
МИ HE ХОЧЕМО ВІЙНИ -
ЗАЯВЛЯЄ ПРЕЗИДЕНТ В 
РІЗДВЯНОМУ ЗВЕРНЕННІ 

ДО НАРОДІВ СВІТУ 
Вашингтон. — Безпосеред-

іи.о перед запаленням світел 
на рідвяній ялинці, поставле-
ній в парку біля Білого Дону, 
президент Айзенгавер пере-
дав через радіо і телевізію 
свос Різдвяне Звернення до а-
мернканської нації і до всіх 
народів світу."Слова сванге-
ліі про ‚.мир на Землі і про 
добру волю супроти людей" 
с не тільки ідеалом самого 
Християнства," ані теж їх не 
можна обмежувати до самого 
американського народе чн ѓі 
населення вільного світу — 
ствердив Пр'езидент. Ці слова 
є глибокою внутрішньою по-
требою всіх людей, універса-
льним божеським полум'ям, 
що освічує душі людськости. 
Виходячи Із цих урочистих 
стверджень, през. Айзенгавер 
заявив, що З"сдннені Держа-
ші Америки й Американський 
уряд не бажають війни, але 
хочуть наполегливо працюва-
тн, щоб євангельські слова 
про мир на землі і про мир 
для людей доброї волі стали 
дійсністкхдля в'сього людства. 
Народ З'сдинених Держав А-
мерики не хочЬ нікого поне-
волювати вяі встановляти 
свосї контролі над ніякою ін-
шою державоіо або народом. 
Працю для миру вважають 
З'сдннеяі Держави Америки 
не тільки своєю національ-
ною честю, але і своїм свя-
щенннм обов'язком і тому теж 
вони готові завждич вітати і 

Летунство твердить, що воно не має 
літаючих тарілок 

Вашингтон. — Внконннй ставннк секретаря летунства 
офіцер в уряді секретаря ле-1 заявив, що він зізнавав в се-
тунства майор Лоренс Текер НРТСЬКІЙ постійній слідчій 
заявив, що твердження ню-j підкомісії, очолюваній сена-
арського щоденника „Дн тором МекКлелленом про Ці 
Стар Леджер" про те, що ле- j тарілки, але він міг тоді ска-
туиство „^ловило" було одяу.затн сенаторові, що всі „сві-
аоо навіть дві літаючі таріл-' доціва" про літаючі тарілки 

ТКПКРІШІІШ І МАЙБУТНІЇ! Ш'К.ШДКІГПІ ФРАНЦІЇ 

приймати кожну поважну і 
чесну пропозицію для внрів-
няння міжнародних розбіж-
ностей. Наприкінці свого зве-
рнення - ` запалюючі{ світла 
на ялинці — Президент внс-
ловив побажання, щоб темря-
ва, яка огорнула сьогодні 
світ , роз'яснилась світлом 
взасмнозрозуміння і спів`праці 
між усіма народами, які щиро 
бажатимуть миру в ноші,, рік, 
що надходить. Водночас із 
цим Президент передав `поба-
жання веселих свят і щасли-
вого нового року усім чоло-
кам, жінкам і дітям Америки 
і всім людям у світі. 

-
Будують $юмбовик із твердим пальним 

Вашингтон. — Секретар ле-
тунства Джеймс Г. Даглео за-
явнв, що американське летун-
етво будўе бомбовий Б-70, я -
яий послуговуватися буде не 
плшпшм а трерднм пальним. 
Цього типу літак будевужит-

"^ті іГна 'Здо б^гкіків скорше, як; 
бомбовик`, порушуваний ато'-1 

мовою енергією. Цей бомбо-
вик Б-70 пођігйеи бути гото-
внй вже за даа-трн роки, і він 
повинен летіти зі швидкістю 

2,000 миль на годину. Коли 
він буде готовий, тоді безко-
рисним стане бомбовик Б-52, 
який с тепер найшвидшим 
боибовнком. Дехто гадас, що 
-той літак із твердим пальним 
буде кращий навіть за атомо-
внй літай. Атомовий літак по-
винен мати не тільки якнай-
більшу швидкість і засяг, але 
він повинен забезпечувати 
свою залого' проти радіяції. — 
казав секретар летунства Г. 
Даґлес. ` ` 

Крайовий Комітет за Дійовий Конгрес 
хвалить Рокефеллера і глузує з Ні неон а 

республіісац я м н. Крайовий 
Комітет за Дійовий Конгрес, 
— це мас бути ніби то нев-
тральна організація, яка, зѓі-
дно з її заявами, „підтримує 
тих кандидатів до Конгресу, 
які мають кваліфікації й зді-
бності до праці в Конгресі" 

Вашингтон. — Крайовий 
Комітет за Дійовий Конгрес 
устами дорадника Моріса Ро-
зенблата заявив, що нововнб-
раний губернатор Ню Иорку 
Нелсон Рокефеллер с „люди-
ною, потрібною в політичній 
необхідності'!, яка „виконує 
визвольний сплив на кожно-
го". Одночасно 
глузував із 
Ричарда М. Ніксоиа ‚який до-1 розділив між 13 демократич-
сі ніс „прапор модернізму" них і 4 республіканських 
між республіканцями, але те-.кандидатів. Розенблат сказав 
пер тойлрапор мусів переда- таке про вис лід листопадових 
ти Рокефеллерові. В цін зая- виборів: „Ми зовсім не дума-
ві говориться iorpo те ,що ва- смо, що демократи так вигра-
жко буде Нѓќеонові знову ви- ли останні вибори, як респуб-
сунутися на перше місце між ліканці їх програли". 

ки, - - с чистою нісенітницею. 
Майор Текер сказав: „Д'.-
звольіе мені СІМ заявити, що 
ми ніколи не %.илп і не млс-
мо літаючої тарілки". Він та-
кож .'аперечив іістку про ге. 
що німи то .' пунотво запре 

виявилися такими, що „ие-
мас основи вірити в існуаан-
ня чогось подібного". Інший 
старшина летунства. майор 
Доналд Кійгу заявив, що ле-
чу:їство не скривас жадних 
вісток про літаючі тарілки 

скѓувало продукцію свосї вла- бо немас до цього нсадної 
сної літаючої тарілки. Пред- причини 

Кошти прожитку в листопаді збільшилися 
на 0.2 відсотка 

Вашингтон. — Ста ястичні 
бюра департаментів праці Д 
торгівлі повідомляють, щ о̀ 
кошти прожитку в місяці 
листопаді ц. р. збільшилися 
в порівнянні з жовтнем ц. р. 

тижневого числа годин праці. 
Фабричний робітник із трьсь 
ма членами родини пересіч-
но заробляє в тижні на чис-
то 78.41 доляра, а самотній 
— 70.93 доляра. Комісар від 

на 0.2 відсотка ' і становили статистики в департаменті 
123.9 відсотка, це значить на праці Івен Клеґ твердить, що 
23.9 більше від пересічних 
цін на коисумпційні товари в 
роках 3947-1949. Листопадо-
ві кошти прожитку рівняють-
ся рекордовнм цінам із лип-
ня ц. р. і с на 2 відсотки біль-
ші в порівнянні з листопадом 
1957 року. Одночасно пові-
домляють, що заробітні плат-
ні робітників збільшилися до 
рекордоьої висоти, а в зв'яз-
ку з цим збільшилася і ку-
півельна сила фабричних ро-
бітників. Це сталося внаслі-
док збільшення платні від 
годний праці і збільшення 

на збільшення коштів про-
жнтку мало вплив те, що ПОѓ 
дорожчали нові моделі авт із' 
1959 року. Харчі і газоліна 
подешевшали в листопаді. 
Внаслідок збільшення кош-j 
тів прожитку коло одного 
мільйона робітників в стале` 
вому, ал кім інќшому н м'ясно-
му промислах дістануть збіль-
ніення на один цент від годк-
ни праці заробітної платні, 
згідно з договором про авто-
матйчну регуляцію заробіт-
ків залежно від коштів про^ 
нситку. 

Новообраний президент Фрашіузької Республіки Шар.ть де 
Голь прощається з теперішнім президентом Франції Рене 
Коті після спільного обіду в Клізейському палаці в Парижі. 
Свій: урядування мас передати Коті до Голеві дня Я січня 
1959 року. Після інавгурації на уряд Президента де. Голь 
приїде у відвідини до ЗДА і буде ростем нрез. Auaeurasepa. 

Гувер повідомляє про збільшення 
числа злочинців 

Вашингтон. — Голова Фе-
дерального Бюра Інвестнга-
;цій Едгар -Гувер` у своєму 
звіті генеральному прокура-
торові Вільямові П. Роджер-
сові ствердив, що в цьому ро-
ці число більших злочинів по-
важно збільшилось. Найбіль-
ше збільшилось число зло-
чннів у відношенні до банків. 
В цьому році, згідно з підра-
хунками Гувера, число напа-
діп на банки, вломів і ќраді-
жок збільшилося на ЗО від-

роком. Число присвоювання 
собі банкових грошей та різ-
них нетфавильткггей в баН-'`РОт В 0 Л І w будемо, лрнгадува 

сотків в порівнянні з 1957-нм дах. 

ках збільшилося на 5 відсот-
ків. В 1957 році всіх засудів 
за ці злочини було 11,368, а 
цього року число збільшилося 
на 300. В цьому році знай-
дено 17,000 вкрадених авт, які 
були перевезені з одного стей-
ту до іншого. Велике число 
автоводіїв було вбите тими 
злочинцями, які просилися, 
щоб їх підвезти на автоетра-

Сенатор Г. Александер Смит виїжджає 
на Близький і Далекий Схід 

Принстон, Н. Дж. — 77-рі-
чний республіканський сена-
тор r?Vv Александер Смит, 
який не старався про перевн-
бір в останніх виборах із но-
инм роком почне свою нову 
кар'єру — дорадника Прези-
дента і державного департа-
менту в справах закордонної 
політики. Вже в лютому 1959 
року він виїде на Близький 

консерватнстом 
дент. 

як Прези-

Під час останніх виборів Ц в й ( С х і д щ о б п я к о нферувати з 
представниками тих країн, Розенблат комітет зібрав був 150,00 дол 

віце-президента і на виборчу кампанію, яку був 

В А М Е Р И Ц І 
# 15-річинй Д:і:і'і; Дермоѓѓ із зв'язку з бувшим дорадником 

Ст. Луїсу,. Міссурі, вчащас до 
школи разом з 'прирученою вр-
роною, яка вже зпас, де знахо-
диться школа, J летять перед 
хлопцем до неї. Там ворона сі-
дас на підвіко'нні і чекас, поки 
їй не відчинять вікна. Не раз 
вона спричиняла ш к о л я ра м 
клопоти, викрадаючи у них 
олівці. А якось украла зшиток 
свого опікуна. Кожного ранку 
вона будить Джека, стукаючи 
дзьобом у шйб^у вікна. 

џ Том Різои Із Далласу. Тек-
сас. має 109 років. У березні 
цього року він захворів на инр-
ки і лікарі зьоаронили йому Іс-
тн солоні страви, також і хліб. 
проти чого 'віи`буитусться. ка-
жучи, що .‚Лікарі хочуть із 
нього зробити старика". Він на-
родився 1849 року, добре ба-
чить І читасбез окулярів, живе 
сам, бо його жіНкА померла в 
1904 році. Курити він покинув 9 
років тому. 

9 Слпшочй італійський кра-
вепь АиджелмПїІтрІко, прибув-
иін з Риму До Вашингтону, рі-
шив особисто пбдарувати прези-
дентові Айзелггаверові кашміро-
вий гольфовий жакет та плащ 
вікўна". Але, довідавшись про 

ііфсру з nntawatH „вікўна" у 

Білого Дому Шерманом Лдам 
сом, рішив цю справу полагоди 
ти через італійську амбасаду. 
Амбасадор погодився передати 
президентові тільки кашміровий 
жакет. Кравець нічого не чўи в 
Римі про Голдфайна, і не знав 
що „вікўна" в столиці ЗДА 
стала „радіоактивною". 

Џ 17-го грудня 1903 року 
брати Райтн у Північній Каро-
лайні вперше піднеслися вгору 
літаком — літальним апар'атом, 
тяжчим за повітря, запоЧатку-
вавшн тіѓм епоху леѓїв повітря-
нями просторами, хоч їхній 
примітніший літак протримався 
ys повітрі всього лише 12 секунд. 
Тепер джетові літаки летять із 
швидкістю в два рази більше 
від швндкостн звуку, а ракета 
„Атлас" літас довкола Землі. 
надаючи голос Президента до 
всіх народів світу. А що буде 
через 50 років? 

Џ Демократичний губернатор 
стейту Мейн Едмунд С. Москі 
привітав третю донечку, яку 
породила його дружина. Ново-
народжепу названо Марѓою. 
Бдмунд С. Москі мас вже дві 
донь'ки, 8-річну Еллер та 2-річ-
иу Меллінлу'. 1 9-річного Огі-
фЄИа. 

