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Москва і Київ на тлі останньої

чистки

Остання чистка на Кремлі
аспектів і

цікава з багатьох

зрізних
боків бачення На-

дати хоча б що жертвою

ліквідації оброслого моск-

овським салом Нікіти вла-

ді самі росіяни і останній

анд у президії ЦК КПСС

Каґанович якого самі жи-- у

недавні відвідувачі СС-С- р

з США характеризували

як запеклого російсько-большевицько- го

шовініста

Відсунено від чести і заплям-

овано „реакціонерами та
шпартійною групою" са-

ме тих яких недавно велич-

али „соратниками" Ленін-

а І будівничими СССР —

російської комуністичної ім

перії Далі позбавлено держ-

авних і партійних почест-

ей тих які тому декілька
років самі ліквідували ін-

ших

У повідомленні Центральн-

ого Комітету Комуністичн-

ої партії Совєтського Сою

зу зараховано до числа злоч-

инів Молотова і товариш-
ів нібито негативне став-чен- ня

їх до питань поши-ренл- я

прав інших республ-
ік саботаж XX конгресу
КПСС в пунктах побільшені-

й і так голодових пайків
іолгоспннкам і поменшен-ь- я

податків за присадибні
землі і мізерне майно На ра
хунок відсуненої тепер клі--

мі

покладено між іншими
обвинуваченнями теж таке
що вони оці московські шо
вшістиітоталістн були про
"і проголошеної Леніном
ДРУЖБИ і ТІСНОЇ ЄДНО-СТ- И

між псіми народами на
"ої країни Ідіотизм форм-

ульованої тези обвинува-
чі™ виразно наявний а са
ШІІІ закид тепер піднято
включно з мотивів рози-Г- Р

Щоб у той спосіб ви-
мити люлотовську кліку

5 очах „націоналів"

Загально відомо що Мо-(то- в

Каґанович і товарн--- 1

Дуже пильно дбали про
'т'сну єдність і дружбу" між
"Родами Совєтського Сою
У т°бто про закріплення
поширення росііісько-бол- ь
ицької імперії коштом

Ридушення інших народів
- безсумнівний факт і він
1 ведений Про те як то
ерестаравсп" Каґанович в
?" ДРУїкби і тісної єд--1ті показує іпспіоопапа
2°ю Хрущова комедія з2Г " Т Кальченка

єра київського
кому-ичог- о

уряду Він ішету
°чИ'а доручення Хрущо

л з ооороною рішення ЦК

зіімп
Ие атакУвав нікого

ча Кальченко сказав що Л
М Каґанович допустився
„серйозних і необгрунтова-
них злочинів" проти деяких
провідників УССР та україн
ської інтелігенції Він ска-
зав далі що Каґанович є
відповідальний за всі ті
справи бо він був у той час
першим секретарем ЦК КП

України Що промова Каль-

ченка була інспірована Мос
квою і це зокрема на дору-
чення переможної хвилево
кліки Нікіти Хрущова пока
зують такі моменти: обви-

нувачення Каґановича прий
шло в результаті чистки на
Кремлі і то негайно після
її публічного проголошен-
ня Закиди проти Каґанови-

ча є правдиві але тільки

частинно Вони виявлені за-

надто скромно і є утримані
в загальниках Але ці обви-

нувачення стосуються та-

кож і самого Хрущова який

теж був ґавляйтером Мос-кв- и

у Києві а за панування
якого діялись не менші зло-
чини Л Т Кальченку пря-

мо наказано виступити ви-

ключно проти Каґановича

а з решти справ і осіб сьо-

годнішніх сталінців до яко-

гось часу ще викручуватись
бо невідомо й так чия ос-

таточно візьме Незвичайно

характеристичний виступ
Кальченка з іншого боку
'Москва ліквідувала в себе

останнього жида в президії
ЦК КПСС а українцеві Каль

ченку доручено в Києві ві-

діграти рол ю того що має

взяти на себе ролю офір-иог- о

козла' Інтрига Москви

укладена так щоб всі підо-

зріння і обвинувачення жи-

дівського населення в СССР

і поза його межами посипа-

лись на українців бо це во-

ни мовляв добились лікві-

дації жида Каґановича

Це ше раз вийшла на

верх пілла і злочинна полі-

тика Москви перекладати на

українців відповідальність

за антижидівські виступи і

погроми організовані і
пе-переводж- ені

нею самою

Що воно так є то слід ще

нагадати що па останній се

сії ОН Москва нікому з мос-

калів не доручила атакува-

ти Ізраїля а тільки українце

иі Л Кизі

Провокативна робота Мо

скви по відношенні до ук-

раїнців вже найшла відзив

у закордонній пресі яка по-

дала уривки з промови Каль

ченка без окремих комента-

рів Завданням українців
які працюють поза межами

України на зовнішньому від

тинку є внести роз'яснення
(Москва і Киш егор 12)

Суміиські колоші під час дефілядн

Підсумки поїздки голови ЦК АБН
в Австралії пе-- 1 праці для підтримки виз-режива- ли

дні великого вольної боротьби уіхраїн- -

шевного здвигу ішдиому
(національного духа під час
окружної поїздки по цілій
Австралії голови ЦК АБН
Ярослава Отецька Ця по-
їздка тривала від 12 4 до
196 1957 р Воваї зелектри-зувал- а

всіх без виїмку
була сильним зас-трик- ом

свіжю'і енергії та на-

снажила всіх до посиленої

Владика Кир виголошує проповідь на VIII Зустрічі

Сопєтеьке радіо проіолоспло З

липня ц р дія закордону а

преса поиідомилл 4

липня ц р іроміїдян про те що

гпснум ЦК компартії на своєму

засіданні в діьіх 22—29 чсршін

ц р у Москві ронмядав діяль

ність „аіпнпіртіпної групи Ліо

ні іона Каїмиошіча і Мллепкова

які оріанпуімлн змшіу іфош
партійною керівництва У вне- -

іілі нарад іпснум одної олосно

ЦУКЕРОК ДЛЯ
КОЛГОСПНИКІВ

Після опублікування повідом-

лення ЦК партії про усунення „ан

іішартіїіної групи" появився в со-вєтсь- кііі

пресі декрет президії

Верховної Ради СССР про звіль-

нення кОЛІ оптиків з днем 1-- ю

січня 19ЬЬ юку під приму С0ВІІХ

досгаи державі продуктів сільсь-

кою іосподарсіва із

ділянок
Коносппіікіі мають бути

хрущоиській кліці за повнії цу-

керок Хрущов звільнив іЧні при-

садибні ділянки від примусових

данин Як паї а чує цс наїпцпзііяпі

часи! Продуктами своєї основної

праці в колгоспні крі-

паки п падалі не диспоную гь

РІК видання

суОота

липня — Іиіу

1957

одного примірника:

В Канаді — ц

В США — ц

Українці

ду-- 1

ук-
раїнців

присадибних

ського народу іна рідних зем
лях виб орання своєї дер-
жавносте --

і незалежности
від загарбницької Моокви

Під час юкружної
іпоїздки цілій Австралії

Стецько відвідав усі го-

ловні скупчення українсь-
кої еміграції 'як Сідней

Мельбсірн АдіеПіаійда Пврт

Брісбейн' і Канбери феде- -

Ізндор

совєтськл

вдячні

копосплх

своєї

(ліпи Молотов і уряду З ком

від голосування) виніс постанову
про усунення з президії Централь

пою Комітету і з Центральною
Комітету Комуністичної Партії
Совєтського Союзу Молотова
Каґановича і Малспкова Крім

усунено з посту секретаря
президії ЦК партії та з кандида-
тів у президії і з членів

Центральною Комітету Шепіло-в- а

приєднався змовни-
ків

Після цього президія Верхов-

ної Совєтського Союзу поз
бавила зіадлппх партійних ліде-

рів які належали (крім Шепіло-іза- )

старої партійної гвардії
високих пості у державному
апараті Молотов Каґанович і

Малепков були заступниками
прем'єра уряду СССР а Моло-

тов займав пост дсржаппоіо кач

трольорл Малепков мініс-

тром електричних станції! а Ка-

ґанович міністром промисловос-

ті! будівельних матеріялів

З офіційних совєтськпх пові-

дом чень виходить що „антппар-тінн- а

групл" Молотова організу-

вала змову проти Хрущова щоб

перевести зміни в складі політ
бюрл обраного
з'їзді партії тп

х
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(Власна кореспонденція)

ральну столицю де його ві

тали незвичайно сердечно
вже на летовищах і в укра-
їнських домівкаїх' сотні ук-

раїнців розкинених по ши-

роких просторах Австралії
Голова АБН виголосив 18

промов на многолюдних ві-

чах зібраннях зустрічах І

прийшяттях до українців
австралійців і представни-
ків емігрантів з різних схід-ньоевропейсь-

шіх

країн ра- -

Хрущов ліквідує стару партійну Гвардію
один здержався тії президії ЦК

ціою

члени

якиїі до

був

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИ- Й
'X

От

Ьу Со

АЗ

партії усунено теж Псрвухіна і

Сабурова

Які обвинувачення видвиг- -

нено проти „антипартійної
групи"?

Комюніке ЦК КПСС говорить
про те що повпща група ста-

вила опір партії та урядові про-іню- м

останніх років від смер-

ті Сталіна у реалізації принци-
пів маркспзму-ленінізм- у у внут-

рішній та зовнішній політиці Сов

ьтського Союзу Зокрема вона

саботувала постанови 20-г- о з'їз-

ду партії по лінії „виправлення
помилок і недостатків поро-

джених культом особи" — ін-

шими словами — була проти
„дсстатінізації"

„Ця аитнпартіїіна група читає

мо в комюніке пробувала на ді-

лі ставити опір ленінській полі-

тиці мирного співіснування між

державами з відмінним суспіль-

ним ладом зменшення міжнарод
иьої напруженості і встановлен-

ня дружніх взаємин між СССР

і всімн народами світу" Зокре-

ма обвинувачено Молотова що
він виступав і діяв проти налад-

наній! дружніх взаємин 'з Югос- -

(Хрущов ліквідує стор 7)

Крайовий Комітет СУЛІ з юловою КК
д-ро-

м М Кушпетою приймає звіт на 7 Здвизі СУЛІ-- у Канади

ГОМІН

еуту
51

зом до понад оиш осіо
Крім цього відбув біля сот
ні важливих розмов з виз-

начними політиками мі

ністрами найвищими цер
ковними достойниками се-натрра- ми

іпослами лідера
ми іполітичних партій та
журналістами У о штато- -

вих центрах відбув іпресо- -
ві іконференції з представ
никами австралійської та
емігрантської преси Ціка
во що в найбільших міс
тах як Сідней і Мельборн
австралійська преса поста-
вилася здержливо іколн в

менших 'Містах п відгук
був дуже прихильний як
також радіо і телевізії во
рожі українству вплив ле- -

реважають досі у пресі най
більших міст Австралії
Після кожної промови

голови АБН під час зустрі-
чі з громадянством — ве- -'

лике
--
число наших людей

підходило до дорогого гос-

тя щоб ставити йому без-

конечну низку питань щоб
зачерпнути від нього щось
з тієї сильної віри в нашу
остаточіну перемогу яіха

домінувала у всіх його

промовах Найкраще реаґу
вала наша молодь жіноц-

тво робітництво Нато
мість деякі заокорузлі іпар-тійни- ки

ніяк не могли поз-

бутися своїх заял'озених
партійних догм і постійно

дошукувалися плям на соїн- -

щ Одначе їхні упередженії
виступи в дискусіях викли
ікали тільки загальний осуд
і ікомпромітувади їх до
решти в очах навіть їхніх
'однодумців

Підтримка визвольно - ре
волюційної боротьби в Ук

Місія Антибольшевнцького
Бльоку Народів (АБН) у вільно-

му Китаю розпочала з днем 6-г- о

липня 1957 року радіопересилан-ня- у

призначені для населення Си-

біру в'язнів Сольшевнцькпх кон-

центраційних таборів азійської ча

стпни СССР і для совєтськпх мі-

сій на континенті

Радіопересплання будуть пере-

давані радіостанцією „Голос Спра

ведлппости" з вільного Китаю в

такому порядку:
Середа і субота: 13—1310 15

—1510 1650—17 2250—23
Розлсґжсніія хвиль в усіх вище-

поданих годинах на хвилях 2027

метра (1480 клц) 5004 м (5995

клц) і 411 м (7300 клц) до-

датково крім попередніх хвиль
теж на хвилях 3659 м (820 клц)

і 2362 м (1270 клц)

Радіопересплання на коротких
хвилях 411 м можна слухати в

Австралії в Европі США і Ка-

наді

Першу радіопрограму започат-

кував голова ЦК АБН Я Стецько
Місія АБН у вільному Китаю

просить присилати відгуки щодо
почутих радіопересилань на її ад-

ресу в таких мовах: українській
англійській німецькій французь

раїні і закордонна акція
АБН — це була загально-об'єднуюч- а

плятформа для
всіх українців доброї волі
яка завоювала серця вели-ію- ої

більшості уіхраїнців Ав-

стралії Доказом цього бу-

ли чисельні заяви зворуш-
ливі дари та інші вияви
здвигу серед нашої емігра-
ції уродженців з усіх зе-

мель України
Це були великі об'єдну-

ючі моменти які зцементу-
вали 'наші ряди далеко по-

за межами Батьківщини та

направили їх на травиль-
ний шлях Продовж двох
місяців не було українця в
Австралії що не перевірив
би свого становища до во- -

( Підсумки поїздки стор 7)

КУРС ЗАКОРДОННОЇ
ПОЛІТИКИ СССР ЗАЛИ-
ШИТЬСЯ НЕЗМІННИМ

Совєтське радіо з Москви по-

передило Захід що всякі надії на

зміну курсу закордонної політи-

ки СССР безпідставні Усунення

Молотова Каґановнча і Маленко-в- а

не внесе основних змін у полі-

тику СССР по відношенні до За-

ходу

ГОТУЮТЬ ПОКАЗОВИЙ
СУД НАД „ВИЧИЩЕ-

НИМИ"?

Із Східнього Берліну повідом-

ляють що в Москві покликано

окрему партійну комісію для під-

готовки судової розправи проти
Малепкова Каґановича і Моло-

това їх обвинувачують у: 1) змо-

ві протії вибраних партійним з'їз-

дом вождів 2) намагання вста-

новити „культ особи" 3) саботу-гаїї- ні

постанов 20-г- о з'їзду пар-

тії 4) ламанні засад внутрішньої

і зошіішньої політики партії та

уряду

Радіоавдиції АБН у вільному Китаю

китайському

кій і російській

Просимо слати всі листи на шіж

че подану (а не на провізорнчну
давніше подану) адресу:

'
АБИ МІ55ІОМ

1 02—6 Уеп СЬиап Ка
Зіпреііои Таїреі

Тагууап (Гогтоза)
Ргее СЬіпа

МІСІЯ АБН

ДРУЖИНА І СИН ГЕН
ШУХЕВИЧА ПОНОВНО

ЗАСУДЖЕНІ

„Шлях перемоги'' від 7 черв-

ня ц р приніс вістку про те що
большевнкн арештували дружи-

ну й сипа сл п гей Романа Шу-хевн- ча

— Тараса Чупринки та
засудили їх на 3 роки тюрми

Па4І Наталка Шухевнч та її
сни Юріїі по довгих' роках пере-

бування в большевицькнх тюр-

мах і лиерях були звільнені та
перебували у Львові Юрій Шу-

хевнч задумував навіть одру-

житися Але несподівано ' боль-

шевнкн арештували його разом
з мамою і послали в тюрму
„Бригідкп" присуджуючи їх до
З років ув'язнення

- 'і

Дефілюють сумівки

ушдрдпг" """""І
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РК М

Ленінградський ювілей у світлі документів

V загальїноіміуі лляні поси-леин- я

російського шовініз-

му та піддюсестня провідної
ролі старшого брата" в

СОСР Москва 23 6 ц р

влаштувала гучне г крикли-
ве овяакушшд 250 років іс

нування-другог- о цеит-р- у ро-

сійського іміп&ріялшзідіу — мі

ста Льнііїнгргду (кол Патер

бзрґчПе-лропрад-
) Перед тилі

14-1- 6 чарЕіяя Мошва влаш-

тувала також саатікування
поневолення башкирського

народу яке1 мало офіційну

назву: 400 років до-бро-віл- ь

ного піриієднгінмя Башкир і і

до Росії"

Пеіреіглядаїоч ївсі статті

московських газет і зокре-

ма на Украші іми оіе знахо-

димо ані слова згадки що
„Еіікно а Есірол-у-- " на Бал-тицько-

му

міорі яке „прору-
бав" росіїйісьюиїйі дар Петро
І-к-

ій було фаіктиічно нищен-

ням українського народу а
Пете-рібуірґ'- ' в правдивому

' змісті слова був збудований
на кістках засланих запо-

різьких козаків Історія бу-доіви- та

ісінувашія сучасного
Ленінграду вимагає окре-

мих іі докладних студій
уїК-раїнськ-

их

історикіїв У цій

короткій статті дуже тяжко
касвітлиїтиі й з --усік сторін
'На ліа єім ошімфу в цій статті

вступати в дискусію з мос-

ковською бір єлеї єно про зіна
4'Єініня" Лешн-град-

у
як -р-

е-нолюціїііного"

цеінтіру що
ніби то запалював ш бо-

ротьбу проти царату та ка-піталістнічі- ного'

режиму в Ро
сії" всі народи СССР

'Навіть російські джерела
не спрсіможніі заперечити
що Ленінград (тоді Пат ер --

б'ург) був імОсцем інищеініня
та зиуіцаїнь над запроторе-їіиімисн- а

Балтицьке побереж
Жія син а м иі уїкір аїіч ськ о гю н а --

роду а будова Петербургу
була о'діниімі із засобів поне-

волення і пркі5ргініняі до
московських іріук України
Про те найліпше свідчать
самі московські джерела а

зокрема „Учебіник Російсь-
кої Історій" С Платанова

Ща великим князь Іван
Ш-і- й у 1577 році задумував
придбати для Русі-іМоскОіВ- Іїї

фінське поі&еірешкія і
з-біуду-ва-

ти

там російські міста-кр- і
пості — лише „Учебник"
на стоіо 160-і- й Це саме за
сббе свідчить про л-рялиуша-

и

НІЯ рОїОІІЙСЬКОіЛО ІіМіПерЬЯіЛІЗ- -

му загарбати чужі землі та
збудувати так би

м-овиїт- и

мостовий причілок на бере-
зі- Балтицькоіго моря щоб
вести їмперіялістиічні іВІЙіНИ

проти Скандинавії та інших

країн Середньої Европи

„За царя Олексія Ми-хайло-вич- а

— далі нгота-єм- о в „У-че-біник- у"

— А Л Орднв-іНащокі- н

дуже переконував

цар'Я продістатиіся на Бал-тиіць- ке

поібереіжжя і збуду-ваги- -

там юріпость Але в ті

часи здїишнґш віковічні

мрії міоскоівсьїкик іпатріютів
--було --ще неможливо Цареві
Олексію зв'язували руки ма

лорюсііісьікі справи (доба
Хмельницького та Вигов-ськог- о-

— А М-н- ) У то'й

час там розпочалася смута

проти Москви бо коли Мос

ква приєднувала до себе Ма

лоросі-- ю
(московський уряд

розумів оправу так що ма-ісіро- си

йдуть у підданство

російського царя Тому з
Москви посилались у мало-

російські жста (зокрема в

Кинз) військові гарнізони
воєводи та єпископи а ма-

лоросійську церкву треба
було підпорядкувати мос-

ковському патріжріхіові Але

малороси вчинили лроти то

по великній спротив З Ма-лороі-
сії

царський уряд брав
різні продукти для потреб
російської держави хліб ху
добу та людеій (Московські

царі вже в ті часи будували
свої твердкг-ірша- ї півіночі дер
жавн зоїмреіма наї Ладозі і

їй потрібна була робоча си-

ла яка наказами цаіігів та

воєводів набиралася приму
сово в Малоросії Це було
також одною з причин ма-

лоросійських повстань про
ги Москви-Рз'сі- " („Учеб-
ник" стер 190-19- 1)

Фінал віковічних
апр-м'- і ро

сії'їських Іімперйялістів загар
баггиі Прибалтиці „побудіу-ваїт- и

вікно" в Барону до-

вершив цар Петро 1--
иій у

П ІКІНІ Ч1НІЙ В І КІН І Пір ОіТИ ш в-- е -

ді--
з

Платоінов на стор 207-21- 2

свого „Учебіника" пи-ше- і:

„У прямуванні заволо-
діти бєіреігаїмиї Балтицького
моря цер Петро 1--

ий
лро-доЕіжзіз-

ав

політику СВОЇХ в о
передчик''ів московських ца
рів Приборкавши „вор'ів"

гі розбійників" на Україні
Петро звернув увагу а Бал-

тику пірактнчіно здійснюю-
чи москсіБіську стихію пря-

мувати на Захід Він киїнув
свої війська до ФинськоГі за-

гони і обложив шведську
Кірі'поість Нарву Користа-ючис- ь

з того що головні

сили Карла 12-г- о оули від-тяіпну- ті

на віїйну з Польщею
російська кіннота на чолі з
ф-ельдмріршоло-лі

Б Шере-метьєівиї- м

розгромила швед
ськнй корпус геїн Шліппеи-баїх- а

а сам1 Пїітро з'явишся

Астольф де Кюстін

Правда про Росію

'') 3 листа Чаалаїєва до своєї кузини княнни Щерібіа-одно- го

листа Чаадаєиа до сноєї ікузини ікняжнн Щерба-тов- ої

нам відомо що Чаадаєв цікавився приїздом де Ккх-тіна- 1

до Росії та що він доручив Щербатовій — розповіс-
ти де Кюстінові все „що він хотів би- -

знати" Чи те було
після цього завданням Щербатової передати Кюстінові
відпис ославленого „листа" Чаадаєва або зробити це са-

ме через псогось іншого?

Де Кюстін з свого боку каже в своїй книжці про
„рюсе філософ" з яким він щодня розмовляє в англійсь-

кому любі де Чаадаєв рівнож був щоденним гостем Де
Кюстін передає зміст цих розмов (теми лаокрізь ті самі
які цікавили Чаадаєва) та розповідає ие лише про ідеї
але й про особисте

--нещастя --цього філософа — все це
таким способом що ледве чи може бути сумнів що цей
„філософ рюсе" хтось інший як не сам Чаадаєв

Всі ті історіософічні 'висловлювання де Кюстіна є нан-справмоніши- ми

думками Чаадаєва: убожество російсько-
го минулого безісторичність Росії її цілковита незнач-
ність для поступу людського духа- - її виключно з чужини
довезене культурне майно неозначеність та хаотичіність
російського життєвого стилю безкорінність існування
конечність довгого підготовчого до справжньої цивілі-
зації освітнього та виховного періоду

Також у виясненні оригінальної постави Росії існує
вражаюча- - узгідненість 'поміж Кіостіном і Чаадаеаим: Ро-
сія є суміш з Европи Азії та Візаінтії християнство яке
вона 'перебрала від Візантії має бути меншевартісною
формою релігії Росії бракує західнього католицизму для
того щоб могти-спроможн- о приєднатися до загального
цивілізаційного руху Росія не перебула тих

--плодовитих
) Продовження ізч 28

із свіжими військами на р
Неівііі захопив шведську крі

пость Нотебурґ З малоро-
сійських земель наказом Пе

тіра буліо заслано- - на розбу-

дову і укріплення- - Нотебзр-г- у

--названу Шлісельбурго-- м

— КЛЮЧіЄ'МчМіІСТОіМ до моря
десятки тиісяч збзтнтоваиих
малоросів Серед озер і баг-

новищ Піеноічіі розпочалися
величезні бз"дівельиі робо-ті- л

В 1703 році Петро нака-

зав розпочати будову Пет-

ропавловської кріпоеті а в
1707 ропі лід її стінами на-

казом Петра „тут буде мі-

сто закладене" — започат-
ковано „Петарбзрг" Перед
тиїм Петро вже будував на
Котлині — острові дюрську

за
Нова чистка

ВєЛИКЄ ПОруШ ЄИНіЯ і шир о
кі коментарі в політичних

крзігах та в пресі на Заході
вімшікялиі відомості що не
сподівано прийшли в дні З

липня з Москви Московсь-

ке радіо 'повідомило про
тгуініеіння з політбюра (пре-

зидії Центрального Коміте-

ту Коїмуністиічіної Партії Со-вєтсько- го

Союзу) старих і
заслзіжєін іах б ол ьш евитв
які разом- - з Хір)іщовиім тво

рили дотеїпер т зв колек-тиїзіч- е

керівництво СССР:
Вячеслава Молотова Геор-
гія Малпнкона іі Лаза-р-

а
Ка-ганови- ча

їх з'сунелго те'Ж з
ЦКіПіаогії Крім цього поле-
тів із посту секретаря Цен-

трального іКоімітет}г Д Ше-піл- ов

викиїневиїй ріївіночас-но- з

член із-з- а стз"іпникі в пре-
зидії ЦК КПСС Про розмі-

ри чистки на самиїх верхах
к оім уін ііс Т'иічін ої партії свід-

чать повідомлення про усу-

нення! з президії ЦК іартм
теж Максима Сабзро-в-- а і М

ПеріЕізіх:на' які займели клю
чеіві пости в еконоліічіноміу
житті Соївєтського Союзу
З одинадцяітьчлеиноії прези-
дії ЦК КЛСіС обраної на ос-танньоі- му

з'їзді партії — у
лютому 1956 року залиши-
лися): лрелг'ер Н Булґанін
А Киїричшко — имосковсь-киї- й

„ґавляїйітер" в Украйні

заступник прем'єра СССР
А МикояїН' перший секре-

тар партії М Хрзицов пар-
тійний теоретик М Суслов
і президент Верховної Ради
ССОР К Ворошилов Колеж
тивке 'керііаниіцтво переста-
ло фактично існувати Зде-коміплектова-

ну

президію
партії доповнено вже но- -

кріп ость Кроншлот (сучаш-ни- й

Кронштадт) Але в цей
час з Малоросії прийшли до
Петра дурні вістки В 1707

році віч одержав донос на
ма л ар ссіїйськ ото гетьм ана
Івгяа Мазепу який вирішив
зрадити Москвз'1 Небезпе-

ка нашества на Московщи-
ну шведів лбвстаняія іно-

родців на Волзі: і за Волгоііо

козаків на Дону страх
що --Малоросія відокреімить-с- я

від Росії ось що змусило
Петра І-г-

ої розпочати нову
війну протиі Карла 12-г- о та

післати сильні віїйська до
Малоросії Для ліквідації
протимосковськиїх завору-
шень та бізгчітів мало-росій-ськог- о

населеінінія Петро- -
І- -

виім и чл єн аіми : ана р ш ал ом
Г Жуковим' Єка--

т Фурце-во- ю

Ф Козловим АверАс-тров'и-м

І Бєлаїєвам О
Ку-усинеио- -м

і Л БреіЖНЄВОіМ

Яік оцінює Заьхіід останні

пер аміни — безкровну
ре-волі- ьту

в Кремлі? Г

Державний секретар США

ствердите у свобміу комю-
ніке що остания чистка в

Креліліі є виїслідоїм „розхо-дж-еін- ь

в основних питаиЧінях

політики" Саліе в „колек-тііізяоїм-у

керизництві" увесь
час 'існ-вали'Н- е лише

ро-зхо-аженн- я

але и боротьба за
впливи та перевагу Офіцій-

на совєтська преса не раз
різни ми натяками вк-азз'за-л- а

а- -
такі розходження що-

до політичіної лінії на від-іинка- х:

оргаїнізащі сільсь-

кого господарстваі 'ва-жко- ї

індустрії споживчих това-

рів та відношення до сате-
літів Про СерЙОЗИІСТЬ бо-

ротьби 'Ші верхах партійної
клііки свідчить число усзіне-ниь- х

осіб

Чи Хрущов стане новим
Сталіном?

