас вдома, на селі, хто овдо-
вів повинен був відразу ог-
лядатнся за новою дружи-
ною. Відома пісня про вдову, 
що вибирала льон під гаєм 
зелененьким і тужно виспіву-
вала, що коли б мужа мала, 
то його шанувала б, в кар-
маяння одягала, медом-вн-
ном напувала б . . . Це ста-
родавня пісня, бо в карма-
линах тепер ніхто не ходить, 
а питний мед не в моді. Але 
погляд на вдову тепер подіб-
ний і тут. На доказ подаю 
вичитану з американської 
преси сміховинку: — Зустрі-
лися два приятелі і один на-
же: , Л я кую- тобі за запро-
шення на вінчанна і весілля. 
Не гнівайса за мою щирість, 
але чи ти не боїшся бути 
другим чоловіком вдови?" 

„Що ж, — відповідає май-
оутній пан молодий, — я ду-
маю. що ліпше бути другим 
чоловіком вдови, як першим". 

В пісні говориться, що 
вдова вчарувала свого чоло-
віка, але добрі сусіди цілком 
певно знають, що вона за-
жерла його на смерть . . . 

На жаль, в цьому криється 
дещо правди. Американський 
журналіст Фред Дікенеон 
.гайнявся питанням: — Як 
продовжити життя чолові-
кам? — бо — „доброго чо-
ловіка трудно дівчині знайти, 
а ще трудніше втримати йо-
го при собі живим . . . " Фред 
кинувся до статистики про 
стан здоров'я і побачив, що 
Америка мас забагато жінок, 
а зокрема забагато вдів, хоч 

Степан Женецькнй 

ЛЕМНІВІДИНА ПЛАЧЕ 
(Нарис про чорні дні лемків після другої світової війни) 

авторитетом скріпить захнта-
Ну позицію старого канцлера 
в Німеччині. 

При всьому впорядковано-
му функціонуванні держав-
ного апарату в горі і на нн-
зах, ніхто не може заступи-
ти президента Айзенгавера 
під час його недуги — ані 
формально, за існуючою кон-
ституцісю, ані фактично, за 
авторитетом особи і її мо-
ральиим впливом. І тому ве-
лика полегша настала з віст-
кою про те, що ця його нс-
дуга правдоподібно буде ку-
ди коротша . ‚ніж пѓопередня. 
Раніше Президент, пепевезс-
вий до шпиталю в Деявері 
24 вересня, вийшов із нього 
аж 11 листопада, а щойно 8 
січня ц. p., після п'ятимісяч-
ної перерви, відбув ' першу 
пресову конференцію і вер-
нувся направду до внкону-
ванна всіх давніх обов'язків. 
Тепер уже через три дні піс-
ля операції Президент вирі-
шував деякі справи і підпи-
сував деякі акти, і лікарі, без 
попередньої обережно-дипло-
матичної фразеології, рішу-
чим тоном говорять про пов-
не і швндке його видужання 
і поворот із шпиталю на про-
тязі двох-трьох тижнів. Але, 
очевидно, не всі питання ді-
сталн вже відповідь. І тому 
не втишилась ще пресова 
дискусія і не заспокоїлись ще 
вповні політики, ні госпо-
дарникн. З виходом Презн-
дента із шпиталю він сам 
відповість- на більшість хви-
люючнх запитів-. -

мати-прнрЬда добре дбас і в 
цій країні родиться 106 хлоп-
ців иа сто дівчат. А проте, 
жінок в Америці більше, аќ 
чоловіків . . . Число вдів по-
стійно зростає: в 1900 р. воно 
становило 10.9^, а тепер пе-
ревищус 129ѓ- Лабораторії 
Аббот працюють над тим, 
щоб обоє члени подружжя 
жили найдовше. По дослідах 
виходить, що в 1900 р. пере-
січннй вік життя чоловіків 
був 48 років, а сьогодні жн-
вуть вони до 66-го року. В 
1900 р. 66гѓ американських 
жінок виходило заміж у пе-
ресічному віці 21.9 років, а 
в 1954 р. віддається 81.5'і 
жінок у віці 20.5 років. Те, 
що вони виходять заміяс де-
Іщо молодшими від чоловіків, 
грає підрядну ролю, бо різ-
ниця віку звичайно дуже не-
велнка. Але найважливіше, 
що пересічний вік життя жі-
нок сьогодні є 72 роки. Отже, 
жінки живуть на шість років 
довше, від чоловіків! Ці ста-
тнстнчні дані вияснюють, чо-
му є більшість жінок серед 
населення. 

Віце - президент Товарист-
ва забезпечень на -життя, д-р 
Вільям П. Шепард подав 
шість приписів для жінок, як 
продовжити життя своїх чо-
ловіків: 

1. Подбай, щоб твій чоло-
вік пішов до лікаря, коли 
почуває себе недобре. 

2. Дозволь йому мати „ви 
хідне" без твого товариства. 

3. Не ішлўи його дрібни 
ми родинними справами, бо 
він мас досить проблем там, 
іе працює. 

4. Не гризи його. 
5. Перестань докучати йо-

Що треба приятелювати, 
‚жити" з сусідами. 
Коли не можеш відмовп-

тн його, щоб не брався до 
небезпечних хатніх робіт.^ 
постарайся допомогти, щоб 
вони були безпечніші. 

Жінки частіше ходать до 
лікарів як чоловіки. Вони 
більше плекають себе і зна-
ють. як запобігати різним 
недомаганням здоров'я. Деякі 
чоловіки думають, що це ду-
же „по-мужеськн" відмаху-
ватнся від хвороб. Дбайлива 
жінко, пост$ряйса, щоб твій 
чоловік скорнстав з добро-
дійств модерної медичної на-
укн. НехаЛ'^аайде собі ліка-
ря - приятедя', довіриться йо-
му — і тоді перестане мати 
клопоти з здоров'ям. Не гні-

(Закінчення на стор. 3-ій) 
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Як знаємо з преси, ця ко-
муністична кампаній за по-
воротом на „родіну", яку очо-
люс і проводить ген. Міхай-
лов з Берліну', мас деякі ус-
піхн серед наших людей 
„старих емігрантів" в Арген-
тяні й Парагваю, звідки ви-
їхала досить поважна кіль-
кість збаламучених комуніз-
мом людей. 

му. 
чи 

6. 

ІЗНОВУ НАД ЛУГОМ.. . 
Ізнову над лугом прозорим 
Ясніс берез білина, 
Ізнову за шляхом суворим. 
Як пірни любов — далина. 
Я ни- П всю не протопав 
І всю не об'їздив її. 
Під лісом старенькі окопи. 
Пливуть весняні ручаї, 
Пливуть І дзвенять малиново. 
І що їм лўѓівќа мала! 
Мов тепле народжене слово. 
Що з серця шука джерела. 
Шукас, дзвенить і радіє. 
Ќрішить в вечори голубі. 
Мов ті молодії надії 
В моїй 1 у нашій судьбі. 
А луг підіймає зелене 
І енне шатро верховіть, 
І тепла земля біля мс-не, 
Як мати із сином стоїть. 

А. Малишко 

Відвідини рідних в СССР 

Як уже відомо з повідом-
лень преси і листів з краю, 
Совстн піднесли трошки., за-
ЛІану заслону між СССР і 
сателітами, прннайменше між 
СССР і Польщею. На практи-
ці це піднесення полягає в 
тому, що українці, які жн-
вуть в Польщі, можуть від-
відуватн своїх рідних в Со-
встському Союзі. 

Анна Малиќ розказує, що 
дехто з переселених лемків 
корнстас з тої нагоди і їде 
на схід відвідати своїх рід-
ннх, яких не бачили під ча-
сів переселення. Звичайно 
відвідують тільки тих, які 
живуть недалеко польсько-
совстської границі, отже на 
теренах Західньої України. 

Щоб одержати дозвіл на 
відвідини, перепустки, внстав-
леної місцевими польськими 
зластями, не досить. На це 
потрібний пашпорт, вистав-
лений совстськнм коисуля-
том. Одержання такого паш-
иорту натрапляє, в зв'язку з 
комуністичним бюрократиз-
чом, на великі труднощі й 
забирає багато грошей й ча-
су. 

Бувши у Варшаві для по-
лагодження своїх еміграцій-
них справ, Анна бачила лем-
ків, які клопотались за до-
зволом на відвідини своїх 
рідних в СССР. Бачила та-
кож лемків, які вже були го-
тові до від'їзду і чекали на 
стації. Усі ці відвідувачі вез-
лн з собою клунки з мукою, 
салом і м'ясом, призначени-
мн як гостинці. Анна гово-
рила з одною жінкою, яка 
вернулася з таких відвідин. 
На питання, як там живеть-
ся її рідним, вона тільки ма-
хнула рукою й сказалаѓ' 

— Там так погано! . . 
З цього видко, що на за-

хідньоукраїнських землях, де 
вже завершено загальну ко-
лектнвізацію ‚нашим людям 
живеться набагато гірше, ніж 
у Польщі, головпо тим, які 
не `попали до колгоспів-ма-
йонтків, а одержали прнват-
ні господарства. 

Цікаво відзначити, що такі 
відвідини відбуваються тіль-
кн в одну сторону, тобто 
тільки з Польщі до СССР. 
Анна Малиќ чула, нібито й 
з України можуть лемки від-
відувати своїх рідних у Поль-
щі, але для цього треба кіль-
ка разів їздити до Львова, 
щоб одержати відповідні до-
кументи, а це коштує дуже 
багато грошей, яких у совст-
ськнх рабів - колгоспників, 
звичайно, немас. 

