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КОНГРЕСОВА КОНФЕ
РЕНЦІЯ УХВАЛИЛА НА 
БУДОВУ ШЛЯХІВ 33.4 

БІЛЬЙОНА 
З А Ц Ю С У М У М А Ю Т Ь В И Б У Д У В А Т И 4 1 , 0 0 0 М И Л Ь 

А В Т О С Т Р А Д , Я К І Л У П И Т И М У Т Ь В А Ж Л И В І Ш І 
М І С Т А К Р А Ї Н И 

Вашингтон. — Спільна ряд видасть на будову між-
Конгресова Конференція, яка 
складається з сенаторів і кон
гресменів, прийняла законо
проект, згідно з яким на будо
ву шляхів мають видати 33,-
400,000,000 доля рів. Ц я кон
ференція узг іднцла ті різниці, 
які б у л и в обох законопроек
тах, щ о ї х прийняли Палата 
Репрезентантів та Сенат. Па
лата Репрезентантів ухвали
л а б у л а законопроект, згідно 
з яким треба б у л о стягнути 
з податків суму 18,814,000,-
0 0 0 долярів впродовж най
б л и ж ч и х 16-ох років. Сенат 
зменшив був цю суму д о 14.-
518,000,000 долярів, та збіль
шив податок від тягарових 
авт і автобусів. Згідно з прий
нятим Спільною Конгресовою 
Конференцією законопроек
том федеральний уряд мас ви
дати н а будову 41J000 миль 
автострад, які побудовані бу
дуть поміж стентамп, суму 
25,000,000,000 долярів. Це 
значить, щ о федеральний у-

стейтових шляхів 90 відсот
ків коштів, а стейтн мають 
пидатн тільки 10 відсотків. 
Впродовж найближчих трьох 
років федеральний уряд мас 
видавати на будову шляхів 
по 2,550,000,000 долярів. І в 
цих перших трьох роках стей
тн мусять видати на г,'о ЦІРЬ 
такі самі суми. В пізнішії:-: 
роках суми, видавані с и д е 
ральним урядом, будуть про
порційно збільшуватися. Фе
деральний уряд мас видати 
на будову парків і охорону 
лісів впродовж найближчих 
трьох років суму 448,000,000 
д< лярів, бо ті публічні будо
ви мас фінансувати сам фе
деральний уряд. Конферен
ція погодилася на т<\ п о б 
федеральні суми розділювати 
І4ІЖ окреуі 'стейтн на основі 
числа населення стейтп та 
довготи їхніх шляхів, які вже 
існують. Секретар торгівлі 
мас визначити, скільки жр?мі 
стейтн мали б видавати па 
будову шляхів. 

Конгресова комісія визначила 278 більйонів 
як крайню mvf федеральної заборгованости 

Вашингтон. • Комісія Спосо- М. Гомфрі заявив н а цій комі-
бів і Метод Пацати Репрезен
тантці визначила як тимчасо
ву крайню м е ж у федеральної 
заборгованости. Ц я сума н а 
три більйони більша, .від по 
стійної крайної межі держав'-
ної заборгованости', яка стано
вить 275 більйонів, і н а три 
більйони менша від. теперіш
ньої тимчасової кранової межі 
цісї заборгованости, яка в 
цьому фінансовому році, що 
кінчається ЗО червня 1056, 
становить 281 більйон доля
рів. Секретар скарбу Д ж о р д ж 

сії, щ о важко б у д е урядові 
працювати в межах цісї суми. 
але висловив надію, щ о може 
таїш вдасться не позичати 
більшої " а д м н . грошей, я к щ о 
економіка б у д е розвиватися 
на теперішньому рівні. У р я д 
мусить позичати гроші в дру
гій половині року, від липня 
д о грудня, коли є менші впли
ви з податків. Гомфрі висту
пив проти того, щоб вже в 
цьому році зменшувати подат
ки, бо бюджетову надвишку 
треба зужити на сплату ф е 
деральних довгів. 

Новий законопроект про льояльність і безпеку 
урядовців 

Вашингтон. — Конгресмен урядовець м о ж е виявити дер-
Едвард Г. Ріс вніс закопо- жавну таемницю ворожим до 
проект, який відрізіноватимс 
випадки „нельояльностн" у-

З Д Л особам. Згідно з тепе
рішньою практикою всі ті ви
падки вважається за „брак 

рядовців від випадків недо- безпеки" і звільнюється за неї 
стачі „безпеки" від тих уря- працівників. Недавно Найвн-
довців. Під „нельояльністю" ший Суд З Д А вирішив, щ о з а 
розуміють дійсну нельояль- брак льояльностн і з огляду 
ність урядовця д о амернкан- на безпеку країни можна 
ського уряду, а під „браком звільнювати тих працівників, 
безпеки" розумітимуть таку які займають такі становнша, 
особисту х и б у працівника як в яких скрнваютьсл державні 
пиянство, внаслідок якого таємниці. 

Окрема комісія перевірятиме видатки 
конгресменів на виборчу кампанію 

Вашингтон. — Палата Ре- ня цісї кампанії. Ухвалу про 
презентантів ухвалила вибра 

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЙНЯВ ФРАНЦУЗЬКОГО 
МІНІСТРА ПІНО 
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Російський емігрант обвинувачує совєтських Л^УЇСОВ ВІРИТЬ ІІ0 T I T 0 
делегатів в О.Н. в підмові до репатріації | r v n r т і Л г ) и і і і г л м пггп 

І шпигунства ІБУДЕ С О Ю З Н И К О М СССР 
в МАЙБУТНІЙ ВІЙНІ 

Ген. ЛІонард П т о и ( зл іва) , щ о с командантом військового 
шпита-по Волтера Ріда у Вашингтоні, вітає французького 
міністра закордонних справ Християни Шно (посередині) , 
який разом з державним секретарем Д ж а и о м Фостером Д о л -
лесом прибув на нараду з перебуваючим ще в тому шпиталі 

nid-ія операції президентом АДзенгавером. 

Вашингтон. — Президент 
Айзеигавср прийняв в середу 
20-го червня на 10-хвнлннній 
авдіенції французького міні
стра закордонних справ Хри
стияни Піно. В ій перепросив 
французького гостя, ш о при
ймає його в ліжку, але, мов
ляв, в тому дві Президент 
вже відбув свої щоденні 
„вправи" ходження по кім
наті і ендження у фотелі . — 
Під час розмови з Піно Пре
зидент особливо цікавився си
туацією в Альжирі" та слу
хав інформації! Піно в ЦІЙ 
справі. Піно передав Прези
дентові б а ж а н н я від фран
цузького у р я д у і народу — 
прийти пкнайскорше д о пов
ного здотюв'яг • '"••"• г\ ~ 

В офіційному комунікаті, 
який появився 20-го червня 
про внелід нарад між держав
ним секретарем Доллесом і 
французьким міністром Піно, 
нема згадки, щ о З Д А „під
тримують" Францію в Аль
жирі, тільки говориться за
гально, щ о „державний сек
ретар висловив надію амери
канського уряду, що лібера
льна і швидка розв'язка (про
блеми Альжнру) дозволить 
європейським і мусульмансь 

встського урядовця в ОН, і 
Ростиславе Ціиповолова, дру
гого секретаря сбвотської місії 
п ОН, в тому, щр воші нама
гались всіляко підмовити його 
до попороту „на родіну". даю
чи йому виразно до зрозумін
ня, що роблять це на дору
чення „згори", себто з дору-

Ніо Пори. - - Вчора тут від 
булася влаштована Американ
ським Комітетом для визво
лення від большевнзму пресо
ва конференція, на якій рОСІД-
ський емігрант Міхаїл Шитов 
обвинувачував двох совстсь-
кнх представників в Об'єдна
них Націях за тс, т о вони 
підмовляли його початково д о і ч е н н я голови сопс:тсьіюї дсле-
повороту „на родіну", а опісля' гації в ОН. Аркадія Соболева, 
до шпигунства в користі, совс- 'та що Соболсв особисто зппеп-
гів. Шатов був колись старшії-1 нить йому, на випадок поворо
т н о совстської армії, а під час .ту . всю безкарність за ного 
війни, попавши в німецький і дотеперішню п|ютт-ог.<:тську 
полон, включився в організо- •активність. Коли ж чсі пі під-
вану німцями армію ген. Вла- мови не мали успіху, і Шатов 
юва та був командантом його їх відкидав, тоді згадані совг,т-
прнбічної сторожі. Тепер він ські представники намагались 
очолює одну з груп російських j втягнути його в совстську 
емігрантів. Шатов обвннува- шпигунську а::тнпі:ість у цій 
чував Алсксся Пстухова, со-1 країні. 

Доллес проти того, щоб викинути Соболева 
із ЗДА 

Вашингтон. — Державний на і достатня кара для Совс-
секретар Д ж а н Фостер Д о л -

цювати разом у мирі і гар
монії". Спільний комунікат 
заторкус такі справи: 1 ) за
гальне роззброєння з перед
умовою встановлення міжна
родної системи контролі та 
одночасного розв'язування 
важливих міжнародних проб
лем, як з'єдннеиня Німеччи
ни, 2 ) скріплення НАТО і ва
жливість постійних внутріш
ніх „політичних консульта
цій" між його членами, — 
3) конечність шукати дальше 
розв'язки проблем н а Серед
ньому Сході (Ізраїль і ара
би) н а форумі Об'єднаних 
Націй, при чому корнстастьсл 
з послуг генерального секре
таря 0 Н і, 4 ) спільне заіахе-
ресуваиия в поступі й еко
номічному розвитку недороз 
винених країн. У комунікаті 
підкреслюється традиційну а-
мернканську приязнь. У сво
їй промові, яку Піно виголо
сив в середу 20 червня у 
Клюбі крайової преси у Ва
шингтоні, він задекларував 
на вступі вірність Франції 
існуючому А т л а нтінському 
бльокові, а потім майже всю 
свою промову він присвятив 
справі східньо - західнього 
конфлікту і потребі нав'язай-

лес у відповіді на листа го
лови Сенатської Підкомісії 
Внутрішньої Безпеки сенато
ра Д ж е й м с а О. Істлснда за
явився проти того щоб вики
нути із З Д А голову совстсь
кої делегації в ОН Аркадія 
Соболева за те, щ о змушував 
совєтських моряків-„туапсін-
ців" до виїзду в СССР. Д о л 
лес написав сенаторові Іст-
лендові, що це вже відповід-' залишилися в цін країні. 

тіп, коли уряд З Д А наказав 
залишити цю країну двом 
урядовцям із совстської деле
гації в ОН. Сенатор Істленд 
повідомив підкомісію, що ви
слав Доллесові нові докази 
на те, що урядовці з совстсь
кої делегації в ОН уживали 
погроз і насилля, щоб зму
сити совєтських моряків із 
корабля „Туапсе" вернутися 
додому. 5 моряків виїхали 
7-го квітня до Москви, але 4 

Москва. — Совєтські й 
югославські збройні енли бо
ролись рам'я-об-рам'я проти 
німецького фашизму. Совєт
ські й югославські сили бо
рються тепер за збереження 
миру. А л е коли б накинено 
нам війну, то ми будемо ра
м'я-об-рам'я боротись для до
бра людства" — так заявив 
маршал Георгій Жуков під 
час церемонії в Кремлі, вв'я
заної з підписанням совстсь-
ко-юґославського комуніка-
ту та окремого протоколу 
про „партійну співпрацю". 
Тіто, який стояв недалеко 
Жуковя, притакнув головою 
і стиснув Ж у к о в у руку. Од
нак югославський міністер 
іакордонннх справ Коца По-
повіч відповів виминаюче на 
іапнт журналістів на його 
пресовій конференції, чи від
носини між СССР і Югосла
вією не дозріли вже до того, 
щоб ці дві держави розпоча
ли „тісну військову співпра
цю". В офіційному комуніка
ті нічого про це також не го
вориться. Зате той комуні
кат підкреслює „сердечну і 
приязну атмосферу", в якій 
провадились московські роз
мови „в дусі щцростн і вза
ємного зрозуміння". Офіцій
ний комунікат складається з 
двох параграфів, загального 

ким мешканцям жити і пра-1 „тісніших контактів". 

Гаґерті ухиляється від відповіді на запит про 
політичні пляни Президента 

цузького міністра закордон
них справ Християни Піно, 

ти окрему Комісію з п'ятьох 
членів, яка перевірила б ви
датки кандидатів на конгрес
менів під час виборчої кам
панії, а також спосіб ведсн-

створення цієї комісії прий
нято одноголосно. Всі кан
дидати н а конгресменів му
сять подавати докладний звіт 
про свої видатки на виборчу 
кампанію і д ж е р е л а звідки 
походять ті виборчі фонди. — 

В АМЕРИЦІ 
• На Конгресі Міжнародної 

Комісії в правах акустики, в 
якому беруть участь представ
ники 20 держав, стверджено, т о 
слух можна поліпшити, постійно 
його вправлпючи. „Висліди по
казують, шо чим частіше вимов
ляємо якесь слово, тим легше 
можемо його почути навіть в 
гаморі", — твердить д-р Розсн-
цвайГ. 

• Палата Репргаежтяитів при
йняла законопроект про тс, щоб 
летунсьій лінії, які дістають фе
деральні субсидії, давали зішж-
ку на переїзд літаками евлщс-
НЙК&М 

і ф В Атеиах, Джррджія. коро
ва на фармі Дж. Г.ІДіксона при
вела четверо телят. Професор 
Ветеринарної школи д-р В. Ф. 
Мек Леидон сказав, шо такий 
випадок трапляється у коров 
один раз на Н,ООО,ООО отелів. 

• Роберт Д . Бяр«с і Вільлм 
Джан Клірн з ВостЬну, Масса-
чусетс, змусили енна нюйорксь-
кого банкіра Джана Т. Деґнаяа 
везти себе автом І Бостону до 
Ню Иорку, домагаючись від 
нього 500 долярів окупу. За гро 

Вашингтон. — Пресовий 
секретар Білого Д о м у Д ж . С. 
Гаґерті заявив журналістам, 
що він сумнівасться, чи пре
зидент Айзеигавср виявить 
свої політичні пляни вже мін: 
4-им і 15-им липня, як про 
цс повідомляв якийсь невідо
мий співробітник Президента. 
„Ніхто не говорив про полі
тичні пляни з Айзенгчвером, 
сказав Гаґерті, і тому і іхто 
не може знати, коли Прези
дент складе заяву про те, що 
буде кандпдупати". Прези
дент працював впродовж 45-х 
хвилин, вій прийняв фран-

яіснй розмовляв з Айзснгавс-
ром в присутності державно
го секретаря Д ж а н а Ф. Д о л -
леса впродовж 10-х хвилин. 
Айзенгавер попідписував дер
жавні документи, між якими 
були законопроекти про до
помогу Північній Каролайні. 
яка потерпіла від гурагану, 
та договір із Швейцарією про 
співпрацю для мирного ви
користання атомової енергії. 
Лікарські бюлетені повідом
ляють про тс, що пацієнт 
продовжує видужувати в , ду 
ж е задовільному темпі". 