'Вашингтонський
корес-понде'н- т

торонтонського
„Гло'б сінд Меііл" Фа'ліп ДОт

пише ш о утс'уїнеінінія Молото-

ва КагаїноіЕінча Сабурова і

Мален кова з президії ком-

партії є величезним' тріюм-фе- м

Хіпз'щоваї якиїй позбув

сяі опонентів На іїх місце

прийшли особи які в усьо-м- зг

будзть йоіміу сліпо пота-куїзат- и

У аерзтак державсю-г- о

департаменту США
пере-на-Ж'- ає

дулика що Еьелгає під-егг-в-и

дтлгаіти що Хрущов

ь:к'іеГдіючиі (наразі безкров

иій наказав виловлювати
всіх „вор'ів" заколотниюів

і бз-нтарії- з
та засилати їх на

будову Саінкпетербургу"

Вже наїЕііть ці наведені

нами цитати свідчать яку

ганєїбіну ролю в поневолю-наїні- ні

і нищенні
з-кірашськ-

оі-го

нгрод-- у
відіграв Петер-

бург — ез'часниїй Ленінград
Ще більш жахливі факти

московського ярімл на Укра

їиі полають українські до-

кументи тих часів

ПИЛИП ОрЛИК ЕОЙСЬКСв'И'Й

писар гетьмана Мазепи пи

сав в урядовому щоденни-

ку гетьміансько-- ї
каліцеляріі-ї- :

„Завалися тяіжкі роботи бі-

ля фортифікацій наступи-

ли переходи через україн-

ські городи і села до голов-

ної ардііії торекру-ні- в
то вся

ких начальників І
--
полковники

з старшиною часто

Що діється мурами Кремлю?

чо) своїх проти виииіїв зай-мі- е

місце Сталіна тобто ста

не абсолютним диктаторОиМ

Ріст московського

шовінізму

Дехто в політичних кру-

гах Вашінґтону лише Дій

затривожений зростом впли
вів Жу-кова- -

Саме Жуков

не зв'а-жаюч- н на загальну
оп-ііі- ю про ііого догродз"Ш-чГст- ь

перевів осганньо кри-

ваву діасакру в Мадярщині

„його підвищеінч'Л {еведєін-'н- я

до президії ЦК партії)

ркав}'€ на 'те що шовіністнч

ні крз'-г- и
совєтської армії

здобувають сильніші пози-

ції"-

Кращі перспективи

для миру?

--
Ві'льям Л Раєн у своїй ко-

респонденції із Нью-Йорк- у

поміщеній' у „Ґлоб енд
Мойл" лише що ле-ремог- а

Хрущова створює кращі

перспективи для миру Хру-

щов буде тепер іу спромозі

реаліззівати свої широкі лля
ни реоргаїкіізаїції севєтсько-г- о

господарського життя —

децентралізації' індустрії і

збіЛьшєініняі продзікції това-

рів широкого вжитку Це

дає право сподіватися —

каже Раен — що на протязі
певного часу буде збереже-
ний мир бо для „реалізації
такої величезної програми
СОСР мусить мати мир"

Наскільки ці шдії і спо-

дівання виправдають се-б-
е

покаже недалека вже май-

бутність іНа всякий раз од-

не є пеиле що Хрущов і ііо
го кліка в жодному випадку
ні на крок не уступ лять із

зіагарібаїнкіх теренів Радше

епох того „молодечого віку" західніх народів як серед-іньовіч- чя

лицарство хрестоносні походи

100-річ- чч юіиги Кюстіна

Відокремлена від Заходу грецькою релігією вона без
того „повільного

--природнього та культурного розвитку
що йоло перейшли західні народи раптом непідготована

простягнула руку до цивілізації яка була витвором ка-

толицького християнства та з якої Росія досі наслідком
своєї

--прішіалежности до --візантійського християнства
була ограблена Ця релігія є чисто політична (вона по-

ходить з палацу візантійського кесаря) вона змушує до
мовчання накидає --релігійну несвідомість спричинюєть-
ся- до творешня сект вона не є заборолом проти деспо-
тизму іяк католицтво проти деспотизму до якого має
нахил кожен уряд якого б типу він не був ця релігія до-
помагає державі гнобити народ вона робить 'націю яка до
неї іпризнається нездатною до --

вищої культури
Чи є шлях до рятунку? Є і він у Кюстіна також топ са-

мий який вказав Чаадаєв: навернення Росії та католиц-
тво Де Кюстін одначе міг собі дозволити спинитися иа-- д

цим пунктом довше ніж Чаадаєв та поставив цей пункт
з цілковитою недвозначністю іна перше місце як це зро-
бив де Местр Зрештою все що Кюстін каже про пози-
тивний соціяльний вилив католицтва про його

--цивіліза-ційну

силу про звернені проти католицької церкви заки-
ди та --про протестантизм — все цс нагадує висновки Ча-

адаєва іна ці-- теми ие лише думками але й дослівно
З поглядом Чаадаєва що ще не пізно здійснити при-

єднаная Росії до загальної людської цивілізації шляхом
прийняття католицтва та духової і матеріальної культу-
ри Заходу висловленим в „Апології Божевільного" де
Кюстін рівнож є в згоді Тому слід припускати що де
Кюстін читав також „Апологію" Вражаюче відмінна' ли-
ше оцінка Петра-

-

1-г- о: негативна в де Кюстіна позитивна
в Чаадаєва

приходячи до гегьімана з

жалеїм1 оповідали що при-

стави коло тої фортифіка-

ційної роботи козаків пали-ияім- и

по голові б'ють вуха

шладаїми обтинають і вояку

наругу чинять Козаки ло- -

КИНуВШИ ДОіМИ СВОії КОСОг

вицю- -
й жінива зносять тя-

готу і спеку холод і люті

зиіми на Півночі на службі

цар-ськоіг- о
велич-еств- а а там

великоросійські ЛЮДИ ДОіМИ

їх грабують розбирають
палять жінкам1 і донькам їх

чинять насильства коней

худобу і всяке майно заби-

рають старшину б'ють

Старшиїиа нагадувала --цареві

Петрови про потверджен-

ня Переяславської" умови
Просили не плюндрувати У-кіра-їі-

ніу

і охоронити --
її від са-

мовільства московських ге-нірал- -ів

іі всяких начальни- -

можна дзчмати що Хрущов

і Жзжов прагнуть різними

мирними маневрами здобу-

ти необьхідну передишку
лля консолідаїцй і-міперськ-их

сил та кращої мілітарної й

ЕКОНОМ І ЧіНОії підготовки Со-вєтсько- го

Союзу до виріш-аоГ- Ї

розправи1 з Заїходоім

Глибока внутрішня криза
Совєтський Суюз пережи

в а€ теп ер гл иб о ку вн утр іш --

ню кризу Треба сподівати-

ся 'іцо чистка' не обмежить-

ся до самих ве-рхі'- в партій-

ного апарату але вона за-

хопить широкі круги пар-

тійного їй адміністративно-

го апаратів а в тому й від-

тинок літеріатурио-мистець-ко- го

життя

ОШАВА В ПОКЛОНІ
ВОЖДЯМ-ГЕРОЯ- М

Українська громада Ошави від-

дала пошану пождям-героя- м Ук-

раїни — сл п Гол От С Пет-

люрі гіоік Є Коновальцеиі і геп- -

хор Т Ч принці — в неділю
26 травня ц р Свято відкрив

ьсгіпніім словом і олова Ошав-ськоі- о

Відділу ЛВУ С Кісіль Ре-

ферат про вождів-герої- в відчи-

тав М Шлемко В копцертовій
частині Аор „Дніпро" під упра-

вою П НІатпнсікою відспівав пі-

ші „За рідний край" і „Ой бур-

лака моюленький" Далі сліду-ьал- н

деклямації иань Міщук Н

Сокілки пи А Кадикала і О По-

літики та групи юнаків СУМ —
Хариша С Бакая і Яиков'а Хор

„Дніпро" відспівав далі дві пі-

сні — „Встає хмара" і „Марш Гай

даиаків" Свято закінчено відспі-панпя- м

„Ще не вмерла Україна"
Численно зібрана на святі гро-

мада була дуже задоволена цією

імпрезою а особливо фактом від-

новлення праці хору „Дніпро"
під кср вапним П Шатинського

По формальному закінченні свя
та промовив до зібраних посол

Вегп

ктщохазяйнува
як

лиггаючись тя¥0г°ье1
гнобили народ „е!
тякиїхиравнізаадЗ1
ськевравителкгггол :'%
вало Украйна- - Ппп„

Тзи

ковських віїіїськ ш7 °°

шеіннообдирали-і-
?

людність А упи-- Г

--

У ЙЧЄ-
-иу стороніу

на
я кантів „а

ПОіСТЄІЙ В пкпп„пГ { V!

ОМПТІУ таі і
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і? і_ -
Раші- -

:

гнало

Петер

-- г " "" аади ГИйкй!
марл цілими тйоячаГ
котрі й вертали тоО
ли

--здоров'я а доадД
: тут помирали" '

В урядовому щодйіЧМї
анцеляріГігеть-маиа-

м

и::г::и „
і

запиаУ:

почав вжну з шведами 2
відкрити дорощу Маси

' """""" ""Деа о 5)

Кореспондент НьиИл
Тайме" Сидні %30я ?

ше у своїй
кореопонделці

ч Прати що остання члена
в Кремлі бзмаї переведйаз
метою: 1) закріплення

по-зи- щй

Хрзтщова як першого

серед рікшк у нощ иим
дії партії іга 2) аатюква
зв'язків яжі щораз бііше

розхит)іЕались міжш
стичною партією Совєтсь-ког-

о

Союзу £ комуніслгеш

миі ларт'іяімиї других краа

зокрема Китаю Тому в во-чідоимл-еі-ніні

про уоз'нення Мо

лотова- - КагаїноаичаіМщ

кова обвиїнуйачується їх
у

тому що вони висвдала

проти покращашд взашз
(Що діється за мурами сюр 6)

З життя ЛВУ
М Старчсиський у зв'язку з ви

борами до федерального варл- -

менту
СК

ВАНКУВЕР ВШАНОВУЄ'

ГЕРОЇВ

В неділю 26 травня ц р у Ваз- -

кувері в залі УНО відб)Ш

Академія в честь вождів )крз

ської національної революції

сл п Гол От С Петлюри піч

Є Коносальця і генлор Т Ч)

ринки Свято підготовили свиш

ЛВУ і Українська Стрілецька Гро

мала Академію відкрив ко?ф

ким словом ларох Лулу Аші

о В Мартнник У програні висту

пав спільний хор названих дзеї

організацій під управою сой 1

Яроша і музичний кварт Й

його ж керуванням Декляїовзл:

І Іструся Дебчій Богданна Ста

ко та юні суиівці Ганя Романі)!

і Ігор Кпмінський Доповідь хз

п М Г меншій Академію мо

чено відспіванкям украінсікк

національного гімну Дохід зі1?

ровільних датків переслано а

фонд дегомогн родинам по в

ляглих вождях '"'

ТякГ К"югтт те тміо тіші'ч іш гЬлпм РиПППН ВИПН

док з Чаадаєвим" як лоиклад пануючої в Росії невов

сумління та думок ялр й ппрпгтяпив широкому евра

ському суспільству історіософічні та р єл ігі Пно-філософ- й"

ні ідеї Чагдаєна про духово-культурн- у
істотну відмінні1

Росії івід Західньої Европи й поставив ці ідеї в Европі ні

обговорення Цим він виконав саме тс чого завжди са-жа-

п

г-пб- і Цятясп" ґАіа л- - „ соі+п£г- -
Еи55Іап(1 и

Еигора іп КиззізсЬеп СрчгЬігНрпкеп" А Ргаиске №%

1948

Таким чином де Кюстіна можна уважати спільні

'УМИЄМ ЧИ ПОСЛІлоияикіпм ЧляаяРіїя ППО 5УЧОГО 330)-"- "

усі теперішні шалені вороги „бідолашного" маркіза- -

ЧРППЧ ІШТипії пліт Т 103 оітопіІ141ІТНІ АМЮ В

рижі вийшла в чотирьох томах книга де Кюстіна

апо „ _ „ ~ чинй як авто?

оііиїт-иіі- и іци іір-- д ТИМ ДЄ ПЮСТШ иуи п'1"""'
кількох романів описів подорожніх вражень з

Англії Шотландії та Еспаиії драми „Беатріче Ченчі

іНГ

Один із романів де Кюстіна навіть дуже спо

Впльзаконі який дав на нього незвичайно
(

захоїь"

ЦСНЗЛО ІЗаЛЬЗяи- - пініт? птігпятии КіОСТІНОВІ СВІЙ

Також визн"- -ший твір п з „Червоиа коршма"
пшіклоіііником талл"гочасшш КПИТИК Сєпт-ГСр- н Пуп

' ПпГІІ
тша ще задовго

--перед мандрівкою маркіза до

Перше видання нового твору де Кюстіна
пгіа

'--

ЛИШПГЛму році' розійшлося протягом кількох МИ'
1846 Р- -

П'сямпгп ™„ П

1рІЛИил-- "

четверте наразі останнє идаиня

добава

ВЛ'

лппп тпптг г„г„ :_ тг „лї нііпШ ІоОО V'ііс иіідаїи-іі- м Ц ШД Чиї

й ніби повне
Крі'м цих чотнрьюх видань були тоді видані

аіплшськии переклади цього твору 'чич"

думками Чаадаєва Сам де Кюстін кіль'каічрачеВІідй

дує --своїй книзі --Чаадаєвимпро зустрічі з
з

--певних зрозумілих причин ініде називає ио

Так у т III ст 439 він пише що філософ

__л- -

їО- -

І

- —1 1

і

" _ _ о

_ „ "

я11
{

іч л —

в л-- ч

не
ні з
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гТочпппойськогокопеспондента
її ЦІНІ"

Кремль дооирається до німецьких церков
І

V СХІД- -

?ї!чч:нібуллдп1:ідо- -

кЛа'Ш
-

1іаСЯ
ВІД ПОЛІМО

'г счуповаих країнахі Хетської зони мог--%

ксрнстати з иа- -

ні
Польщі Мадярщи- -

:іе 'чі
иіг Р'МИИ

о ч?аїчцш грузікіїв
"товіиз У жодній сат&- -

-- і1к?ашнемиЧ
існуаати явінсдь

ллттіІГГИЧіНОЇ
і и лч " - -

Іетськш зоні Нілісччи- -

ІГтзТЄ В ПОЛІПІ чи у му

Уще йд сьогодні пар-Іой-тиянськ-
их

демокра-

та звана ЦДУ-Ос-т (як

Вяо партія ЦДУ є в За-[ч{- Ш

Німеччини найбільш-

о партією V творіть на

1иу з кількодіа імшши- -

яартіямін федеральний

щвБонй) та ліберальна

до В ссізєтсьїкии золі Ні-зди- яи

могли те донедав-іевобіда- о

діятш католиць

яеааигедицька Цеіркви

1о

ю

"РСЛ

втримуючи тОснш'і зв'язок
із своімиї в ритми в Захід-
ній: Німеччиїні Загальио-ні-мецьк- і

церковні Конгреси
— католиіцькі їі еваїчгеїлиць-к- і

— відбувалися на зміну
то в Західній то в Східній
Німеччині а в них брали

у-час-
ть

десятки тисяч вірних
з усіїх міст поділеної кордо-пал- ші

кіраїнн

Багато ними і в покладали
велику надію іна дію німець-

ких Церков У той час ко-

ли днііж одчіїєю і другою ча-

стиною іНідиеччиині перерва-н- о

всякі політичні а також
культурні ф навіть спортові
зв'язки Цеіріква була оди по
кидг ланцюгоді ідо своїми
кільцями з'єднував розділе-
ну націю Лише на цеіркгов-н- ш

конгресах могли ще об-

мінюватися прилюдно дум-ііалі- ні

німецькі національні

провідники та заишінни гро
мадяїнн лишеїна тих коиґре
сах могли вони заманіфесту
нати овою волю до єдиости
та протестувати проти на- -

Поручаемо
СПЕЦІЯЛЬНІ ЛЇОЛОЧАРСЬКІ ВИРОБИ

із законом хороненим знаком

М--
С Молочарська С-к- а

З ОБМ ВІДПОВ
212МАУЕТУ 5Т — ТОКСЖТО — Те] КО 6-67-

11

ПЕРША В ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ

Ио£ег§ Ваігу
459 К0СЕК5 КОАО — ТОКОГіТО ОNТ

КОдег 9-71-
93

ДОСТАВЛЯЄ ДО ДОМІВ КРАМНИЦЬ
І РЕСТОРАНІВ

ВИСОКОЯКІСНЕ МОЛОКО КВАСНУ СМЕТАНУ
СИР І ІНШІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

Католицька

8Т¥ЬЕТЕХ
УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІЯЛ1В

Тел 6-09-
34

Текстильні до
жіночі й 1 великий

у
імпортованих швайцарських кашмірові

„__ волічкові з
ХТО ПОСИЛКАМИ

ПО ЗНИЖЕНИХ

овляв у по довгих роках перебування в евро-іЬКи-
х

країнах повернувся до Росії як а иа-Ду- же

послідовний ліберал На думку Шелтінґа Чаада- -
°чах був у відміну від

Очасно лібералом і католиком В середині XIX ст у
нц" було кілька видатних ліберальних католиків напр
лямбер Інакше лібералізм поєднувався

иаставлоїшям

арешті зазначує і цілий свій твір за-- і
є„ 0Пис°м Чаадаєва оповіданням про цен- -
скандал з „Телескопом" що пропав через уміщення

уофиного листа"
виході цієї книги найвизначніший тодішній фран-

ки Сент-Бе- в писав:
Кюстін проникливо й глибоко розкриває близни

кази цієї суспільности він висловлює жах-МоРЗВ- Ді'

ПР° 10ІаРха іПР° вельмож про всіх"

ої
СїВсЬік:ии професор-істори- к М Н Поґодін

°ДЄННИІсу: "ПР°чнтав Ц'ЛУ Кюстіна В ній
жахливої правди про Росію За змалювання дій
"У ДЛЯ ІІаГ НРППітину гт ттг ЧРМЛІ ПІЛП- -

РО п_ -- илішл л іиіииші м" -- "
яптппл"

РЦен
цю книгу рівнож „Без

"їцє" найрозумніша книга
ПР° РосІ10 Вш судить занадто гостро але зде- -

спРаведливо Я не дивлюсь на її помилки ос- -

а
'Правильна і це суспільство і ця

госія його око ображаюче багато бачить"

'У

II Книга Кюстіна в XX віці

Революції в 1905 р в знову збудилооя за- -
іеиня

МпгкГПИ

нигу

ДО 'КНИГИ па _~ ~ г„„пі„п
'ІСНОІ Кпи ггЛ _' т—

р-ил- с'и лише шіриїлі лиринкиї'и "--
— "РОЖІ МЛРІУіп : оЛ Л„:„Ч „ = о„оо шПшпп"І""11 і ЦСП --иИДіІИ иДСилао ошішии

іні

іти
"і"1010 журналах частіше містилися компі-"ат- ті

про цей твір

ГОМІН УКРАЇНИ 13 липня -}- и!у 1957

енльстча над людиною і на
родам з боку Москви
Але Москва лише деякий

час була згідпа терпіти та-кн- ій

стан але ло-сліідсіь- ио

переходила вона
до дальших фаз своєї полі-
пі кіл' остаточного понево-
леная також 17 мільйонів
н'мців не дивлячись на те
піо цим вспа виявляла свої
дійсні наміри супроти реш-
ті і вільного ще світу та що
тйаПій поступок яік прави-
ло зустргчеїтьсп з гострою
реакцією решти1 німецького

лароду а це є приблизно
50 мільйонів людеій

Найперше Москва перей-піл- а

зо допомогою своїх
льоікаїїв у схчдньоіму Берлі-
ні до наступу на німецьку
католицьку Церкву: обме-жшін- ія

діяльності! в суспіль-
стві серед молоді в школі
і в Цер
ква не може офіїціїйно вклю
чатися в по зацерковне жит
тя лоиеволеіногої народу не
іМає вдержувати влас-
ної преси- - не має права пе-

реводити збірки на церкву
по домах немає права втри
мулати місіі на залізнодо-рожни- х

станціях не шє пра
ва займатися допоімоговою
дііяуіьіністю Священики ма-

ють практичної дуже
(Можливості руху і май

Ж£' не можуть втримувати
особистого контакту із сво
іміг братамИ' в Західній Ні-

меччині одначе
свідома того що їіі не

вдасться підпорядкувати
католицьку Церкву

бо на це не дозволяти цер-

ковні установи
Інакше мається справа з

німецькою езангелицькою
Церквою яка самостій-

ною і при відповідній ін-

фільтрації їі керівництва
могла () статні добрим зн-сгіріуміСіч- тоїм

для окупанта
гак само як московська пра
восланча Церква в централь
них областях імперії Дю іс

тину пізнав був свого часу
Гітлер і практично кориісту- -

- ФІРМА
555 діІЕЕМ 8Т АУ (проти вул Денисон) ЕМ

власник СЕМЕН ЛЇЕДИЦЬКИИ

матеріяли на висилку посилок Европи
вовняні матеріяли на чоловічі вбрання різні перкалі
вибір хусток (т зв 1 шальонові

„та тороками довкруги в різних кольорах)
ЦЕ ДЛЯ ТИХ ПОМАГАЄ РІДНИМ В ЕВРОПІ

СПЕЦІЯЛЬНО ЦІНАХ

Москві

ліберал

Кюстіна численних лібералів

з антикато-и- м

Шелтінг Кюстін

особи та

критик

російської

занотував

гптппиі'І

сприйняв позитивно:
ЦЄ наіІЦ"ча'вішЯ написана

його'

__""ДУ# страшне

Росії
Т4:

ІОіГі
В

Повільно

родиіні

права

обме-

жені

Москва

ні-

мецьку

є

І

Ш
щ

вався цією Церквою Зараз
і'а поічатку свого урядуван-
ня вмішався був у церковні
справи зняв цілий ряд іє-

рархів включно з єписко-
пом Дібеліюссім теперіш-
нім голевою єзапгелицької
Церкви Величі надої лекла-тал- й

большезніки на одного
з провідників єзаїчгелицької
Церкви президента Ради
для справ зовнішньої полі-

тики Цїіркізи Німілера Цей
сальскозии 'большеїзнк в ре
вереоді вже вславився сво-