Й. Лисогір обраний 
на голову Господар-

ської Ради УЌЌ ` 
Ию Порк. — Минулої п'ят-

ннці, 19-гр грудня, відбулися 
тут у приміщенні УКК перші 
наради створеної недавно при 
Українському Конгресовому 
Комітету Господарської Ради, 
на яких на голову тієї Ради 
був обраний п. Йосип Лисо-

Смит с проти визнання кому- j гір, заст. гол. предсідника У-
ністичного Китаю. „Коли ви-: НСоіОзу та один з віце-прези-

ка- д.`нтів УКК. Крім нього до уп-

які с невтральннмн в тепері-
шній холодній війні. Пізніше 
він виїде на Далекий Схід із 
тісто' самою ціллю. Сенатор 

Папа занлйнає світ до чуйности 
щодо номунізму 

Рим. — Папа Іван ХХНІІмунізм, до заколоту, який іс-
закликав v і вому Різдвяному нував у біблійній Вавнлонсь-
зверненні до абереженпя сві ! К І Й в о ж і - - у Д е я к и х "Раїнах 

і світу будується сьогодні по-тового миру, але водночас пе- .-г ., ‚‚` . !... 1 " І Ліоні Вавилонські вежі, алї' 
рестеріг перед небезпеками, в о н н докладно так само скін-
які грозять від атеїстичного І маться, як скінчилась ота пер-
комунізму. Він підкреслив по-j ша Вавилонська вежа". „Ба-
требу бути чуйним супроти і ѓато людей плекають ілюзії, 
затій „ворогів Бога". Папа але вони закінчаться катаст 
назвав нехіть людей иідпо-
рядковуватнся ласці Господ-
ній у сдності і мирі —- най-
страшнішою небезпекою в 
історії людства. У багатьох 
частинах світу затулені вуха; 
найсвятіші поняття здушено 
там і винищено. „Людям доб-

ти нещастя війни І насиль-
ства, але мусимо залишатися 
чуйними, щоб протиставитися 
тим, які с ворогами Бога" 
заявив буквально Папа. Він 
звернув увагу, що навіть при 
лагідному підході і при Ga-
жанні виправдання, годі запе-
речуватп. що атеїзм і матсрія-
лізм зробили великі спусто-
шення. „Панўе невільннцтво 
думки і праці у поважній час-
тині людства'-'. У зв'язку ч 
цим Папа порівняв нинішні 
відносини у світі, з очевидним 
натяком на міжнародний ко-

рофою. Тільки сдність і твер-
ді основи Апостольської Пра-
вди та хрнстнянськрго бра-
терства вснлі відвернути не-
безпекн. ию загрожують сві-
тош". За іменем Папа назвав 

НАССЕР ТАВРУЄ 
КОМУНІСТИЧНІ ІНТРИГИ 
НА СЕРЕДНЬОМУ СХОДІ 

Каїро. — Президент Об'сд-
наної Арабської Республіки 
Гамаль Абдель ІІассер упер 
ше свою велику публічну німі 
мову присвятив майже ник 
лючно ' комунізмові, гостро 
тавруючи його за його інтри 
ги на Ссін`дньому Сході тп 
ставлючи на одну дошку а 
„іиперіялізмом і сіонізмом". 
ІІассер виголосив свою про-
мову в Порт Саіді у минулий 
вівторок 23 грудня ц.р.. перед 
величезною масою народі', 
використавши, як притоку до 
свого виступі'. Дворічні роко-
винн відступу англійців і 
французів після їхнього во-
сниого наскоку на Єгипет, 
„Комуністична партій в Сирії 
протиставилась об'єднай н ю 
Сирії з Єгиптом - казав Нас-
сер — бо ця партія побачила, 
що вона втратить тоді свої 
шанси. Однак комуністи не 
були всилі перемогти арабсь-
кий націоналізм. Реакційні і 
комуністичні сили спільно ді-
.ч.ін проти об'єднання наших 
двох арабських країн, але бу-
лн примушені відступити пе-

ред націоналізмом. Ці сили ні-
ісолн не здобудуть4 проводу в 
нашому народі". ІІассер тав-
мував далі „капіталізм і фео-
шлі:-.м" і твердив, що араби 

мають ‚.своќї власну соціяль-
ну ідеологію, яка відповідаа 
пелігії їхньої батьківщині'". 
Зрештою, заявив ІІассер. Об'-
ііднана Арабська Республіка 
не приєднається до ніодного з 
існуючих вінськово-політнч-
них бльоків. У ЦІН своїй полі-
ти ці невтральности З'сдннена 
Арабська Республіка —- твер-
(нв ІІассер' — має поважні по-

літнчні успіхи. Прийшло з'с-
чннсння Єгипту і Сирії, зала-
мавсл Багдадський пакт, а на-
ціоналізм і упромнсловлення 
краю зпобнлн поважні посту-
ин. Виступ президента Нае-
сера проти комуністів стоїть 
у зв'язку — за першими пре-
совимн коментарями — зі зро-
сто.м комуністичних впливів в 
Іраку, де комуністи підтрнму-
ють тамошнього прем'єра Кас-
сема проти спроб Об'єднаної 
Арабської Республіки тісніше 
зв'язати Ірак з політикою 
Нассера. 

Москва готова до переговорів 
про безпеку Европи 

Москва. — Совстськнн уряд' іншими заінтересованими дер-
проголосив через офіційну а- жавами за стіл до перегово-
генцію ТАСС готовість до пе- Р1в- щ о б и об"іркувати спірні 

справи. Совстський Союз при-реговорів п{Ю „безпеку Евро-
пн", під умовою, що західні 
держави нн ставитимуть спра-
ви об'єднання Німеччини на 
першому місці. Водночас Co-

тільки одну країну — кому-Івсти зробили закнд західнім 
иістнчннй Китай, де Цепква ;и}Шкавам, що вони — мовляв 
пяпходнтьеяги „нвнбільшій не-1 —"не"зробилн .до`цього часу 
безпеці". Щодо інших країн ніяких „конструктивних про-
за залізною заслоною, то Па- П О З „ Ц І Й " ЩОДО відпруження 
па зазначив, що тамошні по-
дії настільки всім відомі, що 
.-'.айво ишігадувати їх. - - Знео-
нення Пали охоплює 2 500 
слів. Формально воно стано-
ішть відповідь на Різдвяні ба-
}кання, що їх у вівторок 23 ц. 
м. склала Папі Снятішп Ко-
ЛРГІЯ кардиналів. Папа виго-
товив своє звепнення італійсь-
кою мовою. Ватиканська ра-
діовнснльня передаватиме йо-
го в ЗОгх мовах, також за за-
лізну заслону. 

За Ірак змагаються впливи комуністів 
і арабських націоналістів 

знаєте червоний Китай, 
же він, — то ми втратимо 
всю Азію" — Сенатор Смит 
вповні підтримує закордонну 
політику уряду президента 
Айзенгавера .але у внутріш-

рави були обрані: дир. Іван 
Поритќо і адв. Юрій Воли-
нець — заступники голови, п. 
Ярослав Пастушенко — сек-
ретар та інж. Роман Раковсь-

ніх справах він є більшим кий — скарбник 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
9 ЛІтературігяА вечір присвя-

ЧІ-ППГІ пам'яті Леоніда Мосен-
дза влаштовує Літерат^но-Мн-
стецькнй Ќлюб у Ню Иорку в 
п'ятницю, дня 26 грудня ц. p.. о 
ѓод, 8-ій веч. У програмі вечора 
виступлять з доповідями Свгеп 
Маланюк І Богдан Кравців і 
твори Л. Мосендза читатимуть 
дир. Йосип Гірняк і п-на Рома-
Даннш. 

9 Вечір спогадів Г а л и н и 
Журби про літературний Київ 
1917—1920 pp. відбудеться в су-
боту 27 грудня ц. p.. о 6-ій год. 
веч.. заходом Об'єднання Укря-
Еяських Письменників „Слово" 
в залі Українського Інституту 
Америки в Ню Порќу У своїй 
доповіді Галина Журба ролпо-
вість про свої зустрічі з Мнкн-
тою Шаповалом, М. Зербвим. 
М. Рильським. А. Ніковським. 
М. Вороним. О. Олесем. Вол. Ко-
ряком. Юрієм Нарбутом і П. Тн-
чнною. 

католнцького журналу „Світ-
ло"', помер дня 8 грудня ц. р . 
у Грімсбі, Онт. в Канаді. 

Џ GO-рІччя а дня няродя{еикя 
і 35-річчя наукової npaiU проф. 
д-ра Свгена Верппіоіюха, голо-
ви НТШ в Канаді, відзначено 
в суботу, дня 6-го грудня ц. р . 
прийняттям в Домі Просвіти І! 
Торонті. в якому взяли участь 
члени НТШ — Канада та пред-
ставники українських громал-
ськнх установ ft організацій. 
Господарем прийняття був д-р 
С. Росоха, доповідь про наукову 
ft громадську діяльність ювіля-
та прочитав проф. С. Килимник. 
Були численні усні та письмові 
привітання. Проф. д-р Є. Вертн-
порох викладає хемію в Інстп-
туті Технології Раєрсона. 

# Як повідомляє варшавське 
україномовне „Наше‚Слово" іч. 
46 з 16 листопада ц. p.). бібліо-
тека та численні рукописи ко-

Багдад. В Іраку панує стан 
перманентного н а п р уження, 
в якому прем'єр Абдель Ка-
оім Кассем зберігає зовніін-
ній спокій, втримуючи па ву-
лицях міст військові стсжі та 
правлючн по-днктаторськи, з 
припннсиннм важності! кон-
ституції і розв'язанням всіх 
політичних партій. За переко-
напням всіх закордонних об-
серваторів в Граку, змагаюті.-
ся там за впливи дві течії: 
фінансовані і керовані Мос-
квою комуністи тп фінансова-
ні їі керовані з Каїро арабські 
націоналісти. Прем'єр Кассем 
н е д о в і р л и в о ставиться'до 

тш і за це признав їм місця у 
свому уряді, зокрема порт-
фелі міністрів економії і осві-
ти. Комуністи використовують 
протекцію лбоку прем'єра і 
здобувають щораз то більші 
впливи. Таким чином —- прн-
ходять до висновку комента-
тори західня дипломатія, 
яка протидіяла амбітним пля-
нам президента Нассера, те-
пер опини'лась ніби на одній 
лінії з Наесером, лякаючись 
перемоги в Іраку комунізму. 
Ця парадоксальна ситуація 
виявилась яскраво у зв'язку 
з бурхливою демонстрацією, 
що її ўладили комуністи в 

міжнародної ситуації. У заяві 
ТАСС-а з вівтірка 23 грудня 
ц.р. підкреслюється, що не іс-
нус ніяких непоборних труд-
нощів, щоб осягнути згоду 
щодо безпеки Европи. якщо 
західні держави не ставили б 
за передумову для цього об'-
єднання Німеччини. Коли б 
західні держави відступили 
від тієї свосї вимоги, то — го-
ворнться буквально в совст-
ському повідомленні — „Co-
встськнй Союз готов засісти і розуміння. 

трнмусться свосї миролюбної 
політики і буде продовжува-
тн заходи, щоби закінчити хо-
лодну війну у світі, прнпинн-
ти перегони у збровнні, забо-
роннти ядрові роди зброї та 
сприя'ю співпраці між иаро-
дамн." Цією своєю заявою — 
згідно з першими західиімн 
пресовими коментарями — 
Совстн відкинули останню 
пропозицію держав НАТО 
щодо об'єднання Німеччини 
на базі вільних виборів, але з 
запевненням Сонетам гаран-
тій проти відродження німе-
цьќого, мілітаризму. Однак 
водночас Совстн, очевидячки, 
не хочуть затіекуватн дверей 
до можливостей переговорів і 
цим треба пояснити зворот, 
що „не існує непоборних 
труднощів", щоб осягнути п'о-

Югославія дістала допомогу від ЗДА 

Об'єднаної Арабської Рсспу- І Багдаді у зв'язку з приїздом 
бліки, яку підозріває у замірі І туди американського асистен-
включнтн Ірак до свого скла- та державного секретаряВіль-
ду, як.одну з підлеглих про- І яма Равнтрі. Уряд Іраку пере-
вінцій. Тому він радо прнй- І просив його та відпекався де-
няв підтримку збоку комуніе- І монстрантіп. 

Београд. - Американський 
амбасадор у Београді Чарль 
Ран кін і югославський віце-
міністср закордонних справ 
Богдан Црнобрнья підписали 
договір, за яким американсь-
киГі уряд признав ІОго`лавії 
нову допомогу у ВИСОТІ $ОГі 
мільйоні а. Що їх Югославія 
дістане в товарах, головно в 
харчах. Зокрема, Югославія 
мас дістати 900.000 тонн пше-
ниці. 27.0(H) тонн бавовни, 
30.000 тони харчової олії і 
10.000 тони гороху. Всі ці хар-
чі Америка дасть із своїх дер-
жавннх харчових запасів. 
Югославський диктатор Тіто 
і його міністер закордонних 
справ Коца Поповій знахо-
дяться тепер у подорожі по 
Далекому і Середньому Сході, 

Німецькі комуністи обурюються „торгом 

лишньої Перемнської Г"реко-
КатолицькоІ Спархії перехову-

Џ Воч. о, Марко Романович, І ються тепер в бібліотеці Лито-
ЧСВВ, професор бсхісловії ft ' лииського католнцького уиівер-
ociiottuiiK та перший редактор снтету. 

і) 

Лмсрнкаиський рнканського гарнізону в захід 
, ньому Берліні спирається на 
правію - формальних а к т а х , 

І визнаних Совстами. та дуже 
обурюккггься натяком у тому 
мс-моріллі, що коли Совсти 
: іолошують претенсії до Бср-
ліну. то Америка могла б зго-
лоснти такі самі претенсії до 
тих теренів Німеччини, що їх 
зайняли булл американські 
війська та які тепер знахо-
дяться під комуно - німецьким 
режимом. „Нове Дойчлянд" 
твердить, що ніщо не може пе 
(Ќ'шкодити рішенню, що спо-
луки між західним Берліном 
і західньою Німеччиною бу-
дуть передані Совстами схід` 

німецьким „суверенним" 
властям. 

німецькими землями 
Берлін, 

меморіял. пересланий Москві 
-̀. пригодќою історичних по-
дііі, які довели були до чотн-
родержавного правління в 
Берліні,, схвилював східньо-
яімецьких комуністів. У то-
му меморіалі пригадано, що 
американськії!! сектор у за-
хідньому Берліні постав після 
того, як американці погодн-
лись на відтягнення своїх 
військ із Саксонії і Туринґії. 
Що їх зайняли були швидше, 
НІЖ це зробили совєтські вій-
ськка. Східньо - німецький 
офіційній орган „Носе Доііч-
лянд" називає ‚‚нісенітницею" 
твердження а м є рнканського І ньо 
уряду, що перебування амс- ' вла 

із Індонезією, як першим era-
пом. 

_ і . І 

КОМУШСТЇГЧНИП КИТАЃЇ 
ІПДТРІГМУС МОСКВУ 

ЩОДО БЕРЛІНУ 

Пейпінг. Комуно - китай-
ськнй уряд проголосив через 
радіо в Неііпінгу свою повну 
підтримку для совстської по-
літики в справі Берліну. Кц-
тайські комуністи облудно за-
явлають, що „поділений Бер-
ЛІН НОВИНЄН ВЄрН^ТИСЬ В ЦІ.'ІО-
сті до німецького народу", 
утотожнюючн німецький на-
рід з німецькою комуніствч-
иою паіітією, яка на терені 
західнього Берліну виявляє 
свою ..силу", зібравши 1.9Т$ 

{ голосів у виборах цього міси-
ЦЯ. ' 

У С В І Т І 
ф Західній iw-p.iin діс`тав віл ^ авто американського коммодоре 

Захілнми Німеччини допомогу 
у висоті 00 мільйонів долярів у 
формі замовлень на ріпні про-
МНѓЛовІ продукти. Це має не 
тільки дати змогу західньо-
берлінському промислові пра-
цюватп а непсч'лабленоіо на-ч)'-
гою. але й допомогти зберегти 
в Берліні атмбсфсру ітабіль-
ности. 