У Сенаті продовжується боротьба за 
закордонну допомогу 

Вашингтон. — Н а терені » и * сум. Палата Реіірсзснтсн 
Сенату продовжується бо-

все ще не прийнято д о ОН 
комуністичного Китаю. СССР 
і Югославія підтримують ви
разно становище комуністич
ного Китаю, що Формоза ft 
острови в ЇЇ протоці — ц е 
„легальні права Китаю". В 
справі роззброєння обидві 
держави вбачають в ж е тепер 
можливість „швидкої роз
в'язки", а поки прийде д о 
роззброєння шляхом збірного 
міжнародного пакту — пору-
чають (як це пропонує ос
тання нота Булґаніва) „доб
ровільне роззброєння" окре
мих країн і славлять совст
ську заповідь частинної де* 
мобілізації. В справі Німеч
чини Югославія зайняла я 
тому комунікаті совстсько 
становище, щ о повинні прий
ти безпосередні переговори 
між двома „суверенними ні
мецькими державами" про ї х 
з'едннення, при чому „я то
му самому напрямку" повин
ні переговорювати ft чотири 
великодержавн. К о м у нікат 
підкреслює потребу розподі
лу фінансової допомоги мен
ше розвиненим країнам „ко
лективною міжнародною ак
цією" і без будь-яких полі
тичних чн ВІЙСЬКОВИХ пере
мов. Наприкінці говориться 
про коекзпстенпДю із прянич
ними фразами. У другому 
параграфі говориться про за-

ботьба з а проект Адміністра
ції гц>р допомогу закордонові. 
Р а к о в а шефів об'єднаних 
штабів, адмірал Артур Рад-
форд і секретар оборони Ч. 
Вплсон одностайно боронили 
первісної суми 4,900,000,000 
долярів, яку зажадала Адмі
ністрація, аргументуючи тим, 
щ о при зменшенні тієї суми 
треба буде переводити редук
цію задуманих проектів в 
програмі американської без
пеки. „Зменшення матеріаль
ної військової допомоги в те
перішньому часі .означатиме 
поважний риск для оборони 
З'сдпнсннх Д е р ж а в і вільного 
світу та зробить конечною 
повну переоцінку нашої між
народної позиції і нашого 
власного військового бюдже
ту" — заявив Чарлз Вилсон 
на переслуханій в бюджето-
вій комісії Сенату. На тому 
самому переслуханні адмірал 
Радфорд зізнов, що „наша 
боротьба за військову безпе
ку буде утруднена" на випа
док зменшення запрсектова-

і детального. В загальному 
— стверджується „з задово- Ітіснення між СССР і ЮґЬ-
ленням" „поменшення між- славісю економічних І кула
на родного напруження в по- ітурннх зв'язків, а в окремому 
рівнянні з минулим роком", комунікаті — про „Партійні 
„Обидва уряди вітають як І зв'язки" говориться про по 
знак покращання відносин І нечяість „співпраці н а баз і 

.зріст міжнародних контактів 1 повної свободи волі і рївнос-
000,000 долярів, але сенатсь- j _ £ . С Н Л ьної тенденції роз- Іти, приязного критицизму І 
на комісія д л я закордонних Ь „ ^ „ , , ^ ^ ^ ^жяарохіїН товариського х а р а к т е р у у я * . 
3 8 Я £ Ї Ї В п л £ л л п Р Н у Л а " а з а Л ' " " с п р а в и шляхом переговорів", міні поглядів І дискус ій" МІЖ 
Й І ? & Ї Ї Й Й Р 0 Я О Л " 52 К В ° Т И Вітаючи поширення складу Лігою комуністів Югославі ї 

' • 'членів Об'єднаних Націй, ко-1і Комуністичною партією СС* 
мунікат висловив „жаль", що СР. 

тів, як відомо, скреслила з 
вищеназваної квоти 1,100,-

годнласнь за зменшення пер
вісної квоти 4,900,000,000 до 
лярів, якої зажадав Прези
дент, тільки на трохи більше, 
як 300 мільйонів долярів. Те
пер річ іде про рішення на 
Бюджетовій комісії Сенату, 
після чого справа буде вирі
шена на пленумі Сенату. Де 
які сенатори с за обнн:кенклм 
цифри, прийняти! Сенатською 
Комісією для закордонних 
зв'язків, інші :іа її збільшен
ням. 

# Афганські IQUUVffnNUI Л° 
Мекки летітимуть ц>ого року ту
ди л вазад, на віддаль 3,500 
миль, великим американський 
трпнгппртоііннм літаком. Літак 
зробить 15—20 таких подорожей 
у ваибЛНЖЧИХ лпох місяцях, 
вюб перепоїти і.ооо нохамедаи. 
Кошт $1Г)0.000 покрій: Америка, 
титулом прНЯЗНОГО жесту супро
ти Афганістану, офіційно ..ней
тральної" країни.. 

Труман дістав почесний докторат права 
в Оксфорді 

Оксфорд, Англія. — Колнш-

тц^дні_59НН :за6ралв У ДсГиана, 

авта поліції, і иапасинків зааре
штовано. 

• Сопстгькі дипломати, які 
мешкають в Глсн Ков. Локґ Ай-
ленд. відмовилися заплатити 
10.746 доляріп податку за дім. і 
місто виставило його на ліцити-
цію. Якщо вони не заплатять ці
пі суми, ліцитаціп відбудеться в 
неділю 24-го червня. 

• За 500 миль на південь від 
Флориди пиши: перший в цьому 
сезоні гурагаи. Заповідач пого
ди Джілберт Кларк гадас, що 
цей гураган розвіється над оке
аном, не РОЗВИНУВШИСЬ до справ
жнього гурагану. 

• Для мита 1Ім> їїорку за-
ісуплено 318 нових автобусів з 
вентиляторами, вигіднішими са
дженнями та легшою їздою. Но
ві автобуса мають 47 садячих 
місць, і їх почнуть вживати в 
липні п, р. 

• От**т Міннесота мас най
більше води з усіх американсь
ких стейтів, бо на кожні двад-
цят квадратових миль в цьому 
степті припадає одна квадрато
ва миля води. 

• У стейті Вяскоясіи минуло
го V^%V £™C!V'i*©HO З' яісояо. 

Заповіджені на неділю відплатні змагання 
між „Тризубом" і „Ките" не відбудуться 
Филадслфія. Тут пові-

юмлено, що заповіджені на 
найближчу неділю, 24-го чер-
пия, відплатні футбольні зма
гання г.:» першсгіство Лмерн-
кп „Аматор Кап" між місце
вою українською футбольною 
д р у ж и н о ю „Тризуб"' і Дружи 

ми відбулися минулої неділі 
в Ст. Луїс з внелідом 1:0 в 
користь „Кютіс". Заповідже
ні відплатні змагання не від-
будуться на підставі рііпен-
ня Лморнкпн'-ької Футбольної 
Ради в Н ю Иорку, яка роз
глядає тепер деякі непорозу
міння, що зайшли на грищі 

пою „Кютіс" ІЗ Сснт Луїс н е . п і д час змагань між обидво-
відб>"!>тьсл. Як відомо, перші ма дружинами минулої неді-
змаганнл мик цими дружина- лі в Ст. Луїс. 

Українка здобула перше міси,е в Дінінсон 
гайскул в Джерзі Ситі 

Д ж е р з і Ситі, Н. Д ж . — МІс-; науці. Хрнстина с дочкою M v 
цева американська преса по- рії Блаженно, тепер одруже-
дала обширні повідомлення 
про те, що українка Христина 
Блаженно, яка в 1949-му році 
прибула до цієї країни з євро
пейської скнтальщпни, здобу
ла перше місце між випусни-
ками місцепої Дікінсон гай-
ск\'л \ ял' три снепіяльні на-

ноі з Василем Садівником. 
Минулої середи. 20-го червня, 
ввечорі відбулась у примі
щенні школи окрема граду-
аційна церемонія, під час 
якої Хрнстина виступила з 
короткою промовою, збираю
чи заслужені ирнзнаяня від 
учкхе&в, >-ішь т а б а т ь ш в . 

ній президент З Д А Гаррі Тру
ман дістав від славстнього уні-
псі>сі!тсту в Оксфх>рді почес
ний докторат цивільного пра
на, при чому його славили, ян 
.персоніфікацію з в н ч а ііної 

чідвагн". Церемонію надання 
toimjpuTy перевів канцлер 
7НІвсі>снтсту, колишній ан-
гліГіський міністер закордон
них справ, потім амбасадор у 
Вашингтоні, лорд Галіфскс. 
. .Публічний оратор" уніворсн-
тсту Гаііеи відчитав латинсь
кою мовою формулу надання 
докторату і в своїй п]юмові 
згадав заслуги Трумана. як 
президента З Д А , особливо що
до його допомога Британії. Він 
ігадав теж лрнзвнща генера
ла Д ж о р д ж а С. Маршалла і 
кол. державного секретаря Ді -
ча Лчесоиа, які також дістали 
були почесні докторатн в Окс
фордському університеті. Та
кож лорд Галіфекс промовляв 
латинською мовою. Трумана 
славлено, як „людину відваги, 
енергії, скромну навіть серед 
Ілиску свого високого стано-
пища". Численно зібрані на 
тій церемонії англійські учені 

У Парижі радять „три мудреці" Заходу 
Париж. — Від середи 20 

ісрвня ц. р. почались в Па
рижі триденні наради Комісії 
Трьох, покликаної до життя 
останнім з'їздом 15 держав, 
членів Організації Північно-
Атлантішького пакту (НЛ-
ТО) . Цні комісію популярно 
називають в колах НАТО 
„трьома мудрецями". С НИМИ: 
міністри закордоннях справ 
Канади Лестср Пірсон, Нор
вегії Гальвард Ллнґс і Італії 
Ґетано Мартіно. Воші мають 
завдання ВИГОТОВИТИ прак
тичнії н проект покращання 
МАТО, щоб між членами тісї 

найбільшої західньої військо
во-політичної о р г а н і зації 
прийшло д о тіснішої співпра
ці, не тільки у військовій д і 
лянці, але й політичній та 
господа|кькій. У цій справі 
в минулому тижні Лестер 
Пірсон приїздив на наради 
до Вашингтону. Д о Нарад 
цих трьох державних мужів 
прив'язується велику вагу у 
зв'язку власне з їхніми зав
даннями: від затіснеиия вза-
смин між членами НАТО й 
покращання функціонування 
тісї міжнародної організації 
вільного світу залежить даль
ша його доля . 

Єгипет заманіфестував свою збройну силу 
[Са?ро. Вперше, відколи 

почала напливати від кому
ністичних дер;;<ав зброя для 
Єгипту, г.піпетськин уряд пе
рестав скривити її, як держав
ну тайну, і виступив із тісіо 
різнородною зброєю на вели
кому публічному показі, що 
завершив триденне святку
вання персбраяня під свою 
суверенну владу обширу 
Суезького каналу. На вслн-

шнолені на німецький лад с-
гипетські війська, озброснІ со-
встською зброєю. Єгипетсько 
летунство запрезентувалось 
совстськнми ракетними літа
ками МІГ і турбомоторовнми 
літаками типу Ільюшнн. Є-
гапетська армія мас тепер, як 
показується, 73 чеських тан
ків Т-30. 28 величезних тан
ків типу „Сталін" і 16 важ
ких танків англійської про
дукції. Військова прада тря-

кій військовій параді їхали вала 4 години. Д е ф і л я д у пря-
вулицями Каїра нові совстсь-1 ймав прем'ср Гамаль Абдсль 
кі танки та маршупалн ви- і Нассср . 

” : и ! І Я — 

Бувший пре.і. Труман в ака-
сердечно оплсск\чалп колпш- дсмічній шалпі І TOJ( під час 
НЬОГО ПСЄАН£££Т4 tp/iid^i. C'c££UOHll Ь СКС + ОГЛ-

В СВІТ І 
О Англійці закінчили серію до Вашингтону, де відбуде няз-

ПрОбНИХ атОМОВИХ ВНбухІВ, яку ч;у нарад і виголосить 25 червня 
розпочали і" трапнп ц. р. на | промову на річному зТзді губер-
ОСТрОвах біля піннічно-захід 
НЬОГО узбережжя Австралії, тре
тім ВНбуХОМ У піяторок 19 черв
ня. Він буя нансильнішнй, і в 
Пирті Гсдленд, що знаходиться 
^а 200 миль під місця вибуху, 
ВИДНО було темну хмару, яка по
стила після вибуху. Нову серію 
вибухів заповіджено на вере
сень ц. р. Ці останні експери
менти коштували Англії Я 1,000,-
000. 

• Грецька делегація в Об'єд
наних Націях лнелопила спів
чуття 3'ЄДІЮЄИНМ Державам з 
приводу смертн Пірса Вотелера, 
американського віце-консули п 
Нікозіі на Кнпрі, що згинув від 
бомби, яку грецький терорист 
кинув до ресторану Вістка про 
цю подію ликликала у Греції 
велике лбентеженнл. 

• Генерал Лльфрлд Груитер 
'.г”.опяі'Р ?:оманзакт з^ройнігх 
СІЛ НлТО, ь:гла:іг І ІІціь&у 

ииторіа в Атлаатік Ситі 
• Л' ФльоремщЦ (Італія) з бра

ку фондів припинено відбудову 
собору Санта Марія дель Фіоре, 
одної з найкращих архитектур-
ннх пам'яток світу. Ще за фа
шистського режиму почали в 
цьому місті відновлювати ста
родавні будівлі, але друга світо
ва війна принесла ще більші 
спустошення. Обрахований кошт 
в сумі $580,000 виявився зама
лим наслідком щораз більшої 
доріжні. 

• У лондонеікому зоологіч
ному парку 300-фунтоаа 10-р1ч-
на горила в х о п и в з а р у к у 
7-річного хлопчину, коли той 
подавав йому крізь прути заліз
ної клітки овочі. Мати хлопця, 
ис втративши првтомности, вхо
пила за другу лапу Горилу, що 
нею сін тримався клггкн, іДю-
тягла :«а иеі так госттро. 
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НАША РОЛЯ 
Минулого ТИЖНЯ вюЙоркський щоденник „Гсра.ід Трн-

бюн" надрукував чергову статтю свого відомого військового 
і авіаційного коментатора Ансела Е. Талберта про рішальне 
значення українського визвольного руху для оборони віль
ного світу від змінлипого в своїх формах, але завжди одна-1 в'язана. Щілини в одностаи 

ЄДНІСТЬ ЗАХІДНЬОГО ФРОНТУ 
Це одна з хронічних після

воєнних недуг і, так би мо
вити, одна Ґз залізних тем 
для міркування вільної преси 
в широкому світі. Особливо 
про це говориться при наго
ді всяких міжнародних з'їз
дів і конференцій. Парадок
сальність цісї проблеми по
лягає в тому, що потреба сд-
ности н одностайності! в за-
хідньому світі — це ніби са
мозрозуміла, найочевидніша 
справа, над якою нема чого 
дискутувати, і задля якої не
потрібно силою вдиратися у 
широко відчинені двері. З 
другого ж боку, сама наяв
ність цісї вічно актуальної 
проблеми вказус, що вона не 
є остаточно і задовільно роз-

кового своїми цілями московського імперіалізму. Автор в 
першу чергу повторює висловлене вже деякими іншими 
знавцями східньоевропейоькнх відносин твердження, що на
явність антибольшевнцького і прозахіднього підпілля в Ук-

ному західньому фронті — 
найбільша слабість цього 
фронту п його боротьбі з ко
мунізмом, як ідеологією, тп 

раїні та інших поневолених Москвою країнах „може бути Москвою ,як чужинецьким 
більш успішною зброєю проти комуністичного імперіалізму 
ніж навіть масова атомова відплата". В дальшому автор на
водить ряд доказів про наявність активного українського 
резпетансу за залізною заслоною в минулому і сьогодні, 
згадуючи й про останній напад українських повстанців на 
залізничнії совстський військовий транспорт біля Шепетів
ки, внаслідок чого згинула неознпчена ближче кількість 
совстських вояків. 