Анна чула, що одна дівчн-
на з Волівця хотіла була від-
відати своїх рідних у Поль-
щі ‚довго старалася про до-

НАУКОВЕ Т-ВО ЇМ. ШКВЧЕНКА 

У СТОРІЧЧЯ НАР0ДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збірнаќ праць І гтаттей, приготованих па Наукову Конференцію 
г.' І 13-го травня 1956. 

важас як явногрішніщю і для якої немас ніякого життя. А спри-
ЧИНЕГИК, жандарм, свої не то нечесні, але просто нелюдські вчин-
ки пояснює: „жий та дихай, доки живеш! Будемо жити, доки 
можна, будемо любитися, доки можна, будемо людям в гашу 
сміятися, доки можна, доки нас під ноги не візьмуть. А потому? 
Потому один кінець: всі помремо й чорту в зуби підемо. Ось, 
чим воно скінчиться, коли хочеш знати"! (IV дія, V ява, діялоѓ 
Анна — Михайло). 

Ясно, що австрійська цензура не могла погодитися на те, 
щоб цього роду „філософію" кидав зі сцени представник публіч-
ного правопорядку, сторож законів держави, жандарм. П'єсу 
треба було справити, бо австрійська цензура її в первісній формі 
грати заборонила. Справлено її, тобто, докладніше кажучи, із 
театрально-драматнчного боку знівечено в такий спбсіб, що пер-
сонаж жандарма Михайла поділено на дві особи: Михайло був 
листарем, а жандарм виходив у ІІ-ій дії, як зовсім окремий пер-
сонаж, допитував Миколу, кував, вів у в'язницю і більше вже 
не являвся на сцені. В цей спосіб сценічно знівечену п'ссу гралн 
на сцені театру „Руська Бесіда" аж до 1912 року, тобто повних 

. „ . . . 19 років. Щойно за дирекції Р. Сірецького, в 1913 році спробува 
новища примушує ціле село, не тільки Анну. не тільки її сусідів, , л и я заграй, т а К і я к в о н а б у л а справді написана. Спроба вдала 
не тільки Миколу, якого зовсім невинного запроторює в тюрму. 
щоб тільки мати можність жити свобідно із його жінкою —'цей 

(12) 
Григор Лужницькніі 

ТЕАТРАЛЬНО -СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 
У ДРАМАТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА 

І тут саме маємо до діла з найцікавішим моментом у драмі, 
з найсильнішнм щодо натуги театрально-соціологічннм елемен-
том у драматичній творчості Франка: жандарм силою свого ста-

жандарм примушує усіх не то мовчати про його злочин, але й 
схвалювати ного. Силою свого становища жандарм тероризує 
загал темних, неосвіченнх, хоч і свідомих його проступків, мо-
ральних селян, бо він має владу, а вони, сіра маса, не мають 
ніяких прав, ніякої охорони, ніякого відклику до справедлнвости. 

Сценічна постать жандарма Михайла — це безумовно най-
кращий театрально-соціологічний персонаж у цілій драматнч-
ній творчості Франка. На цьому персонажі Франко. як не можна 
краще, виказав, яке величезне зло може заподіяти „урядовець 
держави", ..сторож правопорядку", як може він знівечити силою 
своєї безконтрольної влади цілу низку людських існувань: чи 
то Миколу, якому, коли украдено його подружнє щастя, то він 
продає своє господарство й топить його в горілці, слідом по-
дібного образќі :і Франкового вірша: „сидів в шинку й гага го-
рілку, бо щось у с"рці(вапекло", чи то Анну, яку щле село зне-

ся, влада нічого не запримітила й від цього чсу театр у ж е по-
стінно грав „Украдене щастя" з нецензурним текстом. 

Немає сумніву, що головний удар драми „Украдене щастя" 
був спрямований проти тодішньої австрійської державної адмі-
ністрації, представником якого є жандарм Михайло. Усі інші 
персонажі драми — мешканці села Незваний, за вийнятком 
коршмаря, який іде рука в руку із жандармом, — є тільки 
жертвою його неетичних поступќів, яких він допускається си-
лою своєї безконтрольної влади. Представляючи неетичність по-
ступків представників влади, Франко старався реабілітувати 
жандарма як людину в ім'я нашого мотта: „Не в людях зло". 

Згущення соціологічного елементу бачимо в черговій п'єсі 
Франка „Учитель". Є вона теж побутовою п'єсою і, хоч сам 
Франко назвав її „комедією", комічний елемент (у дії — радше 
фарсовий) проявляється тільки, і то частинно, в діялогах. Те-
атрально — це п'єса багато слабша від „Украденого щастя". 

Річ в тому, що Франко, вивчаючи неосвіченість гірського села 
й протиставлячи жидові Вольфові Зільберґлянцові, орендареві, 
підприємцеві й лихвареві, у якого в кишені сидить ціле село, ви-
сокоідейні постаті сільських учителів, Омеляна Ткача й Івана 
Хоростіля, цей чисто соціологічний елемент не вдягнув у від-
повідно драматично-театральну форму. Хоч на сцені й відбу-
ваеться словесний зудар-двох сил і навіть у висліді, несправед-
лива, бо підкупна влада, на часок виграє, театрально-драма-
тичний елемент губиться, не маючи потрібної різкости й гостро-
ти. На нашу думку, саме у п'єсі „Учитель" Франко — борець 
за основні права людини, Франко — борець за рівність і право 
кожної людини до знання і освіти, „до світла", Франко — бо-
рець за охорону цих прав — придавив Франка — драматурга. 
І хоч словесно, тобто діялогово, п'єса „Учитель" належить до 
кращих п'єс українського репертуару, хоч дієві постаті зарнсо-
вані рельєфно, — драматично п'єса слаба, бо конфлікти-зу-
дарн не діються, про них говориться, вони не мають такої дра-
матнчної натуги, що могла б рівнятися соціологічній натузі да-і 
них зударів. 

На нашу думку, на це склалися дві причини: 1. „Украдене 
щастя", найсильнішу свою драму Франко написав 1892 р. (в 
1893 р. вона одержала нагороду тодішнього Крайового Виділу) . 
Маючи з нею, як знаємо, чимало клопоту, він чергову свою п'с-
су „Учитель" три роки пізніше (1895 p.), будує у першу чергу 
на соціологічних елементах; 2. поважний зміст, глибокі соціо-
логічні проблеми, які є основою п'єси „Учитель", Франко (під 
впливом тодішньої німецької драми) хотів подати у легкій, жар-
тівливій формі, знаючи із психології мистецтва (проблема по-
дачі й сприймання), що навіть найповажніша проблема, най-
важче й акутне у даних обставинах і у даних умовинах питан-
ня, потане у легкій, жайтівлнвій формі, дійде швидше до гля-
дача й буде швидше кільчитися у його душі, як теж саме питан-
ня, подане у легкій, жартівливій формі, дійде швидше до гля-
драму на 5 дій, а „комедію на 3 дії". Але рівночасно Франко не 
звернув уваги на необхідність співмірности театральних елемен-
тів із соціологічними, і тому як поодинокі сценп, так і дія по-
одиноких персонажів в „Учителі" логічно неоправдані. 

звіл, але так таки й не при-
їхала. Рідні тої дівчини піз-
ніше говорили, що та дівчина 
за ті свої старання попала 
до „Іванової хати". 

„Свобода" за за ї зною 
заслоною 

Хоч, як сказано вище, на 
зборах українців у -Вроцлаві 
минулого року, на яких за-
сновано Українське Просвіт-
нс Товариство, українці до-
магалнся, а представник вар-
шавського уряду дозволив 
видавати часопис українсь-
кою мовою, все ж і досі про 
появу такого часопису не чу-
тн. 

Лемки в Польщі, позбавле-
ні рідного друкованого слова, 
просять своїх рідних за оке-
аиом -присилати їм часописи 

книжки, а головним чи-
ном календарі, щоб хоч зна-
ти, коли припадають україн-
ські свята. Звичайно, амерн-
канські й канадійські лемки 
їм посилають. А що невелич-
ка частина наших лемків да-
ла себе тут спантеличити 
москво- ї комунофільськнм 
дурисвітам і належать до різ-
нвх москво- і . комунофіль-
ськнх організацій, то вони й 
посилають їм баламутні, дру-
ковані дивним язичісм вндак-
ня тих організацій. , 

В одній з посилок син 
Дмитро був вислав Анні ка-
лендар-альманах і кілька чи-
сел „Свободи". Анна розка-
зус, що цей календар і ті 
числа „Свободи" лемки по-
тайкн читали й передавали 
з хати до хати і з села до 
села. Так мандрували цей 
календар і ті числа газети 
по цілій Вроцлавщнні, аж 
поки папір не розлетівся на 
шматки. 

Читаючи „ К а р п а т с ь к у ` 
Русь", яка приходить до 
Польщі легально, лемки ду-
мали, що в Америці всі ук-
раїнці зачаджені комунізмом, 
але, прочитавши пару чисел 
„Свободи", переконалися, що 
6 іде'й такі українці, які не 
далн себе збаламутити і бо-
рються за визволення укра-
їнського народу. 

Чому її пустили до Америки? 

Одинокою причиною, чому 
комуно-польськнй уряд до-
зволнв Анні Малиќ виеміґ-
рувати з Польщі, було, як 
вона здогадується, мабуть те, 
що вона вже літня, нездібна 
до праці і не мала нікого з 
родини, хто опікувався б нею. 
Інакше її напевно не пустн-
ли б. 