ф ГуМуШМ.НЙ 1.11)1 II. ІС Ці іч 
рішпн одружитися а багатою 
американкою Джоен Вільямс з 
Ню Порќу, що мас дядька мі-
льйонера. Вінчання відбудеться 
в лютому 19Г.9 р. у Паріикі. По-
го дідо. румуніькнй король Кар-
ло мав в часі абднкаціі в 14-ох 
закордонних банках кругло 90 
мільйонів долярів. Князь Карло 
процесусться за ці гроші. Гол-
ляндія і Франці̀ я низнали його 
княжий титул і це облегшить 
Лому підняти конта його діда і 
батька, кол. короля Михайла, в 
тих країн. 

9 1а н'яаниці н ІСадІлІ, в Кс-
панн, втекли чотири в'яаиі. На 
Шляху за містом вини зупинили 

Вільнма Роджерса. ЯКИЙ їхав з 
дружиною та двома дітьми І 
звеліли везти себе В указаному 
ними напрямі. Після 5 годин 
їзди забрали в американців усю 
готівку, годинники та перстеиі. 
висадили їх у безлюдній околн-
ці й продовжували втечу. Од. 
наќ поліція перехопила їх. У 
перестрілці всі чотири згинули. 

Џ До Гонг Конѓу, по дорозі 
до ЗДА, прибув Із Китаю ки-
лишній американський вояк 31-
річннн Рнчард О. Ќорден, який 
після Корейської війни волів 
залишитись а комуністичному 
Китаї. Там студіював він в ўні-
ьерсйтеті стврокитайську літе-
ат)'ру. але водночас мусів пра-
цюаати фізично. Рнчард Кор-
ден все ще повторює кОмуніс-
тичні теревені про „бактеріоло-
гічну війну", яку нібито ЗДА 
вели в Кореї, і заповідає „пере-
могу комунізму в Америці". Це 
мке деі`ятнй перевертень з КО-
рейськоі війни, що вернувся до 
ЗДА. Один помер в Китаї, а ще 
10 перебувають тим. 
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ЄДНІСТЬ ЗАХОДУ 
ЗдоровіЃй глузд, розум, пю ќер%і; людськими дія-

міі. наказўе в політиці дивитись на всі внутрішні іюзбіжно-
сті. як на промивальні непорозуміння, і зберігати СДНІЃТЬ 
фіюнту в обличчі спільної загрози збоку дійсного ворога. 
Таким чином, на протязі яких десяти років, відколи існус 
Організація Иівнічно-Атлантінського оборонного пакту, ві-
дома під популярною назвою 11 АТО (від 18 березня 1919). 
найприкріші спори між її членами не були всилі захитати 
їхньої організаційної і д`ухової спосностп. У міжчасі між 
ЗДА ѓі Англією з одного боку і Францією з другого були 
поважиі дисонанси, коли Франція пропалила була псрвіс-
ннн пакт Евіюпейської оборонної спільноти, т о передбачав 
участь Західньої Німеччини в західньому бльоці (ЗО серпня 
1954). Між Аігглісю і Францією з одного боку та ЗДА з 
другого взаємини були дуже напружені у зв'язку з англо-
французькою воєнною виправою проти Єгипту в жовтні 
19G6 р. Між Франціѓю і Злхідиьою Німеччиною існував за-
тяжннй спір у зв'язку з Зарщиною, який закінчився оста-
точно аж 1 січня 1957 року, коли ця провінція вернулась до 
складу Німеччини. Три роки триває конфлікт між Англією. 
Грецією і Туреччиною п зп'язку з островом Княром. а най-
ковішнм дисонансом є мприво господарської війни між 6 ма 
державами т зв. Спільного господарського ринку та 11-ма 
державами Господарської спіль`ноти піл проводом Англії. 
Англія. ЗДА її інші члени НАТО протягом .чотирьох років 
нерадо дивляться на політику Франції в Альжирі. де вона 
тримає півмільпона вояків, що повинні б стояти, на захід-
ньо-свропсйському континенті. Проте, всі ці її чимало інших 
спорів, що захмарюють західніЃї політичний овнд. все ж не 
захитали політичної і військової сдности НАТО. 

Це головќнЃі і найважливіший висновок із великої кон-
фсренції міністрів закордонних, військових, господарських і 
фінансових справ 15-ох держав НАТО. яка офіційно відбу-
валась від вівтірка 16-го до четверга lS-ro грудня ц. p., а 
насправді - від неділі 14 г.) ц. м,, коли то почався в Пари-
жі з'їзд міністрів, із державним секретарем Дж. Ф. Доллє-
сом у проводі. Назвсрхнімп проявами цієї конференції були 
комунікат ЗДА, Англії, Франції і Західньої Німеччини, в 
якому відкинено и.ілн Хрущова про исіютворсніія західцьо-
го Берліну на ‚.вільне місто", і кінцева заява всіх 
Членів` НАТО відперти одностайно кожну совєтську аґрс-
сію всіма силами, якнмн розпоряджас цей бльок. включно з 
атомовою зброєю. У цьому заключному комунікаті, прнйня-
тому наприкінці Паризької конференції, стверджується, що 
„країни Швнічно-Атлантійського пакту не подадуться ні під 
яким тиском погроз". Водночас подано до відома схвалену 
постанову про і -кріпленії;! власних оборонних збройних сил, 
головно в ділянках атомової. ракетної та летунської зброї 
а також щодо т. зв. конвенціональних родів збройних сил 
За пресовими інформаціями генерал Доріс Норстсд здобув 
перемогу, переконавши учасників конференції сухими циф-
рамя щю взаємовідношення сил бльоку НАТО і комуністи 
чних_депжав із т. зв. Варшавського пакту (Совєтів і їх са 
тслітів) в конечності підвищити число теперішніх дивізій 
1-І АТО! з 17-ох щонайменше ді, 30-ох. Разом 'з тим пороведе-
но розмови про влаштування ракетних баз п Кпропі, при чо. 
му Англія і Італія на це вже погодились. 

З усіх інформації! про Паризьку конференцію внхо-
дить недвозначно, що коли Нікіта Хрущов сподівався, що в 
рядах західніќ альлктів виникнуть сварки, збентеження і 
заколот після його останніх погроз і замаху на свободу 
західнього Берліну, то пін грубо розчарувався. Не тільки 
дчя міністрів закордонних та військових справ і для шефів 
штабів, які грсміяльно з'їхплнеі. до Парнасу, але її для ко-
жного рекрута ясно, що концепція ‚.вільного Берліну'' п 
віщанні Хрущова позбавила б Захід кяидплі нн схід вису-
неної оЃк`ропної позиції і була б для цього не тільки мораль-
но-політпчішм, але іі стратегічним поглибленням, з однії 
чаі-ним'скріпленням Совсгів. R цііі ситуації і при совстській 

Вже дев'ятий тиждень трн-
васу Варшаві всликнй політн-
чннй процес проти колнш-
нього ґавляйтера Східньої 
Прусії і потім водночас т. зв. 
райхскомісара України — 
Еріха Коха. Відбувається цей 
процес у варшавському вос-
відському суді, який обвину-
вачус Коха не тільки за всі 
злочини, доконані ним або 
з його відома .на терені Схід-
ньої Прусії. але й посередньо 
за його народовбивчу політн-
ку на Україні, що привела до 
винищення чотирьох мільйо-
нів українців. 

Еріх Кох. народжений 1896 
року, був одним з найстарі-
ших членів націонал-соціялі-
стнчної партії (число його 
виказќи 90) ‚і належав до 
найближчих с п і вробітннків 
Гітлера. Ув'язнено його ви-
падково щойно в 1946 році 
на території Західньої Німеч-
чинн (англійська зона). Ан-
глійський суд у Гамбурзі вн-
рішнв видати його Польщі, 
яка разом із Совстським Со-
юзом почала вимагати вида-
чі Коха за злочини проти лю-
дяности. доконані ним на 
польських і українських зсм-
лях. Своєї вимоги видати їй 
Коха `Москва не обстоювала, 
і таким чином Кох опинився 
в руках поляків, хоч наспра-
вді, як це підтверджують де-
лкі часописи, його зараз же 
перевезено до Москви де він 
перебував майже вісім років, 
пишучи спогади й різного ро-
ду еляборати. Щойно після 
того, як у Москві видобули 
від Коха все. що большевн-
кам було потрібно знати. Ко-
ха передали Варшаві, не зва-
жаючн на тс. що головним 
терном його злочинної ді-
яльностн була Україна і що 
в Україні були доконані най-
жахливіші із ініційованих 
ним злочинів. 

Акт обвинувачення записўе 
формально на рахунок Коха 
загибіль 72.000 поляків в Цс-
хаковському та Бялостоцько-
му округах, вимордувянкя 
25,000 жидів у Бялостоцько-
му ґетті, внвезення 100.000 
людей з-цих областей до ні-
мецьких концтаборів та в'яз-
инць і участь його в рішенні 

Удає Самчук 

ќви і прихильника російської 
концепції в німецькіЃї політи-
ці, а водночас із цим — за-
пеклого ворога англійців, які 
мовляв, з помсти за економі-
чну конкуренцію, вирішили 
його знищити і видали . . . по-
лякам. 

Не зважаючи на тс, що 
Кох відмовляє варшавському 
судові компетенції судити йо-
го за „українські справи", як 
і на тс, що ні прокуратор, ні 
трибунал у варшавському 
процесі не роблять надто ве 
ликого натиску на злочинну 
діяльність Коха в Україні, 
українська проблема домінує 
над цілим процесом і попер 
тасться раз-у-раз то в зізнан-
нях свідків, то у відчитува-
них документах. 

Дійсне ставлення Коха до 
України й українського наро-
ду висвітлене в його заявах і 
промовах, цитованих в акті 
обвинувачення і пригадува-
них свідками. „Ми викорнста-
смо цей край (Україну — Н. 
В.) до кінця, — говорив Кох 
у своїй промові 5 березня 
1943 року в Києві. — Ми 
народ панів, який повинен 
усвідомити, що останній ні-
мецький робітник під расо-
внм і біологічним кутом зо-
ру вартий . в тисячу разів 
більше, ніж місцеве населен-
ня". Це його справжнє став-
лення підтверджували також 
свідки, пригадуючи конкретні 
факти ‚що мали місце за 
„райхскомісарювання" Еріха 
Коха — такі, як вирізання 
українців, поляків і жидів у 
ЗдолбуНові, Рівному і в се-
лі Сосенкн. ліквідація щонай-
менше 20.000 населення піс-
ля приїзду Коха до Рівного` і 
багато інших фактів народо-, 
вбивства. Однії із свідків у 
п'ятому тижні процесу зацн-
тував під час своїх зізнань 
заяву Коха. виголошену ним 
28 вересня 1942 року, в якій 
він стверджував, що „немас 
чільної України" і що ціллю 
німецьких „заходів с не уща-
слнвлювати український на-
рід, а подбати про те, щоб 
Україна працювала для Нї-
меччннн". „Україна мас пос-
тачати все теЃ— гримів тоді 
Кох, - - чого німцям бракує, 

знищити Варшаву в 1944 ро- без огляду на втрати`, яких 
ці (до речі,'це знищення від- вона зазнає".І 

ЩЕ ПРО ДУБИНУ 
Знов обдарували мене дея- тові загрібати своїми руками 

ќі україномовні органи преси ваш жар, але і це плем'я на 
СССР чималою дозою свбс- очах вимирає, і чи не прий-
рідної уваги, якою колись деться вам знову вернутися 
безперечно займуться психо-ідо славутніх часів „Кісвляні-
патологн для вивчання й на", коли то це брудне діло 

булося в той час. коли со-
встська армія стояла бсзчіга-
но під Варшавою ,нс реаґуіо-
чи на німецький терор, що 

Однією з більших сенсацій 
в дотеперішньому процесі бу-
ля зааранжована. без ніякого 
сумніву Москвою, спроба ски-

шалів у Варшаві). Крім того, нулі на Коха. а посередньо 
в акті обвинувачення зѓаду- знову на німців справу Катн-
ється. що на сумлінні Коха. ня, значить. внмордування 
як райхскомісара України, сі кільканадцятьох тисяч поль-
4 мільйони вимордуваного ськнх офіцерів. Для цієї мс-
иаселення в Україні, внвсзсн- ти стягнено з Німеччини ѓіз 
ня на примусові роботи двох 
мільйонів осіб і спричинення 
шкоди на 200 мільярдів ру-
блів. 

Еріх Кох на суді заперечує 
все цс і намагається предста-
внти себе цілком невинною 
люднною.` непричетною, а то 
її ворожою до конкретних ак-
тів гітлерівської політики. 
Увесь час він прНКНДНСТЬСЛ 
хво))іім і вимагаі; припинення 
або бодай відкладення проце-
су. Характеристичною була впертій нехіті на теперішній ЖеневськіЃї конференції прно 

тупнтг. врешті до ділового розг.іпду технічних способів npo-Jfiorb оборонна промова, виго-
тнділннл загрозі несподіваної атаки, Захід відповів сдиноІЛошсна ним після відчитання 
логічною постановою: збільшитіі власні збіюйні сили. акту обвнні'вачсння. В цій 

У березні квітні 1959 poicv. в десятиліття існування НА- гі)юмові Кох пі№дставив себе 
ТО, з'їзд міністрів цієї організації має відбутися п Америці, (як пацифіста, оборонця хри-
До того часу виявиться, чи Хрущов продовжуватиме свої стнлнської віри, ревного еко-
провокації. чи „візьме назад". Але німка політика Москви комічного діяча.і водночас із 
Заходові не страшна, поки він зберігатиме спою єдність ў ц и м , як випробуваного.— від 
свідомості совстської небезпеки. давніх літ 

Східнього Берліну!) якогось 
Павля Бредльова ‚який ствер-
див, що він бачив особисто, 
як польські офіцери працю-
вплп під доглядом німецьких 
вояків над . . . прокладенням 
каолін біля Смоленська. Але 
зізнання цього свідка були та-
кі суперечливі, що польський 
суд мусів покищо зрезнгну-
ватп з обвинувачення Коха 
Ще її за злочин у Катнні. 
Треба думати, що таких 
спроб .‚виправдати" Совєтсь-
КІІЙ Союз з катинського зло-
чнну буде більше, і не внк-
лючене навіть, що й сам Кох 
буде „підтверджувати" вину 
. . . німців у цьому злочині. 