Свої твердження про наявність і значення українського 
визвольного руху за залізною заслоною п. Талберт допов
нює ще й деякими інформаціямн про український рух та 
українську активність у вільному світі, вибираючи з цього 
два — для нього, очевидно, найпереконливіші - приклади: 
30,000 українців у Мюнхені, „що є осідком Українського 
Вільного Університету', та „1.500.000 американців україн
ського роду чи походження, майже всі підтримують рух за 
встановлення незалежної, демократичної України". Автор 
пригадує, що саме американських українців президент Ай-
зенгавер вже не раз запевняв, що боротьба українського 
народу „мас значення для кожної волелюбної людини в 
усьому світі". 

Цими кількома твердженнями американський автор не 
тільки подає стислу синтезу українського визвольного ру
ху: активної боротьби за волю на українських землях та 
всебічної підтримки тієї боротьби українцями у вільному 
світі, зокрема в Америці, але й досить виразно дає зрозу
міти, що саме в тій боротьбі є найбільш суттєве та перекон
ливе для вільного світу: активна боротьба в самій Україні, 
творчість і всебічний розвиток на еміграції та допомога тій 
боротьбі і тій творчості з Америки. 

Очевидно, що п. Талберт і „Гералд Трибюн" не перші, 
які на цю ролю звертають увагу і її підкреслюють, бо ця 
роля не нова. Вона тільки значно скріплена нашими доте
перішніми досягненнями та поважним припливом „свіжої 
крови" після другої світової війни. Наприклад, вже самий 
факт створення і розбудови такої інституції, як Український 
Народний Союз, який одною з своїх головних цілей мас са
ме допомогу українському визвольному рухові та який для 
цісї допомоги вже так багато зробив і робить, є для кож
ного американця одним з найбільш переконливих аргумен
тів сили, популярності! та значення цього руху. ' 

Сьогодні можливості цісГ нашої ролі в українському виз
вольному русі поважно збільшились як в зовнішніх обста
винах, так і в нас самих. Зовнішні обставини є, без сумніву, 
до цього більш пригожі, ніж будь-коли, а внутрішньо ми 
маємо ще величезний невикористаний потенціял, повне роз
горнення якого безмірно збільшило б цю нашу ролю. Візь
мімо таку найпростішу калькуляцію: при дещо більшому 
зусиллі та при відповідній добрій волі й розумінні ваги та
кої організації, як Український Народний Союз, ми маємо 
всі реальні можливості збільшити її щонайменше вдвоє. Тим 
самим вдвоє збільшилися б і її вклад в допомогу україн
ським визвольним змаганням і її значення, як аргументу 
цих змагань для американців. 

Або інший приклад: Народний Фонд УКК в останніх 
роках не може переступити суми 100.000 доларів. Що це є 
сто тисяч долярів для такої великої спільноти, як наша, і 
в таких обставинах безприкладного добробуту, як його має
мо сьогодні? Па наших банкових контах напевно це зов
сім не позначилось би, якщо б ми збільшили цей (ронд бо
дай до пів мільйона долярів. Але тоді наша роля і наш 
вклад в українські визвольні змагання збільшилися б не 
вп'ятеро, але вдесятеро. 

Все це було б легко досягнути, якби збільшувався наш 

імперіалізмом 
Властиво, псі без вчйнятку 

державні діячі загіднього 
світу здають собі з цього яс
но справу. Ця свідомість і бу
ла підвалиною для створен
ня IS березня 1948 року Ор
ганізації Північно-Атлантій-
ського Пакту (НАТО). тоді 
ще тільки з 10 державами-
членами (тепер їх уже 15). 
Для одностайності! військо
вого планування під кутом 
загрози від Сходу покликано 
до життя в половині грудня 
1950 року „ШЕИП". головну 
кватнру НАТО, з першим 
головним командантом зброй
них сил держав НАТО, Д. Д 
Айзенгавером, від 2 квітня 
1951 до червня 1952 року. 
Для усуспільнення й органі
заційного схоплення вільно
го світу створено 8 вересня 
1954 р. з 10 державами. Ор
ганізацію Південно-Східнього 
Азійського Пакту (СЕАТО). 
цій самій цілі присвячений і 
т. зв. Багдадський пакт з 
п'ятьох держав, які перший 
з'їзд відбули 21 листопада 
1955 року. До вільного світу 
зараховує себе Югославія 
Тіта. бо вона ніби незалежна 
від Москви, суверенна у сво
їй закордонній „мирній полі
тиці" і строго „невтральна". 
28-го лютого 1953 р. вона 
приступила до Балканського 
пакту, але, очевидно, не мо-1 шок небезпечніша тому, що 
же бути мови про одностаи-1 дійсно внесла у зорганізова
ний з нею політичний фронт, ний вільний світ дезоріевта-

пер між ЗДА і Німеччиною, 
хоч ці дві держави були во
рогами в обох останніх сві
тових війнах, а найбільша 
розбіжність становищ — між 
ЗДА і Францією, хоч це бу
ли перші приятелі й союз
ники з часів великих амери
канської і французької рево
люцій. А безпосереднім дока
зом свідомості! керівників 
вільних держав, що треба 
..щось" зробити, щоб зоргані
зовано, постійно й система
тично ліквідувати щілини в 
їхньому фронті, були відві
дини Лестера Пірсона, який 

разом із двома іншими мі
ністрами дістав від 15 дер-
жав-членів НАТО спеціаль
ний мандат на виготовлення 
конкретного пляну, як збе

регти між тими 15 західніми 
іержавами таку єдність, щоб 
вона не порушувалась внут
рішніми пристрасними спора
ми з голосним відгомоном у 
всьому світі, як ось, напр.. 
спір за Кнпр між Англією і 
Грецією та Грецією і Туреч
чиною, спір ЗДА з Іеляядісю 
за американську базу на Гі 
території, чи одвертай осуд 
Францією Багдадського пак
ту , покликаного до жнттл 
Англією і Америкою. 

Прикметною рискою всіх 
держав вільного світу є те. 
іцо вони одна одну „знахо
дять" в моменти великої не-
Зезпекн та одна про одну 
„забувають" в періоди за
тишшя і міжнародного пере
мир'я. Так було, коли віль
ному світові загрозив німець
кий тоталітаризм, так само 
було, коли після війни пока-
іав зуби совстський тоталі
таризм. За сталінської „хо
лодної війни" і одвертого оо-
грожування війною та п'ятн-
колонннцькимн авантюрами 
кожне засідання Ради НАТО 
5уло маніфестацією сдпости. 
Далеко виразніша й чнткіша 
була також лінія поділу- на 
терені Об'єднаних Націй. Зві-
д о м л є ння з Г е н еральної 
Асамблеї раз-у-раз говорили 
про голосування в пропорції 
55 „за" і 5 комуністичних 
держав „проти", або з Ради 
Безпеки — 10 „за" і 11-ий 
ізольований Совстський Ооюз 
із своїм терористичним „ве
то". Совстська тактика усмі-

Націй, — фактом є. що всі 
американці відразу недовір
ливо насторожуються до та
кого пляну. знаючи, чим пах
не і чим погрожує співпраця 
з Совстами та їх сателітами 
в таких справах, які вимага
ють 100%-ої взаємної льояль-
ностн, коли по комуністично
му боці нема тієї льолльнос-
ти ні на 1'", . 

Слабим пунктом едностн 
вільного світу є його індиві
дуалізм, нерозривно пов'яза
ний з його демократичним 
характером. Нема ніякого 
сумніву, що в цьому пункті 
комуністичний світ сильні
ший : недарма Хрущов, кида
ючи громи на небіжчика 
Сталіна за його диктаторську 
поведінку супроти партійних 
„товаришів", а усієї закор
донної політики назвав тіль
ки один промах супроти Тіта 
і його комуністичної Югосла
вії. Днктаторсько-наказовнй 
принцип, що визначає послух 
УСІХ сателітних держав пе
ред Москвою, як диспозицій
ним осередком у справах за
кордонної політики., надзви
чайно облегшус це завдання 

Совстському Союзові, яи лі
дерові комуністичного світу. 
Коли ж навіть с розбіжності 
між Москвою і Пейпінґом, то 
комуністична система виклю
чає винесення таких розбіж
ностей на публічний форум. 
Наскільки гірша, складніша 
й трудніша позиція Америки, 
як лідера вільного світу! Тут 
не тільки кожна держава мас 
власні інтереси — що с річ
чю природною, - - але й, не 
запитуючи своїх союзників і 
приятелів — стосус такі ме
тоди для забезпекн своїх ін
тересів, які в буквальному 
розумінні вбивають держав
них репрезентантів тих со
юзників: адже на Кнпрі зги
нув американський віце-кон
сул тільки через те, що там 
шаліє публічний терор сто-
сований, з одного боку, ан
глійською поліцією, а з дру
гого — грецьким підпіллям. 

Проте, здоровий розум та 
свідомість спільної небезпеки, 
що її несе з собою комуніс
тична зараза, завжди пере
магали на Заході. Не можна 
мати сумніву, що вони й на
далі перемагатимуть. 

АМЕРИКА ОЧИМА ФРАНЦУЖЕНКИ 

ІДО З ГРАНИЦЯМИ? 
Лондон, 15 червня 1956. —І тих провінціях на схід від 

Численних двосторонніх сою 
зів між різними країнами 
вільного світу тут не названо. 

„Заковика" о д н остайпого 
фронту Заходу полягає в то
му, що, власне, в рямцях 
названих військово-політич-
них союзів раз-у-раз виявля
ються менші н більші роз
біжності не тільки в теоре
тичній поставі, але й у прак
тичному підході до різних 
важливих міжнародних справ. 
Нема яскравішого доказу на 
це твердження, як три візити 
високих закордонних гостей 
у Вашингтоні протягом ми
нулого і цього тижня: кана-
дійського міністра закордон
них справ Лестера Пірсона, 
західньонімецького канцлера 
Конрада Аденауера і фран
цузького міністра закордон-гпомадський актив, якби де відносно обмеженого гурту ен

тузіастів народної справи в нашій спільноті долучувались н н х справ Християни Піно. І 
все ночі СИЛИ, ию могли б вести і виконувати роботу на міс- знову парадоксальне явище: 
цях. Саме тих в'лплнпх та енергійних енгузіястів народної найбільша одиозгідність у за-
справи нам найбільше бракує — і їх треба знайти. кордонній політиці панус те-

цію. Коли вже й раніше 'бу
вали поважні розбіжності у 
підході до комуністичного 
світу (напр., визнання Ан
глією комуністичного Китаю 
і переконання, що співпраця 
з Пейпінґом може привести 
до скріплення „тітоїзму", 
себто націонал-комунізму се
ред китайських комуністів і 
послабити їх зв'язок з Мос
квою), то тепер ці різниці 
думок поглибились. Правда, 
вони стосуються не принци
пів, а тактики, але в прак
тичній політиці границя між 
політичними принципами і 
тактичними ходами часто за-
тирасться, і це сприяє непо
розумінням. Це байдуже чи 
французький міяістер Піно 
пропонує з принципових чи 
тактичних мотивів об'єднува
ти американські й совстські 
фонди, щоб разом розподі-
люватн їх потребуючим у 
світі під егідою Об'єднаних 

У видавництві „Оксфорд 
Юніверсіті Пресе" вийшла 
книга Єлнсаветп Віскемани: 
„Східні сусіди Німеччини'" 
Авторка розглядає в своїй 
книзі одну з найболючіших 
справ нашої доби: розмежу
вання між народами Цен
тральної Европи. В книзі по
дано кілька політичних мап, 
що показують конфігурацію 
границь Німеччини в мину
лому. Наші очі звикли вже 
бачити на мапі Европи Ні
меччину, розділену надвоє, а 
про Східию Прусію, де на мі
сці Кенігсбергу красується 
,К а л і н і н г р а д" або про 

Шлезьк, помалу забуваємо. 
Мали німецької імперілліс-

гичної експансії за часів Гіт-
лера, які подас авторка кни
ги, показують ненаситність 
цього божевільного капрала: 
на них бачимо Польщу під 
іменем „Генеральної губер
нії", Чехію, як „Протекто
рат", частину СхідньоІ Укра
їни як „Імперський коміса
ріат". Народи всіх цих країн, 
включно з балканськимв 1 
балтійськими, маля б бути 
виселені на схід або просто 
винищені, щоб дати місце 
„народові — панові". 

Програвши імперіалістичну 
війну, Німеччина втратила 
східні території. Особливість 
цісї втрати полягає в тому, 
що німецька людність схід-
яіх областей не могла лиши
тися на старому місці, а бу
ла виселена на захід. На мі
сце виселених прийшли інші 
народи: росіяни, поляки, че
хи, словаки. Коли Італія до
бивалася прилучення півден
ного Тнролю, то вона мала 
на це підставу, бо там жнлн 
італійці. Але тепер німцям 
довелося б „визволяти" не 
людей (вони живуть у Ви
хідній Німеччині), а землю, 
де жили раніше німці, а те
пер — інші народи. Поляки 
і чехи (вдома і на еміграції) 
рішуче проти повороту висе
лених німців у східні облас
ті. Зокрема поляки виявили 
велику плодючість в здобу-

Одри і Нанеси. 
Французький ж у р н а ліст 

Бертрам де Жувонель поста
вив був у 1952 році пропо
зицію: помирити поляків і 
німців коштом західні* укра
їнських і білоруських тери
торій: мовляв, треба дати 
Польщі „східні креси", а то
ді поляки віддадуть німцям 
землі на схід від Одрн. Цей 
плян не знайшов прихиль
ності! серед поляків. Поль
ські емігранти в Европі ма
ють багато в своїх рядах 
„кресовців". Вони мріють про 
Львів і Бильно, а разом з тим 
хочуть мата на заході гра
ницю над Одрою. 

Час іде. Уже підростає но
ве покоління серед німців, 
виселених із східніх областей 
в Західню Німеччину:*це по
коління вростає в нові обста
вини, і „країна батьків" стає 
йому чужою. (Те саме дієть
ся з поляками, що прийшли 
з Галичини в колишні ні
мецькі області). 