Хоч Анна Малиќ не була 
продукційною силою для ко-
комуно -'польського режиму, 
все ж таки робили їй дуже 
великі труднощі, поки випу-
стили. Донька і син AHHHV-
почали старатися за її приїзд 
до ЗДА ще на початку 1951 
року ,а приїхала вона аж 
17 квітня 1956 року, отже 
повних п'ять років тягнулася 
справа її виїзду. За цей час 
вона мусіла кілька разів їз-
дити поїздом до Варшави 
для полагодження еміґрацій-
них формальностей. За кож-
ннм разом мусіла цілу доро-
гу стояти, бо поїзди були ду-
же переповнені. А у Варшаві, 
де перебувала не раз по ці-
лому тижневі, не було місця 
в готелях, щоб переночува-
ти, і їй прнходилося переси-
джуватн ночі на стації. 

Анна розказує, що по всіх 
польських урядах, до яких 
вона мусіла заходити, її від-
мовляли від виїзду: — Чого 
туди їдете, бабусю — гово-
рили їй, — там безробіття, 
нужда, голод . . . 

А перед самим виїздом 
один з урядовців лякав її: 

— Бабко, — казав, — яа-
бери з собою муки, хліба, 
картоплі, щоб мала що ч 
Америці їстн, -бо там нічого 
не дістанеш . . . 

А подивившись за двері, чи 
ніхто не слухас, сказав їй 
шепотом, показуючи на її ва-
лізу: 

— Якби я міг, я сам вліз 
би до тісї валізи, щоб разом 
з тобою втекти до Амерн-
к и . . . 

Усі 
Анна 

лемки, які знали, що 
виїжджас, дуже зави-

чували, що вона може вирва-
гися з комуністичного пекла. 
Прн від'їзді проснлн її: 

— А розкажіть там правду, 
як тут нашим лемкам жц-
веться.. . 

Анна Малиќ розказала 
зсю цю правду так, як знас 
і як %'міс, а я переповідаю її 

БІТОВІ. 

(КІяевл) S 
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ПАМ'ЯТІ ВЕЛИКОГО ГРОМАДЯНИНА 
В третю річницю смерте сл. п. д-ра Степана Барана 

я^вр(внвяр-а-= 
. . . . . . . г -.- -

СВОВФДЛ. стес?А. ІСГЃС шат tec. 

4-го червня 1953 року по 
мер у МюнхенЃ д-р Степан 
Баран, — Голова Внконного 
Органу Української Націо-
нальної Ради ‚політичний ді-
яч, публіцист - журналіст, 
науковець, адвокат, культур-
на і передусім добра, чесна 
людина. Помер один з най-
чільнішнх достоГшиків на 
еміграції, один із найбільш 
заслужених громадян-патріо-
тів та борець за українські 
права. 

Віддаючи пошану і поклін 
Його пам'яті ‚належить в 
день - жалобних роковин при-
гадатн широким колам гро-
мадянства Його великі заслу-
гн і діла, які ще живі для 
рідного народу. 

Сл. п. Степан Баран вже 
від свого батька - селянина 
виніс замилування до гро-
мадської - політичної роботи. 
Вже в Самбірській гімназії, 
де тоді були ше москвофіли, 
почав національну роботу, 
гуртуючи у таГіннх гуртках 
українську молодь. 

У студентському житті, 
зокрема в боротьбі за укра-
їнськнй університет у Льво-
ві, Ст. Баран відіграв значну 
ролю. Як пресовий референт 
Академічної Громади, інфор-
мував крайову і чужинецьку 
пресу про наші змагання за` 
українську високу школу і 
за наші політичні права. 

Після докторської промоції 
у Львівському університеті і 
завершення студій суспіль-
них наук в Берліні і у Відні, 
д-р Ст. Баран працює як ад-
вокатський кандидат у Льво-
ві. Тоді стас діяльним чле-
ном Народного Комітету, ке-
рівного органу Національно-
Демократичної Партії, іцо ві-
діграла провідну ролю в на-
ці(.пальному житті Галицької 
України. Згодом, на місце В. 
Бачинського, стас він гене-
ральннм секретарем партії і 
одним із чільних членів УН-
ДО. 

Дальший етап політичної 
діяльності! Покійного під час 
першої світової` війни — це 
становище генерального сек-
рстаря Головної Української 
Ради. 'В цьому характері д-р 
Ст. Баран восени 1914 р. від-
був подорож на Балкани, 
щоб у Софії і Царгороді по-
вестн пропаганді- в тамошніх 
урядових і громадських ко-
лах за створення Української 
Держави. і '' 
—А потім -—"період держав-

пада 1918 р. й увійтоз у 
склад першого уряду Захід-
ньої Украївнської Республіки; 
як секретар земельних справ. 

По нашій програній верта-
сться з Кам'янця Подільсько-
го, де сповняв визначну полї-
тичну роботу, до Галичини і 
осідас як адвокат у Львові, 
а потім в Тернополі. 

В 1928 р. Покійний вхо-
дить, як посол Тернопільсь-
кої виборчої округи, до Вар-
шавського сонму і, перевнб-
ранті в усіх чергових вн-
борах, виконує посольський 
мандат аж до другої світової 
війки. 

А далі прийшла скиталь-
щііна та Нужденне життя в 
різних таборах у Німеччині. 
На еміграції до його автори-
тетного голосу прислухуваа-
ся з найбільшою увагою наш 
загал. 

Д-р Ст. Баран був одним 
з промоторів ідеї Української 
Національної Ради та одним 
з її засновників. Був одним з 
авторів статуту УНРадн. Пі-
сля заснування УНРади став 
ії членом, як один з ПІ)ЄД-
ставннків фракції УНДО, а 
від 1950 р. — заступником 
голови. Після смертн сл. п. 
Ісаака Мазепи, на просьбу` 
всіх політичних груп, які 
входили в склад УНРади, 
став Головою її Внконного 
Органу. Як голова керував 

ним у дуже трудний час з 
особливим тактом, спокоєм, 
толеранцісю і безінтересовно. 

Як адвокат у Львові, а по-
тім в Тернополі, д-р С. Ба-
ран був одним із найбільш 
заслужених західньоукраїи-
ськнх адвокатів, мав славу 
великого ерудита. Бував, не 
раз оборонцем у великих по-
літичних процесах, на яких 
уперто боронив навіть своїх 
політичних с у п р о тайників. 
Його судові промови були 
зразками суттєвої правної 
аналізи та аргументації. 

Д-р С. Баран був з замн-
лування і покликання укра-
їнськнм публіцистом, а пе 
редусім журналістом. Иогч 
публікації були повні дат 
фактів, з речовою аргументе-
цією. Він же ж був „ходяча 
енциклопедія" україкознав 
ства, а зокрема історії сус 
цільно - громадського і полі 
тичного українського руху 
Як журналіст, мав великі 
почуття моралі й глибоке по 
чуття відповідальності!. Знав 
що на цьому становищі він і 
речник правди, що служігп 
великій справі. Десяткамі 
років д-р С. Баран був до 
писувачем „Свободи". 

З Покійним д-ром Степа 
ном Бараном зійшов у могн 
лу один із українських дер 
жавних мужів, політиків і 
учених, один із будівинчн? 
українського життя в краю і 
на еміграції, — зійшов одиь 
із останніх могіканів. 

Д-р М. Шахнович 

ДБАЙМО ПРО ЧОЛОВІКІВ! 

вайся, коли твій чоловік у 
вільнім від праці часі, ляже 
відпочити. Це не лінивство. 
Може йому треба заспокоїти 
нервове напруження. Жінки 
мають свій надзвичайний 
спосіб нервового відпружен-
ня на журбу, життєві невдачі, 
гризоту, незарадність і навіть 
розпуку. Вміють „залитися 
сльозами", не раз навіть „бн-
тнся іа ѓістерії. Вони часто 
користають з цієї благодійнос-
ти, але, відомо, чоловікам це 
не лнчить.. . Тому на недуги 
серця, артерій та нирок уми-
рас більше чоловіків, як жі-
нок. В роках 1942-1947 боля-
кн шлунку і дванадцятќи 
зменшилися на користь жі-
иок, порівнюючи до років 
1921-1926. За той самий'час 
померло від серцевих недуг 
на 35гѓ більше чоловіків у 
віці 45-54 років, а в 1942' 
1947 роках в два рази біль-

ного будівництва. Д-р С. Ба- 'ше, як жінок. Смертність від 
ран належав до організаторів боляків шлунку, дванадцятќи 
Листопадового Чину І листо- і пістряка (рака) почннасть-

Святочний Комітет Організацій Визвольного 
Фронту в Ню Іїорку 

повідомляє все Українське Громадянство, що 
Ш В Д Н Я Х 4-го і 5-го СЕРПНЯ 1956 Р. на оселі СУМА g) 

Е 11 є n v і і І є, N. Y. І 
відбудеться д) 

НАЦІОНАЛЬНА МАНІФЕСТАЦІЯ - І 
ПОКЛІН IB. ФРАНКОВІ І 
в 100-річчя Його народження. ^ 

В Маніфестації візьмуть участь українські й амернкан- к 
(^ ські представники наукового й політичного світу та попе- ^ 
yg волених народів. g) 
S; В програму входять слідуючі точки: SN 
^ Інсценізація з творів їв. Франки, у виконанні Українського ̂ Г 
(g Театру В. Шншаровського, Рецитації, Сольоспіви, Хори, Ду- ЃУ 

t xoea Оркестре, Вільноручні 'вправи Юного СУМА. g) 

Святочні промови виголосять ред. В. КРАВЦІВ =л 
та проф. L ВОВЧУЌ. ^ 

(S Відзначаючи пам'ять Безсмертного Каменяра на Оселі 3) 
(Z буде посаджений ДУВ їв. ФРАНКА. g) 
ѓ̀е Проситься все громадянство та організації стентів Ню SN 

Щ Иорк, Ню Джерзі, Коиектікат, Пенснлвенії, Orafto, Мері- З' 

І ленд. Массачузетс та Мішіґен прибути з прапорами та взя- 3) 
ти участь в Маяіфестації-поклоні Великому Синові Ўкраїн- gv 
ськоі Землі. =( 

Канцелярії Відділів ООЧСУ і осередків СУМА кожного g) 
дня від 6:30 до 9-ої ѓод. вечором, приймають замовленим л 
на виїзд автобусами на Маніфестацію: У 

Святочплй ІСомІтет З' 

(Закінчення зі стор. 2-ої) 
ся з 45-им роком життя. Во-
на в чотири рази більша у 
чоловіків, як у жінок. Нещас-
ливі випадки, пістряк, сухо-
ти, поліомолітіс, пневмонія та 
інфлюенца частіше бувають 
смертельними у чоловіків, як 
у жінок. Лише цукрнця і 
пістряк грудей трапляються 
частіше у жінок. 