Коли і як скінчиться про-
цес Коха, іюкніцо невідомо. 
Найбільш правдоподібно, за 

який унеможливить дальше 
судження Коха за злочини, 
заподіяні ним в Україні. Це 
лежить по лінії інтересів Мо-
скви, для якої Кох у винищу-
ванні українського народу 
був дуже бажаним і вигідним 

приятеля Мос-' кінчиться він таким вироком, знаряддям. Н. В. 

зрозуміння явища нашого ча-
су. Що носить назву Совстн. 

..Таваріщі! Я вас харашо 
паиімаю! Но зачсм вн муча-
сті̀ . прі етом ето бсднос, нє-
віннос жівотиос — Мсльнічу-
ка ?" Він же і дубиною за вас 
махав, і кров на всіх фрон-
тах. очевидно, проливав, і на-
певно орден Деніна на своїх 
могутніх грудях носить, і обі-
цяє в майбітньому зложити 
спою буйну голову за вас, як 
казала Кулішева тьотя Моѓя, 
„прекраснис русскіс люді" . . . 
А ви ще змушуєте його зов-
сім. як у Крилова, „візжать і 
рваться", „пихтсть і наду-
ваться", і взагалі силуєте 
його „сочін я т ь , ругать і 
врать", тобто грати ролю 
к.іьовна, хама і дурня в од,-
ній подобі. 

..Да. таваріщі! Ето жссто-
ко!" Тим більше, що все це 
виходить у нього, як у силу-
ваного вола — кволо, мала-
хольно. не хватає йому лай-
кн, терпцю, постави. Все те 
саме, завжди та сама платів-
ка. що вже зовсім стерлася. 
Радив би вам бодай сягнути 
за лайками в чужі мови або 
піднести свою у степені, щось 
на зразок, як „зараза, зараза, 
зараза!", або зараза в кубі, 
або ,як це вже вн пробували 
у випадку Пастернака, за-
мість просто свння, „більше, 
ніж свння", а можна б ще 

двічі, тричі свння, або ка-
бал, або . . Словом, намагай-
теся ,не спіть .не давайте 
'злим язикам у широкому сві-
ті виќпивати вас, як нездар, 
і̀ то навіть як звичайних, вн-
'іачте. ідіотів. За вашими за-
-адамн коли вже ідіот, то му-
:ить біти справді ультраідіот. 
я не якесь безглузде горохо-
лс страхіття на горобців. 

„Буржуазно - націоналісти-
чні брудні листки ще фиць-
хають ногами" — рече ваш 
блідий трубадур. От бачите! 
Дише фнцькають ,а йому 
чже чуприна встає, до голо-
чн різні ЛІЗІТЬ уявлення, різ-
ні Ѓплани, різні інтервенції, а 
що було б, коли б так дійсно 
щось одного разу поховзну-
лось? Да! Біда! Ще пара та-
ких „фицькань", і повезете 
вн свого вірного Моську до 
будинку божевільних ,а тоді 
хто заступить вам таку, мож-
на сказати, унікальну „грязь 
Москви", як сказав би Шсв-
ченко. 

А взагалі, ‚‚таварищі", ко-
ли слухати всю ту музику 
збоку, всі ті ваші гістерпчні 
зойки — видасться ділом здо-
хлнм. Доба цькування укра-
їпця на україїщя, на поляка, 
на жила, на кожного, хто вам 
немилий — безповоротно ті-
кає, українець уже збагнув, 
„чия на вас шкура", знає 
паші п піни та наміри: ще. 
правда, тут-там знаходиться 
пара-друга параноїків, що го-
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ПОДАРУНКИ ПІД ЯЛІ4НКУ 
Різдвяний сезон вже у пов`івід ступеня освіти, забозпе-

ному розпалі. Висока аж під,чення високої освіти є питая-
небо ялнна на міській площі, ням засадннчогр, нлючевого 

робилося властивими людьми 
і властивою мовою. 

Бо вас; кажу, вже знають. 
Так. Вас уже знають! Ось 
нещодавно державний сскре-
тар ЗДА Джан Фостер Дол-
лес у одному інтервю внсло-
внвся: ‚.вони мене лають, бо 
вони добре знають, що я їх 
знаю". Ми не займаємо таких 
високих становищ, як Дол-
лес. але сміємо твердити, що 
знаємо вас не менше від Дол-
леса, а саме тому вн на нас 
Так спазматично реагуєте. То-
му та ѓістерика, та піна, той 
справді божевільний, дикий 
рев. Але дарма. Те, що ста-
лося — сталося, написане — 
написане і його не заговориш 
ніякими „Гаврилами з Поліс-
ся", ані іншими цитатами з 
Бірчака. Правда, як олива, 
вона завжди випливає наверх. 

І знають вас не лише тут, 
в Америці. Вас знає весь світ 
зід краю до краю, включно з 
вашими власними громадяна-
ми ‚які нещодавно псреказа-
лн новий анекдот, що дуже 
яскраво характеризує свідо-
мість ваших громадян: ‚‚Ска-
жіть, будь ласка, чи це ирав-
да. що ми випустили Спутні-
ка?" — запитують совстські 
громадяни американських ту-
рнстів. І нічого дивного. Лю-
дей, яких вічно годують не-
правдою, можна справді обер-
нути у таких, що не вірнти-
муть самі собі. 

До речі, бідний велнкому-
ченик Мельннчук хвалиться, 
що він також махав дубиною. 
Ну, й що ж . . . Не він пер-
ШИЙ і не він останній. Таких 
було у нас чимало. Лев Тол-
2той, що створив цей образ у 
звоємў романі „Війна і мир" 
мав на увазі русского мужн-
ка і його інтереси. Мельннчук 
же твердить, що „народився я 
в селянській сім'ї на Коло-
мийщнні, але не в такій, як 
та, що виплодила зрадника 
України, Ўласа Самчука". Ві 
рнмо, віримо! А тому й та 
толстовська дубина, 

І коли він, тобто Мельни 
чук, страшить мене, що там 
по мені „навіть пес не гавк 
не", то' колись наша свобідна 
Коломия поставить пам'ятнн-
ка Мелькичукові і напише: 
„Нашій великій дубині" . . . А 
щодо того пса —- то це 'вже 
не точність. Сам же Мельни 
чук це вже заперечив. 

тисячі електричних лямпочок 
розвішаних по зрубаних і жн-
внх ялинках, буря різнома-
нітнпх кольорових прикрас 
по вулицях і виставах крам-
ннць — все це пригадує те 
найзворушливіше свято, яке 
від ранніх літ до пізньої ста-
ростн сповнює душу людини 
дивним чаром і не менш днв-
ною м'якістю. Щаслива лю-
дина бажас зробити добро, 
принести бодай окрушнну 

значення д л я , дальшої долі 
дитини. 

Це забезпечення дає псв-
ність, що забезпечена днтн-
на`матиме приготовані гроші 
на свої високі студії або бо-
дай на започаткування Ьс у 
найважливі ш іѓ й,` переломом 
вий час, коли після закінчсв-
ня середньої школи буде рі-
шатися її доля. Ця певність 
-пім цінніша п більша, що, на 
випадок нещастя з батьком-

щастя у життя інших. Що й(чн іншою особою, яка забез-
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безповоротно світ 
Пливе за вікнами 

в позлоті ночі, 
Я ппльці втомлені 

поклала знов па очі, 
І вже не жду. 

ДС ЛРУЖІІІЛ. ІНІЙ ІфІІІІІТ. 

Плине за піќнами 
I коле ночі Полем 

Білірваіній 
під сплетень влвсіінп t-віт. 

Мереживо 
нспсрежитнх літ, 

Тепло долонь. 
що не були ніколи. 

І вже не світ. 
а безлічі світів 

Порошать сніг 
під мі'ртним сяйвом неба. 

Все. що хотів`. 
ти ж. власне, не хотів. 

Тремтіння серця. ' 
що його не треба. 

МАРИНА ПРИХОДЬКО 

говорити про своїх близьких 
чи найближчих — дітей сво-
їх.. І чи не тут криється та-
смннця тієї прямо фантастич-ч 
ної розтратиости, яка веде 
свій танок весь Різдяний час. 

Але. чи кожний подарунок 
приносить щастя? Чи не ма-
смо коштовних подарунків, 
які ні нащо не здаються, а то 
й приносять з собою розча-
рування й досаду? 

Ніхто не питає про вартість 
святочної картки з привітан-
ням і прнгадкою про Боже 
Дитятко „в яслах на сіні". її 
вартість не у ній самій, але 
в пам'яті й доброзичливості 
тих, що її вислали. Не так 
буває з- подарунками, „іде-
альну вартість" яких не мо-
жна відділити від їх вартості! 
матеріальної та від їх прак-
тнчного застосування. Тому 
практичність подарунку є 
звичайно передумовою його 
вдалости. Не менше зиачен-
ня мас також кількість нода-
рунків, зокрема для дітей. 
Навіть найкращі подарунки 
втрачають ціну, коли їх заба-
гато. Десять ляльок не"прн-
несуть дитині в десять разів 
більше радостн, як одна її 
перша лялька. Десять візоч-
ків не бі'де дитина возити; 
десятьма м'ячиками не буде 
одночасно бавитися. 

Тільки подумаймо над цим, 
і коли ще не рішилися на рі-
Здвяннй дарунок, підійдімо 
до його вибору серйозно. По-
думаймо над тим, що не всі 
подарунки мусять обов'язко-
во бути хвилеві, непрактичні, 
аби лише блискучі: що най-
кращнмн подарунками є такі, 
які розраховані не на одну 
хвилину, але на довший час`, 
які приносять постійну ра-
дість і постійну користь: що 
РІЗДВЯНИЙ час надасться за-
рівно добре не тільки для то-
го, щоб дати своїй чи чужій 
дитині скоропромннальну ра-
дість, але також для того, 
щоб закласти тривкі основи 
її щастя на все життя. 

печила дитин}', .поліса дитиня 
стас автоматично заплаче-
ною, без ніяких доплат та 
вкладок. А як молода люди-
на закінчить 18 років життя, 
вона одержить Повну забез-
печеневу суму.. 

Студійне забезпечення — 
найкраща форма продуктив-
ної ощадностн., Придбавши 
таку полісу для своєї дитини`, 
батьки починають плянове 
ощаджування дрібних грошо-
вих сум на велику ціль — 
забезпечення своїй дитині ви-
сокої освіти. Ц е ' забезпечсн-
ня дійсно повне й дійсно пе-
вне. Воно запевнить дитині 
к о ш т сѓудій однаково, чн 
її батьки житимуть, чи Ні-
Ось історія, яка. трапилася 
одній нашій родині в недалс-
кому минулому в ЦІМ краю. 

У місті С.. одного із схід-
ніх стсйтів, жила велика ро`` 
днна нових пршпельців до 
цього краю. Трос дітей у вщі 
від 4 до 13 років були забсз-
печені в Українськім Народ-
нім Союзі, без і забезпечення 
залишилося тільки двоє ио-
лодшнх, півтора- і піврічна 
діти. Трос старщшх дітей бу-
ли забезпечену, студійною 
грамотою. їх батько, молодий 
чоловік, який ще не дійшов 
сороківки, зволікав Із забсз-
печснням молодших дітсіі, 
хоч місцевий відділовий сек-
Ііетар УНСоюзу настоював на 
тому, щоб він ' виконав свій 
обов'язок супроти них, так, 
як він виконав його супроти 
старших дітей.' , Батько від-
кладав, аж одного дня було 
вже запізно. Його но стало 
внаслідок нещасливого ви-
падку на шляХУ( до праці. І 
так старші діти, покінчивши 
18 років, одержать чек На но-
крнття перших`' видатків за 
свої' високі студії й з певні-
стю закінчать каледжі. А ді-
ти молодші ледве чи в той 
час зможуть вступити до ка-
леджу після ранньої втрати 
батька. 

Непевність нашого життя 
Не від сьогодні прийнявся говорить, щоб-батьки не від-

в Америці мудрий ззнчай і кладалн на пізніше те, що 
складати дітям подаруќй у 
вигляді забезпеченевнх гра-
мот. Особливо на хрестинах 
і під ялинку, у Різдвяний час, 
тутешні вироблені під госпо-

повннно бути виконане но-
гайно. І щоб, плануючи куп-
но святочних подарунків для 
своїх дітей, не обмежувалися 
вони тими, які ‚принесуть ра-

рнстуютьсл асекурашннпмп 
полісами, як цінними і цінс-

дарськнм оглядом лніди ко-!дість дітям на одну коротку 
хвилину, але щоб заготовили 
для них тривалі подарунки, 

ними подарунками. Особливо які запевнили ТЗ їм радість і 
надасться до цього так звана вдоволення з ‚ЖІІТТЯ у дале-
каледжова, тобто студійна {ній майбутності, подарунки, 
поліса. Вона від ранніх рбкізіякі промостили б їм шлях у 
прнготовляс дитині добру далеке невідоме життя й збу-
майбутність, запевняє їй ви-ідувалн тверді'основи їх 'жит-
соку освіту і нерозривно з тьового успіху!' Одним З Най-
нею зв'язаний успіх у житті, більш надійних засобів для! 
Тепер, коли середня освіта цього є запевнити дітям ви-
не забезпечує вже ні легкої, ні соку освіту, забезпечивши' їх` 
цікавішої праці, коли кращі в Українському ` Народному 
заробітки й стабільність пра-'Союзі. Че може-бути кращяй 
ці стоять у прямій залежності дарунок під ялќику?! 