Політика мусить числитися 
з фактами. Це висловив не
давно в своїй книзі бувший 
американським високий комі
сар у Німеччині МекКлой: 
на Його думку, Німеччина 
мусить зректися надій на від
новлення границь 1937 року 
на сході. Того самого погля
ду с й Єлисавета Віскемани. 

На підтвердження цього 
можна зазначити й те, що 
згоду на виселення німців із 
східніх областей дали також 
західні великодержави. І хоч. 
за відомою формулою, землі 
на схід від Одрн-Найссв пе
редано полякам для „тимча
сової управи", але ця тимча
совість перетворюсться в дав
ність. Можна сказати з пев
ністю: чим більше буде до
магатися уряд ЗахідньоТ Ні
меччини відновлення перед
воєнних границь на сході, 
тим більший успіх матиме 
комуністична пропаганда між 
чехами й поляками і тим 
сильніші будуть впливи Мос
кви на ці народи. 

П. А-

Наіігостріше, здасться, кри
тикували • цк/ країну деякі 
{мігранти, що прибували до 
ЗДА після другої світової 
війни. Тепер ця критика при
тупилася, новоприбулі врос
тають в нову землю і звика
ють в загальному до тутеш
ніх умовни життя, таких від
мінних від умовив „старого 
краю". Новоприбулим часто 
не подобалася ця багата і 
вільна країна, бо вони ніколи 
не думали бути емігрантами, 
а опинилися тут внаслідок 
незалежних від них подій. 

Критикують ЗДА і деякі 
чужинці, які прибувають до 
цієї країни тільки на корот
кий час. Деякі роблять це в 
дотепній формі, і американ
ські часописи та журнали 
часто передруковують ці кри
тичні зауваги, бож. здасться, 
немає в світі іншої країни, в 
якій можна було б усіх і вся 
так критикувати, як тут. 

Однак, не всі відвідувачі 
критикують ЗДА. Ось недав
но перебувала в цій країні 
впродовж шістьох місяців мо
лода французька студентка 
з Парижу. Моніка Серес, яка 
вирішила спростувати всі ті 
перекручені вістки про Аме
рику, що їх поширили в 
Франції інші відвідувачі. Пе
ребуваючи в ЗДА, вона від
відувала фабрики, фарми, 
школи різних типів, копаль
ні, тваринні фарми, великі 
департаментові крамниці, му
зеї, — побувала навіть у по
хоронному закладі. В кожно
му містечку і місті вона жи
ла по кілька днів в амери
канських родинах, не заїж
джаючи зовсім до готелів. 
Різдво провела в негритян
ській родині. 

Свої враження з цісї краї
ни вона описала в недільно
му журналі „Ню Иорк Тайм-
су". 

Авторка пише, що францу
зи мають неправильне понят
тя про американську жінку. 
Вона не є „розпещеною 
стрункою богинею, яка не 
вміє вести домашнього госпо
дарства", бо постійно пере
буває в клюбах. Це правда, 
пише молода парижанка, 
американка менше витрачає 
часу на веденая домашнього 
господарства в порівнянні з 
французькою жінкою, але це 
тому, що вона мас пвлосмо-
кп, машини до прання і ав
томатичне начиння до варен
ня, в якому приготовляє 
страву за кілька хвнлвя. Ев-
ропейська жінка щоденно ку
пує харчі в крамницях, а тут 
фірми постачають харчі до
дому, які можна довше пере
ховувати в холодильниках, 
що є в кожному мешканні. 

Французька жінка завжди 
мусить конче щось зварити 
своєму чоловікові на полуд
нє, а американець вдоволя-
сться маленьким „сендвічем". 
І тому американка мас час 
на працю поза домом і вдо
ма, може працювати на гро
мадській і культурній ниві, 
бо мас майже на два місяці 
більше вільного часу як 
француженка. 

Американські ч о л о віки, 
твердить паризька студентка, 
це ие ті „атлетичні колоси", 
як їх уявляють в Европі, — 
які постійно перебувають по
за домом, працюючи в бю-

ІІАУКОВК Т-ВО ЇМ. Ш Е В Ч Е Н К А 

У СТОРІЧЧЯ НАР0ДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збірний праць І статтей, приготованих па Наукову Конференцію 
12 1 13-го травня 1956. 

(16) 

О. Кульчіпгький 

ПСИХОСОЦІЯЛЬШ АСПЕКТИ „МОЙСЕЯ" 
Неомасоплсна одиниця засуджена масою за те, що проти

ставиться природній тенденції людини у масі добровільно зрек
тися своєї особовостн, залишитися у стані інертності! маси. Од
нак інертність маси соціологічної подібно, як маси у ф і с к а л ь 
ному розумінні, с навантажена потенціяльною енергетикою, 
і це зазначиться у візії Франка в кінцевому образі перетворен
ня маси: 

Через гори полинуть пк птах, 
Лордам в бризки розкроплять, 
ЄриХОЇІСЬКІ Мури мов лі/7 
Звуком трубним розтоплять. 

Соціяльна психологія, що особливо від часіп виступленая 
еспаяського філософа Ортегв-і-Ґасе, який охрнстнв нашу епо
х у знаменною назвою книжки „La rebellion de las masas" при
святила особливу увагу проблемі пенхосоціяльного опису маси. 
Аналізи, соціяльної психології у сутньому небагато нового до
кидає до наведеного квазі-феноменологічного схоплення суті 
маси п поетичній візії Іп. Франка. Йдучи шляхом найглибшого 
може і ЙЙЙіфаіДбгЬ ДбслІДінгі:а маг, ҐаЛгера (Thoodor Geiger; 

!„Die Masse und ihre Aktion") можна б визначити масу в соціо 
логічній термінології, як „необмежену спільність одиниць, що 
їх можна вважати однаковими і що разом творять аморфний 
аґльомерат тобто безфюрмну, незорганізовану, нерозчленовану 
збірноту. Вона — у противенстві до юрби, що с масою зібраною 
на одному місці і в одному часі та захопленою одним об'єдную
чим почуттям, існус найчастіше п стані простірного розпоро
шення, так що можна говорити про „народну масу" такої, на
приклад, території як З'сдннені Держави. Вона визначається 
далі доволі незначним ступенем внутрішньої спаяностн, бо по
чуття приналежности членів маси спирається тільки на подіб
ності настанов і тенденцій кожного із її членів, що виникає 
з подібности становища, особливо матеріяльного, кожного чле
на маси, а не з усвідомлення спільної цілі спільної дії (за von 
Wiese теж з деяких пов'язаностен, виникаючих із спільних пе
реживань і спільної долі ) . Назверхня подібність стилю життя 
членів маси, в противенстві до внутрішньої пов'язаності!, йде 
звичайно д у ж е далеко. Як філософія екзнетенціялізму особли
во підкреслює (Гайдегтер), ця подібність виникає із загально
го пристосування до тієї загальної схеми поведінки, що ви
значується словом „так робиться" (у нім. „man", франц. „on"). 
Кожний член маси одягається — „як одягається", поводиться 
— „як поводиться", живе — „як живеться" 

вартостей. Про спільноту ідей і ідеалів і про спільне ставлення 
до сфери вартостей не може бути, однак, вже тому мови, що, 
як завважує Гайдеґґер, з думкою про пролетарську масу — 
переміна на масу, „омасовлення" саме починається із момен
том „дезінтеграції" вартостей, тобто „розпаду", загину ідей і 
ідеалів. Маса за Гайдегґером є тому видідичена із культурної 
спадщини, вона часто добровільно, — відрізана від вищого ду
хового життя. 

У своїй характеристиці маси Ганґер поминає одну її при
знаку, що н д у ж е виразне зазначення дало основу до особистої 
драми „Мойсея": протиставлення маси одиниці. „Які б не були 
різнородності в поняттях маси і різні значення, що їх цьому 
особливо пливкому поняттю дасться, — пише Райвальд. ні
хто не може заперечити, що поняття маси протиставиться по
няттю індивідуальносте". (Райвальд оп. ціт. стор. 14). „Однією 
з фізіологічних функцій маси є саме абсорбувати людську осо
бовість, включати и в ширшу одність" (ібід. 143). 

Райвальд пояснює цей процес у психоаналітичному дусі 
обставиною, що „особовість, з якої сучасна людина є така гор
да, може теж стати для людний таким гнітючим тягарем, що 
вона приходить до бажання позбутися того тягару". (ibidem, 
143). Це побажання згаданий автор розглядає як змагання лю-' 
дини до встановлення одности (поміж собою та оточенням) як 

Ця схема стилю визначується особливо в тій формі су- в часі, коли ще окремішність одиниці, що була ще дитиною, не 

pax, граючи4 в гольфа та пе
ресиджуючи в клюбах. Фран
цуз дуже здивувався б, ко
ли б побачив американця з 
лопатою в-руках, як він ара-
лює коло дому, малює кімна
ти свого мешкання, направ
ляє його, прибиває на стінах 
образи, щоб заощадити дола
ра, — так само, як це робить 
„французький буржуа", щоб 
заощадити франки. Амери
канець передусім це „фамі-
лійннй чоловік", для якого 
дім — „його твердиня". 

У праці в підприємстві аме
риканець не .є такий форма
ліст як француз, і своїх під
владних вважає він не за 
нижчих вір себе людей, а за 
колег. В товариському житті 
американець шанобливий до 
жінок і не вимагає від них 
такої праці, як вимагають у 
Франції. Під час товариських 
зустрічей - американець не 
любить говорити так багато, 
як француз. Правда, в аме
риканців . не видно деколи 
тієї інтелектуальної глибини, 
якою відзначаються францу
зи, але вони ие менше гос
тинні. Зате американці біль
ші оптимісти, енергійніші і 
мають більше доброї волі. 

Американський фармер — 
це не окремий ТИП ЛЮДИНИ, 
як це є у Франції. Амери
канський 'фармер — це та
кож і „бианесмен", який ку
пує і продає свої продукти 
так, як продають на біржі 
акції. Французький фармер 
любить свою землю, працює 
на ній часто ще й кіньми та 
волами, а тут все це викону
ють машини. Француз пра
цює на ріллі як городник у 
городі, а американець веде 
своє господарство, як підпри
ємець свою фабрику. Фран
цузька авторка підкреслює, 
що вже в перший день зна
йомства фармер в стейті 
Айова сказав їй, скільки при
бутку дав йому фарна, а 
французький селянин ніколи 
цього ие скаже, і навіть його 
родина цього не знає. Аме
риканський фармер нічим не 
відрізняється від мешканців 
міст, — . вія цікавиться не 
тільки домом, але й політи
кою і громадськими спра
вами. 

Моніка > Серес відвідала 17 
фабрик, в яких зауважила 
велику чистоту, а подекуди 
навіть лкжсус. Вона була за
хоплена точною синхроніза
цією праці' машин і людей. В 
одній ФордовіЙ автомобільній 
фабриці мала вона нагоду 
переконатися, що робітники 
зовсім не перемучуються пра
цею, бо всю важку роботу 
виконують* машини. Та най
більш здивували авторку де
мократичні відносини між ке
рівниками і робітниками. 

Американські студенти не 
перемучують себе навчанням 
так, як французькі. Вони ма
ють багато часу на товарись
ке жаття, бо коедукація є тут 
у всіх типах шкіл, а в Фран
ції тільки в університетах. 
На думку Серес, студенти в 
П батьківщині стоять під ін
телектуальним оглядом вище 
від американських, бо більше 
вчаться в школах, але вна
слідок цього більше перему-
чуються ^.вакінчившн студії, 
неохоче л$ртаються до на
уки, щоб поглиблювати ft 
поширювати свої знання. Не 
так в Америці. Тут студенти 
люблять шкільне навчання, 
і тому в шіюлах різних типів 
можна знайти старших „уч
нів", які "^навчаються аж до 
смертя". 

Французькі студенти не 
працюють під час ферій. бо 
мусять тоді Відпочивати. Аме-
рнканські студенти можуть 
працювати під час ферій, бо 

(Закшчення на стор. 3-W) 

спільних контактів, що їх Гайдеґґер у своїй екзистенціальній 
філософії, яку в значній частині можна б назвати „онтологією 
щоденщини", назвав „балаканиною" („das Gerede"). Вихідною 
точкою „балаканини" є в мові заснована „Небезпечна можли
вість, почуте слово сприймати поверхово і Дальше передавати, 
не засвоївши собі означеної словом речі у її глибині. Таким чи
ном розмова сплощується до балаканини, що веде до пересвід
чення: „річ мається так^Йо так про неї говориться".* 

Назверхчя подібність стилю і способу життя є у відворот
ній пропорційності, як ми вже згадали до внутрішньої спільно
ти, а це тому, що внутрішня спільнота може виникати тільки із 
спільноти ідей і ідеалів, тобто із спільного ставлення до сфери 

• - - • і 

О. Boilnow: Existent philosophic, crop. 45. 

зазначувалася, тобто у першому дитинстві, яке відчувазмо як 
„втрачений рай", „гарантію мира й безпеки". Туга за юним 
станом станом річей є однією із головних причин прагнення 
людини „злитись з масою" 

Поминаючи, як ми згадали, важливу квалітативну призна
ку маси, и антиіндивідуальну і антштерсональну напрямленість, 
Гайґер звертає з квантитативної і динамічної точки зору увагу 
на інший аспект маси. Порівнюючи масу в соціологічному ро
зумінні з масою у фізикальному значенні, вважає її в одному 
і другому випадку депозитарієм потенціальної енергії. Ця енер
гія у випадках перетворення маси в юрбу і як сила деструк
тивна і як сила продуктивна, значно перевищує, як ми це ба
чили і в закінченні „Мойсея", суму індивідуальних сил, що 
з них вона складається. (Райнвальд, стор. 140). 

В І Р А Ж И В А . . . 
Віра жива! 
В дні легнодухостн, 

в дні безнадійяостн, 
в чорні хвилини 

нудьги І безмрійностп 
Хтось мені шепче слова: 
Віра жива! 
Злня час кине. 
Зникне все те, 

що гнітило зневірою; 
Серце, надп.чапе 

чистою вірою, 
Легко 1 вільно яідхне. 
Злнй час мине. 
Щастя, як сон — 
Соя золотий 

з голубими примарами, 
З ясними мріями, 

з любими чарами, 
котрим нема заборон. 
Щастя, як сон. 
Сни ж і люби! 
Вудь молодий, 
^ ^ золотий, опромінений. 
сяй, ніби прапор 

на сонці розвинення. 
Щастя свого пе гувв —» 
Сип і люба! 