'Д-р Шепард не рекомендує 
чоловікам „заливатися сльо-
зами", але радітѓь час від ча-
су дозволяти собі якусь при-
смність: полювати, ловити 
рибу, мандрувати, грати в 
круглі і т. д. (Щоб не було 
непорозумінь: полювання ро 
з'ўмісти'ся `" на" "'‚‚ч'бтароніжяі 
сотворіняя", а не ̀ ^нрі" ̂ ‚{НІЖНІ 
істотн")Г"ЖГнки повинні на-
віть' дамовлятіі своїх Ллові-
ків на такни відпочинок. — 
‚‚Пусти свого чоловіка між 
хлопців („бонсів" в літах від 
45 до 100). Там вів рівнин з 
пінними, забавиться, а в тво-
ііі присутності, він завжди і 
передусім, с твій чоловік". — 

Безперечн'о, бувають" такі 
родинні справи, які треба 
конце вирішувати спільно з 
головою дому, але не скарж-
ся чоловікові, що діти поха-
ласували тістечка і т. д. По-
карай сама, але мудро: спе-
чи більше таких смаколнків. 
Не нарікай, ню різник бўи 
неввічливий, бо можеш купу-
вати в іншого. 

Частіше похвали чоловіко-
ві заробітки і менше згадуй 
про недостатки, що бувають 
в кожному господарстві. Це 
йому буде давати задоволен-
ня, вдержувати його самопо-
шану і тримати при доброму 
здоров'ї і гуморі. Не гризи 
його дрібницями, бо сама собі 
шкодиш. 

Велику ролю в . амсршсан-
сьќому суспільстві відігра-
ють „сусіди". Конче треба 
мати „клінер", бо сусіди ма-
ють; або автоматичний 
пральник, телевіжен, ейркон-
дішенер, всі різнородні елек-
трпчні приладдя, що все 

і 

КАТИ ПРО СЕБЕ 
ТЕКСТ СЕКРЕТНОЇ ПРОМОВИ ХРУЩОВА 

ПРО ЗЛОЧШЇИ СТАЛІНА 
(8) 

СТАЛ ПІ ОПОГОНЯО ТОРТУРИ 
Коли хвиля масових арештів 

почала в 1939 році спадати 1 ке-
рівннкН провінційних партійних 
організацій почали обвинувачу-
вати НКВД в стосуванні фізич-
ного тиску супроти арештова-
ннх, Сталін вислав зашифрова-
иу телеграму, датовану днем 20 
січня 1939 року, до обласних і 
крайових секретаріятів, до цей-
тральних комітетів республікан-
ських комуністичних партій, до 
народних комісаріятів внутріш-
ніх справ і до керівників орга-
ні в НКВД такого зміст}': 

Центральний Комітет ВК-
П(бі з'ясовуг., що застосу-
вання фізичного тиску в 
практиці НКВД дозволене 
від 1937 року згідно з ухва-
лою ЦІС ЇЖЃІ і б і. Відомо, що 
всі буржуазні розвідки засто-
совуіоть методи фізичного 
впливу супроти предстасна 
ків соціялістнчного пролста-
ріяту. І до того ж застосову-
ють у найбільш скандальній 
формі. 

Виникле питання, чи соція-
лістична розвідка мас бути 
більш гуманною супроти злі-
сннх аг`ентів буржуазії, су-
проти смертельних ворогів 
робітничої кляси і колгоспно-
го селянства? ЦК ВКП(б) 
иважас, що фізнчнип тиск 
мусить бзти у вийняткових 
випадках обов'язково стосо-
вакий супроти викритих І 
впертих ворогів народу, як 
метода яе тільки справедли-
ва, але й доцільно. 

Таким чином Сталін санкпіо-
яував в Імені Центрального Ко 
м'ітету ВКП(б) найбільш бру-
тальііе порушення соціялістігч 
ноі законности — тортури І 
знущання, які призвели, як ми 
.вже бачили, до оклевечування і 

самообвинувачування невинних 
людей. 

Недавно, лише за кільканад-
цять днів перед цим з'їздом, ми 
переслухували на сесії Президії 
Центрального Комітету спеці-
яльно покликаного слідчого Ро-
доса, який свого часу вів слід-
ство і переслуханий Косіора, 
Чубаря і Косарева. Це — підла 
особа, з пташиним мозком і мо-
ралько повний дегенерат. І ця 
людина нмрішувала долю вн-
датиих діячів партії, виносила 
вироки, як'і стосувалися ! полі-
тичпих питань у цюс справах, 
бо. встановлюючи їхню „внігу". 
зафіксовувала матеріал, з якого 
могли постати потім важливі 
політнчШ ускладнення. 

Виникає питання, чи людинп 
з таким інтелектом могла сама 
керувати слідством, що його ое-
понпим завданням мало бути 
ввявлсння вини таких людей як 
Косіор та інші ? Ні, вона не мог-
ла цього роЛити без відповідних 
диреістнв. На сесії Президії Цей-
трального Комітету Родос нам 
заяви!!: .Лісні було сказано, ще 
Косіор і Чубар — пороги иаро-
ду. і тому я. як слідчий, маю 
добути віл них признання, щг 
вони с справді ворогами паро-
ду." (Обурення в заліі. 

Родос ніг довести їх до цьогг 
тільки з допомогою довготрнва-
лих тортУр. І доводив їх до цьо-
го. одержавши докладні ін-
струкції під БерІЇ. Ми мусимѓ 
до цього додати, що на сесГ 
Президії Центрального Коміте 
ту Родос заявив цинічно: „Я 
був Перекопа пий, що виконук 
доручення партії". Отож в таќні` 
спосіб були стосопаиі на прак-
тнці доручення Сталіна щодо 
фізнчпого тиску супроти ареш-
тованнх". 

Цей і багато інших фактів до-
водять. що всі норми правиль-
ного розв'язувапня партією 
проблем були зведені дзнівсць і 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ Т-ВО, і Т-ВО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКН 
Відділ Метрополії Ню Порк у Ню Порќу 

спільно влаштовують 

в суботу, дня 23-го червня 1956 p., 
у малій залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, прн 2-ій Еве., ч. 140 

ТОВАРИСЬКИЙ ВЕЧІР 
Буфет у заряді Пань 

Початок о 9-ій годнпі вечора. 
Д о танців приграватиме Окреетра Б о с о г о . 

" Заля електрично холоджена " 
Запрошусться членів і симпатинів обох Товариств з родинами. 

вміють за впс зробити, лите 
')ахунок за електрику не пла 
тять, і т. д. в безконечність, 
все щось треба нового тако-
го, чого ви ще не масте. Це 
свого роду суспільна за-
здрість, що помагає вилізти 
на вищий життьовий щабель. 
І ми співаємо: — „У сусіде 
жінка мила . . . " Зрештою ці 
сусідські перегони маюті 
добрі і злі сторони. Вони то-
ді злі, коли не по ваших 
спроможностях. Не докучай 
чоловікові забаганками, що 
їх бачиш у сусідів. Добувай 
те, що вважасш за конче по-
трібнс, чисто жіночою систе-
мою: — Перед чоловіка кла-
ди, від чоловіка бери. —-
Ощаджуй, склад.її і гроші до 
байку, коли можна, доробляй 
гроші с а м а . . . Не внмягяй, 
щоб твій чоловік „жив" ід 
сусідами, що нічим йому не-
цікаві. 

Нещасливі випадки вбпва-
ють більше чоловіків, як жі-
нок. Не тому, що чоловіки 
одчайдушно відважні, але то-
му, що працюють небезпечні-
ше. КОЛИ ж чоловік вдома 
конче захоче помалювати ко-
мнн, чи обрізати cjTd віти на 
високому дереві, — не забо-
роняй йому. Багатьом чолові-
кам небезпечна праця, що 
вимагас зосередясеноі уваги, 
дас нервове відпруження, як 
іншому спортові вичини. Але 
добра жінка постарається об-
легшптп чоловікові забиган-
кн. Коли він змінює елек-
тричну лямпу, подай йому 
драбинку, щоб не ліз на фо-
тель і не гримнув на підлогу. 
Коли ж він приставить дра-
бину до дерева, підтримай її. 
щоб не втратив рівноваги"'і 
не впав. Пригадай йому, щоб 
прив'язав себе, як чистить 
вікна або лазить по даху. 

Не забувайте, що в Амерн-
ці багато авт, автобусів, соб-
веїв, елевейторів. Старі і мо-
лоді замало вживають ніг і 
замало дихають свіжим по-
вітрям. Дехто ледве за^а-
жус, що пори року змінюють-
ся. ЛЮДИ забувають або не 
знають ‚КОЛИ цвітуть дерева 

кущі. А прнрода-добродій-
ка кріпить на здоров'ю і ста-
рих і молодих, що горнуться 
до неї. 