І І' її U U 
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(5) 
На підставі всіх даних треба уважати, що Полунедько 

був большсвицьким агентом більшого форматў. З ного лнс-
тІв і статѓей видно, що він мав знання, вправно володів пс-
ром, умів здобутись на патос. Він посідав небуденні здіб-і Фінляндії вислано Полуведька. Цей також виявився цілком 

рокопоінформованнм, чайом дуже еластичним, а часом нас-
тирливнм. в залежності від обставин, теми і конкретної мс-
тн. Зрештою своєю зовнішністю і манерами він відбігав від 
інших агентів. 

З повнщого перегляду дійових осіб Роттсрдамської трп-
гсдії бачимо, що до неї заанґажувалн большевнки різносто-
ронні таланти, людей здібних, різного калібру і кваліфіка-
цій. Коли не вдалась перша спроба з примітивним молодн-
ком, що був висланий до Бельгії, туди вислано колишнього 
січового стрільця, з відомим минулим, з особистими прнкме-
тамн. які притягали до нього людей. А в той час до помочі 
йому дали дипломата, яким був Іван Іванович. Пізніше для 
помочі Валюхові. перед поворотом до СССР Хом'яка, до 

Ності розбиратись в обставинах і пристосовуватись до них. 
удавати з себе того, чим пін не був. Сумніви it підозри, внс-
ловлювані Полуведьком на адресу чи то.Хом'яка, чи Ва-
люха, були звичайною грот, яка зміряла до того, щоб від-
вернутя під себе підозру і вбиті' всякий; здопід про зігра-
ність між ними і собою. 

Не можна виключити ;; ГалсрІЇ сот.тських агентів, які 
приклали руку до вбивства полк. Коновальця. також і Іва-
на Івановича, якого я сам не бачив, але про якого оповіда-
ють листи Сціборського. оприлюднені Оиацькнм. шо я їх 
читав уже давніше. Тон агент з'явився на овиді Парижўі При світлі злочину в. Роттердамі стають виразнішими 
приблизно в той самий час. що й Хом'як у Бельгії. При обличчя спричннників трагедії і прогляднішнми способи ді-
TOMV він натякав, т о знає про зносини націоналістів з яки- яння совєтськнх агентів. Щоб дійти до знищення Голови 

на місці. Для самого акту вбивства треба було людніш мо-
лодої. відважної, загартованої - і таким" бур Ra"'"v ипм-
сомолець. 

З болем доводиться ствердити, що з чотирьох, які сири 
чинились до смсртн полк. Коновальця. щонайменше три бу-
ли українцями. Національність Івана Івановича лйшпсться 
нсвияснсною. 

V Тіистика підступу 

мось січовим стрільцем. Тим Іван Іванович давав доказ ..все-
знайства" ҐПУ, а в той самий час ніби виробляв „алібі" 
для Хом'яка, аби ми не нідозрівялн ного як підісланого 
агента. Аджсж Іпан Іванович по крився, що він є на службі 
большсвиків. і в їх імені звертався до Сцібоііеькоі`о. Це бу-
ла дуже тонка гра. яка вказує, що в особі Івана Івановича 
маємо до діла з висококваліфікованим агентом. Таким він 
виступає і в розмовах з Сціборськнм. виявляючи не абиякий 
дипломатичний хист. У тих розмовах він виявляє себе ши-

ПУН. їм треба було насамперед увіїітн в ближче окружсн-
ня ного, а відтак здобути довір'я самого полк. Коиопаль-
ця. Для цього вони застосували тактику підступу; 

Подаючи відомості про стан речей в Україні, яка щойно 
вийшла з доби НЕП'ў та українізації і входила в добу ко-
лектнвізації, вони були доволі обережні і лише вряднгоди 
намагалися зм'якшити нещастя, що в формі штучного го-
лоду впало на наш край. Натомість вони залюбкн відкли-
калнсь до національних тенденцій і державницького нас-

тавлення українських комуністів типу Скрипника. При то-
му удавали, що наші мають- виразне антнмосковське і анти-
большсвицьке наставлення. Щобільше. як Хом'як, так і 
Валюх, старались показати себе активістами. І так. Хом'як 
запевняв, що, працюючи в якійсь господарській установі, 
він сприяв національним елементам і навіть спроневірив 
якісь гроші тої установи на користь тих елементів, що і 
поставило його під загрозу та примусило тікати закордон. 
Він представив Валюха як свого духового вихованця, який 
провадив національну роботу між комсомольцями. 

У своїх заподаннях Хом'як і Валюх часом розходилися, 
як от, наприклад, щодо ролі Скрипника чи успіхів колек-
тнвізації. Ба навіть той самий Валюх часом собі суперечив, 
представляючи Скрипника одного разу „божищем", а іи 
шого разу змальовуючи його мало симпатичними рисами 
Ще більші розходження особливо щодо оцінок ситуації в 
Україні можна було поміліти в Хом'яка та Валюха, з одно-
го боку, і Полуведька — з другого. Та ці розходження, на 
мою думку, були наперед передбачені, щоб не виглядало, 
що вони між собою порозумілись. 

Полуведько на початку нашого листування в січні 1935 
року докладно писав мені про „програмно-тактичну роботу 
всіх підпільних націоналі.но-р('полмціі!ннх організацій" на 
Совстській Україні. Вона видалась мені доволі надуманою. 
В наступному листі він спинявся докладніше на „Організа-
ції Українських Революціонерів", до якої зачнслював і се-
бе. Звідси можна було довідатись, що він. згідно з ухвалою 
тієї організації, вступив був у 1925 р. до компартії, щоб мог-
ти ліпше працювати на користь української справќ в рай-
виконкомі. З його заподань виходило, що організація про-
я`аднла націоналістичну роботу і налічувала десятки тисяч 
членів, особливо між студентством, мала своїх людей в Ака-
Демії наук, в різних інститутах. Однак, ворогові вдалося в 
1933 р. викрити організацію, ув'язнити багатьох її членів і 
тни загальмувати на деякий час роботу, — пнеав він мені. 

Цей лист Полуведька кінчався проханням 'і.вйказати мені 
допомогу". 

Подібні методи в Цілі здобуття симпатії поїж. Коноваль-. 
ця вживав перед тим і Валюх. Наскільки мені довелося пі-
знати з оповідань, як також з оприлюднених' листів, він' за-
псвняв. що в Україні працює широко розгалужена націо-
нальна організація, очолена Центром, до якої належав і 
ген. Дубовий. В цім оповіданні, як і в заподаннях Полу-
ведька, була певна частина правди. Виглядав,.' Що в розМо-
вах з полк. Коновальцем Валюх указував тт` можливість 
встановлення зв'язку з'Центром, ба навіть підпорядкування 
його Проводові ОУН. Розглядалась перспектив`а організу-
вання закордоном Конгресу Націоналістів заЛуЧастю пред`-
ставннків Центру з України. Є підстави думати, що Валгох'і 
даючи себе до послуг для зв'язку з Центром, намовляв ПоЛ-
ковника побувати на Україні, очевидно конспіративно. Од-
нак, все це трималось у таємниці, і Полковник хіба нятя' 
камн вряднгоди згадував про нові перспективи на майбутні 

Оскільки Хом'як тримався тактовно, остільди Полувсдь-
ко і Валюх виявляли нпхнл до інтриги. Я вже згадував про 
розголошування Полуведьком довірених чи відомих йоМу 
справ, з чого поставали непорозуміння між членами ПУѓТ. 
Здасться, ще більшу такого роду гру вів Валюх перед полк. 
Коновальцем. Він доносив йому те, що чув між членами 
ОУН. які мешкали в Берліні. Вже тоді існувала в ОУН п р е 
блсма „старших і молодших", як також .'.крайовиків і емГ-
грантів". На тім ґрунті виникла т. зв. „ініціятнвна група" 
на чолі з Габрусевичем. про яку мова в публікаціях Онаць-
кого і з якої виросла опозиція, що привела до розколу й 
організації. Того Валюх не міг не помічати і 'до поглпблсн-
ня. розходжень в лоні ОУН не міг не прикла'сти своєї руки-. 
В кожному разі завдяки Валюхові та Полуведькові яабра-
ло розголосу мос 'невдоволення з техніки переведеного Гри-
бівськнм перекинення Павла з Фінляндії. З тою справою 
зволікало надто довго, і це викликало сумніви щодо нашої 
доброї йолі ѓа наших спроможностей. ,- -



З ЖИТТЯ ГРОМАД' І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Альбврта, Канада 
Відвіданж головного кон-

тролера і організатора У11С 
ЯЛ Канаду інж. -Володимира 
Коесара. і— В об'їздці Захід-
ньоТ Канади, іняг. ̀ В: Коссар 
загостив до Калга'р-2-го жовт-
вя. 4-го жовтня -` відбулися 
сходини членів иісцевоо Від-
Ділу ч. 500 УНС, ва.якнх був 
присутнім інж. Коссар, а 5-го 
жовтня в авднтопЦ Унраїнсь-
хоі Католицької .Церкви св. 
Успінва відбулося "Г^юмадсь-
ке Віче, на якім інж. Коссар 
виголосив промову про зна-
чення і користь У'країнського 
Народного Союзу д`ля укра-
їнців по всьому світу. Під час 
побуту інж. Коссара-в Калга-
рах вписалося в .члени УНС 
10 нових членів, а.один член 
збільшив суму асекурації. В 
приєднуванні нових членів 
дав велику поміч предсідник 
місцевого Віділу УНС д-р М. 
Гдадншевськнн, який цілий 
час товарншив інж. Коссаре-
ві у відвідинах тутешніх ук-
раінцш. кТ" 

Гостина голови УНО Кана-
ди н. М. Плав. тиса.— 12-го 
жовтня відвідав місцеву фі-
лік) УНО і Відділ`УСГ голова 
УНО Канади п. М. Плавюк. 
Його стрічали на летрвищі го-
лова філії УНО lfcbL Масюк, 
голова Відділу УСҐ, п. В. Різ-
ннк, секретар філії УНО і Від-
ділу УСГљ Д. Гамонів та чле-
ни інж, Ж Топольннцький, п. 
Сенишнн і п. Семенака. Після 
обіду відбуто спілвнег засідан-
ня Управ Філії УНО і Відділу 
УСГ в присутності якраз ѓо 

почесного президента УНО 
Канади п. інж. В. Коссара і 
прибулого до Кал гар гостя п. 
М. Плавюка, голови УНО. Фі-
лія УНО і Відд. УСГ влашту-
валн прийняття. Його розпо-
чав привітанням гостей го-
лова Філії п. М. Масюк. Під 
час прийняття промовляли 
почесний президент п. інж. В. 
Коссар і президент п, М. Пла-
вюк- та інші. 

Генерал - хорунжий Мнко-
ла Калустянський в Калѓа-
рах. — Ген.-хор. Микола Ка-
пустянський прибув до нас в 
середу, 5-го листопада. Уве-
чері того ж дня влаштовано 
стрічу Гостя із кореспонден-
тами місцевої англомовної 
преси, а саме „Келгари Ге-
ральд" і „Албертан". Другого 
дня згадані часописі помістн-
ли дуже прихильні звідомлен-
ня, а „Албертан" помістив і 
знімку. За старанням п. В. 
Барабаша, місцева телевізій-
на стація подала прихильне 
повідомлення про гостину ге-
нерала в Ка.п .іпнх, та внсвіт-
лила ного фотознімку у вій-
ськовому однострою. В суботу 
8-го листопада відбувся в за-
лі УНО Вен кет в честь гене-
рала. Господарем Бенкету був 
сот. М. Ковальський. В неді-
лю 9-го листопада ген. Капу-
стянський був на Службі Бо-
жій в Українській Католиць-
кііі Церкві, де відправлено 
Молебен в наміренні україн-
ського народу і Панахиду за 
поляглнх за волю України. 

40-ліття Листопадового Чн-
ну". — 9-го листопада в залі 
УНО заходами Філії УНО, 
Відділу УСГ, Відд. ЛУВ, Осе-

стюючого тоді в- .Калгарах редку СУМ і Юного СУМА, 

„Молода Просвіта" 
: ім. Миѓр. А. ШЕПТИЦЬКОГО у ФИЛАДЕЛФП 

запрошус УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО на 

„ПРОСВІТЯНСЬКІ 
ЮВІЛЕЙНІ РОКОВИНИ" 

, її для відзначення 
90-ої РІЧНИЦІ ОСНУВАІІНЯ 

МЛТІРНЬОГО- Т-ВА „ПРОСВІТА" у ЛЬВОВІ 
' ' що відбудуться 

в неділю, 28-го грудня 1958 р. 
точно о ѓод. 7:00 вечора 

в залі ЌЛЮБУ ГОГОЖАН — 847 II. Фрейќлін вул. 
В програмі, між іншими, виступають: 

31 святочною ювілейною ДОПОВІДДЮ — б. довголітній місто-
голова Гол. Виділу ТіВа „Просвіта п. ряд. В. МУДРІШ; 

З хоровими тичками: ЖІНОЧИЙ хор 10-го Відділу Союзу 
Українок — під днрнґ. п-ні ІРИНИ ЧУМОВОЇ; ДИТЯЧИЙ 
хор української католицької катедральної школи — під 
днриґ. п. ДУДИ; 3 інсцснізацісю. дслямаціями та при-
нітіши — члени молодечих Організацій (Пласт, СУМА, 
ОДУМ.та „Молода Просвіта"). 

, ' 0 
Проситься все старше ГромаДяистио "Р" нкиийчислсннішу 

участь. 
Проситься батьків виеилати дітсп иа цю Імпрезу 

в ннродніх строях. 
Продаж, квитків в кооперативі „ЕАЗАР". 

ИОЧАТ(Ж точно в і од. ":(Ю вечори. 

ОК'ЄДІІЛІШЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
„ С Л О В О " 

В суботу, 27-го грудня 1958 р. 
` ` ^ в : 0 0 ѓод. вечора 

в залі УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМЕРИКИ 
(2 Е. 79th Street — ріг 5 Еве. 70 вул.) 

- J i в і д б у д е т ь с я — 

ВЕЧІР С П О Г А Д І В 
Галини Ж у р б и 

„Літературний Київ 1917-1920 pp." 
; $устріч і 1 характеристики: 

І Микита ШАПОВАД, Микола ЗЕРОВ. Максим Ї'ИЛЬ-
СЬКИИ, Андрій НІКОВСЬКИИ. Микола ВОРОННП. 