МИКОЛА ВОРОННИ 
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КАТИ ПРО СЕБЕ 
ТЕКСТ СЕКРЕТНОЇ ПРОМОВИ ХРУЩОВА 

ПРО ЗЛОЧИНИ СТАЛІНА 
(12) 

ВІДЗНАЧЕНО ПОСТУП 
У ГРУЗІЇ 

СБО&ЖС •ТГД'ГгіШ.Т ysto ЧЕРВНЯ 1356: 
SS 

Промислова ГірЬдукція Грузії 
у 27 разів більша, аніж була пе
ред революцією.- Дагато нових 
промислових галузей виросло 
Грузії, яких не було там перед 
ренолюцісю: сталевариа, нафте
ни, машннобудінальна промис
ловість і т. д Давно вже злікві
довано там неписьменність, яка 
в дореволюційній Грузії охоп
лювала 78% населення. Чи мог
ли грузини, порівиюіочн ситу
ацію у своїй республіці з важ
кою ситуацією турецьких тру
дових мас, змагати* до того, щоб 
прилучитись де' (Туреччини? У 
1955 році Грузія.випродукувала 
у 18 разів більше схалі на особу, 
як Туреччина. Грузія продукує 
и дев'ять разів більше електрич
ної енергії па осоОу, як Туреч
чина. t 

Згідно з даними, "що їх магмо 
за 1950 рік, 65% всього населен
ий Туреччини — ііепнсьменне, а 
з-поміж жінок —« 80% непись
менних. Грузія, мас 18 високих 
шкіл із коло 39.00JD студентів, 
себто у вісім разів більше, як 
Туреччина (на Кожних 1,000 
мешканців). Ясно^шо в міру то
го, як розвивається економіка і 
культура і як зростає соціаліс
тична свідомість'п працюючих 
мас Грузії, висихає, джерело, з 
якого черпає сіюю.силу буржу
азний націоналізм. Як вияви
лось, не було в Грузії ніякої на
ціоналістичної організації. Ти
сячі -певніших . людей впали 
жертвою самоволі і боззаконно-
сти. Все цс сталося під ,.гені-
яльнпм" проводом Сталіна, „ве
ликого енна грузинського наро
ду ", як грузини.заиклн вислов
люватись про Сталіна. (Рух у 
залі). 

Свавілля Сталіна виявилося 
не тільки в постановах щодо 
внутрішнього життя країни, але 
й також у міжнародних взаєми
нах Совстського Союзу. Липне
вий пленум Центрального Комі
тету докладно розглянув причи
ни конфлікту з.Югославією. Це 
була скандальна ррля, яку тут 
відіграв Сталін.'- „Югославська 
історія" не мала таких проблем, 
що їх не можна було б розв'яза
ти шляхом дискусій між товари
шами. Не було виразної бази 
для виникнення цієї „справи", 
можна було цілком певно уник
нути розриву відносин з цісю 
країною. Правда* це не значить, 
що югославські провідники не 
робили помилок/або що вони не 
мали недоліків. Але ці помилки 
й недоліки роздув.у диковин
ний спосіб сам Сталін, що у ви-
сліді дало розрив" відносин з 
приязною державбю. Пригадую 
перші дні, коли конфлікт між 
Совстським Союзом і Югосла
вією почав штучно розбухати. 
Раз, коли я приїхав з Києва до 
Москви. Сталін просив мене від
відати його. Показуючи мені 
копію свого лисха,,впсланого Ті-
тові. він спитав:'„Чи ви читали 

ї м ? " •'• ' 

СТАЛПІ Ґ AJP-Д П Т У С 
„ПАДІННЯ;' ТІТА 

Не чекаючи, моєї відповіді. 
Сталін відповів'сам: „Вистачить 
мені кивнути мизипцем 1 Тіта 
не буде! Він упаде". 

Ми дорого заплатили за оце 
„кивання мнзинцем"'. Ця заява 
Сталіна проливає світло на його 
манію великосЛі, *алс він діяв 
завжди в такнй'соасіб: „Я кив
ну мнзинцем і — но станс Косіо-
ра": „я кивну мнзинцем удру
ге — і не стане Гїбстншова та 
Чубаря"; „я кивну мнзинцем 
ще раз — і пропадуть Возиесен-
ський. Кузнсцов ,і багато ін
ших !" v 

Але не сталося цього з ті-
том. Байдуже, чи сильпо чи сла
бко кивав Сталін. .Байдуже, чл 
кивав пін мизипцем чи чимось 

іншим, чим вій міг трясти. Тіто 
не впав. Чому ? Причина в тому. 
Що .у випадку непорозуміння з 
югославськими товаришами Ті
то мав за собою державу й на
род, якай перейшов тяжку шко
лу боротьби за свободу і неза
лежність, народ, який підтримує 
своїх провідників. 

Бачите, до чого привела С ra-
лінова манія велвкостн. Ьін зо
всім утратив почуття реальиос-
ти. Він виявляв свою підозріли
вість 1 зарозумілість не тільки 
Щодо окремих осіб в СССР, але 
в щодо ЦІЛИЙ партій і народів. 

Ми уважно перевірили справу 
з Югославією і знайшли пра
вильну розв'язку, яку схвалили 
народи Совстського Союзу і 
Югославії, як також працюючі 
маси народних демократій і 
всього прогресивного людства. 
Ліквідацію ненормальних взає
мин з Югославією перепеден ) в 
Інтересі всього соціалістичного 
табору, в інтересі посилення ми
ру в усьому СВІТІ. 
Дозвольте пригадати теж т. зв. 

„змову лікарів". (Рух у залі). 
Насправді такої справи взагалі 
не було, коли не брати до уваги 
заяви лікарки Тнмашук, на яку 
хтось вплинув чи дав їй відпо
відне доручення (до речі, вона 
була неофіційним співробітни
ком органів державної безпеки), 
щоб вона написала листа до 
Сталіна про те, що лікарі, згід
но з загальною думкою, засто
совують неправильні методи лі
кування. 

Такого листа вистачило для 
Сталіна, щоб зробити неіайішй 
висновок про Існування змоьи 
лікарів у Совстському Союзі. 
Він наказав ув'язнити цілу 
групу видатних совстських спе
ціалістів медицини. Він особисто 
дав Інструкції про ведення слід
ства в цій справі і про методи 
допитування ув'язнених. 

СТАЛПІОВІ ПОГРОЗИ 

Він наказав закувати в кай
дани академіка ВіноГрадова і 
бити Інших ув'язнених. В нині
шньому з'їзді бере участь, як 
делегат, колишній міиістер дер
жавної безпеки товариш Іґна-
тьсв. Сталін заявив йому корот
ко: „Якщо вн не добуде.є приз
нання від лікарів, то ми скоро
тимо вас на цілу ;-олову'. (Галас 
У залі). 

Сталін особисто кликав до се
бе слідчого, давав йому інструк
ції, дораджував, яких метод тре
ба стосувати. А вони булл прос
ті ці методи: бити, бити і ще раз 
бити. 

Незабаром після ув”язнення 
лікарів ми, члени Політбюра, 
одержали протоколи їхніх зіз
нань: признання до вини. Роз
давши ці протоколи, Сталін зая
вив нам: „Ви були сліпі, як ма
лі котята. Що ж би було без 
мово? Вся країна пропала б, 
бо ж ви не вмісте розпізнавати 
ворогів." 

Цю справу зреферовано і по
дало так, що ніхто не міг ствер
дити даних, на яких було побу-

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ютика, Н. Й. 

Вистава „Гайдамаків". 

27 травня місцевий відділ Co* 
юзу Українок Америки запросив 
театральну студію Сиракюзькоі 
філії ОДУМ з гостяиною виста
вою. Студія працює під керів
ництвом режисера Миколи Мах
новського 1 показала нам свою 
першу роботу: „Гайдамаки", — 
інсценізацію поеми Шевченка 
Культурно - освітня рефереитка 
відділу СУЛ п. Ярослава Томич 
сказала вступну промову, що в 
ній вияснила історичне тло ви
никнення гайдамаччини і нага
дала, як цю епоху життя нашо
го народу змалював в своїй по
емі Шевченко. Промова закін
чилась, а з-за завіси полинув 
спів: „Думи мої, думи мої, ли
хо мені з вами...'". 

Розсувається завіса 1 три дів
чини починають переказувати 
текст поеми. їх було три Ніна 
Новохатко, Маруся Паливода і 
Людмила Дцдснко, але всі три 
вони були одно. Дівчата скінчи
ли „Інтродукцію", розсунулась 
друга завіса І розпочалась пер
ша частина поеми: „Ярема*. 
Всю поему показано в трьох ді
ях: в першій дії — Ярема, Кон
федерати і Титар, друга — 
Свято в Чегириці, Треті півні І 
Червоний бенкет і остання дія 
— Бенкет в Лнсявці, Лебедин і 
Епілог. Вся вистава закінчу
ється знову співом: „Думи мої, 
думи мої . . ." Вистава Йшла без 
суфлера І вже це одно показує, 
яку велику й серйозну роботу 
проведено студією, готуючи цю 
першу свою постановку. Коли 
виключити з складу студії до
свідченого аматора п. Василя 
Павслка, який бездоганно про
вів свою відповідальну ро:но 
,,Лейби" та самого режисера п. 
Миколу Махновської J, на долю 
якого припало аж дві ролі: Кон
федерата та Мелхиседека, то 
весь склад студії творить мо
лодь, але як же чудово вона 
грає!! Ось перед вами сцена зу
стрічі Яремі:, що його грав п. 
Володимир Трускало, з Окса
ною, в ролі якої виступала Ла
риса Павслко. Треба мати не
абиякий хист і провести велику 
роботу над ролями, щоб так 
просто, правдиво провести цю 
сцену, без жадної штучкостн і 
напруги. Ось „Червоний бенкет" 
і незабутня, постать Залізняка, 
що її показав глядачам п. Ми
кола Новохатко, ось „Лебедин" 
І Євген Павелко в ролі ,,Гонтн". 
ось „Запорожець" — Анатолій 
Голодід. ось „Гайдамака" — п. 
Леонід Дідснко. ось „Конфеде
рат" — п. Анатолій Кучереико. 
ось весь чоловічий склад сту
дії. — і кожен на своєму місці, і 
кожсп дорисовує поему, 1 жад
ного з цього молодого складу 
студії не можна згубити, бо ко
жен з них напам'ять знав всю 
поему, а це не так то просто! Це 
не є вистава аматорів, де все 
базується на суфлерові — це 
вистава студійців, що закохані в 
свою працю- і -робота вад Д”айі 
дамлкамн" для кожного з них с 
може найсвітлішим етапом ціло-

жлнвість побачити в вжотутіиі 
роботи Студії, а студійці пока
жуть своїх „Гайдамаків" в ба
гатьох українських осередках 
інших міст Америки" . . . 

М.О. 

Рачестер, Н. Й. 
Академія в чест* Гол. Отамина 

Отава Петлюр*. 
Старанням Українського Кби-

Гового Комітету в Рачестер, 
П.. 20 травня українська 

громада вшанувала аам ять Гол. 
Отамана Снмона Петлюри Жа
лобною академією. Академію 
попередили панахиди » укр. 
церквах Рапестеру. О год. о-*18 
в залі Акр. • Амер. Клюбу від
булася академія. Амер. Гнмн 
відспівав Укр. Національний 
Хор. Голова місцевого Від. УКК 
п. Шевчук К. в короткому сло
ві згадав велич духа св. хюм. 
Снмона Петлюри та зо проси в 
присутніх вшанувати пам'ять 
великого Сина Україна одно-
хвилишіою мовчанкою. 

Пан В. Андрушни, місцевий 
праілшк, англійською мовою 
передав історію воскресіння 
Вільної Соборної України та 
змалював постать св. пан. С. 
Петлюри. Він привітав пред
ставників амер. влади та попро
сив до слова суддів Джозефа 
Фріц і Джорджа Томаса Колге-
ил. Достойні гості судді у с*о-
Пому слові доказали глибоке 
заіятересуваяня та знаная полі
тичних проблем України і під
креслювали вагу одностайного 
спротиву українців проти кому
нізму від 19ІТ р. 

Петлюра — це український 
Вашингтон, сказав суддя. Ва
шингтон вивів американський 
народ до свободи. Генерал Пет
люра упав, бо боровся проти, 
комунізму, який тепер загрожує 
всьому світові. В концертовій 
частині виступав Український 
Національний Хор, який проспі
вав: „Вилітали сизі орли" 

Аидрія) відправлено заупокійні 
Службп Божі і Панахиди за віч
ний спокій душі сл. пам'ятк Го
ловного Отамана. 

3-го червня, в Народному До
мі при вулиці Мартин, відбула
ся академія. Якщо до того ще 
згадати, що 19 травня відбулося 
Наукове засідання місцевогс 
Відділу УВАН споціялгяо при-
свячене пом'яті С. Петлюри — 
то треба признати, що грома
дянство Дітройту сповнило свій 
обов'язок. Громадський Комітет 
і вилоиений ним Діловий Комі
тет — справилися з організаці
єю 30-рІчноі смерти Гол. От. С 
Петлюри. Особливо треба під
креслити співпрацю в цьому 
відношенню, всіх ДІЮЧИХ на те-
реяі Дітройту громадських орга
нізацій, на чолі з місцевим УКК 
І Федерацією Американських 
Українців стейту Мншиген, і 
ініціятиву та фактичне здійс
нення всієї справи відзначення 
цієї дати — місцевого Відділу 
Об'єднання бувших Вояків Ук
раїнських Армій, на чолі з голо
вою управи п. Ф. Лнпецькнм та 
секретарем п. Д. Нестеровнчем. 

Заслуговує на увагу, що від
булося наукове засідання укра
їнської н а у к о в о ї організації, 
якою є УВАН, присвячене С. 
Петлюрі, що на ньому доповідав 
проф. М. Ветухів, голова УВАН 
в Америці. Другу доповідь на 
тему „С. Петлюра 1 наука" ВИГО
ЛОСИВ проф. їв. Розгін. Третою 
точкою цього засідання були 
„Врожіння учасників визволь
них змагань від зустрічів 1 спів
праці з Головним Отаманом". Ш 
всю виповнив генерал М. Крат. 

Панахиди в наших православ
них Церквах відбулися з на
лежною урочистістю. 

Кульмінаційною точкою від
значення 30 роковин смерти Гол. 
Отамана була академія. Так уже 
у нас прийнято, що від кількос* 
ти учасників, форми 1 якостя 
мистецької частини І змісту свя
точного р е ф е р а т у , залежить 
оцінка академії. В даному ви
падку треба признати, що на 

Стейтен Айленд, Н. Й. 
Свячено 1 Свято Матері з гагіл-

^^^^^Sj^^is^i^Vu^i^^ 

доване слідство. Не було також і ро життя. Ми дуже вдячні на-
можливостп перевірити факти з 
допомогою контакту з тими, що 
призналися до вини. 

Все ж таки ми відчували, що 
справа ув'язнених лікарів — 
сумнівна. Мн знали багатьох 
з-поміж цих лікарів особисто, 
бо ж вони лікували нас самих. 
Коли ж ми — після смерти Ста
ліна — перевірили цю „спра
ву"', то виявилося, що вона бу
ла сфабрикована від початку до 
кінця. 

Цю ганебну „справу" запо
чаткував Сталій. Але все ж та
ки йому не вистачило часу до
вести цю справу до такого кін
ця, як він собі його уявляв. І з 
цієї тільки причини лікарі зали
шилися живими. Сьогодні ВСІ 
вони реабілітовані. Вони пра-

шому Відділові СУ А. Що дав 
нам можливість побачити цю 
першу роботу Студії. Тішимо се
бе надією, що ми матимемо мо-
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і 

УПРАВА П. ВІДД. ООЧСУ 

АВТ0БУС0ВУ"ІіРОГУЛЬКУ і 
-І ДО ТОРОНТА 

Vil З У С Т Р І Ч ! 