єю промосковською політи-

кою сзоСіми поїздкамн до
Москви та своіїм возвелнчу-с°нняд- і

большевицько! сис-

теми До речі цей пастор
живе не в совєтській зоні
але в ЗахГдиій Німеччині
ІСолиі б Москві вдалося зінай

ти з десяток таких Німіле-рі- в

— перемога біула б за
НИІМИІ

Та час промииає а біль-

ше Нілііілеірів не з'являєть-с- я
Навпаки З'кожпиїм днем

траїтиіть впливи і цей черво-
ний цер кошти д:іяч Тому
Москва вирішила зрезиґну
вати з дотеперішіньоіі п о лії-ти- кні

інфільтрації еванге-лищьк- ої

Цеірківи і іперейшла
до відкритого наступу Ще
в миінулоіму році лан коїв сь-ки- їй

уряід ліквідуїваа всі
цер-коїЕі- ні

місиї на залізниці В

цьому році зімінив свого ре-

ферента до справ Церкви
а саме" на М'ісце Отто Нуїш-іс- е

(провідника т зв Хри-

стиянсько - демократичної
партії — Схід і — прнзначе-чопбольшеви- ка

Вернера Еґ-гера-
та

Новий референт не

шажав досі'навііть за відпо-Рі'д- не

прийняти в Ссібе на а в
дОєнції представиінків Цер-

ков що 'показує івиїразио
як трактуїє настазлений Мо-

сквою льокаїйський уряд
справи1 Цеірквік
Дальшими заходадш бу-

ло усучсіння навчання релі-

гії в школах та відмова ду--
ХОВОЛ ОПІКИ ДЛіЯ ЗОїЯіКІВ У

гик школах де ще фордіаль
но сіаяііцеїчиїчи мали б право
викладати релігію їіх не до-пускаю- ть

диірежц'ії школи
до шкільних будинків Єван
гелццькі газети досі ще
ніби мають право появля-
тися Але практично від
лютого місяця ц роїку кож-
ний номер що виходить
з друкарні є негайно
конфіскований До парафій
у соївєтськіїй зоні не допу-
скається ані' одного нового
священика з ЗахДдньої Ні

меччини" а духовип'і школи
у східній зоні не м'Оїжуггь за-

безпечити всіх парафій но-

вими душпастирями Духов
ні пров'діники' єваїнгелиць-ко- ї

Цє'Окви не дістають вже
дозіволіз на ійсіп акційну ло-дооо- ж

по поолтадах ані на

участь у релОгійяихсвіятахі
та цєірковних з їздах чи на-ррдп- их

Протя'годі 6стакн]иХ

тижін'із Паиков відмовив аж
два рази єпископові Дібе-ліюсо- ні

в'їзду до зони Се-

ред овяшепства вишукують-
ся слабі характери і різни-

ми' засобами' примушується
їх слз"жнти режимові і оку-
пантові Державних субси-

діїі Церкві не уділяється і

всякими засобаїмнперешко-зіжуєтьс- я

у збиранні від гро
мадяїп церковного податку
Збірки дозволені лише на
вулиц} з розрахунком що
багато грсдіадян буде боя-

тися жертвз'вати на Церкву

прилюдно Заїхі'діня Німеччи

на не аміє зновз" подавати
допоїм огу запроїженій Цер-
кві' мовляв на це іне дозво-
ляє дозізоіва лолітиіка В іні

зерситетах і в масовій про-
паганді атакуєтьоя чимраз
гострішб не тільки саімик

немилих Москві священи-
ків ал-- е

й садну Церківу Як

відомо 23 червня1 ц р ©со-
вєтській зоні відбувалася

СУМ

В понеділок 2 липня ц р від-

крито четвертий з черги ВІДПОЧІІІІ

коио-шіховіш- й табір юнацтва
СУМ на оселі веселка" для мо-

лоді віком від 8--
ми років почила

ючи Цей табір є частиною літніх

таборів що відбудуться в ро-

ці 1957 на Оселі СУМ „Веселка"
Тривати він буде до 21 липня а

опісля почнеться таборування

молодшого юнацтва до восьмого

року лаптя В дні відкриття та-

бору відбулась прогулянка учас-

ників Зу стрічі українців Амери-

ки і Канади на Оселю Разом з

юнацтвом СУМ-- у яке бере участі
в таборі вапні приїхали числен-

но батьки дітей Сьогорічний та-

бір охоплює не тільки юнацтво
СУМ-- у провінції Онтаріо в Ка-

наді але теж юнацтво СУМА в
Вофало та Рочестер Разом із

виховіннками учасників табору
налічується біля 300 осіб Булаву
табору очолив д-- р М Кушпета

—кошовий В склад булави ввіїі-шл- п:

о Корба — духовний опі-

кун д-- р Іван Мосійчук — табо-

ровий лікар Ігор Стсбельський

— бунчужний С Федуньків —

писар та Іван Ґонтар — обозний
В складі виховпиків і впорядни-
ків що налічується біля ЗО осіб

є відомі і досвідчені особи як

п-- і Зиновія МосШчук і Марта
Саган які входять також у склад
булави табору
Табір відкрито молебнем який

ФІРМА

735 ЕЕN 5Т ЕЗТ

Теї: ЕМ 3-96- 37

Тоді саме Гершеизон видав ряд праць про- - Чаадаєва
перевидав його твори і листування що дозволило даль-
шим дослідникам як згадані нами француз Кене та швай-царец- ь

Шелтінґ звернути увагу й розкрити своєрідну та
діючу участь Чаадаєва в творі де Кюстіна

Ще пізніше року 1930 большевики видали певно
значно скорочений текст книги Кюстіна в московськім
перекладі Людв?га Домгарра з відповідною передмовою
С Гессена про те як воно колись було зле з чого совєт-сичи- й

читач мусів робити висновок як то воно тепер у
порівнянні з попереднім добре Але вийшло-н- е так як га-

далося Книгу розкупили й захоплено читали пізнаючи в
старій книзі ніби нову совєтську але в дійсності вічноне-змінн- у

московську дійсність Коли большевики дізнали-
ся що читачам дуже оподобалася книжка так дотепно
„написана про них" вони сконфіскували решту невипро-дани- х

примірників і стшгли 'книгу з читалень
Нарешті 1946 р коли охололи чи почали охолоджува-

тись франко-російсь- кі
союзні відносини вийшло в Пари-

жі окорочене до двох томів видання цього твору з пе-

редмовою Франсуа Маріяка Це неначе послужило сигна-

лом до "відновлення популярності! цієї призабутої книги
Американський амбасадор — ген Бедел Сміс віднайшов
цю книгу в Моокві а в своїх спогадах розкриває як ба-

гато допомогла вона йому зрозуміти Росію Інколи при-

знається цей генерал що він замість того щоб самому
вигадувати власні звідомлення до державного департа-

менту у Вашінґтоні переписував цілі сторінки1 твору де
--
Кюстіне і відсилав до свого уряду ях власне звідомлення
у По повороті до Америки генералові пощастило знан-

ій видавництво яке видало дещо скорочено книгу де
Кюстіна з передмовою самого Бедел Сміса 'Треба диву-

ватися що пануюче в Америці москвофільство особли-

во вкорінене у видавничому світі не стало на перешкоді

до появи цього перекладу на кшшкових полицях Хіба

що на видавця вплинув титул генерала та ще амбасадора

АШНА
гикиїтуКЕ со

косиуін комедія: виборюй"

до місцешпх народніх лред-стаініщт- ів

Ці-виборіГ'ма-
лн

відбутися вже4тому три ро-

ки але стан не був дуже
певний і тоді у лакеї з Лан-

кова старалися ще якийсь

час їх відтягнути щоб не

було немилих' несподіванок
В ті її передвиборчій к аги па-

ші появилися були такі пля-кат- и

які ставили иа один
рівець голову євсигелиць-коїЦерквиї'Діїбел'ло- са

з най-більши- дг

злочип-гцеї- м у Ні-

меччині Баллю-секо- м що
був інедаЕно засуджсчім'ї за
жахливі злочиїни надмо'лод
дю На іншому плякаті по-

ховано єпископа Дібігл іюса

як атодіиу бомбу що летить

до неба а іл отави спадає з

складеічиїми иа грудях рука-

ми на землю'
Плани1 Москви (в першу

нерпу послабити впливи
Цеіркви серед поневоленої

людно ста а в дальшодіу роз
ділити євангелицьку Цер-

кву на дві частини) є дуже
хитрі і проводжувані в жит- -

Відкриття юнацького табору на„Вєселііі'

УКРАЇНСЬКА

відправив капелям СУМ в ТЧападІ

о Ярослав Веиеш і його сло-

вом до юнацтва та батьків Пер-

ший таборовий наказ сьогорічно-

го Табору який надальше задер-

жує назву „Зелений Клин" про-

читав Б Стсбельський голова
Виховної Ради СУМ і з уповно-

важення Таборової Комісії пе-

редав на руки д-р- а М Кушпе-т- и

кошового керівництва табо-

ру Бажаючії юнацтву успіхів в

таборуванні він привітав чисель-

них гостей та батьків зокрема

прняоиого голову ЛВУ д-- ра
Р

Малащука інж М Кравціва днр

„Гомону України" — І Барани-

цю проф Туркевича голову

Батьківського Комітету Осеред-

ку СУМ в Торонті Андерста

та інших визначніших громадян

учасників відкриття Табору

н
и зі5б зт у

ПОВНА ГАРАНТІЯ!

тя оє!з жодних і(скрупулів
Але чшбільтле- - виразною
стає вюсковськахполітика в
гііі ділянці тиаг більший
опір зустрічає вона 'неї тіль-
ки в колах щерковного 'ке-
рівництва але і в сиасах на-

род)' Заборона єваигел щь
к'їі Церкві1 відбувати цього
року свій конгрес в Ерсрур-т- ії

викликала велике огір-чеінн- я

з сіайширших масах
по обохсторонах кордону:
Студентська та шкільна мо-

лодь' почала вислов-

лювати своє незадоволення
До цього заборонено мо:
ді іїхати на вакації до Захід-шьо- ії

Німеччини що ще біль
ше посилило некорисну для
Москви 'реіакцію Досі еваи-гелиіць- кі

ієрархи та свяще-
ники старалися льояль
нидій супроти большевикіьв

У СОїНІЄТСЬКІ'Й зоні Німеччи1-ни- і
а це також впливала і

ча загальну настанову єван-гелик- ів

улипаннях ікомуніз-м- у

і вЗакидній НімеччикІ'
Тепер тут настав перелім
Ще ніколи так гостро не за-

суджували євангелицькі єпи
сколи та духовеїнство' боль-шевицької-систа- ми

та мос-

ковського іміперіяшізму як
з останніх тижнях Церков-
ний з'їзд євангеликів Кур-мар- ну

в" Потсдамі шо від-

бувся на початку червня ц

р а на який не міг прибути
Дібеллиос бо не

одержав дозволу переміг
чився у велику аінтибольше-В'Ицьк- у

де'монстіращію Про-'Міові- ці

та слухачі прилюдно
висловлювали свої' симпатії
і евюю єдність З ЄЛИСКОЛО'М

Дібеліюсоїм що його так
ганьблять москоівські лакеї
Вірні у Східній Німеччи-

ні иа шиканні большевиків
відповідають збільшеною
жертівсінікістю на церковні
(Кремль добирається стор 1)

Першоякісне молоко — у пляшках і картонах
знамениту гуслянку різнопроцентову сметан

ку квасну сметану сир Ф масло
та незрівняної якостн морозиво

ДОСТАВЛЯЄ ДО ДОМІВ 1 ДО КРАМНИЦЬ

УКРАЇНСЬКА МОЛОЧАРНЯ

ОКЕЕМ УАЬЕ РАІКІЕ5 ИМІТЕР
NА5

голосно

бути

єпископ

ТЕЬ КО 7-17-
28

ПОСТІЙНО НА СКЛАДІ:

РАДІОПРИЙМАЧІ

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АПАРАТИ

ДОМАШНІ МЕБЛІ

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

ВІДКУРЮВАЧІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ГАЗОВІ

КУХНІ І Т П

КОНКУРЕНЦІПНІ ЦІНИ!

інакше американці й досі сиділи б без твору де Кюстіна

Нарешті 5 березня 1951 р шнрокорозповсюджений

ілюстрований тижневик „Ланф" дав уривки лочатків ці-

єї ославленої книги

І от починаючи від 1946 р знову можемо (констату-

вати як цей твір знаходить серед чужинців захоп-

лення але при цьому викликає все більше зростаюче обу-

рення серед москалів за дуже малими івнйняткаїми які

стверджують добру спостережливість де Кюстіна

Незадоволені цим твором московські 'емігранти у
Франції (як довідуємось із статті С Мельгунова в збір-

нику „За своб Россию" 1949 ч 2 ст 61) створили т зв

„Лігу оборони гноблених народів" їв якій діяльну участь
брав Ал Столипін Ця Ліга поставила собі за завдання

спростовувати „фальшиві уявлення про імператорську Ро-

сію що є наслідком столітвшої праці оклевечувачів Ро-

сії усяких напрямків" Згідно з цією програмою ця орга-

нізація дуже галасливо "виступає проти „подлєишіх" ли-

стів про Росію маркіза де Кюстіна Коментуючії це
С Мельгунов зазначує що в „подлєишіх" творах де Кюс-

тіна було багато життєвої правди"

Це особливо комічно коли мати а увазі що за де
Кюстіном стоїть Чаадаєв який дуже добре знав свою

батьківщину і не мав наміру очорнювати"ії в очах чужин-

ців а просто сказати слово правди про неї Він дбав пос-

тійно лро те щоб його „філософічні листи" дісталися до
Шеллінга в Німеччині --до„ Шатобріяна у Франції- - листу-

вався систематично з французьким католиком — графом
де Сіркур — для ширення правди про Росію- - а не накле-

пів на неї Де Кюстін був лиіие 'його спільником та лро-іпаґатюр- ом

його ідей які з певних політичних чи полі- -
(

ційних мотивів мусів подавати за свої#а не Чаадаєва 6с

в противнім' випадку-Чаадає- в зазнав би дальших утисків з
боку уряду І все ж для уважливого читача' д'е Кюстін до'
сить із належною льоял'ьністю обережно натякувавіна
родю яку відограв філософ рюсс" в композиції його книги



Стор'4'

Про все й звідусіль
Варшавська „Трибуна Люду" І всевладного

помістила допис з відбутого за- - жаву

сідання сеймової комісії на яко-

му обговорювали справу виміру

справедливості! в Польщі Наво-

дилися там різні приклади коли

за касове манко 300 зол суд за-

судив розтратника на 4 роки
ув'язнення а за нестачу в кіль-

ка сотень тисяч — на півтора

року Не має нічого дивного: той

хто привласнив 100-20-0 тисяч

золотих напевно є членом партії

а такі „заслуговують на полег-

шу

На місце зліквідованого при-

ватного ремесла в Польщі за

прикладом Москви впровадили

кооперативи праці „Тнґоднік

Господарчії' пише про них: „В

кооперативах маємо багато при-

кладів недолугости марнотрзвс-тв- а

і злочинної господарки На-заг-
ал

ці установи не здали іспи-

ту" Багато працівників згадує
кращі часи коли мали свої влас-

ні підприємства Мізерні заро-
бітки впливають на видатність

праці

Передусім — комуністичні ко-

оперативи як про це ми вже пи-

сали не є кооперативами Є це

замасковані державні підприєм-

ства в яких робітник мусить пра

цювати в невільничих умовах на

АДРЕСИ ЛІКАРІВ ДЕНТИСТІВ

Д-- р Петро ГЛІВОВИЧ

ДЕНТИСТ

242 Випдушесіе Коасі

(ріг Віоог У) Тогопіо

Теї ПО 7-61- 24

Д--р СТ КУЧМЕНДА

ЗАГАЛЬНІ ДИТЯЧІ

І ШКІРНІ НЕДУГИ

312 ВаіЬигїІ 5г Тогопіо
ТеЬ ЕМ 8-32- 04

Зміна адреси від 1-- го грудня

Д-- р Адам Ратінов
СПЕЦІЯЛІСТ ВНУТРІШНІХ

НЕДУГ

Зокрема лікує астму ревма- -
тизм ісхіяс болі серця '

жолудка тощо
517 Раїтегзіоп ВІУгі Тогопіо і

Теї ЬЕ 1-0-
718

'

Д--р А ФЕДИНА

ЛТКАР ОПЕРАТОР АКУШЕР

386 ВаіЬішіІ §1 Тогопіо
(нанроти ЛУезІегп НозрІІаі)

ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ:
9-- 12 до пол 2-- 5 по пол

7-- 9 веч І на замовлення
Тел канцелярії: ЕЛІ 3-36- 61

Тел помешкання: УА 1-1-
905

Х-КА-
У

Д-- р І ВАХНА

ДЕНТИСТ

380 ВаіЬиг5І 81 Тогопіо

ЕМ 4-65- 15

Ог Е УАСША

Д-- р ЯН РЕКАЙ

ОПЕРАТОР І ЖІНОЧІ

НЕДУГИ (АКУШЕР)

Д-- р ПАВЛО РЕКАИ
ВНУТРІШНІ НЕДУГИ

І РЕНТГЕН

219 51 Сіаіг Аує У
Тогопіо Опі -Ш 3-23- 95

Д-- р В Жінчишин

ВА ВЕО ЛІД ЬМСС

ЛІКАР І ОПЕРАТОР

ПРИЙМАЄ В ГОДИНАХ:

11—12 2—430 і 7—в
606 ВаіЬииІ 5Ь (сог ІЛзІсг)

Тогопіо

Тел: ЬЕ 3-4-
323

Д--р Євген Гуменюк

ДЕНТИСТ

„567 ВАТЖЛАЗТ ЗТ

(Ьеі Со11е£е Ас ЦЬіег)

Теї ЧУА 1-8-
303

Тогопіо

М СТЕФАНЮК
ОКУЛІСТ (ОПТОМЕТРИСТ)

Екзамінуе очі і приписує
окуляри

312 ВаіЬикІ 51 - ЕМ 3-63-
73

капіталіста дер--

Гані Франко промовляючи в

Більбао ствердив що багато

людей обвинувачує еспанський

уряд в нищенні демократії „Те

що ми насправді нищимо є

фальшивою демократією Ми ро-

зуміємо демократію як правди-

ву участь людини в державних

справах Ця участь виявляється

в праці наших громадян у са-

моврядуванні родині і синдика-

тах Відкидаємо рішуче ту демо-

кратію яка є лише знаряддям
експлуатації"

Москва час від часу залнця-єтьс- я

до „тоталітарного" уряду

ген Фрачка і за кожним разом
дістає гарбуза Провідник ес-панськ- ого

народу дуже добре

знає чим в дійсності є народня

демократія

По своїм визволенні має Ір-лян- дія

клопіт з мовою Предки

ірляндців — кельти — впродовж
вікового панування над ними ан-

глійців в мовному відношенні

цілковито злилися із своїми за-

войовниками перенивши від них

мову Після політичного усамос-тійненн- я

ірляндці мали намір

„влитії живого духа'' в стару

мову кельтів але це не є дуже
легкою справою Віки зробили

І

Д-- р Р ЦУРКОВСЬКИИ

ОРТОПЕДИЧНИЙ ХІРУРГ

Години: 2—4 1 6—8

' 242 Киппутесіе К6% ріг Віоог

ЯО 6-60- 51
—хатній ЬЕ 1-4-

942

Д--р Ф МЕЛЬНИК

ЛІКАР ХІРУРГ ДИТЯЧІ

і ЖІНОЧІ НЕДУГИ

5 750 Ооуегсоигі Ксі (сог Віоог)

Теї: ЬЕ 6-16- 19

Години принять: 2-- 4 16-- 8

Д-- р В ДЕБЕРА
бувший асистент краківської

клініки

ординуе Уагтеу СІІпіс

314 ВаіЬшхІ 81 Тогопіо
Теї ОГНсе: ЕМ 4-8-

532

ТеЬ Ке5: ЬЕ 4-40- 30

Д-- р ОМЕЛЯН ШКЛЯР

ЛІКАР ХІРУРГ АКУШЕР

1334 Кіпв У Тогопіо
Теї ЬЕ 6-89- 97

(їхати до зупинки Бипп Аує)
ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ:
від 10-1-2 від 2--8 по пол

та на замовлення

Д--р Н СКАБ

ДЕНТИСТ

З Вагаехсіаіе 51 (сог Кіпв Е)
Тел Ь1 4-6-

405

ГАМІЛЬТОН ОНТ

Д--р Василь КЕБАЛО

ДЕНТИСТ

577 Оіісеп 51 ЛУ Тогопіо

Ріг Квіїї і вхід від Портлянд

Теї Е 8-41- 40

і —~~~
7

в

Д-р_- П ЛЕХІЦЬКИИ

ДЕНТИСТ

312 ВаіЬипІ 51 Тогопіо

(МЕБІСАЬ вшишіс}
Теї ЕМ 4-79- 12

Л Лунський
ОКУЛІСТ

иЦдрй
Екзамінуемо очі Добираємо

окуляри на різні недомагання
очей Лікуємо нервовість і

оолі голови

Говоримо по-українськ- ому

470 Соїіеее 8ІГЄЄІ 7й
Теї УА 1-3- 924

АНТІН БОЙКО

СПЕЦІЯЛІСТ МАСАЖИСТ

"

і

і
і
і

і
і
і
4

Г і

Робить масажі на задавнені і

недуги біль крижей ломбеґо
параліч І т п

ГОД ПРИЙНЯТЬ: 9-- 12 І 2-- 7
707 Зрасііпа Аує Ьу Віоог
ТеїерЬопе: УА 1-0- 976

ГОМІН У К Р А І Н И 13 липня — ЛШу 1957

своє і засвоєної мови тяжко поз

бутися '

Щоб якось зарадити лихові

ірландський уряд оголосив що
без знання кельтської мови (те

пер її називають „ґелік") не

вілміо займати посту на

державній службі та отримати
дозволу на лікарську або адво

катську практику
Преса виходить в англійській

мові і лише тижневик „Інн'ю"

та місячник Комґейр" вживають
кельтської Знаний письменник
Криостор О'Флайн пише свої

твори по кельтському однак в

приватному життю послуговуєть
ся англійською мовою

Псредреченцевий розпуск ан-

глійського парляманггу має зна-

чення карного міроприємства в

тих випадках якщо більшість

виявиться нездисциплінованою

супроти свого партійного кабі-

нету а опозиція почне зловжива-

ти обструкцією Кожний член

парламенту бажає затримати за
собою депутатське крісло як-

найдовше Нові вибори уявляє
він собі як неминучу і коштовну
боротьбу що може позбавити
його гідності! члена парламенту
Навіть члени опозиції не радо

і
і
і

і
і

і

і
і
і
і

зустрічають звернення уряду до

і
і
і
і

і
і

і
і
і
і
і

волі виборців хоч можуть вигра-

ти вибори та забезпечити для
своєї партії більшість в палаті

і
і
і

і

'

громад
Нерідко буває що міністерс

тво опанує ситуацію через один

тільки натяк на розпуск палати

„Якщо ви панове не будете го-

лосувати за игами або коли вам

не хочеться брати реіулярно
участи в голосуванні — вам прий

деться боротися за свої депутат-
ські пошчовластн і витрачуватн
гроші зараз замість того щоб
проробити це 2—3 роки пізні-

ше В такий або в більш дипло-

матичний спосіб приборкують
партійні боси своїх колег

В часі другої світової війни

західні союзники доставили мос-

калям багато воєнного матеріа-

лу Ще перед закінченням війни

американська розвідка довідала-

ся що Сталін частину тих мате-ріялі- в

продав Японії з якою
США провадили затяжну бороть-

бу Було це звичайним ошукаїч

ством але Сталін не був би со-

бою якби він вів чесну гру із

своїми союзниками

Московські большевнки від'са
мого початку своєї влади відмо-

вилися від ідеї національної су

КРЕМЛЬ ДОБИРАЄТЬСЯ
ДО НІМЕЦЬКИХ ЦЕРКОВ

(Закінчення із стор 3)

цілі ггікодиі є було таких
бататиіх таїц в німецьких цер
явах совієтськоії зони як те-

пер
Не сумніваємося що

вслід за тиімчіґ першими по-тярнєініняі- ми

Москви прий-

дуть іде-дальші-
' більш жор-

стокі і болячі удари по
Церкві В Леник

Д-- р В Стецишин

ДЕНТИСТ

932 Віоог ЗЬгееІ Уей
НОГАІ ВАІЧК ВЬБС

(сог Віоог & Воуегсоигі)
і ОН ЬЕ 2-19- 42 Вез СЕ 1-5- 790

'

П КІТ
ОПТОМЕТРИСТ (ОКУЛІСТ)

екзамінуе очі — приписує
окуляри

СЮ
465 Ваіішкі 51 ЕМ 6-13- 55

УКРАЇНСЬКА АПТЕКА

МЕДВІДСЬКИХ
5 а п і а $

РЬагшасу
204 ВаІНигзІ 51 (б Квіну)

Тогопіо
Тел ЕМ 3-37- 46

Висилаємо ліки до всіх країн
світу — теж літунською 4

поштою

УКРАЇНСЬКА АПТЕКА
Ж)КТОШ РНАКМАСУ
1584 Евііпіоп Аує У Тогопіо
(аі Оакгоо1 Аує) - Теї ОН 3213