Олсксаидср ОЛКСЬ, Володимир КОРЯК, Юрій 
НАРБУТ. Павло ТИЧИНА. 

0 
Запрошується найширші кола Української Громади. 

' УВАГАЃ ` - УВАГА! 
ШО ГЕППЕЦ, ГАРТФОРД і ОКОЛИІЏ ! 

ВІДДІЛ 
УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 

., разом із t 
ВІДДІЛОМ СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 

в ШО ГЕИВЕНІ, Кони. 
1 ` І - у р я д ж ў е — 

у суботу, 31-го січня 1959 р. 
в- НОВШ ЦЕРКОВНОЇ ЗАЛІ — прн 563 George St. 

' ВЕЛИКІ 
ЗАПУСТНІ ВЕЧЕРНИЦІ 

ПРОСИТЬСЯ СЛІДКУВАТИ ЗА Д А Л Ь Ш И М И 
.ОГОЛОШЕННЯМИ : 

Ўпрямі 

Український Спортовий Ќлюб „Січ" 
ЕЛИЗАБЕТ, Н. Дж. 

в л а ш т о в у є 

Р' в середу, дня 31-го грудня 1958 
НОВОРІЧНУ 

СПОРТОВУЗАБАВУ 
в УКРАЇНСЬКОМУ ИАРОДПОМУ ДОМІ 

214 РнЦрп Street — Elizabeth, N. І. 
Гратиме оркестра — ЃІ. КАРУ ЗО. 

БУФЕТ У ВЛАСНОМУ ЗАРЯДЃ. 

влаштовано прн -співучасті 
Гостя пана генерала Капу-
стянського Листопадову Ака-
демію. 

На Академію зложились 
ось такі точки: Чоловічий хор 
ЛВУ 'і СТМ під управою дн-
рнґента д-ра Ілярія Чеховсь-
кого гарно відспівав „Далека 
Ти, а близька нам, Кохана 
Вітчнно", ‚‚Зазвенімо разом, 
браття" —Воробкбвнча і „В'я-
занку стрілецьких пісень" — 
Гай веронського. Реферат ви-
голосив учасник боїв під Кру-
тами п. Дмитро Гамонів. Хор 
і мандолінова оркестра Юно-
го СУМ під управою п. Варе-
цького виконали „Старенька 
мати'', „Звіздн гаснуть" та 
„Збудись Україно". Акордіо-
ноннй дует „Взяв бн я банду-
ру" виконали члени Юного 
СУМ Оксана Кащишня і Га-
ля Липська. Акорд іоноанн 
квінтет „Вже вечір вечорів" 
виконали члени Ю СУМ О. 
Кащншин, Г. Липська, М. 
Сахалюк, М. Денис, М. Федь-
ків і М. Соха. Деклямації вя-
конали: „Наш Львів" — М. 
Модна, „Мій Край" — п-а Л. 
Шостаківська, Промовляв і п. 
генерал Калустянський, який 
візвав присутніх повстанням з 
місць та однохвнлинною мов-
чанкою вшанувати` пам'ять 
Поляглих. Прекрасна його 
промова викликала захоплен-
ня всіх присутніх. 

За влаштування Академії, 
належиться подяка Управам 
Відділу УСГ, УНО, ЛВУ, СУ-
М, Батьківському Комітетові 
Ю СУМ і всьому Членству 
згаданих Організацій. З ок-
рема щира подяка Хорам та 
Мандоліновій Оркенстрі і їх-
нім неструдженнм диригентам 
д-рові Чех о всьќому і гг-ові Ва-
рецькомі. Подяка рівнож всім 

тим, які причинилися до то-
го, що всі згадані імпрези 
гарно випали. 

Володимир Пука 

Дітройт, Миш. 
Виступ хору „Дніпро" 

Як вже було згадувано в 
„Свободі", українська грома-
да Дітроііту мала нагоду по-
чути чоловічий хор „Дніпро" 
з Клівленду', який під орудою 
диригента О. Е. Садовського 
мав гостинний виступ на ака-
демії Листопадового Зриву. 
2-го листопада Ц. р. 

Нам було цікаво, кого внш-
ле Клівленд, щоб задовільнн-
ти внбагливу публіку Дітрой-
ту, яка привикла до виступів 
таких мистецьких одиниць, як 
славна Капеля Бандуристів, 
чи молодого ще, але вже по-
пулярного хору „Трембіта". 
Тому, як відкрилася сцена, по 
залі виповненій тисячею прн-
сутніх, понісся шорох зднву-
ваиня, який перемінився в ря-
сиі оплески. Вже з першого 
погляду можна було сказати, 
що перед нами не якась ама-
торська збиранина, а зднсци-
пліновашій хор, в гарних на-
родних строях, з добре підіб-
раною грою красок (всі од-
наково вишиті сорочки, черг 
воні пояси з золотими тороч-
камн, блакитні шаравари і 
червоні чоботи). Дальшою не-
сподіванкою був склад хору. 
Сцена була виповнена півсот-
нею хористів, більшість у ВІ" 
ці між 18 — 25, хоч не браку-
вало її сивоголових „сеиьйо-
рів". На сцену вийшов днри-
ґент О. Е. Садовськнй і по-
неслася його композиції мо-
литва „Хорал", нескладна ме-

Увага! ГЕМПСТЕД і ОКОЛИЦЯ! Увага! 

В неділю, 28-го грудня 1958 р. 
в залі Української Католицької Церкви 

прк 709 Фронт вул. в Гемпстеді, 
— в і д б у д у т ь с я — 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
327 ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ „ЗАПОРОЗЬКА СІЧ" 

в ГЕМПСТЕДІ. 
На зборах візьме участь 

д-р Ярослав Падох, 
головний секретар УНСоюзу, 

який виголосить 
ДОПОВІДЬ на союзові н загальногромодські теми. п. н.: 

„УНСоюз на порозі свого 65-ліття". 
Все Членство нашого Відділу зобов'язуємо, а всю ук-

`раіпську громаду ГсмПстедту й околиці, яка ще не включм-
лася в УНСоюз, запрошуємо до участи в Зборах та до-
ІІОПІДІ. 

ПОЧАТОК — в ѓод. ЗНН) по полудні. 
Управа 327 Відділу УНСоюзу 

УВАГА! НЮАРК, ТРЕНТОН, Н. Дж. і 
ВРІДЖПОРТ, Конп. 
і ОКОЛИЦІ! 

Два прекрасні, українські кольорові та звукові { 
ФІЛЬМИ : я 

УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО 
та j 

ПІСНІ Й ТАНКИ НАД ДНІПРОМ f 
будуть аисиітлсні и: Я 

НЮАРКУ, Н. ДШ.: І 
ЧЕТВЕР, 25-го ІТУДНЯ 195Н р. л 
Год. в:0О вечора 
в УісраїпсмсШ Ці`пті.іиіІ, — ІМ0 William St. Д 

БРІДЖПОРП, КОНН.: f 
СУБОТА, 27-го ГРУДНЯ 1958 p. f 
Год. 6:00 1 8:00 вечора 2 
в Українському Народнимў Домі л 

ТРЕНТОШ, Н. ДЖ.: і 
ш : д и ш , 28-го ГРУДНЯ 1958 р. 
Год. ЯЛО по полудні 5 
в залі Укр. Греко-Кат. Цсркпн, прн Дуц Кве. м 

Не забудьте прийти ft забрати зі собою своїх дітей, д 
друзів та знайомих! Я 

До ласкавої участи запрошус 
у „Годніш Українських ЛГелодій",. вед. Р. МАРИН()ВІГЧЕМ Д 
5 Я 

Об'єднання 
І Демократичної Української Молоді 
І В СІIIА 
Ш — з а п р о ш у с — 
У' УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ та ГРОМАДЯНСТВО 
V м. НЮ ПОРЌУ й ОКОЛИЦЬ на 

ВЕЛИКИЙ 
НОВОРІЧНИЙ БАЛЬ 

(ЗУСТРІЧ НОВОГО 1959 РОКУ) 
в середу, 31-го грудня 1958 р. 

в CHATEAU GARDENS 
105 її. Houston Street at 2nd Avenue 

NEW YORK, N. У. 
Ѓрас оркестра — В. БОСОГО. 

ПОЧАТОК — ѓод. 0:30 вечора 
ВУФЕТ. НЕСПОДІВАНКИ. 

лоднло, а так промовляюча до 
серця. Вже з перших акордів 
иожна судити, що хор добре 
зіспіваний, певний себе, та 
вповні під контролею дири-
ґента. Дальшими точками бу-
ли пісні: За рідшій край — 
Гайворонського; с т р.і лвцька 
в'язанна обробки Садовсько-
го; МСі Край — М. Копка; 
повстанська в'язанка обробки 
диригента — Тихий ліс; Ко-
сар - Шевченка - Людкеяи-
ча, та марш „Вставай, Украї-
но-' — слова і муз. 'О. Е. Са-
довського, фортепіяк А. Гна-
тишни. До 'двох останніх пі-
сснь акомпаніювала п-і Гру-
шкешіч з Клівленду. 

З особливою майстерністю 
виконав хор „Тихий ліс", де 
як і в Хоралі показав опоио-
ваяия пяніссіма і видержли-
вости. В „Косарі" і в марші 
„Вставай Україно" хор Bit'-
казав динаміку та опановаи-
ня форте. На особливу з'вагу 
заслуговують баси хору, які 
вибиваються особливою бар-

внстістга, та тенори (перші), 
які хоч не грішать силою, 
однак визначаються ліричною 
м'якістю і з легкістю беруть 
високі позиції. 

Хор може похвалитися со-
лістамн, яких, набуть, і Ка-
пеля Бандуристів не посоро-
милася б. В стрілецькій в'я-
занці бездоганно виконав свос 
сольо д-р Боднар (баритон), 
в пісні „Мій край" баритонове 
сольо виконував Р. Кассара-
ба ЯКИЙ` мас дуже ЦІННИЙ ме-
тадевнй тембр‚голосу, однак 
від якого можна б бажати 
кращої дикції, а у в'язанці 
„Тихий ліс" гарно виконав 
сольо своїм чисто - ліричним 
тенором інж. Репіховськнй. 
Та на цьому, як довідуємося, 
запас солістів „Дніпра" не 
вичерпаний. Хор мас ще в 
свойому складі солістів басів 
інж. Трешньовського та 3. 
$зврського і тенорів з молод-

15-річчя „НАШОГО ЖИТТЯ" 
В грудні д. р. мвнас 15 ро-

ків, як на американс'ькій зем-
лі для нашого організованого 
жіноцтва в СУД появляється 
журнал „Наше Життя". Прав-
да, перед 15-ти роками це 
„Наше Життя" вирушило не-
смілою ходою, яка однак з 
року на рік кріпшала, щоб 
сьогодні вже сильніш і са.мо-
певним маршом всіупатн в у-
країнську ж і н о ч у громаду 
вільного світу і своїм словом 
стати на її сторожі. 

Сторожити, значить не до-
пустнти до порушення існуюі 
чого або запланованого ста-
ну. В нашому випадку на сто-
рожі стануло слово, так, оте 
в „Нашому Житті", бо воно 
сила, воно все глибоко обду-
маие і дбайливо вибране, з ук-
раїнськнх жіночих сердець 
для таких же душ, з материн-
ських уст українок на ряту-
нок нашого насліддяу чужому 
світі. Тут слава, біль, страж-
дання і завдання української 
жінки. Тут зразки жіночої ве-
лнчі культурного світу. L все 
цс в соборницькому ду'сі, у 
шляхетній, культурній і мн-
стецькій формі для зростан-
ня української духовостн на-

шоі жінки у 11 поході до ВОЛІ. 
Оце його сила, незримі ян-
голи українського духа, що 
сторожать вже 15 років нашу 
жінку, українську матір — 
патріотку — українські скар-
би у вільному світі. 

Не бути цьому слову 15 
років національним сторожем 
української жінки, не плисти 
б йому і далі широкою стрўою 
у її ряди, не бути б тоді і 
сильній нашій жіночій грома-
ді на американській землі. Во-
на прнсхнула б на всі сторо-
ни під виразним тиском духо-
вих і матеріальних принад 
могутнього окруження в на-

Українська Хроніка 
Цікаве н корисно' 

підприємство 
(сдо) Невважаючи на не-

певие економічне становнцс 
Аргентини, українське проми-
слове й комерційне життя в Б: 
Айресі, її столиці, помітно ро-` 
звивається. Виростають усе-
нові підприсмства, в яких не: 
тільки зростає український, 
капітал, але й українські ро--
бочі руки знаходять працю;' 
Хочеми повідомити про сгво-
рсння фабрики косметики` 
„Атіля", що виробляє парфу-
мн, колонські води тощо. Ці ќа -
вс в тій фабриці головне тс, 

шому модерному часі. І яка І що директором в ній працює 

КРАЩИМ ДАРУНКОМ 
Ш Д ЯЛИНКУ ДЛЯ 

ДІТКИЃ 
— с — 

ДОВГОГРАЛНА 
ПЛАТІВКА 

„Народніх Казок" 
у внвонашіі 

О. Добровольської, 
А ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

В. Стофшшка „СНШі" 1 
„ЧУХРАШЩ" О. Іішнпі, 

виголошені И. Гірняком. 
Висиласмо за післяплатою, 

або по одержанні поштового 
переказу, чека на суму $3.95 
за платівку. 

Замовляти: 
UTA RECORDING STUDIOS, 

- . Inc., 
P. 0 . Box 23, Cooper Station 

New York 3, N. Y. 
В ЌДІЃАДІ: 

ўі нашого представника 
п. II. ('ПОЛЬСЬКА 

. 210 Oakmount Rd. 
Toronto 9, Out., Canada. 
Крім цього можна набути 

ці платівки у таких місцях: 
Ню Порі:: Народний Дім і 

в крамниці „Бќо" 
Филадслфія: „Базар" 
Шакаґо: „Базар" 

Дітройт: у п. Габодн І в 
крамниці ЛІ Л 0 Gift Shop. 

шої генерації Ю. Кульчицько-
го та О. Копцюха. 