УКРАЇНЦІВ ЗДА І КАНАДИ. 
що відбудеться 

В ДНЯХ 30-го ЧЕРВНЯ і 1-го ЛИПНЯ 1956. 
ВПГЗД автобусів в п'ятницю 29-го червня, о годині 7:30 

вечора. ПРИЇЗД до Ню Порку в понеділок год. 7-ми рано. 
Зголошення приймається 

в Канцелярії ОРЧСУ, 128 Second Ave., щоденно в год. 7:30— 
” 9:00 вечора. 

Середа, JW-ro ОСТАННІЙ ДЕНЬ зголошень. 
+ Квитки переїзду в обі сторони $19.50 4f 

цюють на тих самих станови
щах, па яких працювали перед 
тим." і вони лікують видатних 
осіб, не виключаючи б членів 
самого уряду*. Вони користу
ються пашим повним довір”ям І 
виховують свої обов'язки чесно, 
як виконували ft перед тим. 

В організуванні брудних і 
скандальних справ дуже істотну 
ролю відігравав запеклий ворог 
нашої партії, агент чужоземної 
шпигунської розвідки D є р I я, 
який вкрався в довір'я Сталіна 
Яким же чином цей провокатор 
міг добитися такої позиції в 
партії ft державі і стати першим 
заступником голови ради мініст
рів Совстського Союзу І членом 
Політбюра Центрального Комі
тету партії? Сьогодні встанов
лено, що цей злочинець видря
пався на верх урядової дробини 
через незчисленну к і л ь к і с т ь 
трупів. 

Чи були які познаки того, що 
Верія був ворогом партії? Так, 
були. 

(Далі буде). 

д о к а ГУМЕИНОІ 

„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що звайомит* IS 
давніх предків українського 

Понад 800 Ілиіі ірвв,И 
Crop. 160. 

ПША $2.5*. 
Замовляти: 

JS V 0 В О D А* 
Р. О. BOX 34в. 

JERSEY CITY З, N. J. 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ Т-ВО, і Т-ВО УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ 
Відділ МетрополЕ Ню Иорк У Ню Порку 

спільно влаштовують 

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

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, при 2-ІЙ Еве., ч. 140 

ТОВАРИСЬКИЙ ВЕЧІР 
.- . • Початок о 9-ій годині вечора. 

До танців приграватиме Оркестре Б о с о г о . Буфет у заряді Паяь. 
• Зали електрично холоджена • 

Запрошується членів і симпатинів обох Товариств з родпнамп. 

народе — муз. Киїастого. Допо
відь виголосив проф. Байбак Із 
Ню Порку. Ансамбль Бандурис
тів при ОДВУ відспівав „Встох 
хмара з-за Лиману" — (аранж. 
Смець), „Гев там у волі шелес-
тись осока" — (муз. В. Весо-
ловського), і „Пісню про Пет
люру", „Спомин комбатанта" — 
виголосив о. прот. Л. Фалько, а 
п. Гулін деклямуваа „Україно" 
— Ю. Клена. Хор СУМА співав 
Повстанські пісні 

На закінчений відспівано Ук
раїнський Національний Гнмн. 
Диригував Українським Націо
нальним Хором п. Ніж. Я. Мат-
ковський. а при фортепіяні був 
п. проф. І. Костниюк. 

Вщерть виповнена зали була 
доказом нашої духової сдиости 
та пошани до св. пам. С. Петлю
ри, котрий жив, творив і згинув 
за велику ідею ВільооІ Соборної 
України. 

Чистий дохід вислано для 
вдів по от. Петлюрі і Коноваль 
цеві 

Згода в вашій громаді дає 
гарні успіхи. 

Л. Оиуфріш. 

Дітройт, Міш. 
Велично ашаяовало шш'ать 

С Петлюра. 
Українці метрополітальяоі ок

руги Дітройту велично відзна
чили 30-ту річницю трагічної 
смерти С. Петлюри. 77 травня 
у всіх православних церквах 
(Св. Покрови, Св. Трійці 1 Св. 

• ПОВІДОМЛЕННЯ • 

Українська Вільна Академія 
Наум у США 

111/2 Вест 26 вул.. Н. П. 
В суботу, 28-го червня 1950 р. 
о 6-ій год дня в приміщенні 
УВАН у США відбудеться 

з а с і д а н н я 
СЕКЦДІ АНТИЧНОЇ ІСТОРП 

на якому 
проф. В. Стецюк 
зробить доповідь: 

„РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА 
П ДЕМОКРАТІЯ". 

Вхід ВІЛЬНИЙ. 
Керівництво ОиціІ 

Українська Вільна Академія 
Наук у США 

11 у7 Вест 2в вул., Н. И. 
В суботу, 28-го червня I960 p., 
о 7-ій год. веч., в приміщенні 

УВАН у США відбудеться 
з а с і д а н н я 

ПРИРОДНИЧОГО ВІДДІЛУ 
УВАН у США. 

Д о п о в і д і : 
проф. М. Ефремоа: 

„ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ 
МІНЕРАЛОГІЇ НА УКРАЇНІ"; 

проф. II. Иінішіи: 
„ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАР

СТВА І КОРИСТУВАННЯ 
ЛІСАМИ НА УКРАПИ". 

Вхід вільний. 
Керівництво Відділу 

заля була виповнена, як кажуть, 
„по береги". Прекрасно була 
удекорована с ц е н а , виконана 
відомим українським патріотом 
проф. їв. Лук'якчуком без вся
кої винагороди. Академія поча
лася без традиційного „відкри
вання", а деклямацісю поезії С. 
Моланюка „25 травня 1926", що 
П виконала учениця школи ук
раїнознавства ДІтроїт — Схід 
панна Хр. Камінська, Після то
го голова громадського і діло
вого Комітету п. • . ЛипецькиЙ 
виголосив коротку Інтродукцію 
до Академії ,Дух Петлюри" І 
злучені чоловічі хори „Бояп" І 
„Сурма" під диригуванням п. Б. 
Кушніра відспівали в'язанку пі
сень. Виступом оперової співач
ки п. Наталки Носеико і пре
красніш святочним рефератом 
п. Михайла Бажаисьхого закін
чився перший відділ Академії 
• Друга частина складалася 
реферату п. генерала Михайла 
Крага про свої зустрічі з С. Пе
тлюрою, монтажу - деклямпції 
учнів школи українознавства 
Дітройт - Схід СПІЦІЯЛЬІІО при
свяченій С. Петлюрі І виступу 
капелі бандурнстіп під мистець
ким керівництвом Гр. Кігтастого. 
що виконала ннзку народних, 
колись любимих С. Петлюрою 
і сучасних пісень, в тому І піс
ню про Ю. Тютюнника. 

Мимоволі нав'язується думка 
до дуже вдалої назви колпсь. г 
РеґенсбурзІ, написаної І виданої 
о. К. Даннленком брошури „С 
Петлюра в піснях І серцях ук
раїнського народу", і хочеться 
ще раз ствердити: так, С. Пет
люра справді в серцях, піснях, 
поезії І чині визвольних зма
гань українського народу — 
був, є 1 буде. І чим більше чужі 
1 свої вороги українського на
роду намагатимуться ім'я С 
Петлюри зневажити, відсунути, 
применшити — тим яскравіше 
воно виступатиме І діятиме се
ред нас тут і там, дома, на ши
роких просторах України, де 
зокріпочені онукн. діти, 1 навіть 
самі співтворці Петлюрівського 
чину, тяжко караються в КРИСИ?. 
духовій, СОЦІАЛЬНІЙ і націо
нальній. 

Р. І. 

Цього року Великдень при
пав так пізно, що невелику гро
маду українців у Стейтен Ай
ленд запросило сестрицтно ук
раїнсько - католицької церкви 
на традиційне спільне Свячене 
і несподівано гості опинялися 
також на Святі Матері, бо це 
•Зуло 19 травня 1956 р. 

Свячене відбулося по співаній 
Службі Божій, вполудне, в цер
ковній голі. По молитві о. па-
роха Павла Греськова і благо
словенні снідів. гості засіли до 
столів обнльно заставлених ве
ликодніми наїдками і калитка
ми. Весело при розмовах і спі
вах пройшов час до 2-ої години. 
Проведена збірка на церкву і 
зворот коштів дала 264 долари. 
Тоді о. порох П. ґреськів запо
вів, що того дня припадає День 
Матері, і будуть діти віддавати 
честь своїм матерям.' Отець na-
рох відкрий це свято звеличу
ванням Матері Божої, як най-
вищого Ідеалу для всіх матерей 
на землі. Найовятіша Мати сто
яла завжди при боці Хрнста. 
Вона ВІЧНИЙ прнмір для земних 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

Дезінформатори 
Газета „Новос Русског. Слово", 

що виходить в Ню Порку. хоч і 
називає себе „демократичною", 
а часто „єдиною демократичною 
російської газетою на еміграції", 
у ворожій поставі до національ
них оспірацій поневолених Мос
квою неросійських народів ні
чим Ие відрізнлеться від якоі ін
шої російської преси. 

Ця газета систематично про-
моячус або перекручує на свій 
лад вістки про визвольні зма
гання поневолених російськими 
імперіалістами народів з єди
ною метою заховати від російсь
ких читачів правду про націо
нальні взаємовідносини у т. за 
Совстському Союзі. Тут. закор
доном, вона, всупереч життьо
вим фактам, дезінфомує і росіян 
емігрантів і демократичний світ 
твердженнями, що „народи Ро
сії'" змагають не до національ
ної свободи („бо там всі рівні"). 
а лише до „СОЦІАЛЬНИХ реформ", 
які їм, мовляв, забезпечить „де
мократична Росія" після пова
лення большевнзму. І тому зая
ви „сепаратистів" про те, шо ук-

матерей, щоб вони турбувалися • раїнці чи білоруси борються за 
долею своїх дітей від уроджен
ня до гробової дошки. 

Реферат прочитала п. Ол. Се-
нютова про значення матері для 
українці!!, як поневоленої нації. 
Добра мати буде плекати в ді
тей духа посвяти, пожертви 1 
геройства. Так виборе крашу до
лю Україні. 

Під час реферату діти устави
лися кругом референтки на сце
ні, і коли вона закінчила поба
жанням щастя 1 здоров'я: ,,Дил-
же. Боже, нашим неням многн.х 
1 щасливих літ!! — всі діти за
співали „Многая Літа", а до спі
ву прилучилися всі присутні. 
Потім дівчатка заспівали: — 
„Для Тебе, мамо, квіти цвітуть" 
— на арію стрілецької пісні — 
,Летіла куля." — Слідувала де-
клямація двох дівчаток Карли 
Торис і Лесі Баран. Вони від
творили поезію — „Казки" — 
пера In. Савнцькоі. Перша рішу
че І відважно, а друга 9-лІтня 
полонила всіх ніжною Інтона
цією. Діти співали коломийки: 
Як мені вас не любити, мо.' 

рідна нене," та іпші. а потім ВИ
ВОДИЛИ гагілкн: ходили „Жуч
ка", вилися, як „Огірочки", — а 
проф. Іван Сенюта, розохотив
шися, взяв найменшу дівчинку 
за ручку, звернувся до присут
ніх жінок, щоб помогли йому 
співати: „Ми кривого танцю 
йдемо, кінця йому не знайде
мо."... Всі старші жінки співали 
гагілок зі сльозами в очах, при
гадавши собі, як колись в моло
дості виводили їх в своїм ріднім 
селі. Але і чоловіки були звору
шені і просили, щоб частіше 
устроювати щось такс, рідне, 
щоб діти пізнали наші давні 
звичаї та обичаї. 

Сестрицтву належиться приз
нання І подяка за Свячене, що 
згуртувало земляків Стейтен 
Айленду в одиу велику родину 
Отцю парохопі це було 

власні самостійні держави, є, 
мовляв, вигадкою. Якщо йде 
про українців, то тут вона 
заявляє, що самостійниками є 
лише „купка ґалічан шовініс
тів", а „українці! східняки" на
віть на думці не мають „відді
лятись від Росії", бо піхто їх ні 
в царській; ні в большевицькій 
Росії ніколи не рнобив і но пере
слідував. — Читаючи цю газе
ту, складається враження, що 
ніколи на Україні не переводи
лось русифікації, не вимордову-
вано масово українських куль
турних, політичних та наукових 
діячів 1 не нищено українського 
національного життя навіть у 
найменших його проявах. 

Але часом буває так, що та
кого роду твердження спросто
вує американська преса, яка час 
від часу подає відомості про 

протимосковські виступи в Ук
раїні ЧИ В ІНШІЙ якій сооєтськіи 
„республіці". 

І ось в таких випадках росій
ські еміграційні „демократи". 
спрепаровують вістки ці у такий 
спосіб, щоб викликати вражен
ня, що американська преса по
миляється, бо вона, мовляв, не 
зорієнтована п „російському пи
танні". 

Яскравим прикладом такого 
спрепарувапия є подана в зга
даній газеті вістка під назвою 
..Крушеній воінского посада на 
Україно". Як відомо, цими дня
ми американська 1 західня пре
са на підставі повідомлень з 
Відня подала інформацію про 
те. що 20-го травня ц. р. в Укра
їні біля станції Шепетівка ук
раїнські націоналісти . партиза
ни вчинили напад на військовий 
потяг І спричинили його ката
строфу. 

В газеті „Новое Русскос Сло
во" цю вістку подано на кілька 
рядків, при чому не сказанр, хто 
саме кминнії цей напад, ало до
дано, що Шепетівка знаходить
ся її Західній Україні. 

Немає сумніву, що „Західию 
Україну" редактор вставив для 
того, щоб підсунути російському 
читачеві думку, що мовляв, ко
ли вже й сталася така подія, то 
П вчинили не „восточннс укра-
інцн". Промоочения українсь
ких націоналістів • партизанів 
лишає п„таннл також відкри
тим. Читач може припускати, 
що це можуть бути й сподвиж
ники московського НТС чи яко
гось Іншого „двяженія". 

Ось в такий спосіб „російські 
демократи" тримають в чориому 
тілі російського рядового еміг
ранта. ПОЗбаВЛЯЮЧИ ЙОГО МОЖ
ЛИВОСТІ! звільнятися від накину
того йому переконання, що ук
раїнські самостійницькі асліра. 
ції — це витвір „ґалічан" на 
еміграції. 

В. К> 

АМЕРИКА ОЧИМА ФРАНЦУЖЕНКИ 
(Закінчення зі стор. 2-ої) 

яс змучені шкільною працею. 
Деколи вони мусять це роби
ти, бо шкільні оплати в ЗЛА 
вищі в порівнянні з фран
цузькими. Авторка підкрес
лює, що у французьких сту
дентів с більш ентузіазму до 
праці і до життя. На її дум
ку, американські колеги дба
ють більше про те, щоб при
стосуватися до жнття, щоб 
забезпечити собі будучність, 
але менше уваги звертають 
на те, щоб вчитися для само
го звання, для вдосконален
ня себе самих. 