В стародавній пісні вдова 
— це чарівниця, але в жит-
ті всі жінки можуть у своїм, 
любім їм, домівстві „чари ді-
яти" і „з нічого" вичарову-
вати почування притульнос-
тя і витворювати загальне 
задоволення, що спричиня-
сться до доброго здоров'я. Пе-
редусім, дорогі линки, дбан-
те про своїх чоловіків і ша-
нуйте їх, щоб на старість ви 
не були покарані найстраш-

)нішнм лихом — самотністю. 

що `все залежало ВІД самоволі 
однісі людини. 

РОЛЯ СТАЛІНА У в т н і 
Зосередження влади в руках 

одніс! людини, Сталіна, призве-
.чи під час великої вітчизняноі 
війни до дуже тяжких наслідків. 

Коли поглянемо на наші по-
вісті, фільми й історичні „науко-
ні твори", то роля Сталіна у віт-
чизняиій війні видасться нам 
зовсім неправдоподібною. Ста-
лін передбачив усе. Совстська 
армія на підставі стратегічного 
пляиу, приготованого Сталіним 
ще задовго до війни, застосува-
ла тактику т. зв. „активної обо-
рони". тобто тактику, що, як 
нам відомо, дозволила німцям 
ПІДІЙТИ аж до Москви і Сталік-
граду. 

Вживаючи цісї тактики, со-
встська армія — згідно з за-
гальною ду'мкою — тільки зав-
дяь-u генісві Сталіна перейшла 
в наступ І перемогла .ворога. 
Епічну перемог%", здобуту зброй-
ною (:илою країни Сонетів, иа-
шим гсроі̀ шнм народом, пршш-
сано в такого роду поиістлх. 
фільмах і „наукових працях" 
цілковито стратегічнсму геиісві 
Сталіна. 

Це питання треба нам старан-
но проаналізувати, бо воно мас 
величезне значення не тільки з 
історичного, але ft з політичио-
го, виховного та; практігчного 
погляду. 

Які факти складаються на це 
питання ? 

Перед війкою наша преса і всі 
наші політнчио-внховні прац! 
були сповнені характерпстнч 
ною самохвальбою: якщо якийсь 
ворог зважиться порушити не-
доторканість священної совстсь-
коі землі, то на кожний удар во-
рога ми відповімо трьома уда-
рами, будемо бити ворога на йо-
го власній території і перемо-
жсмо без великих утрат для нас 
самих. Але ці позитивні ствер-
дження не були базовані в усіх 
ділянках на конкретних фактах, 
які могли б справді ґарантува-
тн недоторканість наших кор-
донів. 

(Далі буде) 

НА ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИН! 
Наші метрополітшщі виАклюб ‚^Веселка", ще іншого 

брали на Весняний Фсстин. приємні спомини з минуло' 
УНСоюзу дуже відповідний го літа . . . Я можу заложи-
день, 17-го гервня — Свято тись з Вами, що, наприк-
Батька. Тому, кажу, відпо-`лад, містер С. напевно по-
відний, що Союз є наш Іде туди шукати того квод-
Ватько і то такий, що побив ра, що його згубив над ба-
усі рекорди, бо мас сьогодні сейном в минулому році. 
71 тисягу дітей. ; Щодо басейну, то міг би 

Каже мені недавно пан він бути обширніший, це 
Гриць Яремѓуќ з Коломиї: д$аќт, бо наші люди з року 
.Лема рихту в тій Америці. 
Роб'ять Свято Матері, Свя-
то Батька, а ѓому нема Свя-
та старшого парубка ? ..." 

Пан Гриць носить в серці 
слуіиний жаль.. Ніхто, так 
би` мовити, не відбирає го-
нору татам, але треба ска-
зати, що парубоцтво має 
теж сво'ї заслуги. В кожно-.посухи. А при тому ще бід 
му разі с нагода пригадати ний Чемний перелякався!.. 
еміґрацхі нашу кривду і{ Казав мені пан Квас, що 
зробити, наприклад, під гас до різнш спортів, які вже є 
Весняного Фсстину перший нЬ Союзівці, в цьому році 
З'їзд ССП („СоюзСтарших ‚приходять ще круглі і гра в 
Парубків"). Вірю, що ио- ( гольфа. Хотів би я баѓйти, 
збиралось би доста глсн-`як то наші головні урядни-
етва, ги не більше, як в не- ки гратимуть цього гольдЬа 
одній партії, ги організації, і хто буде за ними кульки 
С вже кандидат на голову,` збирати, або хто здобуде 
але це, покищо, секрет. Пан титул гемпіона. Думаю, що 
Гриць, як звигайно, обіцяс як пан президент Галигин 

перейде основний персви-
шкіл, то може то`ді запро-

взяти секретарство. 
Ха-ха!: Можна собі ўпан-

МУЗИЧНА ШКОЛА ВАДММА КИПІ 
оголошус. що 

КОНЦЕРТ УЧНІВ 
відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 2 4 - ю ЧЕРВНЯ 195С, о 6-ій ічщ. веч. 
в .ііт.̀ ратурііо-.Мметоцькому к.ітг.і — 149 Second Ave. 

New York City 
Участь беруть: 

А. Пгрезовськнй. H. Борнсова, Б. Ворох, 3, Ворох, Л. Ворох, 
І. Гайдамака, Л. Голіон, X. Жарська, М. Журялель, А. Кііш. 
L Кіна, Т. Корецьккв, Т. Ќостюк, X. Островсьиа, Е. Иобі-
гушка, Р. Рпмпфель, Б. Римаренко, Л. Савкцька, НІ С.-посор, 

К. Сухяй, Л. Суходолів, М. ЦІснк, Т. Шох. 

ВІД В-ВА „БУЛАВА" 
423 Е. 9th St., New York 9, N. V. - , , , ' . - , , 

т В О Р,И 
В. ЛИПИНСЬКОГО 

НА Д Щ ) 14-го ЧЕРВНЯ 1956 
(25 річниця с.мі'рти Автора) 

. ПРОДАЮТЬСЯ ПО З Ш І Ж Е Ш П ЦІНІ 

50% 
ОхнЗисті або листовні зголошення з „моні ордером" або че-
ком — безпосередньо до" В-ва— або до Його представництв 

тільки к днях: 14, 15, 16, 17, Щ Щ %І, 22 І 2S 
Червня и. р. 

Ціни: „ЛИСТИ" $2.25 замість S4.50 
„УКРАША НА ПЕРЕЛОМІ" $1.60 зам. $3-25 
„П()КЛПКАІШЯ ВАРЯГІВ" 40е зам. 75ѓ 
РРР 

ОЩАДЖУЙМО 
В И А П Б І Л Ш І П 

УКРАЇНСЬКІЙ ЩАДНИЧШ КАСІ! 
ГПС ОСНОВЛН1ІЯ — 1915. 

UKRAINIAN OFFICE OF 

T H E PARMA SAVINGS CO. 
Член у Federal Home Loan Bank 5 Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation. 

Платимо іущ) з а ощадності. 
Відсотки обчислясмо що півроку. 

Прняпмасмо ощадності й поштою. 
Виплачўемо ощадності також і поштогз, а навіть 

телеграфічно. 
^ СКОРА П СОЛІДНА ОБСЛУГА 4 

По докладніші інформації звертайтеся до: 

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

СВІЙ ДО СВОГО! 

УСІ ЇДЕМО НА ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИН НА СОЮЗШЏ 17-го ЧЕРВНЯ! 
Союзівка формально потпнас свій цьогорічний никані"ним сезон великим весняним фсстином, що 
відбудеться вже в найближчу неділю, 17-го червня. Програму фестнну попередять ПОЛЬОВІЇ Служба 
Божа, що буде відправлена на площі біля віллі Київ о год. 11-ій рало. В програму фсстииу, іцо 
почнеться о год. 3-ій пополудні на площі біля ќлюбу „Веселка", входять короткі промови головя 
УНСоюзу п. Д. Галичина та заст. гол. адв. М. Пізнака, а в концертово-розваговій чаоггнні вистуіг.інть: 
Квартет „Бандура" під управою и. Р. Левнцького, артист А. Радванськнй, з програмою легких ніге-
ньок та в ролі K)3wta Каляфатюка, а дальше „дві міссісн на пЬшіку". Весь час відбуватиметься ;іьн-
чапна фестннова проірама: стовп щастя, перегоии в мішках, биття горшків, ворожка і т. п. До розпо-
ряджеяня гостей кухня і буфети з обідом та гарячими і холодними перекусками і напоями. 

Зі 

Ч.. 

З наших буднів 

на рік погиирюють свох 
формати, заокруглюються^ 
Минулого року був один 
такий „крупний" дядько, 
що як скогио з дошки, то 
майже всю воду вихлюпав 
з басейну.'! 

Пан Данило трохи не ялл-
кав, бо цс трапилось під гас 

ти — скільки публіки на-' сѓіть собі до Союзівки, на 
перло б на Фсстин, якби в турнір пана президента 
йбго програмі був такий 
дтракціон!" Зокрема — 

красного жіноцтва. Розумі-
сться, на Фестоні будуть ще 
інші атракції: виступи сим-
патигної „Бандурѓі", пана 
Юзька Калпд†атюка з Фи-
ладслфгі, різні гри й заба-
ви, як перегони в мішкахА Доктор Мишуга. 
розбивання горщ и к і в та} Взагалі, на мою думку, 
всякі нгпюдіванки. '‚під гаг літнього сезону тре-

Та мені здасться, що тим і ба перенести всю політику 
г.ародійним маґнетом, ию з Ню Норку й_Джсрзі Ситі 

Айзснгавера, коли тон вже 
вернеться до доброї форми. 
При такій нагоді можна 
спекти й політигну пеееню 
— пригадати йому делікат-
но, щоб не забував про „на-
шу бідну Україну" — як 
казав колись Покійний 

притягне найбільше гостей, 
таки сама „Союзівка'". 