Бурхливі оплески, якими 
нагороджувала публіка Діт-
ромту хористів 'і диригента 
„Дніпра", та домагання „бі-
су" доказують, що хор здобув 
собі симпатії вибагливої діт-
ронської публіки. Іншим хо-
рам „Дніпро" може бути прн-
кладом, що нашу молодь мо-
жна зацікавити хорошім ми-
стсцтвом, ̂  як хто хотів би до-
відатися про секрет, як це 
зробити, нехай звернеться до 
голови хору „Дніпро" мґр. 
Гордійчука, а він напевно не 
відмовить поради. Якраз мо-
лодші склад хору та його до-
теперішні успіхи дають надію, 
що при наполегливій праці 
хор „Дніпро" може добитися 
поважних успіхів в майбут-
ньому. 

О. Чорнобрива 

була б тоді наша сила у віль-
ному світі? 

У Іб^річчя появи „Нашого 
Життя" організоване україн-
ське жіноцтво Америки ви-
словлюс глибоку "подяку 
основоположникам і всім ио-
го редакторкам. Між ними иа 
особливу подяку заслуговує 
теперішня редакторка, п-ні 
Лідія Бурачннська, бо завдя-
ки її особливій праці слово 
„Нашого Життя" впевнено 
маршус в українську жіночу 
громаду і стає на її сторожі. 

Марія Стефанів 

інж. Ю. Крохмалюќ, наш ві-
домий письменник Юрій Тис, 
а адміністрація й книговедеи-
ня спочивають в руках п. Ли-
твиновича, фінансового рефе-
рента УЦРепрезентації і сс-' 
кретаря дивізійннків. Як ро-
бітникн, і одночасно аиціоне-
ри фабрики, працюють на. 
фабриці бу`вші вояки першої 
дивізії ЎНА. Як же не прнвІ-
тати постання такого підпри-
смства, що, за нашими ві-
домостямн, дуже добре розви-
васться. Численні відборці ра-
до купують чистенькі плл-
щинки, наповнені запашною 
косметикою. 

т 
ПОДЯКА 

З Волі Всевишнього 
нідійшов у вічність 

Н А Ш 1ІЛІІДОРОЖЧИІ1 і Ш : : І Л І ; У Т Н Ш 
МУЖ і БАТЬКО, 

Михайло Т Р У Ш 
Ц і і . і о ДОРОГОЮ П . . і : і . і : і н і Г с р Д О Ч І і у ПОДЯКў ВСІМ Т И Х , ЯКІ 

підвідали Покійного остишіьоіо нрнглугоіо, л мені-виявили 
сиівчутлнве, в тій ТНЖКІА Мін.Мімі мойого життя. 

Щиро дякую Вні-окопрмюдобикм Отцям з ПарохІІ Св. 
Мнколая, за відправлений Пшшхнд та Похороннжх Відраќ. 

Ссрдечію дякую всім тим, Дорогим Пого Прнятедям І 
Друзям, що були лискапі шіятн тику чнслснну участь я Пя-
нахндих і Службі БОЖІЙ, ти у відпровиджеииі Покійного, иа 
мігцо вічного слочнику. 

Горем прибиті: 
Дружніш — МАРІЯ 
Доньки — АННА І СТЕФЛ 
Син — .МИХАЙЛО 

В ІГЯТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
бл. п. сотнина 

ГРИГОРІЯ ПОЛТАВЧЕННА 
буде ві;щравлена 

П А Н А Х И Д А 
в неділю, 28-го грудня 1958 року 

в 1:04) ѓод. по полудні 
в ІІГЛІШ( ІЛІШШ ЦЕРКВІ СВ. С`ОФІЇ 

у ШИЌЛЃО, Ілл. 
Ирогплил всіх Товаришів по Зброї та Прнятолів, ііомолнтнся 

в цей день, за Поі`о Душу. 
Галина ЛИТВАКІВСЬКА — донька 
Д-р А. ЛИТВАКІВСЬКИИ — зять 
НАТАЛКА — внучка 

У Н У ч 
при ООЧСУ І СУМА в ІПО ПОРЌУ. II. П. 

u л а ш т о п у с 
в СУБОТУ, 27-І о ГРУДНЯ — Год. (J:H0 веч. 

в Домі Внпвольного Ф(юііту — 315 Е. І Oth St. 

ЖИВУ ГАЗЕТУ 
Участь беруть: 

Д-р С. ЃА ЛАМАЙ: Огляд міжнародніх подій; 
А. БЕДРІП: Україна ft Китай: 
Рсд. В. ДАВИДЕНКО: Черговий злочин Москви; 
І. КЕРНИЦЬКИП: 3 наших будній. Фейлетон. 

Зарошўено Членів і ширше Громадянство. 
. Управа 

`1 V o a r a І СТЕИТ КОІШЕКТИКАТ У р я г я ? ѓ 

у вага і і околиця: Jatum 
В неділю, 28-го грудня 1958 р. 

о год. 3:00 по нолу;ціі 
я УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
500 Hallctt Street — Bridgeport, Conn. 

— в і д б у д е т е с я -

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
бувших 

УКРАЇНСЬКИХ ВОЯКІВ І П Р И Х И Л Ь Н И К І В . 
В Зустрічі візьмуть участь: 

Г"Н.-пор. Павло ШАНДРУЌ, командант 1-ої Української 
Дивізії ЎНА. д-р Любомир ОРТИНСЬКИИ. голова Голов-

ноі Управи Бритства 1-ої Української Дивізії ЎНА. 
9 

СТШІЬНИИ ОБІД і ТОВАРИСЬКА ГУТІРКА, 
в якій займуть слово представники інших Станиць. 

Присутність усіх Комбатантів 
рабат 10% 

:ui душу української 

2 

. . ВСТУП 
ПОЧАТОК — в 

— $1.50 
год. 9:00 вечора. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ В Н Ю ЙОРЌУ 
ул аджўе 

31 
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 

НЕСПОДІВАНКИ, 
МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА` 

ДОБІРНИЙ 
ХОЛОДНИЙ І ГАРЯЧИЙ 

БУФЕТ 
Музика — АЛЮР Вступ — % 3.0G 

ПОЧАТОК: ѓод. 9:00 т` і . 

ІІт^гГ 
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УВАГА! Українці УВАГА 1 
МЕТРОПОЛІЇ НЮ ЙОРЌ! 

НОВОВІДКРИТА КРАМНИЦЯ 
BRODY MEAT PRODUCTS, Inc. 

96 2nd Avenue. NEW YORK. N. У. 
(між fi-G вулицями в ІІю Порќу) . 

III.: GR 5-5052 
(S 

ПЕРШОЯКІСНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ 
Щ О Д Е Н Н О с в і ж и й Т О В А Р В Л А С Н О Г О 

ВИРОБУ, 
ВЕЛИКИЙ ВИВІР СВІЖОГО М'ЯСИВА. 

Крамниця відкрита: 
Щ О Д Н Я — від ѓод. 8:00 — 7:00 вѓчора 
в П'ЯТНИЦЮ — до 9:00 вечора. 

Z C ЗПЕІ З Ѓ =xz= 2ЕХГ ZXXZ. 

ї 

Між Вірджініею і Мерилендом закінчилася 
173-річна війна за устриці 

Мавнт Вернон, ВІрджіиія. І стенти звернулисяf були ди 
—20-го грудня стей-гн Вір` найвищого Суду ЗДА. Згідно 
джінія і Мериленд підписали ̀ , з договором із 1785 року оби-
договір. яким закінчено 173- два стенти мали рівні права 
річну війну, яка з перервами j в ловлі уст{)нць на ріці По-
тривала 173 роки, бо почала-: томак, але від самого почат-
ся вона була ще в 1785 році, j ќу тон договір порушувано, і 
коли був виринув спір про і це спричинювало ворожі ак-
права ловити устриці в ріці ти між цими стейтами. Окре- J к е траплялось перед 1870 ро-
Потомаці. В 1956.році прин- ма 6-членна комісія мас ви-ІК0М. коли Рим належав до 
шло було до стрілянини з ‚працювати правила ловлі ус 
моторовнх човнів, і обидва триць рибалками обох стейтін 

Папа відвідає 
в'язниці у Римі 

Рим. — Папа Іван XXIII 
подав до відома, що він від-
відас в цьому тижні, безпосе-
редньо після латинського Різ-
два, в'язниці у Римі. Це пер-
шнн такий випадок в новіт-
нін історії. Можливо, що та-

11 осіб згинуло в катастрофі автобуса 
„Сірий Хорт" 

Пўласкі. Теннесі. - Авто- могли тільки ті особи, ЯКІ сн-
бус фірми ‚.Сірий Хорт`' віз Діли ззаду, між ними і 5 ж-
19 осіб на свята і, виминаю- ^ Ц я к ' мусять займати за.і-

. . ні місця з огляду на сеґрег.ч-чн тягарове авто на мокрій . . . , J S -
r v ЦІЮ, ЩО З О б о В Я З у с В ТІЙ ОКі" 

після дощу дорозі, зударнвся л н ц і 0 д н а ІКІНКа о п о в і д а ( ; . 
з іншим ̂ гагаровим автом, і,.Я, моя донька і три інші 
внаслідок" цього загорівся. 11 особи встигли втекти з авто-
осіб згинули, деякі попалені буса задніми дверми, і зараз 
не до пізнання. Врятуватися після того загорівся віз". 

?Л М Шві ж$ж GREAT 
EXPECTATIONS? 

У ВСЕСВІТ СЯГАЮТЬ 
СЬОГОДНІ ЛЮДСЬН! 

МОЖЛИВОСТІ! 
ВСІ МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИ-

ВАЮТЬ П Е Р Е Д ВАМИ 
ВАШІ ОЩА7ІНОСТІ! 

ЩАДІТЬ БЕЗПЕЧНО, бо під 
державною ґарантісю, 

в ТРАИДЕНТІ, який дна рази 
до року платить 

АЖ 4 % 
від ощадностеи: 

TRIDENT 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

1935 West 51st Street. Chicago 9, Illinois 
PRospect 8-5800 Tel. 

Советська шпигунська сітка працює в ЗДА 
немов під 

Вашингтон. — Конгресова 
Комісія Протнамернканської 
Діяльностн ствердила на ос-
нові однорічного слідства, що 
тепер в ЗДА так енергійно 
працює советська шпигунсь-
ка сітка, немов бн це було під 
час війни. З тією шпигунсь-
кою сіткою мають зв'язки со-
встські та сателітські днпло-
мати, які перебувають у Ва-
шннгтоні або в Ню Исцжу при 
Об'сднаних Націях. Працюю-
чи в цій країні, ці совстські 
агенти при допомозі шантажу 
змушують працювати для 
СССР колишніх громадян ко-
муністичних країн. Комуністи 
дозволяють деяким людям на 
виїзд поза залізну заслону, 
де змушують підписувати зая-
ву про шпигунство в користь 
комуністів після повороту до 

П І К И 9 4 е найбільш норисний 
. дару„он до КРАЮ ! 

20% ВИСИЛАЄМО до Е В Р О І Ш 2 0 ^ 
з н и а а л і з н и ж ќ и 

— Гарантія достави. — Мито оплачўеться тут. — 
ВІІСИЛАСМО ЛЕЃЃЎНСЬКОЮ ПОШТОЮ. 

Rimifon, Penlcilln, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, Vitamins 
— Irgapyrin, Onnase (diabetes), Urodan. 

)СпецІялІстн европ. рецепт полагодять Ваші рецепта точно. 
СП ЌІ ПИЛЬНІ ПАЧКИ 

для хворих па туберкульозу, артретнзм, ревматизм, 
діабетиків, а високим тисненням кровя 1 т. д. 

Тонкі найлонові еластичні ПАНЧОХИ, вартости $15 00 
за $4-95 

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

В. F e l d m a n P h a r m a c y 
111 Ave. "A" A 7th Street NEW YORK CITY 

Tel: OR 7-5980 
0 

спкцш.'П.нО: Прн замовленні поштою або особисто, за-
лучіть вирізок щ.-н̀ір оголошення, а одержите, на пнщезга-
дааі ліки й всі інші. `іО% ЛІІИЖКИ, яку, з огляду на ве-
лике замовлення покупців продовжуємо аж до Різдва. 

Приймається ОГОЛОШЕННЯ $ 
Святочних Побажань 

у „Свободі" 
Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляє, що йду-

чи на зустріч загальним побажанням, вона й в цьо-
му році призначить окремі шпальти збільшеного 
різдвяного числа на оголошення традиційних свя-!-
точних привітів і побажань. Ціна оголошень: 

1 цаль через 1 іптальту $ 2.25 
1 цаль через 2 шпальти 
2 пдлі через 2 шпальти 
3 цалі через 2 шпальти 
4 далі через 2 шпальти 
5 цаліп Через 2 шпальтіѓ 
6 цалів через 2 шпальти 

4.25 
8.50 

12.75 
17.00 
21.00 
25.00 

ДО ВИНАЛМУ 
FOR RENT 

КІМНАТА до ВИНАЛМУ 
з харчем або без. для старшо-
го чоловіка-україиця. Якщо без 
харчування, то кухня для ньо-
го до диспозиції. Гарна лалннч-

ка. Голоснтись: 
ТА 4-3441 

In Newark, N. J. 

ДО ВИНАЛМУ 5-кім. апарта-
мент для професіоналів, на 

канцелярію для лікаря або ден-
тистн прн 36 East 7th Street 
Голов. Floor, близько до церкви 
св. Юра. Голоснтись: Saul Birns. 
Ul 2nd Avenue, N.Y.C. 

MISCELLANEOUS 

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

Richmond Hill, Long Inland 
М'ЯСО 

1 
М'ЯСНІ ВИРОБИ 

SCHALLER A WEBER 
'THE HOUSE ol QUALITY" 
1654 2nd Ave, New York 
28-28 Stelnway Av2., A-'oria 

56-54 Myrtle Ave., Ridgewood 
310 Front St., Heinpstead 
41-06 Main St., Flushing, L. I. 

c--
WHITE EAGLE MARKETS 

Meats A Provisions — Pork 
Наші ковбаси відомі з свосі 

якости і сма..у. 
Крамнин', містяться: 

628 5th Ave- - 4410 5th Aven 
Brooklyn. . 

664 Manhattan Ave,. Green 
Point, Brooklyn. 

66-35 Grand Ave., Maspeth, LI. 
Main Office: Tel: South 8-7347 

ALBERT MAIER, Inc. 
Pork Store 

Найліпше вепрове м'ясо 
і м'ясні вироби. 

Гуртовий і дрібнив розпродаж 
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 Bronx 57. N. Y. 