рнканські музеї, — пише во
на, — влаштовують вистав
ки, тісно співпрацюють із 
населенням і мають великі 
мистецькі та наукові скарби, 
які постійно збільшуються 
дарунками у вигляді приват
них колекцій, — що також с 
прикметою а м е р иканського 
жнття. 

Так „обороняє Америку" 
молода французька студент
ка. Пізнати Америку н аме
риканців — не така легка 
річ. Не вистачить для цього 
пожити якийсь час в одному 

І місті і переїхати вздовж чи 
Авторка пише, що їй зда-(впоперек цю велику країну. 

немов І валося, що американці — ма-ІДля цього треба б довгих 
святочно привітання на новому J теріялісти, які не цікавляться і огуд Пі і обсервацій, кя які а 

мистецтвом. Вона була при-!нас мало хто мас час і мож-
емно здивована, коли поба-Іливість. 
чила музеї не тільки в таких французька студентка пя-
великих містах, як Ню Иорк пчала ЗДА 26 тижнів. Мож-

місці духовної праці Проф. Се
нюта, що здавна любить музи
ку, навіть дітей таких, що неба
гато слів вміють рідною мовою 
сказати, навчив співати старо
давніх гагілок, що всім дуже 
припало до вподоби. Пані Ол. 
Сеігютопа акомпаніювала на 
фортепіяні. 

День Матері закінчився „кри
вим танком", Глядячи на нього, 
мені прийшло на думку, які ми 
на еміграції всі відповідальні, 
щоб наші національні справи не 
пішли кривими дорогами . . . 

М. Б. Д. 

ВПЛШЛА З ДРУКУ КППЖКА 
„В КІГТЯХ 

ДВОГОЛОВОГО 
ОРЛА" 

А. ЛУГОВОГО 
Історична повість з час;в перто' 

світової пі Пий. 
Ціна: SIM 
Замовляти: 

"S V О В 0 D А" 
83 Grand St., Jersey City 3, N. J. 

^^лл^^ЛAЛлл^/^^л^v^ллл/vvv^AллlVv^лAлЛAл«ЛAЛлл^wvsлл' 

ПІВРІЧНІ ГОСПОДАРСЬКІ ЗБОРИ 
Членів і Приятелів 

УКРАЇНСЬКОГО БУДГОЕЛЬПО-ПОЗИЧКОІЮГО ТОВАРИСТВА 
відбудуться 

в суботу, 23-го червня 1956 p., 
о год. 8-ій вечора 

в Домі Горожан, при 847 Норт Френклин вул. 
у Филаделфії, Па, 

Усіх, хто цікавиться іе/пиом дому, бнзнесу чи фарми. 
або хоче вкладати свої ощадності, просимо прийти на ці 
збори Української Установи, члена Federal Home Loan 
Bank. 

Офіс Т-ва відкритий кожної п'ятниці від год. в-8 вечора 
при 847 N. Franklin St., Philadelphia, Pa. 

ДИРЕКЦІЯ 
Українського Вудівельно-Познчкового 

Т-ва у Фнлнделфії 

та Шнкаґо, але навіть у ма
лих містечках. Вона стверди
ла, що в Рачестері впродовж 
року кожний третій мешка
нець цього міста відвідує міс
цеву мистецьку галерію. Аме-

ливо, що вона мала нагоду 
бачити в цій країні тільки те, 
що в ній найкраще. Але ні
хто не зможе заперечити, що 
в її спостереженнях с багато 
правди. 

•Ви 

ПЛЯНУЙТЕ^СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
С О Ю З І В Ц І 

• УЖЕ ВІДКРИТО 4 
ВАКАїиПНО-ВІДПОЧНІїКОВПП СЕЗОП 

на оселі УИСоюзу в горах Кетскіїл в Кергонксон, 
Ню Иорк. 

#7-*^' ̂ >"^У"*'̂ -У *-: ̂ (^ЛГ- .і. ff'- *' / тії. 
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Дирекція Українського Народного Дому в Ню Йорку 
| В НЬДШЮ, 24 г о ЧЕРВНЯ 1956 P., в годині 4;И> по полудні S 

відбудуться <* 
у великіЛ залі Українського Народного Дому ^ 

ТОВАРИСЬКІ СХОДИНИ УДІЛОВЦІВ У.Н.Д0МУ І 
Зустріч відбудеться за спільними столами при скромній закусці. о 

Багата мастмська програма. —:— На покриття коштів вступ від особи по $2.00. ^ 
• О х о л о д ж е н а з а л я . • 

Дирекція запрошує всіх УділовцІв з їх Родинами І Приятелями. Просимо купувати 
квитки заздалегідь в Адміністрації У. Н. Дому або в клюбі „Лис Микита". 

>ОЄ0ФОО4Об4МІ9к)М4бОДО9б«иІ<О>»9ДООО0іде 

'•fiY>-"^-%*" -••""•'-угмії М 

Спецілльно знижені ціни до ЗО червня. 
Гарні відновлені кімнати. — Знаменита кухня. 

Купальний басейн. 
Відповідні культурні та розвагові імпрези. 
З уваги на передбачений рух в сезоні, найкра

ще вже тепер зарезервувати собі місце виповняючи 
внизу формуляр (по-англійськи) та пересилаючи '! 
його на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kerhonkson, N. V. — Telephone 5641 

Name 

Address 
Enclosed is reservation deposit 5 lor persons, 
1 2 
3 4 
Date ol arrival Time 

for weeks. 
t. 

Традиційна VII. 8 черги ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ АМЕРИКИ І К А Н А Д И 
в і д б у д е т ь с я 

в днях ЗО-™ Ч Е Р В Н Я І І-"* Л И П Н Я «Р- • ТОІЧИГП, Онт., Канада, 

на Площі ВСЕКАЛАДтСЬКОІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИСТАВИ ( , ,Екстбн ітпГ) — 
під гаслом 100-річчя народян Ш А Н А Ф Р А Н К А . 

Багата мнстсцьіса частина, хорові і сольові точки, Н-га дія опери Вахняпипа „КУПАЛО". 
• Виступи відомих українських суспільно-громадеьких діячів. • 

П-ТГі. 



• П Р А Ц Я , 
• Help Wanted — Male 

CABINET MAKER 
BENCH and 

MACHINE MEN 
BELT SANDER 

OPERATORS 
STOCK CLERKS 

До постійної праці 

У 

"Woodworking Sli'-p" 
in ..New jersey 

Tel.: 
ORange 2-9100 

• Р О З Ш У К И #_ 

П о ш у к у ю 
МИКОЛУ ПАЛІЯ 

ш:нА мас знаходитись в Злуче
них Державах Америки. 

ЛІЛКІІЛН Палій мас знаходитись 
u ЗДА зі своїм батьком-еллше-
наком. а САМ мас бути лікарем, 
для якого передало листа перга 
мене від Софії Ваикспнч .і ДД* 
декоі України. 

Якщо хто зняп Он про нього 
або пін сам прошу пг?гпти або 
телефонувати: TR 7-7435. 

Mrs. LENA PROC 
15 W. 81-St.. Apt. ИA 

New York 24, N. Y. 

ША1ШУ КУЗЬМИ!! l.K.v 
aomyvyc 

і г ш і А ІОРПТЧУК. 
Прошу писати на адресу: 

L JUWJCZUK 
45 Hofdcni St. 

Newtown — Sydney, 
Australia 

IKA УКРАЇНСЬКОГО ЖИПЯ 

В Англії В Канаді 
УНІВЕРСИТЕТСЬКІ КУРСИ 

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
дит :і'іпп Т Л Г . І Р С У М У - У 

ЮНАЦЬКА СІЧ' 

Почалися -зголошеш:я ва цьо
горічну Літпю Школу МанітоО-
ського Університету п Вінніпе
гу. Між курсами, що їх перед
бачає цьогорічна програма, G 
передбачені два курси з укра
їнознавства: нижчий (початкова 
граматика, персі:лндн, прапо-
пис) і пшциА (гранатні.л. літе
ратура Й українознавство). Кур* 
«и триватимуть цілий липень І 
половину серпня 1956. Передба
чені с два р м " студентів: т у -
деитн для ІІ'.ІВНОГО академічного 
кредиту (о&оп”ялані сі:лллатп 
Іспит при кінці курсу) та т зп 
вільні слухачі іагдіт-студситн 
не обов”я'ааііі складатя К пити 
впигапі ТІЛЬКИ для ПОГЛНблеНТГО |ТИр0р1 їхніх дітсп 
своїх знань ІЗ українознавства) 
Для позамісцепнх курсантів < 
можливості отримати кімнату ft 
харч за дуже приступну піну г. 
VKinencnTercbKifl релпленші В 
Форт Гаррі. Зголошуватися на 
Курси треба до кіния черпня. 
Точні ІНфОрмацП щю ВПВС, оп
лату Й т. п вода* календар Літ
ньої Школи, що й'іго яиснлаоть-
ся белгллтно кожному, хто на-
шшіе по нього до: 

Реджістрар, ЮвІВСрсіТИ 
оф Манітоба, 

ПІІШІІІСГ, Май.. Ivan.їда. 

.!:. і >:иі. . ірр року, так і В 
цьому році. ,; порозумінні з Цен
тральною Управою СУБ-у. Кра-
BOBHfi Компот СУМ-у влиічто-
вуе в українській оселі для ін
валідів третій .і черги иихопно-
пілпочнні:опш”і таСір для уі:ра-
інськнх дітей.' Цього року табір 
буде мати її і и•>• ,ДОиадька Січ-' 
і буде гривата від 8-го до 28-rd 
липня ВКЛЮЧНО. До табору прнй-
м.к'тьс.ч дітей хлопчиків і дів
чаток починаючи під 7-го ро
ку ж н и я, Кошти трптнжвсоогсі 
побуту виносять три фунти за 
кожну дитину Незаможні бага
тодітні батьки можуть старатися 
п|к> частинне або повне звіль-
ІІСПНЯ і\ під оплати за побут у 

В Аргентині 
ІШІЛНУВАНШІ ПАМ'ЯТІ 
С. ПЕТЛЮРИ В ЬУЕІІОС 

АПРЕСІ 

Р О З Ш У К И 

ТВоДоа Кутнхй пошукує рідно
го брата Авлріл КУТИОГО, а 
села Олірнл. поп. Зборів, Зах. 
Україна. Виїхдв до Америки 
їй12 року, перебунап я Шо Пор-
ку. Хто знав би де перебуває 
агадавнА, або вій самий, прошу 
зголоситись па нижче подану 
адресу: 

TEODOR KUTNY] 
3498 St. Dominique, Montreal. P.Q. 

Canada — TcJ. P,U 1546 _ 
Михайло Горба-інь з села ГНИ
ЛИЦІ Великі оошукус: Саигона. 
Дмитра та Емілію Хронов'ятіи 
З осла Риботичі п. Добромиль. 
Хто б знав Що про них, або во
ни самі, прошу писати на адре
су: О с я м Залу.™ 
ІІО Е. 13th S t , New York 3, N. Y. 

Пошукую свого рідного брала 
Михайла САИНЧА з села Руда-
Вродська, пои. Броди. Хто знав 
би, щонебудь про нього або він 
сам. прОПґу ласкаво писати на 
адресу; 

STfcrANIA MARYLIW 
6*И>І Parkwood Street. 

Detroit 10. Michigan 
Заграннчні часописи прошу 

иро перс, \»і к. 

(СДО) За браком вільної і.слн-
кої залі; вшанування пам'яті 
Головного Огамана С. Петлюри 
з ВИГОДИ Зи-лптя його трагічної 
СМертЯ перенесли в Б. Айрссі з 
27 і рання на 3 червня, коли 
копо відбулої и її великому вір
менському салЬОНХ Почалася 
Академія ЗВОРУШЛИВОЮ інікцс-
НІЗаЦІСЮ військового апелю. 
який провів старший ранґою 
полковник військ УНР п. име-
люсік. Задню стіну сцени при
крашав веЛНКЙЙ портрет Голов
ного Отамана ПбНЗЛЯ МИСТЦЯ 
Лева Гр:шая. а перед ним ви
шикувалися колишні старшини 
і:ііїськ УНР, учасники визволь
них змагань часів Петлюри, та 
представинки національних ор-
ганізацій зі своїми прапорами. 
Грав сурмач. Всі ставали на-
і грунко, і полк. Омелюсік кли
кав: 

— Головний Отаман Симон 
Петлюра! 

Старшини й прапороносці під
копі дали, скандуючи: 

Поляг на полі слапн за во-
раіин. 

прошу писати ва адресу: Maria Прапори схилилися. Полилп-
Switeck, R. D. Box 155, Hampton, ся з-за лаштунків згуки Жалоб

ного Маршу Шопсна. Двоє ді
точок — хлопчик і дівчинка — 
н українських строях принесли 
вінок, поклали перед портретом 
і СТОЛИ навколішки. Потім знову 
сурмач, і завіса спустилася . . . 

ІІпитуьуіо брата Івана Прнста-
ша. який виїхав до Америки з 
с. Поповичі, поп. Перемишль, 
Зах. Україна. Мала відомості, 
що він жив п NanlicOkc, Pa. Хто 
знав би про НЬОГО іібо ВІВ снм,ІліоУ 

New Jersey. 

Р І Ж II Е 

вуї. АРКА, 48 Е. 7ма 
в Ню Порку 
(GR 3-3550) 

одиноке місце, де одержите 
креми краси „Міра" 

и-і Малої л Шикаґо. 
7 

• Пряпя— Help Wanted — Agency — Праця • 

И И М И І И И М М Ш І < » 
ПРЕКРАСНІ ФУТРЯШ 

Н А К И Д К И 
(Stoics) 
Жашта. 

Инйновіші фасовя 
Найкращі матеріяла. 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Лявряіться до АгеяцО Посередництва Праві 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 — 3rd Avenue, New York 3, N. Y. • TeL ORchard 41137 

Особдало потрібні кваліфіковані, або ип.паліфіковапі 
роСітнякя до праці в ресторанах: 

КУХАРІ, ВУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ПОСЛУГАЧІ. ИОМИВАЧІ 1 їв. 

• Заходите до вашої Агенції, яка Існує вже 80 років! • 
Агенція відома, т о дав охочим добру і добре 

вдати; пращо! Переконайтеся про це.! 
JOHN GELETV. 

К Н И Ж К И 

Легеням свіжого иопітрл — Нервам відпочинку. 

„П І Д Л Ю Т Е" 
Укра'шсі.ка відпочннкова оселя для молодих І старших. 
50 мпль на північ від Торонто — околиця OranKcvillc 

Канада. 
ф> ГОРИ, ЛІС, ПІСОК і ВОДА 4 

Сонячні кімнати — Модерні кибіия — Купелі: на сонці, 
у иіску І у ріці — Спортояа Плота — Заля до Танців. 