на Союзівќў. Добре було б 
на Весняному Ф є с т и ні 

Одного, скажім, тягне до схвалити в цій справі від-
неї гар природи, іншого повідні резолюції. Ікер. 

50C=D0CTZ50C=33(=DOCJ=)0C=30C х ^ 

Пластова Станиця в Джерзі Ситі, Н. Дж. 
повідомляє, що зголошення на літні 

ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 
прпнпмасться щодня між годинами 8-ого а 9-ого 
вечора в пластовіѓї домівці ирн 415 Monmouth St., 

Jersey City, в часі від 18-го до'122-го червня ц. р. 
І суботу, 28-го черпни, зголошення нрнінгмасться 

від 2-ої до 4-ої години но полудні. 
'"' '"'—rmr-r-^t )ЛС— - ‚Пі ІГ., ,Щ UVI ).П1 к ч — І Л І — Ь Г Ь Г — І Г . Г 
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ВЕЛИКИЙ ФЕСТИН 
з нагоди заквітчаний й перебрання 

Д О М У у с с 
відбудеться 

В ЙЕДІЛЮ, 1-го ЛІГПНЯ 195G 
в ЧЕРЧІ, Ию Джерзі 

}О(Гзосзос 

ОСЕЛЯ СУМА 
від 24-го червня до 3-го вересня відкрита, на 

гатиш вщпочинковии СЕЗОН 

ОСЃЛЯ знаходиться біля підніжжя Ќ'і тплілм ьких гір 
у СТЃПТІ ІІю Порк. 

Ліс. о.ісро ft річка створюють ідеальні умошшн для відпо-
чннкоиціи, що хотіли б пронести свої вакації серед прнро-
дн. Вн можете вигідно приміститися в невеликих кімнатах, 

ft при яких г. душ з холодною Д гарячою водою та інші ви-
Ж годн по-міському устаткованих приміщень, а крім того ви 
55 брати собі до вподоби міѓце нпд озером, річкою чи в густо 
А му лісі, щоб проводити розпляношіний Вами час, так як самі 
Л( того забажаѓѓє. 
№ Велика територія Оге.тІ (129 акрів:) до диспозиції кожного 
% відпочиііковця! 
Ж Якщо зябажястс випити пива чи іншого відсвіжуючого 
Ю нгіпі.in. заходьте до обладнаного на Оселі касяиа. а ввечері 
S можете потанцювати та розважитись під зоряним небом на 
№ сп'ецілльно підготованому для того танцювальному майдані 
% КІЛЬКІСТЬ ІІІ.ІІІІ1ЧНІІІ.ІІІ1ИЧ місць обмежена. Тнжневнй від-
Љ починок на Оселі коштўі; дешево, н залежності від кімнатќ. 
№ Кошти для родини з дітьми визначас Адміністрація, залеж-
S ио иід числа 1 віку дітей. 

Оселя забезпечує ностільншп білилпою та добрими харчами. 
Усі, ЩО бажають зарезервувати собі місце на відпочнн-

ковнл сезон, повинні звертатися на адресу: 
RESORT CFNTER OF UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 

ASSOCIATION - ELLENVILLE. N. Y. 
Телефон: Ellcnvillc, New York. 836-M2 

Дирекція Оселі І̀  пі,., Л и,,.,,...і О М А 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ІТЛГЕШі, II. ДЖ. Т-во ім. 

Т. Шевченка, Відд. 42 повідом-
ляс своїх членів, що u неділю, 
17-го червня б. р. від год 2-ої 
по пол., один з урядників буде 
збирати членські вкладки в 
Укр. Нар. Домі ѓгри 237 Hope 
Avenue. 

І iar.aftre члеявмв Украінеького 
Нзроляого Союзу, я тим самим 
і саівласникамя 17-ти мільйоно-

iv.ro м ді'ї нд органі доціЃ. 

Дирекція Українського Народного Дому в Ню Йорќу 
Вч НЕДІЛЮ, 24-го ЧЕРВНЯ 1956 P., " '"Д""І 4:30 .‚О полудні 

відбудуться 
у велнкііі` залі Українського Народного Дому 

ТОВАРИСЬКІ СХОДИНИ УДІЛОВЦІВ У.Н.Д0МУ 
Зустріч и)дбудетьси за спільними столами нрп (і.ромніп закусаі. 

ў Багата мистецька програма. —:— ІІа покриття копѓѓій вступ від особи по $2.00. 
^ Дирекція запрошус всіх Уділовців з їх Родинами і Приятелями. Пролимо купувати тс 
jj ќвиткії заздалегідь в Адміністрації У. Н Дому або в клики ..Лис Микита". ^ 



Hdp 
П Р А Ц Я 
Wanted—Female 

НЕГАЙНО ПОТГІБНО 
ДВІ ПОКОЇВКИ 

НА СОЮЗІВЌЎ 
для порядкування і прибирання 
кімнат. Референції побажані 
Платня відповідно до умови. 
Зголошуватись на адресу: 

UKRAINIAN NAT'L ASS'N 
ESTATE, 

K e r h o n k s o n , N. Y. 

C Hdp Wanted Male-Female 9 
Досвідчені 

До буфет^- 1 кельнерки. 
Мужчина, до кухні і мнття по-
су'дн. Постійно, або на кілька 
годин. Гол ш`итиѓ і. по 18 червня 
між 3—5 по полудні. 

New Modern Theatre Diner 
22-!9 Broadway. Fairlawn, N. J. 

m PROFESSIONALS # 

УВАГА! 
. - w v w v ; 

УВАГА! 1 

„ГРАДУОВАНІ" 
МЕДСЕСТРИ 

Загальна праця. 
Години: 3-11 Р.М — 11-7 A.M. 
$250 місячно, $20 екстра за 

НІЧНУ працю. 
ST. FRANCIS SCHOOL 

OF NURSING 
25 East Hamilton PI. 

Jersey City, N. J. 
OLdfic'd 3-1050 

Позамісцеві телефонувати 
'collect". 

Н Ю ЙОРН І ОКОЛИЦІ! 
ПЕРШЌ УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ДЛЯ 

ВИСИЛКИ ПАКУНКІВ 
^ ДО ВСІХ КРАЇН СВІТУ 4 
R. W. Export - Import Co. 
116 EAST 7th STREET, NEW YORK CITY 

В и с и л a c n o ! 
Ш)ЖИКУ. НОВУ і НОШЕНУ ОДІЖ, ШКІРУ, МАНУФАКТУРУ, ЛІКІІ 

та і н ш е . -
Џ СКОРА і ТОЧНА ДОСТАНА ПАКУНКШ ГАРАНТОВАНА 4 

L ^ B c i онлапі оплачуќ висилаючий. 
Бюро відкрите щодня від !) рано до 9-ої веч., в суботу від 9 до 5-ої по нол. 

MISCELLANEOUS ВАКАЦІЇ 

v v v v w . 

(Р DR. ANNA MESSING 
ЛШАР З ВЛРПІЛВИ 

Косметика, лікарське` усуяен-
ня всіх вад церя. зайвого во-
лосся, зморщок. "Facial Up-
lift" без операції 

Приймає після умова 
"Ляеф-: PLaza 7-1282 

130 West 57 SL New York City I 
? - — ї ї . -̂ '. 

А Р К А 
48 E. 7 вул. в Иіо Порќу 

(тел. GR 3-3550) 
Т У Р Е Ц Ь К І .VVCTKII 

Гуртом та детайлічно 

ЧИТАЙТЕ . . C B O B O J I . V -

яЄл 

9 I I P A l l Я 
9 HELP WANTED— MAi.t 

г "EXTRUDER 
OPERATORS' 

Досвіду' непотрібно. Небува-
ла нагода праці в скоро роз-
виваючій(-я фірмі. 

є ДОКЃА ЗАПЛАТА 
є ПОСТІЙНА ПРАЦЯ 
є КОРИСТІ. 

Закіьчениа "ИІЦІІ School" 
конечне. 

PLASTIC HORIZON 
- - CORP., INC. 

2 East 5th. Street 
Patcrson. New Jersey. 

щоб домовляйсь телефонуйте 
Armory 46874 

' М У Ж Ч И Н н 
^ Л ' Я И ^ Н ' ?астимно досвідчені 

І початкуючі до 
і World Kitchen Cabinets 

Постійна і ПОВ'ІЯ -- ЦІЛИЙ рік. 
л PRECISIONWARE, INC. 

24І Crookes Ave., Patcrson, N. J. 

u 

CABINET MAKER 
BENCH and 

MACHINE MEN 
. BELT. SANDER 
^ ТЇШіКт 6ns 

STOCK CLERKS 

До постійної праці 

У 

"Woodworking Shop' 
in New Jersey 

Tel.: 
ORange 2-9100 

P І Л її R 

Hallett ft Hallett 
ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 

Since 1S54 
HALLETT HOMESTEAD 

FLushing 9 0062 
Northern Blvd. 4 147th St. 

Flushing, L. I., N. Y. 
Howard L. Hallett, Jr.. Lie. Mffr. 