час війни 
ЗДА. Представник ФБІ зан-
внв, що впродовж 18-ох міся-
ців його агенція мала відомо-
сті про 481 шпигунський ви-
падок. Але досі вдалося за-
суднтн тільки кільканадцл-
тьох членів цісї шпигунської 
сітки, бо важко с удовіднити 
активним шпигунам, що во-
нн с дійсно злочинцями. 

Џ Бернард Квінлеи, 43 років. 
18-го грудня народила 17-ту дн-
тину. XI чоловік, декоратор меш-
кань, живе в Бостоні. Массачу-
сетс. Це подружжя мас вже І о 
хлопчиків і 7 донечок. 

Папської держави, але в ва-
тиканських хроніках не зали-
сано цього. Папа зробив свою 
заяву в розмові з 200 духов-
ннкамн з парохін у Римі. Па-
па не сказав, яку саме в'яз-
ницю, із трьох, що їх мас Рим, 
він задумўе відвідати, але не 
виключають, що він поїде до 
всіх трьох. Папа сказав, що 
він уважне відвідання в'язнів, 
як „частину своїх обов'яз-
ків в характері спископа Ри-
му". Те саме стосується — за-
явив він — відвідування хво-
рнх по шпиталях та інспек-
цію всіх римських парохій, 
що він думас особисто пере-
вести в пізнішому часі. Ди-
ректор найбільшої в Римі в'я-
зниці признав, що спископи 
не потребують окремого доз-
волу на відвідування в'язниць 
та що зокрема „спископ Риму' 
може явитись туди в кожно-
му бажаному йому часі. 

О Па Кааарі н Мілшю, в Іти. 
ліі. зчинилася паніка, коли чо-
тнрн слони мандрівного цирку 
виламалися з вуличного походу 
і помаршувалн до будок з ярн-
ною та овочами. Не звертаючи 
уваги на оклики і удари своїх 
наглядачів, вони обчистили ці-
лий ряд будок. Власник цирку 
мусів оплатити поважний ра-
хунок. 

,SX4^X-^V444VVVW=3=^VV^V^^ 

Український Православний 
К А Л Е Н Д А Р 

на 1959 рік 
Видання Української Православної Церкви в С ША. 

КАЛЕНДАР на 19S9 р. присвячено 250-лІттто смертн Ве-
лнкого Гетьмана ІваНа,..МАЗКІ НІ. — Мас він 168 стор 
тексту. 107 ілюстрацій, між ними 23 рідкі портрети І 
Мазепи, багату літературну частину (статті Архисп. Во-
лодимира, проф. В. Сочинського, проф. О. Оглоблина, 
Людмили Коваленко, д-ра Т. Мацьківа. Д. Святогорсько-
го, І. Світа. С. Рункевяча, д-pa Т. Олесіюка-Олесевичо та 
інш ) та багато' календарних і церковно-уставннх відо-
мостей. — Обкладинка Петра Холодного. 

Ціна — $2 .50 з пересилкою. 
Замовлення'' слати на адресу: 

UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF USA 
P.O.Box 595 —;South Bound Brook, N. J. 

УВАГА! Календар на 1958 p. розпродано було ціл-
кои, а тому просимо поспішати з замов-
ленням календаря на 1959 р. 

ІНЧлНЗ 

ОСИП ТРУСЬ 
(Посмертна згадка) 

10-го листопада в Клівлен-
ді, Огайо, помер на удар сер-
ця Осип Трусь. Народився 
20-го червня 1895 р. в селі 
Любіня Велика, пов. Городок, 
Західня Україна. 

До Америки прибув 18-літ-
нім хлопцем і був активним 
до кінця свого життя. Покій-
ний Осип Трусь був основнн-
ком Організації Державного 
Відродження України (ОД-
ВУ) в році 1930 і був його 
ченом до свосї смерти. Був та-
кож в рядах Демократичної 
Січі ім. Дм. Вітовського. Дов-
голітній член УНСоюзу, -Від-
діл 102. Був щирим прияте-
лем молоді, бо приїхавши до 
Америки молодим хлопцем, 
зорганізував велірню україн-
.ьку школу для молодих дітей 
прн церкві св.Петра і Павла. 

Теперішня молодь із Пла-
сту користувалася безплатно 
ного площею 10 років. Проф. 
Леонід Бачниськни виголосив 
прощальну промову і згадав 
його заслуги. Від ОДВУ про-
щали його Максим Лазута і 
мґр. Остап Гук, згадуючи йо-
г0 тиху вдачу і щиру жерт-
венність для свосї церкви та 
свого народу. 

Похорон відбувся 13-го лн-
стопада прн великім здвизі 
народу. Прапори' ОДВУ від-
далн невтомному свойому 
другові останній салют. Вічна 
Йому пам'ять. 

Родина попросила учасни-
ків похорону до заведення М. j 
Колодія на перекуску, де п-і j 
Софія Когут згадала покінно-

пого Оснпа Труся, його добрі 
діла, любов до молоді, як він 
тішився її працею і успіхами, 
а сумував Ц невдачами. П-і 
Софія Когут згадала, що По-
кійний вибрав собі для свого 
відходу місяць листопад, а 
цей місяць с збірковим міся-
цем для інвалідів. Щоб вша-
нувати пам'ять Покійного, во-
иа попросила присутніх зло-
жнш на іігвалідів хто що мо-
же. Збіркою зайнялися пані 
Катерина Попович і Марія 
Кукіз і зібрали долярів 53,25. 
Український Золотий Хрест 
ч. 8. місто квітів на могилу 
жертвував на інвалідів дол. 
10. так що загальна збірка 
принесла долярів 63. 25. Зіб-
рані гроші переслано через 
Централю УЗХ до ЗУАДК-у. 
Всім жертводавцям щіфа по-
дяка. 

Марія Кукіз 

# Колишній мадярський гро. 
мадяннк Иелїспр Г.і-кпіі 17-го 
грудня вітав у Ню Иорку на 
летовищі свого добродія Леслі 
Кечксмета. Свого часу на Ма-
дяршипі Кечкемет допоміг Ве-
кені втекти з тюрми, каражаю-
чн на смертельну небезпеку 
сиос життя. Тепер Векені, аме-
рикаиський громадяніш. спро-
наднв до ЗДА свого визволи-
теля. 

Сѓапайте членами Украіисакого 
Народного Союзу, а тим (ичим 
І і'пін.'іасняшши 20-тм мільйоио-

вого майна оргаиІаацІП 

і УВАГА! 1ТОАР
0

к
к^лиш! ,ГТ0Н У В А Г А ! 

І — ГРОВЕЛЯНД ІНН — 
І . БАР - РЕСТОРАН 
S 3-15 Юта Квеию — (Ріг 21-ої вул.) 
ї ІРВІІІГТОИ, II. Д ж . 

5 о НА СВЯТОЧНИЙ СЕЗОН ^ 
У ШОЛПКИП BI1D1P І'ІЗНОГО РОДУ НАПНТ1СШ, 
V ПО СКЛКПОВИХ ЦІНАХ, 
у Спсціяльно заготовлено велншій вибір 
у ІМІІОРТОВАІІІІХ ГОРІЛОК І ЛІКЕРІВ з НІМЕЧЧИНИ 
У ft інших країн, 
у' ПІНЮ н ПЛЯШКАХ 1 ПАНЬКАХ МІСЦЕВИХ БРОВАРІВ 
V та ІМПОРТОВАНЕ. . 
У Українське Гін)мпдянство запрошує відвідати — 
у ТЕОДОР БОРППШ — кластиѓ ' 1 
У Sl̂ ;̂ î â̂ л̂̂ ж̂ l̂ î Ŝl̂ З̂l̂ .̂ .̂ l̂ ^̂ .̂ l̂ î ^̂ ^̂ l̂fĉ ллfcl 

H O L L Y W O O D B E A C H , Florida 
(в миль на північ від півн. Міямі) 

Масма 'МОТКЛЬ-ЛПАІТАМЕНТН: спальні з кухнею 
1 лизничкою. 

ПСІ ВИГОДИ: до моря 30 кроків, близько склепи, пошта 
і ресторани. — Морські і соняшні купелі цілий рік. 
ПРОСИМО ЗАЇХАТИ ДО НАС НА ВІДПОЧШІОК! 

SEAGATE MOTEL-APARTMENTS 
308 Pierce Street — HOLLYWOOD, Florida 

Tel: VVA 3-1777 M. J. HORODYSKYJ — власник. 

# 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Д Л Я ВИГОДИ ГРОМАДЯНСТВА МІСТА ІІЮ ПОРЌУ і ОКОЛИЦІ 

— в і д к р и л и ми — 

ДРУГУ КРАМНИЦЮ 
З М'ЯСНИМИ ВИРОБАМИ 

128 F i r s t A v e . (між 7 і 8 вулицями) 

Наснлоді : ЩОДНЯ СВІЖІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ -
виключно власного виробу — першої якости. 

ЦШЙ ПОМІРКОВАНІ 
Е. НУРОВИЦЬКИИ і Ю. БАЧИНСЬКИЙ 

власники фірми 

К. А В. Meat Market, Inc. 
166 Ave. В 

Between 10th A 11th Streets 
Tel.: CAnal 8-5590 

NEW YORK, N.Y. 128 First Ave. 
Between 7th A 8th Streets 

Tel.: GRamercy 7-0344 

Tel.: 
НА СВЯТА 

з Косова 
(греч. 

48 E. 7th St. 
New York City 

OR 3-3550 
', кутя, мак, грн(іи 
,' під правдивий 
Г гірський). 

р О З Ш У К и 

Пошукується 
П. ТЕОДОРА ДОІНИІСА, 

з села Рівня,' пов. Ліско, Зах. 
Україна. Прошу повідомити: 

Погнф ДОПІВКА 
127 Saver Street 

New Haven, Conn. 

ОСИП Пустельник a HIM Порќу 
пошукус свого стрийка, 

ГРИЦЯ ПУСТЕЛЬНИКА,. 
зі с. Лопушанки, пов. Добро-
мнль. пош. Старява, який Н'і:; 
року виїхав -до Америки і пере-
бував у Ню Иорку. Хто знав би 

про нього,, прошу писати 
иа. -адресу: 

Osyp PUSTELNYK 
202 First Avenue 

New York 9, N. Y., USA 

КІ'М H A T H 
ДО. ВИЛАПМУ 

VUAMI — FLORIDA — мавмо до 
ааияйму `умебл. аларт. з кух-
нею, наЧііНням до варення, 
столивіш` накриттям на тиж-
ДІЛІЬ, місдђь, або цілий сезоа. 

Ш. A Mrs.'FRANK TARANDA 
6Й-692 N. Е. 85th Street 

rtlaml 38. FJe.—Tel.: Plaza НіОТЂ 

ДО ВНМЛ П.МУ 

HIOAPK, Н. Дж. 
До шшайігу' КРАЛІНІЩЯ, 

в дуже доброму положенні, від-
повідна на,, гросерню і бучерню. 
Все влаштування. Внзнес був 

35 років ид тім самім місці. 
Інформуватися: 

МА 2-0869 
MU 6-0569 (домашнії) 

РЕСТОРАН до ВННАПМУ 
Повне влаштування: нічого не 
треба докуповувати. 64 Е. 71 її 
St., близько"2псі Ave, NYC. 1 6л. 
на схід від церкви св. Юра. 
Розмір краминггі Ь5 X 20. сн-
дження на 75 осіб, позаду го-
род ва ЃІНІЮ 3S X 20; помірко-

ваннй регіт. ІН(Ьормуватнся: 
SAUL BIRNS 

111 2nd Ave. NYC 
або Tefl.j,.ALgonquin 4-9800 

REAL ESTATE 

DELAWARE — MARYLAND 
ФАРМН, 

ПОСІЛОСТІ; ЗВЄРНЄНІ ДО МОрЛ. 
Помірковані ціни. 
Низькі податки. 

ОЕО. P. SCHREPPLER REALTY 
7 West. Main Street 

Middfeto'wn, Delaware 

HALLETT A HALLETT 
ДИРЕКТОРИ 

Похоронного Заведеная 
від 1854 

HALLETT HOMESTEAD 
H7tb St and Northern Blvd. 

FLUSHING 
Howard L. Hallett, Lie. Mer. 
Wesley Hallett, Treasurer 

PLushing 9-0062 ' 

МИХАЙЛО КАШОК 
П о г р е б н и й 

K A N 1 U K 
CHICAOO FUNERAL HOME 

2321 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Illinois 

Phone: ARmitage 6-4578 
Похоронно заведений Ісиув 

І вже понад чверть сторіччя. 

І Треба сподіватися, що загал нашого громадян- -^ 
ства використає цю нагоду, щоб передати свої тра- 2 
диційні побажання та дати про себе знати своїм Т 
рідним, приятелям і знайомим навіть в надальшях ІД 
закутинах світу, куди навряд чи звичайна пошта fj 
занесла б таку вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" `л 

та відповідний зміст збільшеного святочного числа 
надають таким побажанням окремої вартости 
значення. 

Зголошення святочних побажань, разом з гро-
шовою оплатою, можна надсилати — найпізніше 

31-го ГРУДНЯ 1958 р. 

LytwyncHytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира І Чесав 
Oar Services Are Available 
Anywhere .in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINOTON, N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-5555 

Довідавшися, що незакон-
ннЛ ловець слоніп на пріз-
внщо Джек Пост, тероризус 

тубільців, Тарзан вислідив Гю 

го і швидко заатакував. 

— Що тут дїсться, — зп-

питував мавполюд. — Що 

кристься за цимѓѓ вибухами? 

ЃЗІЃЃ WE6T; А$нєлі-рАсар 
ANP "n?eM^L(Nc5 e^FOfZg 
THIS SNAZUN6 6IANT, 
WAS иьіАЗІЄ ЃО AXewSZ.t 

Але Вест, із лицем мов по-
піл, тремтячи перед риком 
велетня, не був здібний до 
підповіді! 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБІШВ 
ЗаЙиастьгя похоропвьги 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK і ОКОЛИЦЯХ. 

Коятрольовава мчшервтурв. 
Модерни ввпіяця до ужитку 

Двром. 

Ре†єѓ' Jarema 
129 EAST 7Ні STREET 

NEW.VORK, N. Y. 
. TeL: ORchard 4-2568 