лід керівництвом
X ВЕРТИПОРОХ-БОЛЮБА-

Ш

В9сРНт
виготовляв скоро рецепти тутеш-
ніх та європейських лікарів На
бажання висилав ліки до всіх
країн Европи і в Україну Вико-

нуємо замовлення теж иоштою

веренності! їх метою є встанов-

лення всесвітньої республіки

диктатури пролетаріату під „ґла- -

вєнством Москви'' В статті

„Жовтнева революція і комуніс

тичини Інтернаціонал (Петро

градська Правда з дня І листо-

пада 1919 року) ленінський со-ратн- ік

Зінов'єв заявляє: „наш

третій Інтернаціонал вже тепер
є одним з найважливіших фак
торів європейської історії Че

рез рік або два він буде воло

діти цілим світом

Ту ж саму думку підтриму-

вав Бухарін в своїй „Програмі

комуністичної партії" вказую-

чи що завданням цієї програми

є не лише визволення пролетарія

ту однієї каїни це — програ-

ма визволення пролетаріяту ці-

лого світу бо такою мусить бу-

ти програма інтернаціональної
революції
Всесоюзний староста Калініїї

в „Побажаннях на 1920 рік" пи-

сав: західньо - європейські бра

ти повніли знищити капіталістич
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ні уряди та встановити єдину
владу совєтів в цілому світі під

протекторатом III Інтернаціона

лу (читай — Москви о П Ф)
Програма світової влади кому-

ністів в московському їх видан-

ні присвічує їм сьогодні( лише
світ ніяк не може або не хоче
цього зрозуміти

Про царського міністра фінан-
сів Вітте оповідають що він

іне брав хабарів Між царськими

вельможами траплялося це дуже
рідко тому на Вітте дивилися

як на правдивий унікат Але був

Гкраїнець-'лрофесоро- м] Оттавського університету

Оттавська англомовна і фран-

цузька преса принесли дня 10-г- о

іервня ц р вістку що Оттавсь-кн- й

університет призначив д-- ра

Константина Біду постійним про-

фесором Філософічного факуль-

тету
Уродженець Західньої України

проф К Біда студіював на Гума-

ністичному факультеті Львівсько- -

іо університету а опісля на то

му ж факультеті Віденського

університету де добув ступінь

доктора філософії спеціалізую-

чись у слов'янській філології і

працюючії у Слов'янському де-

партаменті згаданого університе

ту у функції наукового дослід-

ника

ПОДЯКА
Великим горем засмучені по не-віджалува- ній

втраті дорогого Му-

жа Батька й Діда бл п Миколи

Базілевського ми складаємо щи-

ру подяку за лікарську опіку п

д-ро- ві М Кухаріїшішові а зокре-
ма п

д-ро- ві
П Таращукові який

опікувався в останніх місяцях

життя Покійного як у лікарні так
і дома та був присутній при ііого

смерті

О Петрові Архангельському за
відпроиадженіш Покійного на ніч-

ний спочинок та за теплі слова

прощання свого земляка Хорові

церкви св Покрови і п М Бссса- -

ліпу що диригував хором

Усім тим що зложили пінки й

квіти на могилу Покійною а са-

ме: членам СГД Канади членам
Коша СГД - Моптрсаль членам
Коша СГД - Торонто Жіночій
Секції СГД - Монтреаль Голов-

ній Управі ЛІЗУ - Торонто Місце-

вим Відділам ЛВУ СУМ і Спор-товом- у

Товариству „Україна1"
--

Монтреаль Українській
Греко-Православн- ій

Парафії св Покро-
пи - Монтреаль Комітетові Укра-
їнців Канади - Монтреаль Укра-
їнській Стрілецькій Громаді - Мон
греаль земля кам-лубенц- пм з Мон
треалю д-ро- ві П Таращукові з
родиною

д-ро- ві М Кухаришино-в- і
з родиною п-в- у Королишинам

з Торонта
п-в- у Ткаченкам з То-рон-

та

пн Несторові й Ігореві
Левицьким з родинами п-в- у Да-же- не

і п- -і Є Лесюк з Квебеку

Дякуємо всім тим що числен-
но відвідали Покійного в похо-

ронному заведенні що взяли
участь у панахиді та в заупокій-
них Богослужсннях і тим що взя-
ли участь у похоронах Зокрема
всім що так тепло прощали По-

кійного на цвинтарі а саме:
д-ро- ві

І Федіву від НТШ від профе-фесор- ів

іа студентів Українсько

він жонатий і то жонатий з жи

дівкою ЛіаТІІЛЬДОНі іти л

забувала використати станови-

ще свого всевладного тоді чо-

ловіка Жінка царського лейб-меди- ка

Головіна розказувала що

колись вона була в ювелірному

магазині Незабаром зайшли ту-

ди якісь дві пані одна з них ви-

брала щось собі і запитала про

ціну „800 рублів" — сказав про

давець
— о-- о ні 300 буде досить і

пришліть мені це зараз

— Для вас — прошу Негайно

присилаю
Коли обидві пані вийшли Го-

ловіна звернулася до господаря:

— Я не знаю тепер як мати

з вами діло: ви пропонуєте 800

а віддаєте за 300 Не розумію

цього
— А ви знаєте хто ця пані? —

з таємничим виразом запитав

ювелір

— Ні не знаю

— Дружина його шісокопре-восходительст- ва

пана Вітте

— А вам що з того?

Той усміхнувся „Вірте мені

шо я не просив нічого зайво

го з них Але пані Вітте є пот-

рібною дамою В їх руках бі-

ржа"
Головіна нарешті зрозуміла Не

києм то палкою — кажуть лю

ди пе оере міністер то чому ІІС

може про це дбати його дружи-

на? Іноді цю ролю виконують

особисті секретарки І для своїх

шефів і для їх дружин Не за-

бувають і про себе

о П Фалько

Після приїзду до Канади д-- р

К Біда у 1952 р став лектором

а опісля тимчасовим професором

у Слов'янському департаменті От

гавського університету і в тому

ж характері був призначений го-

ловою Українського відділу зга-

даного Департаменту
Після більше ніж чотирилітньої

педагогічної та наукової праці в

Огтавському університеті д-р- а К

Біду призначено постійним про-

фесором цього ж університету з

днем 1--
го липня ц р

Радіючи призначенням україн-

ця на професора в одному з важ
ливнх канадійських університетів

не можемо не відмітити світлого

факту що в часі розцвіту слов-янськн- х

студій в Огтавському
університеті цей університет увів

повну програму університетських
українських студій (література
лінгвістика історія культура) роб
лпчи це — у противенстві до ін-

ших університетів — без жодних
грошевих дотацій з боку україн-
ського громадянства в Канаді
Треба вірити що українська сніль

нота в Канаді як слід оцінить цю
подію і задемонструє своє при-
знання цій високій науковій кана-дійськ- ій

інституції активним за-

цікавленням українськими та сло
в'янськимп студіями в Оттавсько
му університеті

го Відділу Слов'янського Центру
при Монтреальському Універси-
теті та від Станиці УСС п О Ку-шніре- ві

від Головної Управи ЛВУ
та Вид Спілки „Гомін України"
п Р Бриковичеві від місцевого
Відділу ЛВУ і АБИ та від Товари-
ства Українських Комбатантів п
Я Сербпмові від Спілки Україн-
ської Молоді

д-р- ові
П Таращу-

кові від СГД Канади та п- -і Т
Ку-харпш- пн

від Жіночої Секції СГД
Наша подяка всім організаціям

і установам які телеірафічпо чи
листовно висловили нам співчут-
тя: Видавництву іі Редакції „Го-
мін України" Головній Управі
ЛВУ Відділові ЛВУ і Жіночій Сек
ції ЛВУ - Монтреаль Дирекції
Слов'янського Центру при Мон-

треальському Університеті Ста-
ничній Пластовій Старшині - Мон
треаль Комітетові Українців Ка-

нади - Торонто Науковому Това-

риству ім Шевченка - Торонто
Товаристьу Українських Інжене-
рів і Техніків - Торонто Спорто-вом- у

Товариству „Україна" --

Монтреаль Видавничій Коопера-
тиві „Булава" — Нью-Пор- к групі
інженерів - абсольвентів Україн-
ської Академії в Подєбрадах
Чікаго Комітетові Українців Ка-

нади - Монтреаль та Українській
Гетьманській Організації Амери-
ки - Детройт
Дякуємо численним друзям і

знайомим Покійного які телегра-
фічно листовно чи усно передали
нам слова співчуття а яких з ува-
ги на їх велику кількість не мож-

ливо вичислити поіменно

Хай усіх Вас за Ваше добре
серце нагородить Всемогучий Бог

многнми ласками а Покійному

дасть вічну пам'ять

Родина
Монтреаль 26 червня 1957 р

і
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Тї Л ТІ к ТТТ О Г Ж ч _ж ум ж ш о и 1 О Літ

(Враження із Познанських

Новий курс ҐОіміулки дав

зМ'Оігу багатьом з аміднім'
журналістам та куищям від-рідат- и

Польщу та свобідно
приіглячутиоя до життя
польського народу Один
з таких відвідуваці'В так
опкоує в німецькій газеті
„Франкфуртер Алвгвмаїйне
Цайт!}інґ" за 22 червня --ц ю
те що бачиш:

„Переповнені дариаи ко-мушетичи- юй

уряд вражаю-
чі злидні і застрашаюче спо
жива-ш- я алькотолю Люди

перекривають своїх антипа-
тій до 'москалів алеї також
іпоїчуттч страхіу з елемента-
ми неінав'исти супроти нім-

ців Країна володар якої ще
недавню первж-иїза- ш „зать-міїнін- я

сомця" сталінська!
в'язниці Країна в якій

ка-толицьч- иїй

піримас має при-
наймні такий самий вплив
ж перед війною 28 мільйо
нів людеій але лише 150000
авт тятаровиїх і осаб-оіви-

х

Люди за бідні щоб купити
собі убрання Ванн стараг
ються- - втопити свої турбо-
ти а горілці

„Люди1 з под'иівугідною
відвертістю критикують
свій уряд і Совєтський Со
юз але іріівночасн'Оі мають

Г14

виконує ПЛЯНИ мешкальних
І

будинків

торгів)

ОПОЗИЦІЇ пготи ігл

наізсоці

кожного діія №Я!"Й
!ІІЛ

ятьфастиД
Ч'УТЬ

ДсШГігя

Словаччини „„ гт тчаї
стчйяіраяісводагіЙ
ДИ КОЛГШИ

„ "гиияадкйігі
™ іоілмии

автопдТВДтьд1
Я-ПП- ЧЯ

ГйіМ

оуіваютьіг-- я 8

камяними обличчями!

пягчяв цілої дороги ніїї
° чнижанськи

фвроав здетірічав
1ИШе

Один
чехословацький

минаючи- - наше авто

лився ь плюнув дцча
нецького аата
„Зовсім інакше

виглц

в іолмді '0ЖКЯЙЦІ

атом аитоМ! 1 ВІДїЛ

Скільки
Чи можна' сісти в

хаии и ? Зв ідки дао? Ч

м'У лршздимог 'ВСІЛОГО!

рали щуо В1ДВЄЗТИ б)

цікаві- - ївштпі
пгірля-мел- т якому інамаєіві

ПРОФЕСІОНАЛІСТИ
(АДВОКАТИ НОТАРІ ІНЖЕНЕРИ і т т

Канцелярія: ЕМ 3--19-
94 рЄз: Щ ВД

лонн уакемко їсвАми
ІВАН ЯРЕМКО — АДВОКАТ

НVО іетріе вш& — ьг КісЬтопсі 51 У (СогВіу)

югопіо ЛїС
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МИРОСЛАВ КЛИМАШ ПУБЛІЧНИЙ КНИГОВОДІ

мчзаль м КЬЇМАІ Р І А

РиЬІЇс Аесоипіапі

372 Сіиееп 54 У Тогопіо 2 В Опі
Теї-- : ЕМрІге 4-7-

953

ЛЕВ ЛИТВИН
АДВОКАТ і НОТАР

575 диееп 81 "У (над „Аркою") Тогопіо

ел ЕМ 6-70- 40
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Теї: ОШсе: ЕМ 4-С2- 17 На: ИШІ

СТЕФАН ЗАГУМЕННИИ —АДВОКАТ

5ТЕРНЕN 2АНІГМЕОТ ВА

ВАКШ5ТЕВ 50ЬІСІТОП

1009 Ьитхгіеп ВИв 6 Айеіаїсіе Е Тогопіо ОпЬ

МИРОСЛАВ РОМАНЮК
ї Ж

АДВОКАТ І НОТАР

Теї: ЕМ 2-25- 85 ЕМ 2-25- 86
Тогопіо

503 ТЕМРЬЕ ВЬБС С2 ШСИМООТ Я ЇЇ

Є ГРЕНЬ
А X І Е Т

домів промислових торго-
вельних „Народніх

домів" та церков
З ЗраЛпа Пй Тогопіо Оп

Теї УА 3-97- 54
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Михайло Липна В І

(ШСНАЕЬ ЬПИІ

АДВОКАТ І НОТАР

775 Вагіоп 5Ь Еа4
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УКРАЇНСЬКА ПЕКАРНЯ

„ТНЕ РШиКЕ ВАКЕКГ'

ВИПІКАЄ НАИКРАЩИП ХЛІБ І РІЗНІ ПЕЧИВА

хліб з пекарТак каже кожен хто споживає

БУДУЧНІСТЬ"

735 Опррп д _ тпп Опі — Теї ЕМ8-42- 3

- —

-

"

'

- -

— —

-

ПОСИЛАЙТЕ
БРИТВИ

імпортуємо няйкпяш!' німецькі бритви виробу

і високоякісної срібної' сталі спеціально в1то!"дІ0 ручіой

Улюблена бритва для кожного барбера з "и Й

регулярно продається за $795 і більше - тепер &
Ця сама доброї'якості бритва з простою №?гхХ0к
Ми також маємо німецького виробу РУгі%

1 1№
Іптсипя — марКИ ІЛЛІ 1 МарКІІ і)чи — — т-- -- оді - V
Берберські ножиці з найкращої німецької м

замовлення сьцгидш -- 0

в
Їііиьилачтя

- перекази (ионі оіідер) посилайте

і-- АVАNСЕ ІМРОНТО СОМ"'- -

ЇЯ55ЛЄ
618 Оиееп 81гв Ле1 — Тогопіо 3#

Опі

1
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Я був
Конференція

світової асамблеї

молоді

конференція відбува--
'

атуші Шииеверґ

Гпчття виглядає шпо- -

На залі біля 300 де--

ів від 65-о- х країн і

пів сотні обсерваторів

країн міжнародній
Ззацій агентств дипло

Його корпусу тощо
"идять поміж чорнимиЇЇ На взір Об'єд-1- Х

націй перед ікождою

'егацією картка з наз-- [

країни Кожний деле--

має слухавки і перед

ою радіо-селекто- р
на

вибрати і ло- -
1МУ

може

симультанний переки-

сленої промови на аш-Ісис- ій

французькій ес-ісь- кій

або німецькій мо- -

!а
відкритті говорить

оР
Берлін заступник

енауера в Берліні пре-іен- т'

ік-оордиінацш-

иого

іїтету
німецької молоді

'зидент сенату міста Берг-

ен всіх промов подіб-- :

„Сьогоднішня молодь

окрема її провідні кадри

у

(Закінчення із стор 2) І

іоБалтшіького іморя він

сом посилав у далекі по-Иї'- на

гііівнііч козацьке оій

о де багато козаків прод-

ало ЗОВСІМ ВІДНЄ'ПРИВИЧ- -

го повітря від тяжкої

пкби від зінесилюючик

5іт а всі вони знеіважали-ві- д

московського иачаль-з- г

що шііми таїм р о з порп-

аюся — било лаяло ка-ил- о

робипо що хотіло

ізакіїв та українську люд--т- ь

московське військо на
іраїні ловило і на різні

щ роботи засилало а

дови кріпостеії 1706-170- 7

гаї сила народу мусіла

іацюватії па будова нової

тости на будові Петер-'?ґ- у

і на Ладозі Козаки

зіли робипи ЗИІМ0І0 іі лі- -

0 З Ш У К И

Нукаю рідною брата Василя

енльцша сши Петра і Ашш з
Завидовцчі пов Городок біля

вова За Україна Шукає Ка-

чни Васнльців замужня Гану- -
Вістки прошу слати на ад-с- у:

Каїсгупа Уа5у1сі'-ІІапизус- г

ЛЬАепі 1431 Еіш 51 Ра ІІЗА

Шукаю двоюрідного брата Во-димн- ра

Мігдала з села Кадов-- в

повії Буїач Зах Україна
лаиньо перебував у Німеччині

риоах Пфафсіиофсн Обер-
ти Хто знав би щось про ньо
'або він сам проситься писати
' адресу:

Мг5 Аппа Ваїкіаі
61 Иоуап'оосІ Аус

Вгааііогсі Опі СапаДа
Ззграничпі часописи прошу пе-С'1Р- 1

кувати

Родині шукає Петра Чеха на
їмеиого в 1913 р який пра
°а "а залізній дорозі Львів
ІВ°Р'в У 1942 р Хто знав би щось І

я нього або він сам прошу пи-"- и

на адресу: Роман Олещук
150 Раїтегхіоп Аур

Інші

Тогопіо ОпГ СапасЗа

вкувати
часописи просимо пере

Мі V" лимка шукає енна Жн-- и
Хто знав би щось про

го або він сам прошу писати
аДРссу ромаи олещук —

150 Раїтегзіоп Аує
Тогопіо Опі Сапасіа

Граничні уягпп ~

"увати

VVIп
Гуия„ односельчан з села

іУка' що внїхав До Кана
СіТ""1 світовп війні' та
ІРІ Зарчука сина та"асія

іо дв0Г0: Що був У Німеччині
РКШевповій війні Хто знав

"а адрес0-""-
'

Прошу пов'Аомнти

Тл итетопІ Зі

: Ш 1-1-

703

за залізною заслоною
за декілька фоків керувати-
муть світом рішатимуть
про його долю Світова
Асамблея Молоді маючи
широкі зв'язки з молоддю
більшості! країн світу має
колосальні можливості впли
ватиі а формування погля-
дів молоді допомагати мо-

лоді пізнавати себе взаєм-

но привчати до міжнарод-ньо- ї

співпраці викристалі-зовуват- и

вселюдські ідеа-

ли Молодь є справжньою
РУШІЙНОЮ 'СИЛОЮ в житті
народів іі тільки вона може
в майбутньому забезпечи-

ти' існування індивідуаль-
ної і групової свободи
Ми (німці) в недавньому
минулому зробили багато

помилок але тепер хоті-

ли б їх направити зреабі-літуватис- ь

і разом з вами
(делегатами) пробувати

творити іновий світ новий

правопорядок"
Німці щоб підкреслити

своє замилування до доб-

рої музики запросили на
відкриття берлінську 'сим-

фонічну оркестру яка по-

між промовами грала саму
тяжчу" музику Більшість

делегатів захоплювалась
але деякі сердешно позіха-

ли

Ленінградський ювілей світлі документів

™повСнятинасаме:Васн

гом лід доглядом москов-

ський тіриістаїйників що по-нюдиїл- иоя

з ними грубо і не-

мило с&рін о А через Україну

ШіВЄІНДЯЛН московські полки

й командні1 і чиїнили великі

кривди забиірали приіпас

харчі одяїг поводились гру
бо є лиш з простим наро-

дам але й з старшиною З

усіх боківі підіймався плач

стопім іі леїмеїнт козацгва на

роду і навіть майбільш по-кірли- ві

'МОСКОВСЬКИМ поряд
калі люди1 почали наїрі-кап- гн

идо так далі бупь не

може"
Полковіинік Чарнпк так

опиюує роботи па Ладозь-

кім каналі: „При Ладозі у

канальній роботі мию ге є чи

сло козакіів хворих і помер-шкг- с

з'їігіходитьої і щораз
то більше умножаються
гяжкі хівоіроіби найбільше

икоіріїниїлася іна будовах Сан

пегербуїпґу гарячка і опух

ніг і мруть з того одначе

приістаїзіні офіцери е_ вва-

люють на таку ііі)ікду бідних

козаків за поіієлєінням бри

гадиіра Лвнтіїва без жодно-

го бачення неімилосерд'но

б'ють приї роботі лалками

хоч і так козаки' її не тіль-- т

в дань 'і) в мочі а авіть і

Ч ДНІ 'НеДЬЛЬНІ 1 лірсіїлмпгіш

одправляють — 'без спочин

ку до 'Неї піриігаїпіяють Бо-

юся я отже щоб козаків

тут ме погз'биии як торік- -

то їх хіба третя частим а в

мшулодву іроці до дому івер

нулаоя таму попереджіаіо

семаїт сиімі покоршшнм мо-

їм шисаніням г прошу раб-

ській: блаїгоіволіть не допу- -

I с гитиі --

моєї команди п огиіну- -

ги до кінця при камальсь-киї- х

рюботак і аби не &ула

пвреіведйііа на інше місце

для зачиїнаміня іімміої робо-

ти Сам Бог аидить немає

ким робитиі бо всі козаки

і народ простим в силі сво-

їй дуже ослабіли і ледве

жиіак"
' У своєму щоденнику П

Орлик пише: „Москва мис

на хотіла Україну та її вій

сько „козіацьке випубити' і

для тоїпо но декілька тисяч

народу бідного іукраш'сько-гої- і

(Козаюьв іуказаммі своїми

спроівадшвш-- и
на робота тяж

кі в- - болота оміеірдючі іі лі-

си густі ОДМИїХ тяжкими і

ніеавиїчайіними роботами по

м'ордуваліа дріугиїх голодом

виморила а ііншиїх борош-

ном тнияиім отрухлиїм з

ящуркамиї і' даліноїм ломіша-нш- і

потруїла"
Ось так виглядає правда

лро 250 ракіївасніування Ле- -

ч 4 V к- - -ГОМІН УКРАЇНИ 13 липня — Лиіу 1957 1"--

На відкритті був також1
канадійськиїї віцеконсул
Він одержав повідомлення
від каїнадійського цмінгстерс
тваї закордонних справ що
канадійська делегація буде
на конференції і мав нас
привітати Він щераз пере-
стерігає мене щоб я не
йшов до Східнього Берлі-

ну Нормально така візита
є зовсім безпечна але ме-

не як колишнього совєт-сьічог- о

громадянина мог-
ли б задержати і мій кана-
дійський пашпорт іна ніщо
не придався б Я йому щи-

ро обіцяв не пускатись на
таке рисковне діло На то-

му ми розійшлись
Властиво конференція по

минається щойно на другий
день Згідно з програмою
перший тиждень конферен-
ції — це семінар централь-
ною темою якого є „Націо-
налізм" Семінар відкрив
проф Ґроссер з Парижу
доповіддю ін т „Історія
еволюції націоналізму" До
повідь солідно опрацьова-
на і стала предметом жи-

вої дискусії Вже з самого

початку було видно що
більшість делегатів визнає
іаціоіналізм іяк одну з най-

більших рушійних
--сил іс- -

іннграду для уюраіінськоіго

народу Таму блюзнірством

виглядає писання „Радян-
ської України-- " ч 145 ц р

з передовіші „Знаменна да-таї- "

у якій пишеться: Веіли

ке російське місто завтра
святкує своє 250-річч- я Ра-зю- ім

з ленінградцями цю зла

метну дату відзнаїчають всі

народи машої івелиікоії бать-ківщи- ии

В 1703 раці ма бе-

регах1 Неви' серіє д боліт 'І

ррясо'виїч у івогніі боротьби

проти ііноз&міних за гар о ни-кі- в

трудоїм багатьох тисяч

робітних людгій було спору
джено місто - фортецю

сграїж півінічию-західні- х мор

ських омбемів країїініі' Зас-

нув аніия Патербуїргу і пере- -

гворенія його у івіелиюий

центр мромиїсловости лау-і- [

її ісульФ)іри — безомерт-лиї- й

подвиг російського на-

роду - народу героя уміль

ця івелиікого 'трудівника"
Чи ж це аіе є кпинін над ук-

раїнським мародом кістка-

ми якого гатили російські
болота щоб збудувати дру
гий цємтр російського імпе-ріялізмі- у?