Харчування на місці. 
• Відкрито від 15-го травня до пізньої оселі. • І 

ЗИМОЮ ЛЕЩЕТАРСЬКИП СПОРТ. \ 
О першому І третьому сезоні ціни на игшіиміия ІО',і. пна.чі. • 

Адреса: SLVPIJI Л У Я И В 

R. R. 1, GLEN INN, GLEN CROSS, ONT., CANADA I 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
РОГ,ІТІІЯ 

НОВІ ФЛ'ТРА 
11ВРЕНОДБЛІОВАННЯ 
ТА ІІАПРАВЛ ФУТЕР 

Принимасмо футра на перехо
вуваная. — Fur Storage. 

Roman Kussoff 
1120 AVENUE OF AMERICAS 

NEW YORK, N. Y. 
Between 58th & 59th SLs. 

PLaza 9-4238 
I C P l j N OB C i » i »ffJIS«Bfj| 

• Промову еспайською мовою 
для численних іхклей з чужи
нецьких національних колоній 
поневолених Москвою народів 
та аргентинців виголосив в. М. 
Рубінсць, секретар УІІР, а укра
їнською мовою письменник Ю-
рій Тис, старшина Першої Га
лицької Дивізії. 

В мистецькій частині треба 
відзначити головно маестраТа
раса Микиту, що викопав дві 
свої композиції — „Жалобний, 
Марш для кляристу і пінно", 
спеціально на цю Академію на
писанні). Головна Його тема — 
мотив відомої пісні „On, що Ж 
бо то та н за ворон..." На клар
неті грав студент - медик Ярос
лав Бандура, на піяно •— сам 
композитор. Цим твором Мики
т і розпочато мистецьку части
ну. Микита ж майже .ft закін
чив ЇТ (перед останнім виступом 
хору із в'язапкоіо стрілецьі:их 
пісеш. s своєю ..ФаптазИчо на >*к-
раїн'і.кі 7еми." 

Із співаків ввстугіали п. М. 
Гіалуківна та М. Голодпк. 

Хор ,Гїідродлсепнп". підсллс-
ішй хорвстамп з Братства св. 
Пок{ювнС зріс до кількости 50 
осіб. Не було часу опрацьовува
ти більшу програму, але коли 
цей відроджений хор станув на 
сцені, вся заля була приємно 
здивована: ніхто не сподівався 
побачити такого великого хору, 
що винні:, як справжній вчяв 
спонтанної шани до пам'яті По
кійного. І з яким ептузіязмом 
співав він стрілецькі пісні! А ) 
між ним й сумні „Журавлі", 
улюблену пісню Головного Ота-
мапа, що ніби відчував у ній 
спою майбутню долю. Ні, цс не 
були професійні співаки з виш
коленими гарними голосами, це 
були тільки робітпики й робіт
ниці, гарні українські люди, сві
домі патріоти, які знали, хто 
був Петлюра, і яке значення 
мас всенаціональне вшанування 
пам'яті ГЧсроя, що поляг від 
руки московського агента за во
лю України. Воии дійсно вша
нували цю пам'ять. . . 

ГЛККТЛ, Щ О РОБИТЬ 1.360 МИЛЬ НА ГОДИНУ 

ВСЯЧИНА 

ДИТЯЧІ ПОДРУЖЖЯ В ІНДІЇ 

В Індії існує закон, який забо
роняє дитячі подружжя. Та хоч 
він діє вже 27 років, то індійці 
ще ft тепер одружують своїх ді
тей. І так в місті Иодгіур в про
вінції Раястан астрологи запо
віли, що день 5-го травня „дуже 
щасливий" для одружіння. І в 
тому дні відбулося 20,000 шлю
бів, в тому більш як 6,000 шлю
бів хлопців у віці від 5-ох д о 
lS-oX років, І дівчат у вів4 4-ох 
до 14 років. В деяких селах од
ружують дітей, яких BW носить
ся на руках, бо їхні батьки їх 
ним. Ті одружені дівчата живуть 
разом зі своїми батьками, .4 пе
реходять до своїх чоловіків аж 
тоді, коли підростуть.'Але вони 
відвідують своїх тещ, ЩОб Лх 
краще пізнати. Індійські селя
ни живуть цілими родами (бать
ки, сини, доньки, ниупн і -куію 
ни) І тому одружений юпак не 
мусить дбати про забезпечення 
своєї жінки. ; 

ЗА 50 ДОЛЯРЮ КОРАБЛЕМ ДО ЕВРОПИ -
Президент одного великого 

готелю Г. В. Контор обіцяє, що 
вже за два роки будуть курсу
вати з Америки до Европв ар-
раблі, які возитимуть людей "іє
реї океан за 50 долярін. Морсь
ка Комісія ЗДА мас проект бу
дови корабля, який зможе пере
везти 6,000 пасажирів 1 1,350 
членів залоги. На кораблі буде 
їдальня, в якій нараз зможе 
харчуватися 1,000 осіб; крім 
цього буде кафстерія на 1,500 
місць. Сама подорож кораблем 
коштуватігме 50 долпрів, але за 
харчі треґ»а буде платити окре
мо. За снідання, обід І вечерю 
не будеться платити більш як 
чотири долярн денио. Цей ко
рабель на випадок війни можна 
буде замінити на військовий па
сажирський корабель, або на лі-
таконоесць. 

ЩАСЛИВІ П І Г У Л К И ДЛЯ 
ПИЯКІВ І НАРКОМАНІВ 

Лікарі повідомляють про те, 
що винайдено такі таблетки, які 
допомагають пиякам відзвича
їтися від пиття алькогольних 
напоїв. І так одна учнтслька-пн-
ячка не могла вчити, бо була 
така п'яна, що ве могла зовсім 
працювати. Та коли почала бра-
ти ті пігулки, залишила пиття і 

Ни летунськиі базі Едвардс у Каліфорнії відбулися спроби 
з новозбудованою ракетою, яка робить 1,560 ияль на годину 
на 10,000-стоііових рейках. Вгорі старт ракети, внизу — 

ракета під час лету. 

могла працювати в школі. Але 
д-р А. Заппала остерігає, щоб 
не забагато вживати тих табле
ток, бо тоді пацієнт перестає 
пити алькогольні напої, і приз
вичаюється до таблеток. Подіб
но, але в меншій скількості. 
вживається таблеток І до ліку
вання наркоманів, щоб їх від
звичаїти від вживання наркоти
ків. 

• 23-рІчна Делія Джузепстті 
Бсрталяччіні, яка мас 15-мІснч-
ну донечку, породила в Римі 
четвернята — трьох хлопців і 
одну дівчинку. Всі здорові. її 
чоловік — муляр. — В місті Дес-
сук, в Єгипті, різник відвіз до 
шпиталю на гінекологічний від
діл свою дружину, після чого 
з'явився до поліції: „Ми маємо 
7 доньок— заявив він — І якщо 
жінка породить восьму доньку, 
я в'бю її. В той самий момент 
надбіг його брат з новиною, що 
він — різник — став батьком 
трьох синів. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

В сьому річницю емгрти 
ген.-хор. ГНАТА СТЕФАНОВА 

відбудеться 
В НЕДІЛЮ, 24-го ЧЕРВНЯ Д. p., 

о год. 8-ій рало, в парафіяльній церкві Хрнста 
Царя, 1623 Вест Каюта пул. у Филадслфії, Па. 

ПАНАХИДА 
на яку Комбатантів, Друзів і Рідних запрошує 

Дружина з дітьми 

AUSCELLANEOUS 

ASK FOR!! OL~E~kToNVSJ' " ASK FOR!! 
(Замовляйте) UKRAINIAN (Кувуіте) 

AMUKE and TRIDENT RECORDS 
Send For Music ci Record Catalogues 

I TRIDENT RECORDS CORPORATION 
• 270 Easi lOtfa Street, New York City 9, N. Y. 

НЮ ПОІ'К. н 
Жндачів'' Відд. 

ляс, що піврічні 
дуться в неділю, 

П. Т-во 
393. повідом-
зборн відбу-
21-го червня, 

У. H. Домі. 140-142 2-гв Еве. 
Просимо вирівняти з а л є г л і 
членські вкладки і болеві біле
ти з 9-го червня 1956. Збори не-
відбуватнмуться через місяці: 
липень і серпень. Просимо чле
нів, якщо можливо заплатити 
союзові вкладки за ці два міся
ці, щоби не нарушувати Това
риської каси в часі вакацій. Ма
ємо багато справ до полаго
дження. Ваша присутність ко
нечна. — І. Дубик, предс; Є. 
Баланда, к а с : В. Вербовський, 
рек. секр.; М. Литвин, фін. секр. 

Кожняв свідомнв українець та 
кожна свідома українка вважн-
•оті. своїм обов'язком стоятв в 
рядах Українського Народногь 
Союзу, щоб своїм членство* 

українських пралівнякія 
збільшити кадри Ідейних 

НОВИЙ ЦІННИК 
а ревеляпДаяою знижкою 

цін ва Гарантовані 

П А Ч К И 
ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ 
дає Вам можливість най
ти ншнм способом висилати 
ПАЧКИ Вашим Р і д н и м . 

Вимагайте вашого нового 
>. Ц І Н Н И К А 4 

Найбільшо фірма ни 
американському континенті 

ІВАНА КАМШСЬКОГО 

JAN1QUE TRADING CO. 
Централя: 

835 QUEEN ST. W. 
TORONTO 3, ONT 

Tel. EM 44025 
В і д д і л в: 

BUFFALO. N. Y. — 1162 Broadway — • TeL FI-1272 
CLEVELAND 13, Ohio — 1029 Fairfield Ave. — Tel. CH 1-5547 
CHICAGO 22, III. — 2314 W. Chicago Ave. — Tel. BR 8-6780 
PHILADELPHIA 23, Pa. 725 W. Gtfard Ave.*— TeL ST 7-1422 
NEWARK, N. J. — 102 — 16th Avenue — TeL Bl 2-6816 

• І крім цього 6 Інших відділів. • 

f£ 

• ГЛГЗНЕСОВІ НАГОДИ • 

ПРОДАДО - добре прослеруючу крамницю м'ясних виро
бів І дедіиатссів з повним устаткуванням до вироблення ков
бас та нудільнею. — Підприємство добре розбудоване, мас 
численну кліентолй та ведене на тому самому місці на про
пілі ЗО років Власник продає його з уваги на виїзд з Ню 
Порку. 

ANDY'S MEAT MARKET, 152 Ave. "C". — TeL CA 8-2886 

УВАГА! ВЖЕ ВИЛ НІЛ А ДРУКОМ <* І 
у виданні „Вісника" ООЧСУ фундаментальна 

„ІСТОРІЯ РУСІВ" 
з вступною статтею проф. О. Оглоблина, 

в перекладі В. Давиденка. 
Книжка мас 380 сторінок і видана на доброму папері. 

„ІСТОРІЯ РУСІВ", ця вічна книга України, вперше вихо
дить українською мовою. Іі останнє видання побачило світ у 
1846 році 1 „внесло могутній дух в усе тогочасне українське 
життя". „Ні одна книга, — писав проф. Д. Дорошенко, — 
не мала у свій час такого впливу на розвиток української 
національної думки, як „Кобзар" Т. Шевченка та „Історія 
Рус ів" . . . „Глибока патріотична ідея, безмежна відданість 
украінської Нації, висоті національна, політична ft дер
жавна свідомість — ось що світиться з кожної сторінки 
цього знаменитого твору" (проф. Л. Білецькнй). 

• ПРИДБАЙТЕ І ПРОЧИТАЙТЕ Ц Ю КНИГУ • 
Ціна в м'якій оправі $3.50 — я твердій $ 1.00 

Замовляти: 
"SVOBODA" 81-83 Grand Street, Jersey СНу З, N. J. 

KOWBASNIUK AGENCY 
НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 

277 EAST 10th STREET, NEW YORK 9, N. Y. 
(Біля Avenue A) TeL; ALgonquin 4-8779 

ШПФКАРТИ продаємо ви всі кораблі. 
ГРОШІ посилаємо до всос країв і виплачусмо ви останній 

пошті. 
А*1ДЕВГТП, прохання та Інші потрібні документи ви спро-

вадженнп рідних і знайомих до Америки. 
ОБЕЗПКЧЕННЯ (асекураліи) всіх родів у стеятах Ню 

Порк і Ню Джерзі. — Асекураціх знижки 164% для 
кваліфікованих автоводіїв. 

ПРОДАЄМО доми та всякого роду бнзпеси. 
ПЕКЛО — Пачки до всіх країв Европи.' ' 

Віра Ковбаснюк-Шумейко — Антін:.'Шумейко 
Відкрито від аов. до п'ятниці » субота: 

У~ _»« В 1 д 10:00» рано до 2:00 поп. 
від 9:30 рано до 7 вся. в ^ ^ ^р„^ 

HANUSEY MUSIC CO. 
244 WEST GIRARD AVE^ PHILA. 23, PA і 

НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ПЛАТІВОК 
В АМЕРИЦІ 

Найкращі патефони — найліпших марок. 
Відчинено щоденно від 9:S0 рано до 9-ої вечори. 

STAN & JULIA TAVERN 
КІМНАТИ І ХАРЧУВАННЯ НА ЦІЛЕ ЛІТО. 

З'крашсмиц російська і иольська домашня кухня 
Rt. 29, Old Saratoga Rd., limaclalblrt, N. Y. 

і Tel. Broadalbiii 4747 

gcrtt̂ BTtt=gawe=B=ieagttn! 
Й ВЖЕ ПОЯВИЛАСЬ У ПРОДАЖІ КНИГА 4 

„ЕЛЬДОРАДО" 
Щойно вийшла друком коштовна книга „ЕЛЬДО

РАДО", датована 1956 роком. Книга містить вибрані твори 
відомих українських письменників — Івана Котляревського, 
Петра Гулака-Артеиовського. Левка Боропикивського. Свге-
на Гребінки, Леоніда Глібова, Івана Франка. Бориса Грін-
ченкя, Володимира Самійлснка, Сергія Пнлнпснка, Іиана 
Манила. 

„ЕЛЬДОРАДО"' — книжка для всіх, розрахована на 
читачів в Америці, Канаді, Англії, Австралії, Аргентині, 
Бразилії та іншюс країнах. 

„ЕЛЬДОРАДО" — книга літературних перлий згаданих 
ваше письменників. 

„ЕЛЬДОРАДО" вже мас неабиякий успіх серед масо
вого українського читача. 

Д о книги „ЕЛЬДОРАДО" додана добра післямова проф. 
II. О. Піна книги — о д и н д о л а р ябо його ріяновар- т 
тість в іншій валюті. Замовлення разом з належністю над- | 
сплати на адресу: 1 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. Й 
дідааяврдадвіааа^ 

КАРТКИ 
НА РІЗШ НАГОДИ 

• українському стшгі 
12 штук за $1.00. 

висиляв за попереднім вади 
чанвям валежитоста 

"S V О В О D А-
81-83 Grand Street 

leraey City З, N. L 

щт Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAl* DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere ta New jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І ! К 

Обслуги пгсиа І найкраща 
ЦІНИ ПРОСТУІШІ 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
N e w York City 

Telephone: GHariiercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . ' П О Г Р К Б Н И К 

Заннмастьгя вохороками 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK .1.ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера* 
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter J a r e m a 
129 ЕАЗр 7th STREET І 

NEW YORK, N. Y. 
TcJ. ORchard 4-2568 