Wesley Hallett, Treasurer 

ВЖЕ ПРОДАЃТЬЃ Я В З Д А ! 
Щ о б мати прекрасний моло-
днй колір обличчя, уживайте 

справжнього 

M0RF0SA 
І BEAUTY 

CREAM 
; КРЕМ ДЛЯ 
і ОПЛІІЧЧЯ 
Під вплнпом Morfosa Beauty 

: Cream шкіра на о б л и ч ч і 
лм`якщусться, 6Liiiuac. і на-

j бувас приррдньоі к Р а с н. 
І Крем ` Морфоза усуьас ауѓрі, 
;"ічиі.час пори і зннщус. пік ИП-
КИ та тфиііц`. Крем Морфоза 

(звужує розширені пори, зміц-
ч(іос 'шліру, і з а б е з п е ч у , ї й 
‚приппблігаиА молодий; ви-
! ѓляд. 

ЗАМОШІЯПТЕ Н Е Г А Й Н О : 
$1.35 за слоїк (2 унції) плюс 

15 центів за пересилку. 
NEW CASTLE 

LABORATORIES 
Dept. A. Box 592 

Toronto. Out., Canada 
і _ w 

ІІогаукую брата Ѓомана BLwro, 
який" вні.хан з дому 20-21 липня 
Г944 р. Особи, які з ним бували 
або шось про нього знають, або 
кін сам. прошу писати на адрс-
су: Jaroslaw Bilyj, 977 Grant St.. 
Buflalo 7, N. Y. Усі місцеві 
та заграничні часописи просить-
ся про передрук. 

. ПОМЕШКАННЯ є 

Гарнг, ясне І-кімнатне 
МЕШКАННЯ ДО ВІШЛПМУ 

Власних полик. 
Чинш $20.25. 

, Голоситнсь: 
355 Whiton Street 
Jersey City, N. J. 

# __ F A R M S FOR SALE g 
Sussex County — Діюча молоч-
м.і фарма. 105 акрів, 9 кімн. 

колон, дім. Великі кімнати. 32 
перед."стай'ні' — MIX.TJ. ДругГ 
будинки. Повне влаштування — 
потік і став. 2 криниці, 60 м. 
нід Ню Порќу, блнз. міста. Жа-
дас; $24.500 без товару. З огля-
ду на скору продаж додасться 
ще до ќчина ЗО шт. дійної ху-
доОи. Phone PL 5-9130 (N.Y.C.) 
or Sussex 2-3518 (N.J.) 

9) Business Opportunity 9 
На продаж 

"DRY CLEANING STORE" 
з будинком і влаштуванням в 
м. Sehoharie, N. Y. $12,500. Бнз-
нес оснований 1930 р. Власті) 
відходить з причини .старости 
Голоситнсь: 

ANDREW SCISLOWSKY 
427 І ІІІишге Avenue 
Schcncctady 4, N. Y. 

Dickens 67765 

FRANEK S TAVERN, Центр, no 
лож. в приємнім курортнім 

місті New lerscy, блвз. до N.Y.C. 
Визнсс провадиться вже 27 р. 
Велика бара,' гарне влаштувин-
ил, 36 сид. місць. Пов. кухон. ПН-
ряд,- пюфслборд. Солідний в 
стилі будпяок, декор, фронт, 'і 
япарт., гараж на 2 авта. Около 
5 акрів землі. 210а фронту. Сад, 
курник. $162 місяч. від 3 аларт. 
Власник відходить. $33,000. Пн-
шіть: Mr. ML Franek, 323 Ruther-

Aor4- Ave.l--FrankIiBr-N:-'i.-

Куиуйте в Українській Фірмі, яка Існує поверх 
чверть століття під цією самою адресою. 

ШКІРУ НА ЧОБОТИ і ЧЕРЕВИКИ 
для висилки Вашим рідним і знайомим в Бвропі. 
Ми продаємо шкіри найкращої якостн, як на нрншви так 
і па підошви. Також масмо на складі шкіру так зв. „Юхт", 
як рівнож підшивку „ЛаАиІнґ" по дуже уміркованій ціні. 

Власники Олекса і Павло ГИСА 
Відкрито кожного дня від 9-ої рано до 6-ої вечора. 

В суботи до 8-ої innio.iv.і ні. 
KING FASHIONABLE BELT COMPANY, Inc. 

25 West 36th Street, (10th floor) New York 18, N. Y. 
Wisconsin 7-6278-79-80 

ВАШІ РІДНІ ЖДУТЬ допомога 
Лондонська фірма 

ІДЕАЛЬНІ ЛІТНІ ВАКАЦІЇ 
ДЛЯ ЩЛОЇ РОДИНИ 

До винайму 2 і 3-кім-
натні бонсала з влаш-
туванням найновіших 
удогіднень. Приватні 
лазннчкн, кухні, ве-
ранди, пральня і город 
цо забави. Приватне 
озеро. Купіль, плаван-
ня, лодкування і ри-
бальство. Також на продаж площі і бонґала — ма-
лнй завдаток, легкі умови сплати. Українська осе-
ля. 

J O H N M A G R E L 
Neversink, N. Y. — Tel. Liberty 167 Ml 

поможе Вам 
Д Е Ш Е В О 

% к О Р о 
С О Л І Д Н О 

вислати пичісу а Допомогою своїм рідним на 
контпаенЂ Жадайте наших цінників! Порів-
нюйтс нашТціни з ціішмп друпіх фірм! Звср-
тайтссь до нас бЧ'Носеін'Дньо в українській мові 
на адресу: 

BROWNEJONES Ltd., 
1 NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2, ENGLAND 

Дасмо повну гарантію доставн пачки до адресата! 

ЯКЩО ПЛЯНУ ЄТЕ ВШЗДЖАТИ НА J .АКАЦІЇ, 
то напишіть або задзвоніть до 

PINE HILL RESORT 
MILFORD, NEW JERSEY Tel. Milford 4-4714 

Пай Михайло ГРНЦКОВЯН властитель оселі гарантўе 
вам домашні харчі, молоко, масло, сяр, ярина І т. і. Рівнож 
в нього с прекрасний великий басейн до купання, площа 
до підбнванкн, ловлення рнби, полювання і багато Інших 
вигод. Попітрл п цій гірській часѓѓині стсйту Ню Джерзі 
г. дуже здорове. 

Баясаючі зарсрзерву8атн собі кімнати з кухнею на ці-
лий сезон можуть голоситнсь особисто, листовно або теле-
І"ЧІІЧІПІ. 

Нюйоркчанн можуть набути ближчі інформації в 
MIKE RESTAURANT — 157 Avenue "С", New York, N. Y. 

І ПАНСІОН SHANGRI LODGE 

-етЙ — 
КУПЎИТЕ- ' 

В ПІДПРИЄМСТВАХ, 
ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 

В „СВОБОДЃ 

% ТКАТР — THEATRE MOVIE 

^ Глибокі переживання на фільмопін виставі! 4( 
William HOLDEN - Deborah KERR 

у фільмі 
„ГОРДІСТЬ і ЗНЕВАГА'?-5

Й.;: 
With THELMAN R1TTER and DEWEY А І А К Т І Л '-' І '^ 'І 

" - ' ' ' ' ` ' Автор І директор Осоѓ {{в'̀  sealbnJ ` ` ̂  в М І t -''. 
.Продукція WITL Рег іЬед . . . 

Л PARAMOUNT P I C T U K E T N VISTW'ISION. 
Tehep вясвгґлю'і?гьея'в' f ' 

ASTOR Theatre, Broadway at 45th1 Sf'.^eWYork City 

MISCELLANEOUS 

К.ГПЧ ..C ЇЙЃ{ ДО СВОГО'` 
IU5 Н А Ш Л ГОГДІСТЬ! 

ПАЧКИ 
КОРОПИ 

І ВСІХ ЧАСТИН СВІТУ 
ГАРЛНТОВАНЛ ДОСТАНА 
Матѓ ріали на убрання, плащі 
1 сукні, полотна на HocTLib та 
OI.IH.IHN , шкіру іш ч о б о т и , 
жнвностсві пачки 1 ВСІЛЯКІ 

лікарства. 
.МИТО за посилки платиться 
у нас і підборні не платять 

вже при одержанні нічого. 
Внснласмо також пачки 

ГЕКЛО. 
ПИШІТЬ ПО КАТАЛОГИ! 
Замовлення приймай до 9 

вечором. 
L USER'S GENERAL STORE 
333 16th Ave., IrvinRlon, N. J. 

(напроти нГмсцького кіна) 
Tel.: ESsex 2-903S 

НА ДЕНЬ БАТЬХАГ " ^ ^ 
Закутѓѓе найкращҐ ПОДАРУНКНЃ,'' (tl' 

ПО НАПНИЖЧИХ ПДНАХ 
у знаному ювелірному магазині ' 

J E W E L E R 
218-21G ІСТ 14 ВУЛ., ІПО ИОРК З, Н. И. 

Телефон GR. 3-5875 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА ФІРМА 
випггокляі; на замовлення нові футра та переробляй 

уживані футра по иайііовііинх фасонах. 

EVerRTeen 3".4450 

Maple Coal Ь, Coke Co.1 
Anthracite FUEL OIL BItnmInous.„,. 

OIL BURNERS — Sales and Service 
72-74 BOX STREET BROOKLYN 22, N. Y. 

Deliveries to MANHATTAN" a BRONX a'"QUEENS 
H.i.K-їїMI. T. Ќ З Д Л А К 

. ПОРУЧАЄТЬСЯ УКРАШСЬКІП ПУБЛІЦІ 

ДГГРОИТУ й околищ 
HUSAK BROS., INC. 

Studebaker — Packard 
MICHIGAN'S LARGEST DEALER 

На вчіться їздити безплатно з подвійною контролсю. 
Фірма HUSAK BROS., Inc., провадить 

ШКОЛУ ЇЗДИ 
автомашинами з повними курсами, а корисний 

впслід запевнений. 
ІІрн предложенні 'оголошення . в „СвободЃ', 

2 і2 юдпшг шинко.ісїїИ;І безкоштовно. 
Допомога в узнсканиі зізволення на 'ќйў. 