Якою безсором- -

по ю брахінено виглядає твер

джемня „Радянської Укра'ї-ііи- "

що Леїні'їнград — близь-

кий і дорогий серцю укра
їнських трудящих бо давні

узш трудової братерської
дружби зв'язують це місто

7 :ч
З РаДЯНіСЬКиїО іУііфаііпиіч

Не лрославлюваніняім як це

роблять лідлі лакеї з „Ра

дянської України" а про-

кляттям і ленавистю згадує
україїінськиїй загал 250-річ- чя

Ленінграду 250 років віді-

грає ЛЕїніміград наіїїганебліі- -

шу ролю в паневоленні &к- -

раїїниі
У Л&німпраді Керанський

оголосив івійіну Україні за

те що в'доімремиласія в 1917

році йід Маскоівщиіни В Ле

нінппялі виголосив свою

брутальну лроімову Ленін

діо червоних полчищ поси-

лаючи їх іна Україну „Жит-

тя ваших жіиок і дітей зале

жить від українського хлі

ба Бинте жовто олакитну
оволоч! Бапнетом здобувай-

те хліб!" — гаварнв Ленін

ДО РОСІЙСЬКИХ 'ЧіЄрВОНИїХ пюл

мив які пооуніулиі на Укра-

їну До Леніїніпрадськ-Оі- ї
об-

ласті засилалася увесь час

зеииюа кількість ремресоіва-юг- о

українського населен-

ня Для України і других
поіншоленик Москвою на-

родів Леніінпрад — де місто

л'ОГОірди не дентр культу

ри але рабства
А М-- н

торичних процесів
Другу доповідь ма тему

„Націоналізм в повоєнних
роках" дав д--р Кар еф а-См- арт

з Золотого Побереж
жя Ця доповідь булл най-

більш щира і безпосередня
Д-- р Карефа-Смар- т — це

мурин який студіював ме-

дицину в Монтреалі під час
останньої війни Ще перед
його доповіддю ми позна-
йомились і це знайомство
перейшло згодом у щиру
дружність Він дав був ме-

ні прочитати свою допо-

відь Ось головні думки з
неї:

Націоналізм поневолених
народів — це познтиана ру
шійна сила і має повне мо-ральї- не

обоснування

Кожна мація має право на

самовизначення

Нації які бажають само-

стійності! не можна від неї
під жодним претекстом
(брак вишколених ікадрів

індустрії тощо) здержува-
ти

Робленмя похибок це
нормальні „болі нар о джем-
ня" кожної нації і на це
молоді нації повинні мати
право

В доповіді бракувало
тільки окремого підкреслен

ня що й народи СССР а

зокрема Україна також ма-

ють право на самовизна-
чення Хоч моокалі „зас
тупаються" за- - права поне-

волених народів Азії і Аф-

рики то таких прав Укра-

їні і другим поневоленим

народам фактично не при-

знають Ці М'оГЇ зауваження
д-- р Карефа-Смар- т приняв
досить легко Він і так був

здецидованим антикому-ністо- м

Переконав його ос-

таточно звіт із сесії гана-дійсьїк- ої

парляментарної ко
місії для закордонних
справ який ія йому дав до
прочитання Під час тої се-

сії мімістер Пірсон звернув
увагу на той факт що мос
калі виступають як чемпіон
свободи народів Африки і

Азії а рівночасно не да-

ють права на свободу Ук-

раїні яка має давні свобо-

долюбні традиції
Після цього д-- р Карефа-Смар- т

доповнив свою до-

повідь на те щоб підкрес-

лити універсальність прин-

ципу самовизначення і те
що „на Україні націоналізм
вдержує віру людей їв не

минуче визволення від 0-лоніял- ьних

впливів"

Про перебіг конференції
я 'вже писав у статті „Ук-

раїна на всесвітньому фо-

румі" („Гомін України" від
27 X м р) Повторюю ін-

цидент з д-ро- м Карефою
Смартом тому що він для
мене був одним з найбільш
знаменних моментів ікюнфе- -

ренції Д-- р Карефа - Смарт
не тільки згадав Україну в

своїй промові він часто

ставив Україну як приклад
у дискусіях після доповіді
Це_ вбилося в пам'ять деле-
гатів і в дискусіях про ко-

мунізм націоналізм тощо
вони згадували майже ви-

ключно Україну оминаючи
навіть т зв сателітні дер-

жави
Вечором відбувся кон

і

Детройтськнй „Український

Прометеіі" помістив у числі від

27 червня ц р знаменну статтю

Ф Прокочова п и „Невдала про-

мова" Знаменна вона тому що

в ній авторі а за автором і редак-

ція названої газети пішли на різні

вигадки що стоять на дорозі між

прямим примітивізмом незнанням

і злобою
Ф Прокопів про полк Андрія

Мельника пише таке: „Чи то прав

да що п А Мельник полковник?

Полковником якої армії він був?

Царської цісарської чи якоїсь ін-

шої? Чи ввічливі таборяин дали

йому цю рангу?" А далі про Ст

Бандеру: „Чи то правда що п

С Баидера студіював агрономію

аж два роки?"
Що ж можна сказати про на

писане? Ми не належимо до сим-патнк- ів

організації яку очолює

полк Андрій Мельник ані ніхто

нас до таких не зараховує Про-

те ми бажаємо відмітити що „Ук-

раїнський Прометей" та автор
статті не знають історії останніх

ікрашськпх визвольних змаїань

не знають ролі полк Мельника у

військових формаціях військ УНР

і т д А якщо знають то напро-

ваджені нами речення є звичай-

нісіньким пасквілем і примітив-

ним оформленням власної злоби

Не саме торкається і речення про
С Бандеру
Що в автора статті і в редакції

поіапо із знанням історії показує
ще й такий факт що вони дату
виникнення ОУН відводять під

1930 рік Не будемо робити жод-

них висновків із слш Ф Проко-пов- а

що він про ОУН керовану
С Баидерою довідався щойно в

1942-194- 3 рр а „про ОУН п А

Мельника у таборах Німеччи-

ни" бо це видно така сама прав-

да як його „правда" про вище
написані ним речі

Полемізуючи з промовою полк
Мельника Ф Прокопів далі бро-

дить крутими стежками які по-

стійно розходяться з фактами і

правдою І так коли автор пи

церт симфонічної оркестри
Берліну Концерт був зор-

ганізований спеціяльно для
нас з тим що німецька мо-

лодь з різних середовищ
була таїкож запрошена
Концерт відбувся в спеці-яльні- й

супер-людерні- й
кон-цертов- ій

залі „Гумбольт-шльо- с

Теґель" Програма
для мене була дещо затяж
ка одначе німецька молодь
сприймала її з 'колосаль-

ним ентузіязмом По ікон-цер- ті

я обсервував досить
спонтанну реакцію німець-
кої молоді на нашу лрисут-ніст- ь

Кожного з нас

гурт 'молодих німців і

німок просили автографів
запрошували до себе на
відвідини Радіо і берлін-

ська преса досить широко
інформували лро нашу кон

ше про роки 1942-І34- 3 то мабуть

за звичкою чи може й зовсім сві

домо користується терміном: „ПЦ-совєтськ-
а

Україна" хоч у той

час не було вже большевицької

окупації в Україні а була німець-

ка Що з логічним міркуванням

у Ф Прокопова не зовсім гаразд
доводять наступні його „філосо-

фування": Він пише самовпевне-н- о

і зарозуміло так: „Як ми всі

знаємо жодної дії ОУН у підсо- -

ЗО

Не можна сказати що гаряче

американське підсоння перериває
всю громадську роботу аж до
осені Саме ЗО червня ц р- - коли

сонце розігріло "до гарячі асфальт

вулиць і мури — укра-

їнці міста Філядельфії спішили

до залі Народнього Дому при

вул щоб вшанувати

святковою Академією Акт 30

червня 1941 року
Академію відкрив голова б Від-

ділу ООЧСУ В Титаннч який під-

креслив подиву гідний факт що

колі найбільша тодішня погуга

загрожпала світові і підбила май

:і:е цілю Свропу — ОУН в Укра-

їні всупереч плянам німців при

ступила гворптп Українську Дер-

жаву і тим ми повинні гордитися
Головну доповідь виголосив

д-- р А Кияжинськпй який брав

активну участь у тих днях і він

з перспективи 16-т- и років дав від-

повідну об'єктивну оцінку тодіш-

ніх подій Доповідач подав ряд

фактів які Акт 30 червня роблять

безсумнівно історичним При то-

му він напровадив декілька фраг

ментів із своїх споминів яких не

доводилось чути раніше ширшо-

му загалові Д-- р Кппжннськнй го-

ворив про розмову Ганса Коха з

итропотнтом Шептнцьким про

становище ген Бравхіча до ситу-

ації на Сході а зокрема про йо-

го погляд щодо української нро-блем- п

і про деякі моменти зв'я-

зані з мадярських і

У ДНЯХ Зг 4 і 5-- го
СЕРПНЯ Ц Р

ференцію) ампри сть ба
гатьох муріїнів і ікосооких

"

--%

азійців викликало ї
ню сенсацію "' '

"ту: ~

І до діене звертаються за --
'

автографом Це І перший к

раз таке мені трапилося в
'

„

житті Я підписував своє
прізвище її зазначував в

дужках „українець' Під -

кінець я почав побоювати
ся що за таку мою амба--

садорську роботу УНРтада
готова запропонувати ме-

ні пост свого міністра за-

кордонних оправ Між мо-'- "

лоддю що облягала нас
бували зовсім гарненькі нім

киї І деякі кавалери з-їі- о-

між почали зго- - --

дом з повним практичним
змислом використовувати
нашу '

популярність
(Далі буде)

На дорозі між примітивізмом злобою

вєтській Україні не було й бути

не могло"

Ну що ж! Для автора і для ре-

дакції ніюго далі не значить і не

і оворить ОУН до 1939

в Україні в роках 1939-1- 9 11 і пі-

сля нової окупації України в рр
1944-4- 5 до наших днів Єванге-

ліє знає про невірного Тому а
знані народні приповідки гово-

рять про „могилу кадило і про
вічну пам'ять"

Філядельфія вшанувала АКТ червня 1941р

Френклін

перебуванням

відбудеться
на

сутні

делегатів

діяльність

румунських військ на території
України Доповідач далі накрес-

лив теж внутріукраїнську ситуа-
цію в часі проголошення віднов-

лення державності! і реакцію ук-

раїнського населення
У мистецькій частіші програми

виступив хор ООЧСУ-СУМ-
А під

управою Корчннського який з

успіхом відспівав три пісні Те-

нор Кушнір проспівав „Гетьмани

гетьмани" і „Минули літа моло-

дії" К Ачьфавпцька деклямувала
вірша О Олеся „В роковини"
При фортепіяні була пані Таїса

Збнр Сценічне оформлення ви-

конали: палі Шаран і Я Росола
Б Казанівський

КЛІОБ СТАРШИН

В днях 8 і 9 червня ц р відбув-

ся в Лондоні (Англія) з'їзд стар-нин-украін- ців

з англійського те-ре- пу

За підготовчий комітет зві-

тували: Яр Гаврнх і К Зеленко

Поїш теж виголосили програмові
іоповіді Після звітів дискусії

над доповіддю К Зеленка п н

„Військова проблема сьогодні"

та запитів прийшло рішення при-

сутніх оформитися в окремий

клюб старшин До управи Клю-б- у

обрані: генерал штабу полк

Віктор Малець — голова інж Я-Гавр-

нх

мґр К Зеленко Б Мики-тн- н

мґр В Минула М Шебець

та І Цікало До Ради Клюбу на-чежа- ть:

іііж О Титарснко М

І Білпй-Карпине-
ць

і В Вашкович

„ПЛАСТОВІЙ СІЧІ"
в

СКАРТШ (Ш -К- АНАДА

(ия піппонк кїп шосе ч 2 над беоегом озепа Онтаріо
1911 ™ 1956 ' 90 миль на схід від Торонта)

ЮВІЛЕЙНА ПЛАСТОВА ЗУСТРІЧ
З НАГОДИ

45 - ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАСТУ

з участю Почесних Гостей:

Основоположника Українського Пласту д-р- а_
О ТИСОВСЬКОГО-ДРОТ- А (Відень Австрія)

та Начального Пластуна проф С ЛЕВИЦЬКОГО - СІРОГО ЛЕВА (США)

Запрошуємо Українське Громадянство до участи в Зустрічі на неділю 4-- го серпня ц р

ПРОГРАМА: Рано — Богослуження опівдні — дефіляда по полудні — показ пластової

вправности увечорі — ватра

На Зустріч прибудуть пластуни і пластунки з усіх осередків США і Канади

г
і

ОРГАНІЗАЦІЙНА комісія ювілейної зустрічі
369 Вгоск Аує — Тогопіо 3 Опі — Сапааа

ИПГЧИВЕТГЕІІИІЕ ітм

окру-жа- в

кам'яниць

справне--



'Сгор в

Лі В Авгуренко

Кінець колективного керівництва"
Навіть коли б це не були

перші дні вакаційної нудо-

ти 1957 р але розгар полі-тичио-
го

сезону то й тоді
політична бомба яка ви-бухл- аї

в Москві в формі
комюніке іп лону му ЦК КП-С- С

в дні 3 липня ц р стре

пенула б світ з неменшою

силою Повідомлення про

мамутннх розмірів чистку
в ікрсмлівсь'кін верхівці лед-

ве 'ЧИ 'могло б найти супер
ництво в якійсь іншій по
дії що лереростала б йо-

го вагою Усунення від вплн

ву на хід подій у СССР най

головніших фшлрів сталін-

ської системи — це вже не
пропаганда й не „больше-івицьі- кі

трюки" Це факти

що творять 'історію
Велетенське враженіня від

цієї події залишається й

тоді коли пригадаємо со-

бі що це властиво є є нія-

ка несподіванка1 що таїчий

розвиток передбачувався в
ряді статтей у „Гомоні Ук-

раїни" І коли б ми хотіли
нині пояснити як це стало-

ся що всупереч голосній

реклямі про іхолеіктиЕіне ке-

рівництво одна половина'
президії ЦК КПСС політич-

но ліквідує другу йі пленум
ЦК одноголосно схвалює
цей акт не дивлячись на

вперте заохочування до
дискусії — то ми мусілн б

повторити те про що ви-

черпно писалося в иашій
газеті від часу смерти Ста-

ліна А квінтесенцією цьо-

го писання було тверджен-
ий що осередок влади СС-

СР находиться тепер їв мар

шальських кругах армл з

Жукювим ш центральною
особою
Саме такий погляд нака-

зував нам від самого по-

чатку оцінювати легенду

про т„ зв (колективне керів-

ництво як обман Всяке ко-

лективне керівництво — це

ие тільки група людей і

якась там вивіска з назвою
Це передусім закон який

ігормз'є іпращо такого ко-

лективу реопектований всі-

ма й санкціонованим цілим

народом Це прилюдність її

безнастанна коїнтроля дії

колектив}' А хто знав що-небуд- ь

про те якими нор-

мами руководнтьоя мос-

ковська ліафія або що во-

їна взагалі робить?
А все таки багато людей

зокрема на цьому континен
ті повірило в цю легенду
Навіть у інашій пресі появ-
лялися думки що колек-
тивне керівництво на Крем
лі — це таки реальна річ
Рішення ЦК КПСС пока-

зало що це була ілюзія
Коли з одинадцяти членів

самого ядра керівного ор-

гану п'ять опинюєтьоя наг-

ло в ролі злочиїнних шкід
ників то на чюму мала б

полягати колективність ці
лої одинадцятки ґ

Ще абсурдальніше вигля
дає сам очистка „колекти
ву" з 'персональної точки
погляду Хоч формально

права всіх членів колекти-

ву однакові то все ж таки
не можна не брати до ува
ги того виливу який дають
стаж її заслуги Коли вжити

Увага! УКРАЇНЦІ АМЕРИКИ І КАНАДИ! Увага!
Слухайте

УКРАЇНСЬКУ РАДІОПРОГРАМУ ОРГАНІЗАЦІЙ
ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ

яка передається з радіовисильні „М" у Клівленді на хвилях
850 Голос нашої радіопрограми сягає п США до штатів Огайо
Пенсилве'нія Ліішігеи а в Канаді — до провінції Онтаріо Ра-

діопрограма пересилається в неділю від год 8 — 845 веч
- Адреса керівництва:

ІЖПЛІКЬШ ПЛОЮ Г1ЮСПЛМ - Пасііо Зіаііоп ЛУЛУ
Бігесіог аіі(1 Лппошіссг: або Мапарег апсі 5ссгсІагу:
8(срЬап 2оп'і М КіЬісгак
1029 КспіЬуогіЬ Ауспііє 4120 Гііуегмсіс Ауспис
СієуєЬпсі 13 ОЬіо Сіеусійіиі 9 ОЬіо
ТеІ: 5У 1-7-

334
Теї: ГЬ 1-1-

868

КВІТЯРНЯ ФОРТУНА
' Продає наЛ кращі квіти на всякі# оказії на іменини хрестини І т Д--

'
#л зокрема на весілля що є нашою спеціальністю #' Безплатна достава — гарантоване виконання

$ 356 ВаіЬигіІ Зі Тогопіо — Теї £М 8-07-
97

і

„СіоЬє" ІЄУЄІІЄГ8 & 0ІЙ8
1574 Оиееп Зі ' (аі Загаигеп Аує)

Тогопіо Опі Теї ЬЕ 5-1-
407

Продаємо годинники різних марок та біжутерію

направляємо годинники 1 фотоапарати
Власник: Я ДРАЖНЬОВСЬКИИ

ГОМІН 13 липня

імірило не
можнаї стаж
Хрущова й Кирнченка зо
стажем Молотова й Кага1-новйч- а

А все --ж таки тер-
ша пара дру-

гу а ш є навпаки
І врешті — 'осташґій при-

чинок до іколектнвности рі-

шень — голосування на пле

нум і ЦК: резолюцію про
виключення або деграда-
цію з президії ЦК ААолото-н- а

Кагановича Маленко-в- а

Сабурова й Первухіна
та Шепілова з членів - кан-

дидатів президії ЦК ілриїі-нят- о

одноголосно! Типово
сталінська

хоч спрямована— о іроніє —
проти сталіністів в ім'я
лібералізму Очевидно в

ніякому колективі іне мож
ім а осягнути такої одностай
ності без жахливого тис-

ку якоїсь сили із зовні Роз-

колений колектив" у нія-

кому разі не міг виїкресати
із себе такої сили

Поруч легенди про „ко-

лективне де-
які журналісти залюбки
лянсували іншу легенду:
про зростаючий вплив Ні-кі-

ти

Хрущова як „першо-
го між рійними" Тепер ці
самі кола змальовують Ні-кі-

ту

як великого перемож-
ця над опонентами й

що він тільїчи

на крок від тої позиції яку
займав Сталін

Про дійсну ролю Хрущо-

ва теж вже писали ми в
Г У" Вона схожа іна ро-

лю яку займає „джуньйор
партнер" в американських
спілках Тут можемо тіль-

ки додати що коли б Хру-

щов дій он о був
чистки й

торував собі дорогу до
особистої диктатури то
він напевно не міг би доз-
волити собі в такий кри-
тичний час на
подорожі заграницю А тим
часом він відвідував з Бул-гаїніно- м

Фінляндію тоді ко-

ли завершувався тіл ям чист-

ки і до Чехо-словаччи- ни

не чекаючи на
її відгук у цілій країні
Тск отже не сам очистка

„колективного керівницт-

ва-" не ліквідація против
ликів прямуючим до осо-

бистої диктатури Хрущо-
вим а 'останній етап лікві-

дації головних носіїв ста-

лінського режиму маршаль-
ською клікою
Залишається питання чо

му ця ліквідація що могла
відбуватися ступнево про-

довж довгого часу непо-
мітно прийшла' вже тепер
у виді дійсної „масівкн" з

УВАГА! УКРАЇНЦІ КАНАДИ УВАГА!

П О ЛІ А Г А Й Т Е РОДИНАМ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ У Т С !

АНГЛІЙСЬКІ ТЕКСТИЛЬНІ ЕКСПОРТОВІ Л1АТЕРІИЛИ ПОВНОЇ ВАГИ ШКІРУ ДО-
ПІРНЕ ВЗУТТЯ ТЕПЛУ І МІЦНУ БІЛИЗНУ ЕФЕКТИВНІ ЛІКИ ХАРЧІ та багато ііішііч

ПРАКТИЧНИХ товарі висилаємо СКОРО І ДПАПЛПВО!
ГАРАНТУЄМО достану пачок до виборній в Україні — ішсиіаємо тільки ті товари
які замощені та поіагодікуемо сирапп фахово і солідно Усі товари УТС тільки най-
кращої якости июо коті були дійсною поміччю родинам а ціни дуже справепииі

ГОЛОВНИЙ ВІДДІЛ УТС НА КАНАДУ
"іл керівниці вом п Карла Мулькевича

1615 Оиропі 51 У Тогопіо 9 Опі Теї: ЬЕппох
1-2-
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Іолошпііі Відділ відкриває місцеві Представництва в більших сілпчснпяк х-кпаїн-

цш

яких адреси будуть оіолоиісні пкоротці У Головному Відділі У1С можна оіляпуги
праокн всіх наших матеріалів цінникиодержані та інформації злоленгп замовлення

вплатнтн налелиіі гроші і поіагоднти всі інші справи УТС
УТС — ДЛЯ УКРАЇНЦІВ! МІЦНА У'І С - КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКІМ ГРОМАДІ!
УТС займається також імпортом і експортом різних товарів і пов'язана торгове іьчо
усіма вільними країнами світу Просимо звертатися до пас у всіх погребах також

з комерційними ііропо5пціРмп

Централи УТС: А2 ЖКАINIАN ТКАОШС СО
1-1аН-

ипі5і Ьопсіоп У11 Сг Вгіїаіп ТеЬ: РАКк 1643
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б'ольшсвицьке
порівнювати

„вичистила''

одностайність

і

керівництво"

пе-

редбачують

архітекто-

ром теперішньої

довготривалі

вибирається

і

і

(

є

є
з

а

І

всімаї ознаками брутальиос
ти
Відповідей може бути ба

гато з різною мірою
лрав-доподібнос- ти

Однак мож-

на найти пару пояснень на
які всі можуть погодитися
Поперше — є цілком оче-

видне що араінжерам чист-
ки залежало на тому щюб
подія малаї якнайширший
розголос зокрема закордо-
ном Щоб осягнути бажа-
ний ефект бомба мусіла
бути непересічного каліб-

ру Для чого їм це потрібне
— тема- - незвичайно цікава
але за обшнрна щоб кею
тут займатися

Подруге — для успішно-
го (Переведення намічених
Хрущовим реформ зокре-
ма в господарській ділян-
ці відчувається потреба
збільшення внутрішньої дис
циплши В сфері середньої
й вищої бюрократії ці ре
форми ие надто популярні
й стрічаютьоя з тихим са-

ботажем Режим хотів по-

казати що попри свій лі-

бералізм він потрапить бу-

ти рішучий і не буде оща-

джувати нікого хто стане
на його дорозі
Врешті третє пояснення

дає саме ікоміоініїхе ЦК Хоч
воно як дві каплі води схо-

же із стандартним типово
большевнцьїким поясненням
в інш'их подібних випад-
ках то тим разом воно має
велику дозу правдоподіб-
но сти йдеться про закид
на адресу Молотоваї й тов
про те що вони були в

змові_ й приготовляли на-

сильне усз"нешш теперіш-
нього партійного керівниц-
тва В дійсності було б див
ним коли б „сталінці" зна
ючи свою долю 'На випадок
дальшого закріплення те-

перішнього режиму й маю-
чи якраз тепер неповтор-
ну коньюнктуру для такої
змови не робили її Річ у
тому що хрущовська де-

централізація аі на ділі
„де-міїністеріялізац-

ія"

совєтсь-ког- о

господарства рушила
з теплих засиджених посад
у столиці десятки тисяч се-

редньої Й 'ВИЩОЇ совєтсьїкої
бюрократії і поставила їх

перед невідомим завтра їх
відкомандировують у да-
лекі господарські райони
у яких перспективі лежить
ніщо інше як тільки при-
мітивне н безнадійне жит-
тя далекої провінції Відчу-
ваючи па власній шкурі нас
лідічи цієї децентралізації
іі0((Ш вважають її господар-
ським і політичним без-

глуздям а вислови свого
особистого незадоволення
прикрашують політичними
й ідеологічними аргумента-
ми Всі вони члени партії її

пов'язані вузлами спорід-
нення й особистої приязні
з подібною категорією лю-
дей у цілому СССР В дея-

кому розумінні вони тво
рять базу

СИД1 і

Що діється за мурами Кремлю?

(Закінчення із стор 2)

з Тігготлі проти миірного до-

говору в Австрією та нор-

малізації взаіємип з Японі-

єю Зокрема усунеш я Мо-(лотоі- ва

повинно вплинути

на злапіднеіння' гострого ан-тагон'І'З- іму

лиж Кредит їм і Бе

оґрадоім ш теж і Варша-

вою У Беоґраді й Варшаві

Мол отой вважався голов-ниї- м

аїрсчітектом твердого
сталінського курсу в совєт-ські- й

закордонній політиці

і-п- о відношенні до сателі-

тів У Празі — ліпше Ґрузои
— газетні передрукували ре

дакціїйіну статтю „Правди"

звернену проти стал'Іїнців

?ле шасииїх коліентарів до
подіїй у Москві ііг подали1

Проте всі1 переконанії що

зімїш на Кремлі ліатидіуть
іЗПЛИВ НП ЕПуТрІШНЮ ПОЛІТИг

ку в сателпгниїх країнах Ґо-му- л

кп у Вар ш а в її ді а т и м є р о з

гі'-язгн-

'і руки в боротьбі про
ги1 власнніх' сталіінщв а ста-

лінці в Руїміуньї Східній Ні-

меччині чи в других сате-літпи- х

крайнах у(Яких доте-- п

ер з адЕіржіал іи к ом андн і п о --

сти скоро підуть елздолі за
Молотовіш Катано аичеїм' і

МаленкоіВ'иім З Букарешту
поаідоимічяють про уоунения
з лолітбюра двох старнх
сталінців — й Чіїсіневско-г- о

і М Констант'сіску
А Ранковій одиінііз чоти-рьо- к

югославських віцеїпре-зиде:іітіі- з

близький співро-
бітник Тіта висловився що
події в Москвії матимуть да-лекосяіп-

ні

позитивні наслід-

ки

Польська пгрти'іїна преса
в Варшаві — „Трибуна лю-

ду" й іп 'із захопленням ві-

тають зли'сіи' на Креділі на-

ливаючи їх велиічезічим
ус-пііх- ом

значеная кого ся-

гає поза гранищії СССР На
ні а (польська) партія з ці-

лою рішучістю солідаризу-
ється з цим рішеїнінялі сопєт
с ь к о ї п р іп т ії іі д о б ачу є в ц ь о

му перемогу діаркснзміу-ле- -

ЧІІїНЗМ}'"

Проломити ізоляцію СССР

Усунення Молотова — лід
креслюють знавші лідсовєт-ськи- х

справ у Ваниінгтопі

— вказує на те що Кремль
не1 лише зритеє з внутріш-
ньою політикою Сіаліїна
але й ппагне продовжувати
започатковану Булган іноді і

Хрущсізиїм політику співіс-нувонн- я

з капііталістії'чнил

Заходом Зокрема в полі- -

сіілп Для цього потрібний
тільки хтось ХТО 'ОЧОЛИВ
би цю масу иевдоволених

На тлі такої дійсності!
дуже правдоподібно зву-
чить закид що сталінці
„творили фррцГГ й змов-
лялися для саботування гос
подарської програми партії
й для усунення теперішньо-
го її проводу

А коли дійсно так було
то не диво ШО ЧИСТКЯ пгш- -

йшла нагло масово і п тих- -
для політичної І формах як бачимо

Уі

і нчіниіх кріугаїхі Париїжу звер-

тають ушагу на те що ос-тг- иі

лодіЗЇ на іКрсімлі — це
наміагания зірвати із штнв-но- ю

совєтською доктриною
наслідком1 якої була ізоля-

ція Совєтського 'Союзу а
світі

Булґаіні'їн1 і Хруацов баїжа-ют- ь

п рол ом итиі диіпл ом аітич

ну ізоляцію у ЯЮІїЙ опинив-

ся СОЕіЄіТСЬКИїЙ Союз після

кривавої Л'ік'в'ідаціїї мадяр-

ського поЕстаиня Як пока-

зує звідомлеиня спеціальної
коїМ'ісіі ОН про події в Ма-іярщі:- ні

то ця ізоляція
ніс ТЗііьііі'Є загострюється
Крамль багато втратив на

репутації! серед азійських

народів Щоб затерти при-

кре вражеиінія ло діадярсь-киї- х

подіях в'Іні розпочав іо
вумі'тиу калі'панію Усунен-

ня етап ііч ці в має допомогти
хрущевські'ц кліці на закор-

донному ВІДТИНКУ ПрОЛ 0Д1И- -

ти льоди упередження до
СССР

Джеіймс Рестои лише в

„Нью йорк Таїйімсі" що чи-

стка на Кремлі прийшла в

--
іайбітьш критичній хвили-

ні коли йдеться про аме-

риканську закордонну по-тігик- іу

Саіме Ф£пер дудіки
конґресмеїніів поділені в

справам СССР і кодгун і етніч-

ного Китаю Пеівна частина
коніґрьоміеін'ііз заявляються
за порозуїмінніялі з СССР і

за визи?ічням комуністично-
го Китаю Чиї зміїни в Крем-
лі ие скріплять цих лрихияь
ниічіїв порозуміння з СОСР?

1 Іе можна теж легковажи-
ти тих розходжеінь які ос- -

на

У лня 15-2- 0 чсшпія ц п віл'

олася н Ескоріялю Еспанія
VI-- ! а Міжнародпя Конференція

Еііропсйсікою Цслтру Докумсп
ганіГ іі Інформації у якій взяли
часті прсдсташіпкм Німеччи-

ни Англії Австрії Бельгії Ес-пап- ії

США Франції Греції Гол-

ландії Шііеції ІНнайцарії і Пор-імп'і- ії

[Ірслсіікіінками піл по-

неволених Москвою народів бу-

ли: Слава Стсцько і Нолоднмпр
Пастмнк (Україна) та Фран-ціск- о

де Мароші кол мадярсь-
кий посот у Мадріді (Маляришна)
Конференцію він архикпязі

Огто фон ГайсОург Темою конь
ференцп Гіулп доповіді: „Непо-розмінп- я

між США і Европою"
та Ліісіл ооеднаної Еиропп в

Атляптнцікому світі Головними
доповідачами першої темп були:

і ми? і

Рік IX

"воюпейп

її 'і
Л$ 29

й

Г?-- 4

мало вплели щ
події у Креділі

Треба
слодЬатио

Москва
бу1а1-ппп- Гя

' Ч

--шику За„„™
збро-єнн- я ялр --

?: 'з-
-

іЦР кошішкт бзие15
неться у Неп ЛР„ПТС)'

літичнупоки1нелере
оя у гарячу війни

Нагода для Заходу

ницо не зупинить тІ
утршіньога розаЙ

пі КомгаГял итп7
""оііив

мобілізуючусилуПрш
-- " '- -і' ПИУЧТ

лп гір 'іміш _: V гч- пше ифівти креаА
"""" -- '""лгряйг але І и

г мчу ииліисЯ ех"
ІДО в --мкй

СР1т-
-л0і

ппетип умити Закід) К'
питання зустрінете н'а

у віках ВС1ЄІ адіерииноці
м латіаіт:ькоі ПрСИ Всі

ОЛ

нозгідніі ів таму щ0 Зг

повинен якнайкраще
ещо

імістати сиїтуадіюдз
себе АлелкРІтту-тодяії- в

діються на роззброєная і

готові йти на устулки %
шову щоб лшца зберегти

Аіиір а дрі)тгі як Атшй
сеікрбтар Далес камтьі
ррвкам'не ліолача вірипш'

ШГГЬ ТОДІ КОЛИ! ВОНИ Н1Г1Г- -

чули на себе овечі шкр
ічіж имиїиодою є насиль- -

ством не може бути
КОй'Дро

мі су

ас

Українці міжнародній конференції

американський письменник і
иро

фесор Ьльського університету і

Лі ВІлмур Ксндал і фрінщі

кііґі сенатор Е Мішелє На тат

„Міжнародні організації" гсл

член англійського взр

менту п: Джоп Родлерс І і)
Ганс фон Мерьац третю кит

обговорювали кол мінісіер і

кордопнид справ Еспанії п Аі

берт Лі Артахо і австрійсьиі

професор А фон Рандз

(Й

рили:

Дискусії над вінолошенішіїр

ПОВІДІІЧП велися В ЧОТІфЬОЇ 10- - І

місіях а запроєьтовані т ре

золюції І ЗВІТИ буЛИ ВІДЧІІГ)Т

ні та схвалювані пленум

Проблема визволення України та

лруїнх поневолених Мосьвовп

родів була заторкнена окре

ми допоі'ідачпми а згодотиі

ціла широкий відгомін у дисц

„Ісповімсп Тебі Господи Ноже моіі всім сердде

моїм і поослапліо Імя Твоє по вік" (пс 85)

У торжествснннй день ппазникл бмстпішіінх воїнів Хоисіомі

Верховних Апосюїів Псіра і Павла мноіі л країпці вірні Укра

ської Католицької Церкви нашої єпархії складатимуть свої щрі

оііиініія дос іонному Священику — сеньйору Отцю Канонік) !!

рові Каіпіеціком Це один із небагатьох вже піонерів нашою

церковною жипя на ціїі ьольнійземлі З Ного Особою нерощії'

знчзанпй доший шхілт історії цієї нашої Церкви в иаЯтрудніївД

часах її організації Факг що Українська Ка і олицька Церква й-на-
ді

станови її синодні доволі сильну організаційну побудову О

неімкій мірі іаслмою цьою ревною робітника Христозого шо'

девіз сош посіавпв: піюсл-ш- у Імені Господньою всім серцем свої

За жертвеїші Твої груди Достойний Отче за щиру працюй

Церкви п народу нашою — шипа наша подяка В день Твого Р--

рон Псрвогпюсіола сп Петра прийми впини найкращих лоч)ів

дія Івоьі Особи і моли гну нашу до небес: „та дасть ти помощу

полі от Сіопі і твоего"ида хзршии благая по вся дин живота
мпої

цю

'1іЬіі--г'"'-'-
Ш

еТТїїГ Гі— Т"
'

„ і иішшигп

І

Епмпнтпп-п- „ г Ґ " "" ''-щу- к — оувшии ііарох на калиРіГТГ"™™ Г і ЇЯшїГҐіі — капеля"

кало - голови
Сат Хськігї І

?омІ
т

стіяті ' °" Р ЗУбЯК ~ П'1Р°--
4

Ка °' ™ Ч" КмСЬМй " "'
-

ського Осередку СУМ (з
іїії '' (іершЛ рд 3 ліиа Г' ПР0"'К'п - голова Едмонтон- -

"к (з
Гапп

ДацЬкв
~
_
тппнт Ю СУ: (останній ряд з ліва) АІ Горбань - вихо

в„Ховшк 'та секретар Осередку СУМ

І
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С п о р Т
поДВіиншшаховиИ

Недільний
англомовний

й щоденник „Телеграм"

'? я'С червня помістив довшу

"їіту'про перемогу українця

Кулика в шахових зма-Сз- а

п шість Торонта Ке

її ла"М апчів в СТ Укра-- -

дм Кулик є оріашзатором

1 шахових імпрез в цьому то-сівіП- ого

перемога всильно

2иіому турнірі в якому

У"сть 34 учасники зас- -

в ш

И№зди£ ~Ш НРН
Він здобув

луговує на відмічення

(Є тільки мистецтво Торонта але

також трофей М Баклея з Оша-в- а

за найкращу партію розігр-

ану з д-р- ом

Вінтсртоном Друг-

е місце зайняв мадярський ша-

нсі Теза Фуете р

Дч Кулик — народженець Лем

ківщнни ніші 33-літ-
пя людина

ентузіаст королівської гри в ша-

ні У турнірах за українське

мистецтво Торонта він здобув в

1356 році 2-- 3 місця а в 1957

трете

УКРАЇНСЬКІ КОМАНДИ
У ЗЛІАГАННЯХ ЗА

ПЕРШІСТЬ НАЦ ЛІҐИ

Змагання 4--
го липня між Трн- -'

збом та сильною Гунгарією за-- I

кінчишся високою перемогою
І Тризуба В Пришляк був іероєм
змагань Він стрілив персонально
п'ять голів до воріт Тунгарі і" а

шостого Деиіс Разом Тризуб
загнав шість разів м'яча до вор-

іт мадярів Коли пригадати що
ипередні змаїания з Україною
закінчишся теж високою перем-

огою Тризуба то врахувавши це
треба думати що Тризуб утрим-

ається довший час у пробоєв-

і! формі Унра'їна стрінувшись
з Спартою ледве осяїнула ре-зутьт- ат

внічию 1:1 — цс вислід
дня Габа прогайнував багато до
ВДіїх добрих позицій Пора ви

школити когось із змагунів доб
ре стріляти з одинадцятої бо
як досі то навіть з тим Україні
не везе

ТРИЗУБ — ЧЕМПІОНОМ
СУАСТ-СХІД- !

УСК Нью-Йор- к не ставився в

означеному часі на грищі „Екс-тенше- н"

в той час коли суддя
і команда Тризуба в'явплпсь на
майдані в год 455 Ланка копа-

ного м'яча СУАСТ-Схі- д після пе-

реведення суддею формально-
стей і відевнетання воковеру при
знала перемогу філядсіьфіїіцям
— воковером 10 УСТ Тризуб —
Рііядельфія визнано українським
футбольним чемпіоном у східній
зоні СІІІА на рік 1957 і признано

переможцем плей-оф- у першого
футбольною турніру СУАСТ-Схі- д

УСК Нью-Йор- к не ставив-

ся до ріїнальноі фінальної іри і

без бою здав позиції команді УСТ

Тризуб
Ніде чепрактнкований спосіб

щоб команда не ставилась до фі-

налу В українській спортові іс-

торії' це перший випадок Справа

несубордпнаціі футболістів УСК
Нью-Йор- к рішенням Ланки копа-

ного м'яча СУАСТ-Схі- д буде

предметом засідань Екзекутиви
СУАСТ-Схі- д і УСЦАК

'
УСК НЬЮ-ЙОР- К — ЗБІР-

НА ОІЧ-СТРІ- ЛА 0:2

В Українському Селі в Бауид
Брук влаштовано заходами клю-бі- в

УСК Нью-Йор- к і Січ Елнзабет

футбольний матч УСК Нью-Йор- к

проти Збірної Січ Елнзабет і Стрі

та Треш он Зустріч закінчилась

сенсаційною поразкою УСК Нью-Йор- к

0:2 Глядачів б 700

Богдан Прудиус

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УСК-- у

В НЬЮ-ЙОРК- У

В суботу 15 червня відбулися

в Нью-Йорк- у Річні загальні збори
Українського Спортоього Клюбу

Збори відкрив голова Клюбу мгр

ГаврНлюк а згодом З'їздом ке-

рмувала президія у складі проф
Курський д-- р Михайлів і дир
Винник Звіти управи виявили

добрий образ постійного росту

товариства Клюб гуртує 214 ак-

тивних ленів в тому 44 членів

які вступили до товариства мину-

лого року Туди не зараховано
молоді нижче 18 років десятки

з-по- між
якої вправляють всі ро-

ди споргу Клюб диспонує 7--
ми

командами копаною м'яча в то- -

ЩРШІШШЯККГґг— —г ~д II

ЯГ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ III
ЦІ В НАСТУПНОМУ ТИЖНІ т І

II длл Вашої інформації подає N І

И ТОРОНТО МЕТРО-ЛІ- Ґ щ І

ЦІМ ас §Т СЬЧЖ 5ТАОШМ і

ЩШ 3 липня Субота (Оквіл) Щ В

II 2 по йол СИРА — Сіліпсрторп Щ ІЗ

І№ 3 30 по пил ФСК Естонія — Белфаст Юн Ш II

ЇЇЩ '5 липня понеділок Щ В

Ш
8-1ІЄ-

Ч

Каледонія — Белфаст Юн Я І

ЇЙ 2 її?4 Сілівсріорн — Германія Щ1
Ц 830 веч ФСК Естонія — Скотіш Щ І

'Ж НАЦІОІ ІАЛЬНА Л1ҐА Й її

Р ріиш іілміьтох глпк Ц §

И Субота — тільки Бродвю Філд (Іуч 1

Я 8 веч Тризуб — Іст Енд Кепсдіеис ій І

На Зиоіюі Бі'й Орли — Отімпія-Гармо- пі Ц

Щ 8 ІІСЧ-
- Ісг Е'пд Кснедіспс — Снарта Ш З

]'£? 8 печ о іімпія Глрмоні — Тріиу'б ?' ІІЙ

іїКЯ
і9-111"'-

!" П'ЯТНИЦЯ
£№

Ий 8ьеч-
- Ііаич — Оістер-ІО- н Я5

£] В в Е V { В У І І М І Т Е О ЗС Й

му є три дружини доросту Фі

нансові обороти Клюбу виносили

поверх 14 тис долярів Оформле
но до газет 20 дописів про спор-іов- е

життя клюбу окремо вида- -

валась клюбова газета за редак-
цією Клнма

Коли йдеться про першу ко-

манду УСК-- у то на рахунку здо-
бутих чужих воріт мають най-

більше записаних пунктів: Гивель
і Воснлькепнч В 1958 році УСК

відмічуватимс 10-річ- чя свою іс-

нування Ювілей товариства по-

значиться гніданням альманаха та
апелем до іромадяпства підтрнма
ти ініціятнву товариства закупи-
ти спортову площу в околиці
Нью-Йорк- у Збори закінчилися

переобранням мгр Гаврнлюка го-

ловою УСК-- у

„ПЕХ" ОСТАННЬОЇ
МІН УТИ

(Леви — Ігелс 3:3)

Неділя 16 червня Довгоочіку-

вана зустріч яка мала вирішити

лідерство чікапвської футболь-
ної ліги прийшла минулої неді-

лі Обі команди Леви та Ігелс є

претендентами па перше місце в

табелі Вислід внічию З 3 не при-

ніс розв'язки питання хто буде
першуном Про перше місце та-

белі будуть рішати змагання Ле-рі- в

з Спаргою і лишень перемога
зможе закріпити за Левами пер-

шість бо Ігелс провадить одною

точкою більше

Остання зустріч Левів — це
безумовно найважча в сезоні Обі

команди виступили до змаїань в

найкращих складах У першій по-

ловині Леви заскочені агресив-
ним зривом Ігелс розгубилися
Властиво ціла акція відбувалася
на половині Левів а неточне крит
тя змагунів нашою обороною ко-

штувало Левів втрату двоє воріт
Кількакратні намагання Левів про
рватись до воріт противника були

неуспішні Лишень одна акція за-

довільніша око глядачів а саме

коли Дяченко сгрілом з правого
крила здобув перші ворота По-

ловина 2 і в користь Ігелс

і У другій половині Леви визво-

лились із иеоправданоі непевно-ст- и

і початі атакувати Відбитий

м'яч юлогою Б Куцана Бахір за-

пихає до воріт Ігелс і вирівнян-

ня Цей самий змагун здобуває

для Левів ще й треті ворога Пе-

ремога за Левами та не відомо

чи це відношення воріт втрима-

ється до кінця В останній мінуті

приходить „пех" чи може при-

значення Лепн тратять один

пункт бо вислід 3:3 Вислід може

справедливіш але за Леїіами є

моральна перемога бо команда

доказала що спільним зусиллям
можна доказати чудес
У передзмаганнях резерва Ле-ьі- в

перемогла резерву Ігелс 5:4

Склад першої команди Левів та-

кий: Шиманський Андрушко Мс-леш- ко

'Іерлецький Тищенко Сни

лик Ляхів Романенко Лоско Ку

пан Караван Бахір Маркевич

Стразлювський Дяченко

М Маркевич

Передплачуйте

„ГОМІН УКРАЇНИ"

ДО УВАГИ БІЗНЕСМЕНІВ

ДО ВІІНАЙМУ першоряд
не приміщення для офісів
чи майстерень 3000 кв ф
по 1500 кв ф на кожному
поверсі Біля рогу Пальмер-сто- н

- Квіп Тел ЬЕ 5-65- 87

або ЕЛІ 8-95- 80

НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ
АРТИСТИЧНЕ СТУДІО

£Жв&шжтм
тпінШШіемтштлАіІ
виконує по-мистецьк- ому

ВСІ ФОТОГРАФІЧНІ РОБОТИ

в іасники

СТ і О КУТОВІ

927 Шоог 51 'сіі Тшопіо

(поміж Оззіпчіоіі — І)оегсоигІ)

Тсі Е 1-0-
777

ШКІРУ і ВСІ ДОДАТКИ

на чоботи і черевики
для посилок до Европи
ПО ГУРТОВІЇ! ЦІНІ

молите набути у фірмі

Ссіріїа! ІеаЬег
Со

Нова адреса:
580 Кіпе 51 УУезі

Тогопїо Опі

РЬопе: ЕМ 3-85- 63

Підсумки поїздки голови ЦКБН
(Закінчення із стор 1)

юючюї Батьківщини що не
лоставив би собі питання:
— „А що ж я зробив для

нашої святої справи визво-

лення Батьківщини?"
У зв'язку з поїздкою го-

лови АБН значно зросла
жертвенність ма цілі АБН
а'

-- особливо на Місію АБН

на Формозі
Одначе найбільш магуюант

ний вислід побуту Я Стець

а в Австралії — це проло-манін- я

ним „китайського му
ру" байдужости серед ав-

стралійців до української
оправи до боротьби проти
російського імперіялізму 1

комунізму що зовсім сер-

йозно загрожує Австралії

яка досі зовсім безборонна
супроти ікомуністичіної за

грози з півночі та легкова-жит- ь

усі іперестороги емі-

грантів з-ло- за
залізної зас-

лони
Тільки в одному Мель-бор-

ні

треба занотувати та-

кі факти: дня 22 5# групу
україащів запрошено до пар

ляменту В'і'кторії де відбу-

лося після дебати прийнят-

тя для українців з промо-

вою сен Ґюртона голови
Комісії закордонних справ
федерального парламенту
Австралії та з виступами
інших австралійців

(Закінчення із стор 1)
і

лавією та
і
проти мирного дого-

вору з Австрією і Японією

Другим пунктом обвинувачен-

ня є ствердження що змовники

були проти поширення прав со-

юзних республік у сфері еконо-

мічного і культурного розвитку
та в сфері законодавства про-

ти піднесення ролі місцевих рад

у тзиконанміф цих завдань „Оцим

ця антппартійиа група ставила

опір міцному курсу партії в на-

прямі швидкого розвитку госпо-

дарства і культури в національ-

них республіках курсу який за-

безпечує дальше зміцнення ле-

нінської дружби між усімп наро
дами країни З цього видно що

хрущовська кліка старається екп

нутп з себе відповідальність за
русифікаційну політику по відно-

шенні до не-російсь- ких народів
на Сталіна і сталінців Хрущов
хоче показати себе оборонцем

прав союзних республік Це ще

одне ствердження знаменного
факту що національні проблеми
— боротьба поневолених Мос-

квою народів за волю і держав-

ну 'незалежність стоять на пер-

шому місці в московсько - боль-шевицьк- ій

тюрмі народів
Хрущов і його кліка старають-

ся здобути для себе довір'я ви-

зискуваного ожебраченого на-

селення СССР і тому в комюніке

ЦК КПСС говориться теж про
те що „антппартійиа група"
протиставилась всяким рефор-

мам в ділянці сільського гос-

подарства і промисловості! бо-

ролася проти заходів збільшення
добробуту коліоспників вироб-

ництва продуктів широкого вжнт

ку та ліквідації бюрократичного

апарату Для уточнення ти

справ треба пригадати що саме
Маленков на пості прем'єра піс-

ля смертп Сталіна підкреслював
потребу збільшення продукції
товарів ширшого вжитку і за те
саме був усунений з посту прем-єр- а

По ньому прийшов Булга-ні- н

який поклав наголос на роз-оудо- н

ваи'кої і воєнної' проми-

словості!

Чи виключені з політбюра
партійні лідери будуть

ліквідовані?
За директивами Кремлю їм ці-

лому терсні СССР відбуваються
мііінгн ил якп заставляється ил
селеній: сміалюватп резолюції ЦК
партії та засуджувати змовників

вороііі: народу Пресовий оріап
міністерства оборони СССР „Крас

ПА ПРОДАЖ

Маіькс попе подвійне ліжко з

епкою і матрацом доброї яко-

сті! всьоюза 525 -

Інформації тел ПО 3-31-
66

КРИЄМО
нові і направляємо всякого

роду старі дахи вставляємо
і направляємо ринви обби-

ваємо штучною цеглою сті-

ни і т п
— ДЕШЕВО й СОЛІДНО —

Тел УА 3-4-
948

Після цього вечора ба-

гато українців дістало за-

прошення вступити'у' чле-

ни ліберальної партії що

тепер є лри владі та зай-

має протиікомуністичіне ста

новище Лідер ліберальної
партії теперішній прем'єр
Австралії заявив на конфе-

ренцій прем'єрів Британсько-

го коммонвелту що ікон--

Я Стецько на в Сіднею п-- 1 консул Го

д-- р Медей

ференція повинна видати
маніфест з осудженням Ро-

сії як одинокої тапер ко-люїніяль- ної

Сенатор
антикомуністичної
праці п МекМанус зая
вшвся в сенаті іпроти" полі- -

ная звезда" закликає до
розправи з ворогами на

роду типу
Молотова і Шепілова які лід

рішали оборону Со-

юзу Хоч не названо 'їх як це
бувало при нагоді різних чисток

за Сталіна агентами чужих дер
жав але їхню посе-

редньо закваліфіковано держав-
ною зрадою Понадто прем'єр
УССР

на мітіггу в Києві закинув
що він на пості пер

ігаЕШКіййИУяшцаі

М50
шятаа

ЕЛЕКТРИЧНІ

ЗАЛІЗКА

N
тики ко екзистенції і

-п-
ідтримав

змагання до самр-стійност- и'

поневолених Мос

іквою народів: України і

ін народів та домагався
заяви уря-

ду проти і російської
системи
підтримав

сен ГекМануса
Наведені вище приклади

прийняттю Промовляє Пеленська Сидять китайський

Дячишин ліберальної

іміперії
партії

безпо-

щадної
Маленкова Кагановн-ч- а

Совєтського

діяльність

Кальченко промовляючи
Ка-ганович-

ові

Р

РАДІО

РНІІЛР5

стжутг-ггдидигя?та-
я

Сена-

тор Ґортон ста-

новище

свідчать наглядно що по-

їздка голови АБН юсяпну-л- а

поважні успіхи серед ав-

стралійських політичних

кругіві
Вкінці треба зовсім

ствердити що

Хрущов ліквідує стару партійну гвардію
шого секретаря компартії Украї-

ні в 1930-и- х роках переслідував
і тероризував безпідставно укра-

їнських комуністів а зокрема
українську трудову інтелігенцію
Він саме відповідає за знищення
української інтелігенції

Хрущов іна мітінґу в Ленінграді
назвав Маленкова підступним

змовником що організував Ле-

нінградську справу яка закінчи-

лася розстрілом б людей у 1954

році

Варшавське радіо повідомило

ЛААЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛVVVVVVVVVV

ЕМРІКЕ 1
668 ВШ

австралійського
імпе-ріялістнчн- ої

Н

ПОДВІЙНЕ ЛІЖКО

2 КОМОДА

3 ПОДВІЙНА КОМОДА З

4 СІТКА (5ТКЕР 5РІМіС)

5 ЛІАТРАЦ

6 ДВІ ЛЯМІШ (кольор до вибору")

7 ДВІ ПОДУШКИ

♦?!