Можна розмовитйсь по-українськи. 
Адреса: 

6845 MICHIGAN AVENUE, DETROIT 10, MICHIGAN 
Phone: Vlnewood 1:4400 

авдансад 

P. O. Box 146, 
LEXINGTON, N. Y. 

Тел. Lexjngton 546 

В cepnj rip К""тскіл, серед лісів, на соняшній поляні — 
над чудовою річкою — пригожою до купелі, плавання 

І риболовлі. 
Вигідні одно і Гіілмнг особові кімнати, ж Повний комфорт. 

в Смачний та здоровий домапший харч. # 
т Ц Ш Н ННЗЬКІ — ДЛЯ Ді'ЃЌЃї ВЕЛИКА ЗНИЖКА, о 

Інформації: 
3 . НАВАРА, тел. PR 8-1833 — по 10 ѓод. вечора. 

(Rlmlfon^Penicillin, Streptomycin, ^tc) , 
. , щнснласться до всіх країн Евроші. 

Митр оплачується тут. Гарантія достави, 
`џ СНЬ'ЩЯЛІСТІІ'КВРОПКПСЬКІІХ РЕЦЕПТ, В 

ПИШІТЬ або телефонуйте: 
В. FELDMAN PHARMACY 

111 Ave. A Sc 7th St., New York City — Tel. OR 7-5980 

ПРИСТУПНІ 
ц і н и . 

ДОГІДНІ 
СПЛАТИ. 

КЛТШЦІ 

КАМІННІ 

Іі( ОМІ 

МІПКІІ 

СОІІОЛІ 

ВАШУ УЖИВАНУ Й НОВУ ОДЕЖУ 
(в добрім стані) 

ВИСИЛАЄМО ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 
До деяких країн з оплаченим тут митом. 

Ви МО.ІІСТЄ посилати нам пачки, в ми зараз подамо Вам 
кошти ап'язані з пересилкою. 

Також внснласмо купони англійських матеріалів 
(великая вибір купонів) ХАРЧОВІ ПАЧКИ І 

до деяких і.р.ш( з оплаченим тут митом. 
і кора і точна обслуга. 

Прелетиаляам посвідки відборця. 

герія 
ЛІК ПНІ 

RALLINGT0N CORPORATION 
303 West 42nd Street, N.Y.C. — TeL PL 7-2258 

M. Ѓреї (Грушко). 

ОБУВ'Я 
ОДЯГ 

МАТЕРІЯЛИ 
ХАРЧІ 
П шип 
ТОВАРИ 

ПАКУНКИ 
ДО ВСІХ 

КРАЇН 
і j ; _, . 

ЕВРОПИ 
(айви' 

ЯКЩО ВНСПЛАСТЬСЯ З ЛОНДОНУ 
ІІОСНЛкА ВЗ'ДЕ ДОСТАВЛЕНА СКОРІШЕ І ПЕВНО. „ 
ГАРАНТУСМО ДОСТАВЎ АВО ЗВОРОТ І`РОШЕП. 

Митні пп.татя платимо в Лондоні. Ваші приятелі чи Рідня 
в Европі не будуть обтяжѓні жадними доплатами. Мито і 

кошти пересилки внлючеиі в піну шшілго експорту. 
Пишіть по-українськи на наш повний каталог. 

Lampert Si Polimex Co. 
45 CROMWELL ROAD, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

ПАНСІОН GLEN SPEY 
в горах Кетскіл, серед соснових лісів на поляні — гарні від 
одно до п'ять особових кімнати, відреставровані і з комплет-` 
ним уряджеяням. — Повний комоЗорт. — Смачний здоровий' 

харч Інформації: 
м . ВОПЧУК, Тел. в Ню джерзі Drexel 6-1333 

в ‚.ККО"-145 — 2nd Ave., New York City, Тел. AL 4-0888 
а також від SO-ro червня — в Olen Spey Alanor 

Тел. Port Jervls 3-7979 

ВАКАЦІЇ 
Проведіть свій вакацій ний від-
почннок на чудовій фармі — 
плавання, лодкування, рнболов-
ля. Досконалий харч, свіжа го-
родова ярина, молоко, яйця і 
ін. Гаряча врда, модерні відпо-
чинкові кімнати. 

Телефонуйте або. пишіть: 
Mr. A Airs. STEPHEN BOSKA 

Chesterfield, Box 84 
Oakdale, Conn. 

Telephone 
New London — Gibson 2-4604 

Масмо гарне місце на 
В А К А Ц І Ї 

Гарний краєвид, здорове повіт-
ря. Є озеро до купання, добрі 
харчі. Просимо голоситись до: 

A. MIOOTSKY 
R. О. # 1 , Box 146 

Oakdale, Conn. 
Telephone Norwich 

Turner 7-6119 

ґ— 
ВИНАПМАЄМО 

КІМНАТИ -
НА ВАКАЦІЇ 

Дуже здоровий клімат — все 
дуже вигідне. Став з риба-1 
ми, човен, фарма у Mundson, 
N. Y. — Пишіть або тслефо-
нуйтс: 

Д о New York ТА 3-4514 
Hundson 8-6000 

L. KR1ZAR 
R. D. 1, Hudson, N. Y. 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

`І` ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРО-
HAMU В СТЕПТІ 

Ціни пристутпгі ДЛЯ BCtf 
N E W J E R S E Y 

і Обслуги чесна 1 иайкрвща. 
!( У випадку смутку а родині 

кличте аќ в день хай 
і а ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 

ВИСИЛАЄМО 
ПАЧКИ 

ДО ВСІХ 
КРАПІ ЕВРОПИ 
, І СВІТУ 

Мито й усі оплати платить надавеоь у вже 
ВІдборепь пачки не платить нічого. 

Внснласмо нову й уживану одежу, взуття, малу фактурні 
товари, шкіру і Інші товари першої потреби. 

Висилаймо товари приніч-ені чи пригнані нвдавцеи пачки, 
а також і і власних товарових зиннсіа. 

ВИСЯЛИФМО пачки до Польщі за посередпнцтвон ІШЌЛО. 
в ВИСИЛАЄМО ЛІКИ, в 

Говоримо всіма СЛОВ'ЯНСЬКИМИ мовами. Для українсько! 
кліснтелі масмо українську обслугу. На, бажання шіснласмо 
ціниики Й шформаціі я англійській та українській мовах. 

Наша адреса: 

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

TeL TO 8 0298 — TO 8-0382 
Агенція на Заході Дітройту: 

0018 MICHIGAN AVE. Те!.: ТА 5-2505 w 

--. .. " "—-" - ' =а ш J 

УВАГА! НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
џ. у топ ННПРКУ ВІДКРИТА НОВА -+ 
КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛКИ 

П А К У Н К І В 
ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 

в Висилаємо поживу, нову і ношену одежу, сукон-
ні, шкіряні і текстильні вироби, медикаменти і т. 
и. Вишліть своїм рідним і знайомим подарунок 
на Великодні Свята. 

9 Пакунки будуть доставлені до місця признаяен-
ня протягом тости тижнів- Посилки вислані по-
вітряною поштою будуть доручуватнся протягом 
7-10 днів. 

Ш Висилаючий одержить особисту посвідку від 
відборця пакунка. Висилки пакунків і доручен-
ня гарантується. 

Џ Всі посилки повнотою оплачўеться тут включно 
а матом. Той, що одержить пакунок не буде ні-
чого доплачу'вати. % 

КАНЦЕЛЯРІЯ ВІЛКРИТА КОЖНОГО ДНЯ ВІД 9-ої ГОД. 
РАНКУ ДО 6-ої І`ОД. ВЕЧОРОМ. 

В СУБОТУ ВІД 9-ої РАНО до 4-ої ГОДИІПІ ПОПОЛУДНІ. 

PACKAGE EXPRESS CO. 
314 MARKET STREET NEWARK, N. J. 

Тел.: (Newark) Mitchell 2-2452 
Зверніть увагу на нову адресу! 

(Біля Пенсилвсиія станції в місті Июарку). 

MISCELLANEOUS 

ПАЧКИ до 
ЕВРОЃПІ 

І ВСІХ ЧАСТІШ СВІТУ 
Гарантована достана 

.Матеріялн на убрання, плащі 
І сукні, полотна на постіль та 
білизну, жияпостеві п а ч к и 
I всілякі лікнрства. 
Мито за посилки платиться 
у пас і Ваші рідні і знайомі 
не платять вже при одержаи-

j НІ ПОСИЛКИ нічого. 
І ПИШІТЬ ПО КАТАЛОГИ. 

І J. NAWROCK1 AGENCY 
І,'617 Grove St., IrvlnKton Ц , N.J. 

Phone MA 7-1761 

PETER S. 
MURIANKA 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ІІОГРЕБНИК 

FUNERAL DIRECTOR 
413 Fairmount Avenue 
Philadelphia 23, Pa. 

L y t w y n u L y t w y o 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 

Anywhere la New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

IRVINOTON, N. J. 
NEWARK, N. U 

ESsex 5-5555 

mat 

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

Обслуга чесна І найкраща 
Ц Ш Н ПРИСТУПНІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmcr 
REASONABLE PRICES 

і 437 EAST 5th STREET 
New York City 

j! Telephone: GRamcrcy 7-7661 
і 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І Ї Ќ 

Заннмасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Конт)юльоваиа темнера-
тура, Модерна каи.ппиі 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. ORchartl 4-2508 

Гл. ' .Яу. . „ І ' , _ 