іц V

їздкаголови „ЦК АБН бу-л-"'

ла одним великим тріюм--"-- 4

фомідейАБН не тільки І

між українцями але таїкож
між іншими евролейськи- - "'
ми емігрантами і між- - авс- - '

тралійською верхівкою Пе- - '

ред українською еміграці-
єю в стоять те- -

лер важливі завдання — за
кріпити ці великі о ся ги як

о д-- р

представник партії

об-єктив-
но

по- -

на внутрішньому так і на

зовнішньому секторах що
їх поїздка ло
Австралії голови ЦК АБН

Отецька

Літописець

що Молотов Каґанович і Мален-ко- в

перебувають під домашнім

арештом чому заперечила Мос-

ква На всякий раз Хрущов спіль

но з Жуковим (спираючись на'
армію) ліквідує своїх противни-

ків Хоч при цьому засуджує
сталінські методи терору обви-

нувачуючи в цьому ЗМОВНИКІВ

то практично він йде втертим
сталінським шляхом Усунені з

провідних постів у партії та уря-

ді лідери не мали змоги прилюд-

но виступити із своїми позиці-

ями Далі приходить підступна й

скрнта гра між кліками Загал:

партійців і населення мусить лиш

схвалювати рішення кліки

АРІ
ОТМЕИЇЇІ

(ВЮОК & МАММІМО)

СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ НА ЛІТНІЙ СЕЗОН

ГТЇІ'чІЖШ

$189 95 СПАЛЬНЯ ШТУК Рс'5)

ДЗСРКАЛОЛІ

ПРУЖІШОШІП

Австралії

спричинила

Ярослава

Кйі
""г: її -- ? ? ч члчг-лгж- л г - "-

-' аі а : & ііх

9 (9

1

іалА'гцвдчійіИ!ИйД8АИ

„ТОУСТЕР"
Ке§ $2450

ЦІНА

$1250

ХОЛОДІЛЬНИКИ

$19900
1957 р 5 РОКІВ

ГАРАНТІЯ

НЕБУВАЛА НАГОДА
'

ПОВНО-АВТОМАТИЧ- НІ ЗО" ЕЛЕКТРИЧНІ І ГАЗОВІ КУХНІ

можете набутії вже від ]79 00 1 3

тижнево'при вплаті $1800 5255 --

готові до ваших послуг
Т Козак Б Крамарчук
МЛААААЛАлЛлДЛЛААЛЛЛЛЛААЛЛЛАЛЛЛЛV

- X



Стор 8

Совєтська наука в очах защнього світу

Нещсдашо (12 5 Л957)

п телевізійній програмі 0-ел- ін

форумі" відбзмася днс-їоуоі- їя

чиї радше виміна ду-

мок щодо огранич-енін-
п зри-

вів атомних і воднозих
бомб У Дискусії брали }'-ча- сть

проф Люінґстоін та

д-- р Прайс представляючи
неофіційною науковий світ

АвдриіЧ'и Проф Ліївшпстон

твердне що москалі дога-

няють Америку в їгаїуці і рі-

шуче дсімагався підписання

міжінародаього договору в

справі заборони вживання

атомних бомб що було б

першим кроком до загаль-

ного! обможе'ішя зброєнь
Коли' б москалі поромоглн
А м арніку тоді вже було б

запізно переговорювати з

ниіміг Зозоіїм лодіїбіні думки
висловлював теж і д-- р

Прайс Вій находить вихід

і рятунок в Об'єднаних На-

ціях які посиїнні стати за-

конодавчий! і викоінниїм (по
лінійним) органом порядку
в світі Між іншим ішг твер-

див що Америка має поки-що- і

більшиїй запас атомних
бомб Він не думає щоб

людство було зовсім знище
не в атомній війні але шір
половина иаселепшія Алі арні-

ки та половша промисло-
вої спроможіности пропали
б Про ІОВМ (дііжконтиінен-тальн- і

балістичні стріл Ь'на)

він висловився що ця зброя
не є небезпечна коли не бу-

де кидати на тисячі миль
віддалені атомні бомби тіль

киї звичайні хоч би і як
сильні вибухіозі ладунки Це

буде звичайна тільки дале--к

осягле гармата игликого

калібру Оборона лроти ІС-В-
М

можлива пріг допомозі

радару Гін озброєння обох

стоірін має всі признаки са-

могубства
Оба ці івчені викликали

враження переляку щодо
справи атомних бомб Аме-

риканська Атоміна (Комісія

про ці страви мовчить як
теж іі воєнні круги не роб-

лять ніяких заяв Дискусія

і
і

--~~~

Адреса:

і

як вже згадано мала при-

ватний характер В обох ди-скутап- т'з

перед очима сто-

яла сила ічаукні3 Ссгзєтсько-д- у

Союзі
Не зайвим буде пригля-

нутися до того що думають
на Заході про цю науку
Як а:доіо східні народи

й держави є хліборобськи-

ми в порівнянні до країн Се-

ред ньсГі таї Західньї Европи
й ПішїчіНОЇ які є

країнами промисловимік
Теоретично перехід лко-їс- ь

нації з хліборобського
стану до промислового не

такий то легкий Візьмім

приклад Японії яка переро-

билася дзтхово тобто зрозу
міла що їй треба упрами-слоівіпис- я

коли хоче роз-

в'язати проблему порсінасе-л:інн- я

та зайняти мі-

сце серед країн Азії І нона

перепинилася в губку що

зомюіхтіувала здобутки За-

ходу та примінювала їх до
саоїіх! вимог і потреб Але й

на це пішло багато десятків

років
Подібно і з РосОєю Боль-шевні- кн

кинулись сіагальїно

а перебудову СССР з хлі-

боробської на промислову

Мимоволі сполучив я в на

голоівку ці два слова але —

яюш гармонізують івони з

собою! Вакації — веселко-виї- й

час для інашнх дітей та

ще й іна оум'івськш оселі

„Веселка"! Але є іще її дру-
га дитяча „Веселка" — ди-

тячий журнаїл що виходить

у Нью-Йорк- у заходами Ук-

раїнського Народного Сою-- у

оце вже четвертий з чер-

ги рік У „Гомоні України"

була свого часу дуже при1-хиль- на

рецензія на цей без-пеіречі-
но

іиапкращий наш ди-

тячий журнал і писані про
іього івдруге було б зайво

якщо б власне сіє вакації
У нас уявляють часто вака-

ції як — втечу від

ГУРТІВНЯ ШКІРИ
5 А К А N

АНо1е5а!е ЬеаіНегБ
712 Оиееп 51 УМ Тогопіо Опі

Те! ЕМ 4-30-
90

ПРОДАЄ ПО ГУРТОВИХ ЦІНАХ

найкращі сорти шкіри з усякими додатками

для Ваших рідних

у старому краю
ВЕЛИКИЙ ВИБІР — НИЗЬКА ЦІНА

Відкрито щодня оід 8-- ої рано до 6-- ої веч

ОДИНОКА В ТОРОНТІ УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ З КВ1ТАЛШ

М А К"
342 ВаШигзІ Зігееі — Те" ЕЛІ 3-76- 09 або УА 1-4-

581

Квіти на всякі нагоди (ім'янміїм весілли похорони і т п)
Весільні букети за найновішими изорамк — наша снеціяльмість
На бажаніш достава до дому і телеграфічно поза Торонто

ТЕПЕР НАСПІВ ЧАС ЩОБ КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ ПОЛОЖЕНУ

НАД ОЗЕРОЛ ПАРЦЕЛЮ

Втішайтеся на дозвіллі своїм власним катедшоч над чудовим

озером плаванням риболовлею перебуванням на озеленених

парцеллх на піскових пляжах та догідним рентуванням
По ближчі інформації дзвоніть або пишіть або таки зайдіть

до нас а ми покажемо Вам наш показовий катедж і подамо
Вам інформації де вони знаходяться І як їх набути

А СОООІІЧС
27 МеІЬоигпе Зі УУ — Ілпсізау Опі

Теї РА 4-56-
52'VVV

ЛЕГЕНЯЛУ СВІЖОГО ПОВІТРЯ — НЕРВАМ ВІДПОЧИНКУ!

ПІДЛ'ЮТЕ"
перша українська відпочннкова оселя для молодших і старших

50 миль на північ від Торонта — околиця Оранджвіл

Гори

Америки

нарешті!

потребуючих

ліси пісок і вода

9 Соняшні кімнати

перше

# Модерні кабіни

# Купелі: на сонці в піску в ріці

# Спортова площа
# Заля для танців

Харчування на місці (на бажання)

Приймаємо гостей на т зв „вікенди"
— Відкрито від 15 травня до пізньої осени —

ЗИМОЮ ЛЕЩЕТАРСЬКИИ СПОРТ

Марія Луцик
КК 1 — Сіеп Іпп — Сіеп Сгоза Опі

Телефон: Огапгеуіііе 746 М 4

ГОМІН УКРАІНИс 13 липня — Лиіу 1957

країну Засобом стало на-

сильство лад усім населен-

ням „Доґінать і перегнать!"
— кричав Сталін двадцять
н'я гь рокчз тому назад Ціле
ііокоіічіня л єре стало жити
по-людсько- іму та перейшло
в стан ладве-жиїзотін- ня ра- -

ЛИІ X зп СОЦІЯЛІСТИЧНОГО

буд'їзництіва" Пішли довгі
черги п'ятирічок соцзм'а-ган- ь"

„ударництва1" і т д
Життя мас Оіпиралося тіль-

ки на обіцянках майбутніх
осяпів іггод і т л
Сталін обіцяв (1931) ді-гна- ти

Захід за десять років
Сьогодні після чверті сто-

ліття „перегонів" ми моїже-м- о

поглянути на висліди
їх можна без сумпіву зау

нажити навіть коли порішія
ти людеіі з-- під СОІЗЄТСЬКОЇ

ічкз"паці-- Г
із т зв „западин-

ками" ПерШНЙ іВМіІЄ орз'ду-ііат- и

якоюсь машиною: са-

лі оходом трактором тан-

ком чіп точильним станком
Техпіічниїн шіішкіл мас під-

сіявся
Коли миі сьогодні торкає-

мося цієї справи то ие на
те щоб хвалити большеїзи-с'- в

за ті о сиги бо заплата
за цей Риішкй'і гаки зависо

акації „Веселка"
11НИЖКИ від журналу мюв- -

ЛЯВ ДОВОЛІ бПО З ІНИМИ іМО- -

роки ввесь 'шміпипіи рік
Ллє- - в наших умоваїх діло ви

ходить не так: ('вакації і на-

ші вабнішії оселі — цс не

тільки до-звіалп- і л розвага
дітям але це й паша р:дна

украі'іїська школа із якііі дл
тина 'має в часінрозиаг й до-

звіллю поглиібіііти теж знан-

ня рід'їшї дно ви а то іі ло-чат- ш

її вмочати чуючи її
від свого довкілля — від

друпіїх дітсіі і виховни-кі- в

а далі таки вмочаючи її

прп до полі о зі передусім рід
ного дчтіячогажз'їрналу вив

чаючи 'одноічаоно рідну іс-

торію гсюпраіі:ію культуру
Оті)іт власне і прпіходить

у допомогу дитячиіі'і жур-!іа- л

Веселка" яка тепер ре

пірезйнгуєтьоя лк на наші

умоли шросто розкішно: са

мс їв ірукаїх у лі єн є червневе
чнісло і я'К пірпі&міно розгля-
дати оіорінкііі цього гарно-

го видізніня з чисггіпни'ми ко

льоровиїм'и ілюстраціяімиї на

ших відоімихімистців: Андру

сева Бітенка Холодного
Длштранка Козаїка Левиць

кого на гаршм папері ве-

лико по формату а до того
ІЗ ЗМІСТОМ ЩО ЛрО ВІЬОіГО

не моїжна не ізиіслоізитиіся з

захоплснгняім Осьшорші лро
Зелені свіятаМ Майорсько-

го пеірший день вакацій Р

Завадошіча про табір С

Гордиінського піро лір о гу-

лянку І Наріжної 'про лу-

жок В Дубини іпро трьох
котиіків 'Нарііиіної Вірші

легкі повні імузикиї слеіза

ритмічно витримані іриліу-ванн- яі

чисте звучне А про-

за — ось леґепда Катра Гіри-незиі- ч

про Матір 'Бодау і ліа-к- і

стаття про (Маркіяна
Шашкепичаї у 120-річ- чп „Ру

сатки Дністроізоії" і вірш

про „Молитіву Маркіяна" Ле

сі Хіраилиївоії ось казка К

Псірелісиої „іПро бабусю ста

реньку і ЛИІСИІЧ'КУ ХИіТрвНЬ- -

кіу" „Синя пташка" Метер-льнка- у

віїльному ліеір складі
А Якоівлева історично-фа- н

тасги'чніїй епос Р Заівадоаи

ча про іБоруту Багатиря і

т д
іКоли йдеться про англо-мовін- у

сторінку яка івиїклн1-саїл- а

'бі'ла ще 'парад своєю
появою гоістро - крити
статті я нашіїй пресі вияз-ляєтьо- яі

що це ніяка ан-

гломовна рівноріядна до ук-раїнськ-
оі

частина Весел-

ки" а дві сторінки лекцій
української! імоізіг і іумраїно-злавстів- а

дляі тих дітей що
не знають іні української мо
ви иі азбуки ні взагалі Ук-

раїни І вважаю що в такій
фаріМІ ЦІ ДВІ1 СТОРІНКИ! СПОВ

ка Йдеться про те що зл-хд"''- "''і

езіт сприймає Совєт-еш- ш

Союз як едчу монол-

іти)'1 цілість і р'озглядає се о

го протягаюча т:льки під

кмтсмі: що о і сі м о ж є ?

Один ам'арпчаїчськнй аче-ни'- й

згадує про такий епі-

зод з чаеіїв співпраці з Со- -

Б£ТС'ГИ V ДРУГІЙ СВЇТСіЗІЙ НІЙ

ні: Працюючи' в лабораторі-

ях Совєтсьхсї Академії На-'- к

(1945) він одного разу
запоітрє'буїзаз точної ваги
Ссізізтсіїкиїл Еічеініий сам ака- -

32і2 йому на оагу німецько-

го! п'юроиу бо „наша не го-

диться для тоїчіної роботи!"
Іншим разом' йому показу-
вали х-ііп- у лабораторію Ака

іемії Нііуіх Соїзєтський вче-

ний ДОбрГІ'І ф'1'ЗІОЛОГ і доб- -

риіі патріот сказав: „Для

вас цей (р:ічтге'нівськпіі) а-па- рат

нічого не значить але

дліл нас москалів він є чу-

десним бо зроблений нами
Отже самі москалі ставил-

и1 під сумінізі вартість своїх

власних шіробіїв Сьогодні

?сіни мчють водневу бомбу
та застоссізують атоміпу е-чер- ґию

для прсімисловиїх ці-

лей Що сталося за останніх
10-1- 2 років? — питаються

і

ЧІНІ

НЯЮТЬ' чи о ода п можуть
сповнитиі дуже цінну робо-іу- :

приїзерінути до україн-спв- а

іііеодну загублену в чу-

жому морі душу українсь-
кої дитини а п чужонаціо-
нальних дітей заохотити пі-

знати українську культуру
а навіть виїзчиїти умраГінську

мову „Як читати й писат-

и1 по-укражсько- іму" — так
називаються лекції з'краш-ськ- ої

мови в отому англо-

мовному куточку А ще іі

переказ про Кирила Кожу-

м'яку в англ їмо ні — яка до-

бра пропаганда українських
переказ:в леґеглд казок хоч

ОИІ МІІК ШКІІЛЬПИІМПІ дітьми

— тсізаришаїмиїшиших дітей

в англ иі'колах
Страх за те чцо ці дзі ан-

гл ом о ач і сторіїнкіьз лекцісіо

укракіської мюїзи — це ово- -

і-рі-
дпе „дзоєдушшя" — цеііі

:трах міг бати оправданий
коли цих сторінок їм н ще те
бачили Це повторяю зов-

сім не р і ви оридніють україн
ської и аінглшської імов як

це бачимо їв іншому видан-
ні Це таки продумана і пля
нова дія для привернений
наших загублених дітей до
ппшого світу І власне в то-

му теж окрема вартість а не
недолік Веселки" і власне
гану Веселку" треба дава-

ти особливо тим дітям що
не знаючи або знаючи сла-

бо рідчу мову опиняться в
наших рідних ака цінних
оселях А гарна своїм офор-
мленням іі національно ви-

ховна Весліка" при манить
кожну дитину приманить і

увагу батьків якщо воми

іумаюіь поважно про ви-

ховання зокреіма релігійне
! національне виховання сво
:і діпнпіі „Веселка" стає
іуг інезасіупимиїм помічни-

ком

'Наші ляні оселі для дітей
сповнять свою важливу ро-л- ю

якщо зацікавлять дітей
рідним дитячим журналом
„Веселкою" а ічераз неї про
мостять шлях Іі до рідної ди
тячої книжки іякщо нона
тож буде така гарна і своїм
мистецьким оформленням і

змістом

Радний але' дійсно вартіс-
ний дитячий журнал ц рід-

на але дійсно вартісна ди-

тяча инижка — невідмовіні в
коїжиіїй унраїїнській хаті де
є діш Простелім їм шлях
і через інашіі літні- - оселі до
наших родин до рук наших
дітей і на полички їх дитя-
чим домашніх оібліотеікТо
ді наші осепі сповнять ще
олне велике овоіє завдання
і свою місію

Б Г

-- мернканці і пеясшоють со-

бі мепін-біль- ш так
Большевицькі нігінпіни

зи крали на Заході істотні

дані про продукцію атсім-мо- ї

злрої Псршскляони ні-

мецькі вчені та теїмнлки пра-цюю- гь

тліер для Совєтіз

Фабрики паушзігх інстру-мсінті- з

иоіпа'лп о їхш РЗ'ки

(оптичний з аз од Цайса в

Єні) і тепер виробляється

таїм цінний продукт для СС-

СР
Але американці здають

собі справу з тоїго що па

тому не кінець Віччна-іві- ч

проти себе сюять СССР і

ПІГА т ніллюзідним запа

сом атомної зброї по обох

тсрсіач
Зал:д зпачоднп дні при-

чини щодо вели-д- о проду-
кті воднево і бсіміби та поси-моют- ь

дальші осяги СССР

Першою лрнчиною є с ко-

ліс гь прнрос ту пассіення В

СССР розумують ал'арикап
цілзіз-- е під с часту пору бі

пі 200 мі' іьнспііз людей і нг-іиі- ка

частина з них є моло-

дого чіку Є всі п ас гази

припускати що зл бності

пасеієг-л- я СССР не с менші

и поріїзінянні до Заходу
Теж мо годих юнаків молена

ізишкоїити на добрих уче-нкі- ч

і техніків Це залежить

аід уси ПІНО і виховної спіс-іем- пі

Аміари'ханськл вихов-

на система1 є успішною і а:І

на Заході прпонають що
большевики знають про
це Тепер СОїЗ'ЄТСЬКИІЙ Союз

має більше населення аід
лХімеїрикн Заходить питан-

ня як використовують боль

шеаикп здібності людей?

Ще' три де с ярки років толіу

ПОВІДОМЛЕННЯ
Цим повідомляємо всіх заіитс-рссовані- їх

що в неділю 14 липня

1957 р на Оселі „ВЕСЕЛКА" біля

Актон Оит матиме місце

ЗАГАЛЬНА ЗУСТРІЧ

батьків і громадянства з учасни-

ками відпочинково-виховног- о та-

бору СУЛІ „ЗЕЛЕНІШ КЛИН"

У програмі дня м ін: спільне

польове Вогослуження (біля год
1115 райку) зустріч з дітьми

оглядання приміщень і влашту-

вань табору сумівська ватра з
відповідною програмою і т п

Буфет забезпечений для всіх

Від'їзд автобусом з-п- ід „Дому

Просвіти" (140 Бетирст Ст) у То-рон- ті

о год 9-і- й і 930
В дні 14 липня передбачені від-

відини табору на „Веселці" цер-

ковними Достойниками та пред-

ставниками преси і організацій

зокрема а кругів наших купців і

промисловців На тоіі день занля
новано фільмування окремих мо-

ментів з життя нашої молоді на
„Веселці" та з зустрічі батьків і

громадянства з таборовиками до
фільму п и „Один день у таборі"
Заохочуємо всіх використати

цю прекрасну нагоду для милого

проведення вільного дня на лоні

природи в оточенні української
дітвори і молоді

ТАБОРОВА КОЛ11СІЯ І КО-Л1АН-
ДЛ

Внховно-підпочинко-во-
го

табору СУЛІ „Зелений
Клин1' на Оселі „ВЕСЕЛКА"

ІІЙ

явжявпвінвввввяяі
Росія була маижетак мало-

письменною як Індія Тепер
--"ам є 33 університети та 887

інших є ницих учбових закла

д!в
Коїжн-сг- о року біля 150

тисяч молоді закінчує шко-

ли1 і вливається в проімисел
та інші професії Ця струя
нишколеіких спеціялістів по

ішчна те зростати
При цьоіму москаль є са-

мокритичний Він иезадово-леки- й

своєю паукоііо Його

мучить иоїчуттія меншеваїр-тост- и

яке в-- свою чергу
штовхає його до більших
осягів
Сьогодні москалі мають

інтелектуальні та економіч-

ні джерела для лоїбореинл

тієї ліе'Чіпевартости
Крім цього #москалі зов-

сім не ввертають уваги на

особисту свободу (так ду-

ма юнь американці зпраїхо-ву- ю

чи до москалів і нас ук-

раїнців') 'Вони зовсім 'Ніе ра
муюіься з нуюлічною ОПІїШ- -

єю коли працюють для дер
жавш
За дванадцять років від

зіпни вени змобілізували
свої сили для розв'язки
найбільш необхідних тех-

нічних і наукових проблем
тобто проблем оборони
Вони осягнули це коштом
низького рівня життя на1-селен- ня

та традиційних три
вілеїв академічної свободи
Це було осягнене ціною
якої на Заході не є приго-
товані заплатити принайм-
ні в мирний час
Які є шанси на те щоб

така система могла втри-
матися? Ядром справи є
якість вишколу що його

одержує совєтський сту-

дент та ЯКІ МОЖЛИВОСТІ! він

має після закінчення своєї
науки?
Совєтський студент по

закінченню середньої осві-

ти має досить добре знан-

ня з московської літерату-
ри та історії знання однієї
із чужих мов математики
стислих наук географії кой
стптуції СССР та відзнача-
ється фізичною справніс-
тю '

17-літи- ій юнак в Москві
який перебуває під рукою
і наглядом доброго вчите- -

466 5Т

УМІ )

- т ІА-
- № 29-Гі- ?

ля зовем це устулаЙ
ньому юнакові у НьЙ1т'

ку я?""0?- -

Престиж техяис&1

віяань дад ішсіладоі ИЙЇ

неєшпипунамичі1дет '

Тзами тільки

соли в морській водіД
ними льодами Пвнічн
полюсу зміна бігу 2 Г0

наводнювальнимиї ціС
істині Дагестану
заураномітдгЦп
пригод з аповідаиняхча:
вістях
Нема сумніву Що

спірямазана течія пхає
тво до технік та стшш
наук відтягає йога від і

ШИХ Професій і адрадед
долябораторйнаукоаціо
бітень Совєтськото

Сою

Щоб закінчити зиівмщ'
тет чи икусь віщу ТЙА1ІІЩ

школу стзиситімзадтьУ
ти іспити на протязі 5 оо
ків іакш студент не ме
вільного часу Примусові

кліЯіси заіймають 45 годи
на тиждень В ауку шюча
єтьоя теок практикаї на фа-
бриках і заводах чи в

и-пал- ьні

або сойхазь

Якість
Нг

гірша як іна Заході Тііьиі

з іподітичіниіх питаннях і-

снує надзвичайна обмеж-

еність СОїЧЄТСЬКОії людняи

Західня людина дум?

що наука не може
роззіиз-тио- я

під тиіском Деколи ао

на чує про
того' чи іншого вченого

(нпр біолога Лисами) йду

міае що наука о СССР не зл

тримуе іспиту

Чи лраїзда цгі? — запш

одии англієць Коли деялі

теорії ставиться в Совєтсь-коаі-
у

Союзі поза заиш
то чи імоіжлшзилг є щоб ф-

ізика розізнізалаоя я сіід?

Навііть експерти спорять

між собою про те чи ьа}ча

може розвиватися в тота-

літарній систеїмі Намае су-

мніву що тисячі вчених радо

залишили б СССР при до5-рі- й

нагеді виїборуволіАіі

таких нагод немає багато

Вчені в СССР мають пез-н- і

приііілеї яких не має за

(Соиєтсіка наука стор 12)

ШКІРА
ДЛЯ ВИСИЛКИ ВАШИМ РІДНИМ в европі

Найбільший вибір' найкращої канадіїіської і заграничної шф і

обуші дістанете у фірмі

ЕГЧСНІМ ЬБАТНЕК 5УРРІ ПО

ВАТНІШ5Т

іііжеінараі

абітурієнта?

пйресіідвщ

УА

СКЛЕП ОТВОРЕНИЙ ТАКОЖ ЦІЛУ СУБ0ТУІ

Продаємо по гуртових цінах — Гоиоримо по-українсько- му!

ЗНАООЧУ РАКК — давніше Р ЕЛТО№5 САМР
{

Літній відпочіінковіій табір 300 акріо озера поля І лісу ид

критий для громадянства Плавання риболовство човни пі

для шатер і родинних пікніків 35 миль від Торонта А013 [

вей 401 на схід ч 48 на північ Ваііапігас на схід проти и™

Веасії Л1и55еІтап ике До вннайму катеджі Вступ ?1 відавп і

ПЕРЕСТОРОГА

Втішайтесь плаванням цього літа але

будьте постійно обережні у воді Дещо

звичайної уваги може усуігути небез-

пеку нещастя

Набережна поліція втримує постійно

патрулювання пляж і водних шляхів

Торонта щоб запобігти випадкам утоп-ленн- я

Але поліція потребує теж Вашої

співпраці

ВЧІТЬСЯ ПЛАВАТИ ВИВЧАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ НА ВОДІ

ПОТІЛІ КОРИСТАИТЕ З ВОДНОГО СПОРТУ

ВИДАНО 3 ЛіЕТОЮ БЕЗПЕКИ НА ВОДІ

ТНЕ ТОКОВО НАРВСШР СОММІ55ІСЖЕР5

60 НогЬоиі Зіг1 Тоюпіо І Сопоіо ЕМрІг 4-14-
31 _

Теї: 4-380-
4)

ІЛКЕ
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Повернемось
автостраді І

Лани при

могло б
Поетично - це

„датися: „Сіра стьожка

ї безупинно навиваєть-?й°Сн- а

осі коліс" але На-рав-ді

знаю що Шосе

може навиватися на ксь

авта Я ж бо анаю що
посуваються із

те ло чому

швидкістю
кількадесяти

миль на годину дві тонни

оєї автомашин це ніяка

стьожка але два цалі ас-

фальтово - цементової пов-

ерхні „Ньюйоркського тру

„аю" і на ніякі поезії там

немає місця
_

Повз відкриті вікна авта

„росуваютьоя щораз нові

пиши будинків фабричиї

бльоки високі силосні спо-оуд- и

модерних фарм доо--

гі пяли кабін і мотелів

мости понад шосе бічні

шляхи іпопід автострадою

ІЄНІ СТІНИ1 Ліків і лшш
„лла ЛОЛЯ ПОЛЯ БєЗМЄЖ- -

НІ поліг на яких видно вже

й подекуди копи окошено

го тракторами сіна шкро-V- I

лани пшениці Такі самі

лінії я бачив вже стільки

разів у різних країнах не

лише в Америці чи Канаді

з вікна вагону з авта з

запряженого у пару коней

воза

Це також було в липні

Зараз зараз — це ж бу-

ло також якраз в таку са-

му пору: ло полях видні-

ли довгі безмежні сягаючі
обріїв пшеничні лани Це
ж був також липень Таїк

липень пам'ятного 1941-г- о

раку Це було тиждень чи

два після цього важкого
в події дня 22-г- о червня
1941 коли нас групку лю
дей розвіяних подіями во-

єнної завірюхи закинула
доля у маленьке загублене
серед лемківських гір міс-

течко недалеко Сяну

Ще в неділю кілька го-

дин шісля того як з відкри-
того гучномовця радіо-
приймача прогув (плакси-
вий голос Молотова що
нарікав на те як „враґ на-

пад на нашу родіну" іпіс-л- я

того як над лемківськи-

ми горами прогуділи сірі
машини з чорними свасти-
ками на крилах які летіли
з вантажем бомб на укра-
їнські міста ми знали
що наше перебування за
Сяном скінчилося Шлях
став знову вільний дарма
що кордонів старого губер-

наторства пильнували ще
и надалі застави Ґренцшу- -

цу за те не стало вже ло
другому боці поґранзаста-в- и

особих войок НКВД"
Ми знали що для нас нас-

тав вже час „Наплечтшки
готові" були вже віддавна
— застави Гренцшуцу обій-

демо а там відкритий шлях
на Схід „там де стовпи
небо підпирають" як іказа-л- а

підпільна кличка якою
мали ми відповідати на за-

пити друзів з „тамтого бо-

ку'': „А куди Бог прова-
дить?"

Покищо ми іще сиділи
між лемківськими горами
Наказу не було щоб виру-
шати Із світом ми були

сполучені лише за допомо- -

++++К++++А++++Л+++++++А+++ї

Новість!

КОММІЗЗ вкот

ЗНАМЕНИТИЙ

РАЗОВИЙ ХЛІБ

щ@ішмШдо

и

1166 ОІЖОА5 У ТОКОІЧТО ЬЕ 6-11-
96

К ТЕ51ЛА
ШЯПРАгПР — ГЕ 4-75-

25

і 865 ВІоог 51 У Тогопіо Опі

ПОЛАГОДЖУЄ ВСІ РОДИ АСЕКУРАЦИ

! та — вогонь — крадіж — торговельні підприємства

І І

„

—

— життя — шпиталь — операції і т д — '
ДЛЯ СКОРОЇ ТА СОЛІДНОЇ ОБСЛУГИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ

до п Івана Церковника

Чоловіча:
З і чверть ярда англійського вовняного матеріилу на

Убрання темно синього або сірого в пасочки
1 вітрівка тепла до роботи або вихідна з автоматич-

ним 1 двома кишенями у трьох кольорах
1 пара чоловічої білизни доброї якости
2 пари шкарпеток

' 19 цукру 15-5- 0

19 смальцю

УКРАЇНИ 13 липня — Лиіу 1957

гою радіо Йшли німецькі
пересилання: для червоноар
мійців для полонених длія
населення „звільнених" кол-
госпів Говорилося1 про сво
боду навчання про свобо-

ду релігії про усе інше
але ні словом ні сло-
вом про те чого всі ждали:
про Україну
Йшли години за година

ми дні за днями серед
буднів малого гірського
містечка Наказ
не приходив Пройшло
23 червня --потім 25-т-е і

нарешті прийшло 30-т- е

Хтось сказав що Львів
і в місті настав новий

1 листопад Всі чокали на
слово з етеру але Львів
мовчав" Може розбили ра-
діостанцію — Львів ще
бомбардують Вони му-
сять обізватися Мусять!
Години минали за година-
ми а ми сиділи біля радіо
приймача Циіклостиль сто-
яв на поготові гінці чека
ли щоб подати вістку у

до Полковий до Во
лі Міхової на полонини ку
ди не зайшов ще поступ у
виді радю-іприимач- а

Голос із Львова

І раптом серед свисту і

шуму почулися слова Го-

ворив якийсь голос щораз
виразніше щораз доклад-
ніше було його чути що-

раз точніше Львів гово-

рив
Цей сам голос тепер Сло

ва врізувалися у вухаг врі
зувалися у наші мізки Го
лос скандував:
„Увага увага! Говорить

українська радіостанція
імені полковника Євгена

Увягя удяглі
— — —~- - — ~н іу

Слухайте української ра
діостанціі імені Євгена Ко

овальця український на
роде"
ми стриоали кидались

собі на шию плакали Пла

кали хоч були між нами н

„АШЕ РНОТО
5ТІЮІО"

виконує світлини

і портрети

1Мз8а

ХТО ПОСИЛАЄ РАЗОМ НА ОДНУ АДРЕСУ ТО ПЛАТИТЬ

25-5- 0

лів

впав

села

ПОРУЧАЄЛЮ ОДНОРОДНІ ХАРЧОВІ ПАЧКИ:

ГОМІН "Стор-- Д

вирушати

Коновальпя

на довгі до тюрем й

дивились смерті у вічі без
жаху і сліз А потім шішли
в рух писальна машина1

циклостиль матрици Велл-к- а

новина мусіла ірозійтиоя
по між лемками му-
сіла дійти туди де це було
радіо-при"ймач- ів До Вол-ков- иї

до Волі Міхової до
Стежнищ — щоб кинути
добре зерно на добрий
грунт
До пізнього вечора си

діл ми при приймачі Але
він вже Після пер-
шої заповіді прийшла глу
ха тиша Аж репродуктор
знову заскреготав Всі зір-

вались Хвилина напруженої
мовчанки і з гучномовця
понеслось: „Ахтунґ ахтунґ
— гір зольдатензендер
Лємберґ! Ахтунґ ахтунґ!"
Наше 30-т- е червня закін-

чилося Я подумав:' „Коло-

мийка" ще не скінчилась
Навпаки вона щойно по-

чиналася

По „тому" боці
А за кілька днів після

переходу через застави ні-

мецьких пограничників і

гештапівців ми мандрува-
ли івже Великим шляхом:
Ліско Добромиль Сам- -

оір ірупи помордованих
у катівнях НКВД манкрес
таци проголошення про
цесії народу з хоругвами
Дрогобич Ходорів Стрий
Дуліби Підводи з села до
села гостинні селянські ха-

ти коротка півгодинна
зустріч з матір'ю на Ланах
над Стриєм і далі
далі на і-х-

ід
на Схід на

Схід
Ось Скала над Збручем

Гусятин Обминаємо ні-

мецькі комендатури корот
ка зустріч з друзями з Ле
гіону які вкоротщ ма
ли пережити закінчення

ще однієї ілюзії а там —
перехід через Збруч і 'ОСЬ

вона — Земля обітована —
Велика Україна
Перші мітінґи з населен-

ням районових сіл розмо-
ви з колгоспниками довгі
вечірні гутірки з хлгаїпця-м- и

й дівчатами які так ра- -

такі що йшли вже нераз до горнулись до тих „із

весільні

роки"'

горах

мовчав

„АШЕ РСЖМАЬ
КЕМТАЬ"

Одинока в ТоронтІ україн- -
ська випозичальня
весільних ОДЯГІВ

8С5 ЕЕN 8ТПЕЕТ У - ТОІЮМТО ОІЧТ

Виз Іеі: ЕМ 8-31- 47 Пе5 ПО С-63- 75

Студіо і випозичальня відкриті від год 9 рано до 730 всч

Власник: ВОЛОДИМИР ТРАЧ

СЛУХАЙТЕ! СЛУХАЙТЕ1

УКРАЇНСЬКУ РАДІОПРОГРАМУ

Василя Шарвана
З РАДІОВИСИЛЬНІ УНШ

на хвилі 1270

ЩОДНЯ год 2-- га і НЕДІЛЯ год 5 ЗО РМ

Адреса: 562 СЕЗЕЕ ВиГіаіо МУ

ТеІ: Л10 7405

Дешево — ШВИДКО — СОЛІДНО
БЕЗПОСЕРЕДНЬО з ЛОНДОНУвисилає посилки для Ваших Рідних

ВК01ШЮШ ІГО

1 Могїоїк РІасе 1опсіоп М2 Епдіапс!
Наша РЕКЛЯМОВА ПАЧКА за $ 3800

замком

А

В

Жіноча:
3 ярди матеріялу 54й широкого на костюм гладкого

або в ласочки

4 і пів ярда матеріялу на суконку в цвіти або гео-

метричні взори
1 пара білизни з крепн викінченого коронкою

1 хустка на голову з цвітами

З пари панчіх --ТООО

ОБІ ПАЧКИ

14 фунтів ваги товару який ми Вам перешлемоДо цінника щекожної з тих пачок можете собі замовити з нашого

без окремої доплати за пересилку

Коли замовляєте подвійну пачку то можете докласти ще 8 фунтів ваги товару

ЄМО НА СКЛАДІ: матеріяли взуття та шкіру на взуття лікарства бритви тощо Домагайтесь наших цінників -
загального та лікарського

ф
ф

НАШІ
Б 19 ф рижу 17-1- 3

далі

вже

Г 19 ф свинини в смальцю 35-5- 0

Западної" розповіді про
те дак це було у „вас" а як

у „нас" поради невідклич-
ні зудари з німецькими оку
пантами
Україна Безмежні по-

ля непожаті лани кам'янис
ті шлях серед рівнин
Кам'янець Бар Жмеринка
Вінниця І знову підпіл-

ля знову треба запастись
під землю перед оком Ґеш-тап- о

перші арешти перші
розстріли Нема вже чор
ноокої Ліди що лежить на
цвинтарі у Вінниці загинув
від ікулі Богдан Котис про-

пав цей пропав той

Люди із „Западної"

І як тут конспіруватися

серед людей що пізнають

вас по говірці зараз же пер
шоі хвилини хоч на вас
совєтськии „піджак шта
ни „галіфе" і м'які

гар-мошков- аті

чоботи? Перша
бабуоя в якої купуєте тю-

тюн на базарі зараз же
після першого слова каже:
„А ти із Западної іголубе
Тобі краще йти звідсіль
Тут Ґештапо заходить"
І знову мандрівка ніч-

на мандрівка від села до
села десь під Чорний Ос-

трів Мйжибіїж чи куди
там Десь світиться у са
мітньому хуторі віконце

здалека від битого шляху

Онтарійсьне товариство фестивалів

(КС) Онтарійське Товариство1

Народніх Фестивалів засновано

для „плекання розуміння народ-нь- оі

творчостн" Товариство пля-ну- е

здійснити свою ціль таки-

ми заходами:
1) піддержуванням культурних

груп та індивідуальних талантів

2) допомагаючи тіснішій ін-

теграції між культурними група-

ми за посередництвом студій і

і части в підпрнйняттях і фести

валях
3) розбуджуючії зацікавлення

громадянства і розуміння нашої

народньоі творчости

4) підвищуючи якісно облас--

„КЕЮҐА" ЗНОВУ
ПОЧИНАЄ ПЛАВБУ

(К С) Замилування до море-

плавства і сантимент до даного

судна причинилися значно до то-

го що корабель „Кеюґа" курсує

знову на водах Онтаріо випли-

ваючи кожного дня з порту То-

ронто
Цей корабель є 50-літн- ім „ве-

тераном'' Великих Озер і за той

час становив традиційну не-

від'ємну частину літнього сезону
На ньому відбували водні про-гульк-

п

з Торонта до Наєґара он

де Лейк і Квінстону пікнікові

групи недільних шкіл промис

лові й торговельні клюбн та різ

ні інші суспільні товариства
Кеюґа'' була колись влас-

ністю компанії „Каїада Стімшіп

Лайне" У 1952 році її виклю-

чено з активного кочпанійного

судноплавства Тоді група то-ронтонсь- кнх

громадян відк пи-

ла цей корабели щоб викорис-

тати його для прогулянкових

водних екскурсій Нові власники

не заробили великих грошей на

тому ділі — до речі минулого

року навіть втратили 70000 до-

ларів — але все таки ціоіо ро-

ку вони знову розпочали як і

раніше таку ж сезонову плавбу

VVVVЛЛЛЛ
ЛАЙСЕНСОВАНИЙ
ПЛАЛ1БЕР ВОДОПРОВІДНИК

виконує нові роботи 1 різні старі

пламберські направи

187 АІЬапу Аус Тогопіо

ТеІ ЬЕ 3-83-
9У

(Дзвонити вечором від 5 год)

ЗНАИДЕЛЮ
ЗАГУБЛЕНІ

ОСОБИ
Домашні індустріяльні торговель
ні та особисті довірочні звіти

ФІРМА РЕЄСТРОВАНА

Під порукою
— 24-годи-

нна обслуга —

РРАМКБОМ'5
Іігоезтідаііоп

Вцгеаи
ЕМ 6-95- 34

62 КІСНМОІГО ДУЕ5Т

516 ТЕМРЬЕ ВИС

Загляньмо чейже перено-

чують не видадуть -- у ру-

ки Стук у вікно відкри-

вається освітлений прямо
кутник дверей і недовірли
вий голос питає: „Аткуда?
І зачем?1'

Але голос переміниться

у привітний а м'яка україн-

ська непофальшована ук-

раїнська мова заступить
московські слова коли ха

зяїн розгляне нічного гос-

тя і почує що гість пра-

вить На столі появиться
хліб і сіль І коли йдете

спати в клуню на сіно ви
знаєте що можете спати
спокійно чи ж не так ска-

зав хазяїн: „Спіть спокійно
хлопці Ми знаєм ви із За
падної У мене „вони' вас

не знайдуть Спіть спокій-

но"
А ранком знову поля

Високий віз торохкотить
по кам'янистій дорозі сон-

це припікає по полях сто-

ять вже полукіпки дехто
почав вже жати не чекаю-

чи на „Амтліхе бекантма- -

хунґ" про здачу континген

ту і нюіву панщину стоїть
золота пшениця на ланах
чорнозему Безкраї без-

краї поля що сягають аж
там — де „стовп небо під
пирають"

Гей бадді! Ю крейзі

народніх

ні вистави

5) вбираючи інформації про
доступні засоби в тій ділянці на
терені провінції

6) піддержуючи досліди в ца

рнні народньогр мистецтва у
Канаді

Товариство координуватиме за
цікавлення народньою культу-

рою молодечих організацій клк

бів урядових і спеціялізованик

установ як теж етнічних груп
В той спосіб організація вклю-

читься в канадійську систему ре-

чей віддаючи належне признан-

ня традиції етнічних груп і ка-

надському способові життя в

якому міжкультурні взаємини ді-

ють у гармонійній дійсності
На черговий рік Т-в- о планує

як більшу свою імпрезу фести-

валь з нагоди Дня громадянства
За інформаціями звертатися до
п- -і Айві Крем БЕ 3-20-

25 або

п- -і Еднт Фауке ПЛ 7-29- 84

НОВА УКРАЇНСЬКА ФІРМА

Аітож ЕІесїгіс

Зєгуісє

ІНСТАЛЯЦІЇ І НАПРАВИ СВГГЛА

Власник С ГОЛИК
ТеІ: ЬЕ 2-79-

38

СОІХЕСЕ 5ТІЮІО
АКТ - РНОТО

Власник: І ЯРМОЛЮК
499 Соііеве 51 — Тогопіо

УА 2-25- 07

ор самтінґ?!" чую гнівний

голос у вікні авта Нарешті

зауважую блимаюче черво--

не світло поліційної автома -

шини яка примушує мене

пристанути на краю „Шляху

королеви і Єлисавети" Ти

здурів що з тобою? Чого ж
так гониш як божевільний?
Ах ці американці!"
З трудом повертаюсь до"

дійсности Правда це вже
Канада: Я переїхав вже
„Міст миру" в Бофало я
вже а шляху до Торонта
а ці поля це не наші не ук
раїінсвкі Це пшениця Но-

вого світу далеко далеко
від подільського чорнозе-

му
„Де ж так гониш га?

Здоганяєш минулі роки?'
— вже лагідніше говорить
поліцай „Ми не хочемо
щоб наші гості з Америки

гинули на наших шляхах
На цей раз обійдеться тобі
без тикета Але не мрій на

шляху: минулих років вже
не здоженеш і не повер-
неш!"

Поліційне авто вже дав-

но від'їхало Я стою ще на

„Квін Елізабет паивей і

думка ще раз вертається до
тамтого літа
Не повернуся? Я я все-так- и

думаю що повернусь!
Олег Лисяк

ЕЛЕКТРИЧНІ
ІНСТАЛЯЦІЇ

для індустріяльно-номерційн- их

потреб 1 домашнього вжитку

виконує
контрактор ЛІ ВАПДА

138 НОХВОКОІІСН 8Т У

Тогопіо - ТеІ УА 3-27- 39

ПАТЕНТОВАНИЙ
ПЛЯМБЕР-КОНТРАКТО- Р

виконує нові і різні пльомберські

роботи Огрівання на воду оливу
газ Чищення каналів

ТеІ ІШ 1-4-
821

УКРАЇНСЬКИЙ РЕСТОРАН

„УІСТОКІА СКІІХ"
612 0_иееп 51 У Тогопіо

ТеІ ЕМ 6-3-
380

СОМРРОКТ
СОМТКАСТОЯ5 СО ІЛТ)

виконує:
Досконалу ізоляцію стін — будо-

ву дахів — штучну цеглу — нові

острішки — иалравн
Устійнення ціни безкоштовне

Заплата на рати до 24 місяців —

БЕЗ ВІДСОТКІВ

60 Ки&зеї Аує Тогопіо Опі
ТеІ ЬЕппох 3-78-

65

УКРАЇНСЬКА ПЕРЕВОЗОВА

ФІРМА Івана Дячука
149 ІЧІакага ЗІ Торонто Онт

перевозить всякі меблі і домашнє

устаткування з обезпеченням від

пошкодження в часі перевозу
Тел ІЖ 1-1-

773 дзвонити тільки

вечором від год 8-- ої до 12-- ої

міститься теж у будинку
610 СІиееп 51 У

УВАГА! УВАГА!
ПІСНЯ УКРАЇНИ

ЛОНДОН - СТЛОМАС

і околиця

За старанням Відділу ЛВУ
Лондон Онт

КОЖНОГО ПОНЕДІЛКА

о год 8-- Ш вечора

передаємо півгодинну
українську радіопрограму

під назвою

„ПІСНЯ УКРАЇНИ"

на станції СНЬО на хвиллх 680

ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД ВЗУТТЯ

для Вас і для Вашої родини

МІКЕ'5 5НОЕ 5ТОКЕ

813 Бипсіаз 51 У — Тогопіо Опі — Тел ЕМ 4-76- 12

Взуття на складі для Вас згідно з сезоном у повному виборі

рівнош для' висилки посилками для Ваших рідних в Европі
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Д-- р А Кнлжішськпй

Марніян Шашкевич на фоні своєї доби

) ТОМ}" Й ЯСНО ЩО ПОСТОВІ

ввижаються тільки жахли-

ві образи' природи а з ни-

ми в ідеальній гармонії
стоїть тастріїі поета:
„Весело 'ми з тов судьбов

тай з тими лісами

Мило ми з буйним вітром з
блудними шарами

Студеиая тая доля
к серденьку припала"
(Сумрак вечерннй)

Навіть ясні картини що
їх бачить поет ле іможз'ть

розвіяти його горя Тому
він мусить кинути в вічі
своєї долі тільки проклін
(Лиха доля) Не може зіг-

нати з чола Маркіяїнаї важ-

кої хмари суму згадка про
безжурне дитинство Во-

но мріє у спогаді як те що

пропало на віки Тоді ця
згадка ще більше болюча:

„Шуми вітре шуми
буйний

На ліси иа гори
Мою журну неси думку' На підлнсьічі двори'5
Не загрівають поетового

серця ясні образи минуло-
го бо цг фрагменти дав-інь- ої

історії України що
могли знайтися в його пам-я- ті

перейшли давно в ба--

ЛЯДОВу форму В 'ЯКІЙ не

чути вже живчика 'історії
Се минуле мріє тільки пе-

ред очима 'його уяви як
з'ява окутана серпанком
видуміки Так виглядає йо-

го „Згадка" що жахом на-

поїла цензора Венеди кта
Левнцького так виглядає
його „Наливайко":
Гей по степу віє вітер по

густих бурянах
Гей там блищать довгі

списи в сивеньких

туманах
У Туманю звонять звони і

мир б'є поклони
Надлетіли з чужих' сторон

' чоірші варони
Ще виразніше ця балля-дов- а

мрія виступила в „По-

гоні" Ця баллядова форма
— без живчика 'історії —
іне може дати Маркіянові
опори навіть тоді іколи пе-

рейде в героїчну тематику
(„Болеслав під Галичем")
Не повертає життя мину-

лому аналогічна тема —
перемоги над кривдником

)3акінчення із ч 13 (43)

М Антонович

Українська церковна музика

органи
Особливо в українських і

церквах на1 еміграції видної

прояви занепаду літургіч-ног- о

співу Д-- р Р Климке-ви- ч

шуїкае порятунчу в ор-

ганах Він каже що „лаг
рафії не в силі здобутися
на хоровий спів для всіх не
дільних Богослужб" і що
„громадним співом усіх вір-

них тут не дасться ломог-т- и

Без органів як підста-

ви' він завжди непевний і

завжди1 появляється в ньо-г- о

передусім в одноголос-
ному співі своєрідна склон
ність до музичного примі
тивізму а цього мусимо
вистерігатися хоч би з ог-

ляду на стару 'й добру тра-

дицію українського' церков
ного співу" А ікрім того
йа думку д-р- а Климкевича

„куди легше знайти тепер
доброго органіста" (навіть

т віртуза ніж створити
хправді добрий хор"
£ Ми є 'будемо '

тут- - роз-
глядати те що ларафії в
' сйлізробитидл я впорядку

— тема з доби опришків

ства („Олена")
Та за цим серпанком

власної фантазії все ж є

щось чого однак не може

доглянути око Маркіяна
Те щось мусіло бути ясне

величне й радісне Тому й

рад втекти в це неяоне але

безумовно справжнє мину-

ле:
Заспіваю що минуло

Передвіцкий згану час

Як весело колись було
Як то сумін о ииіні в нас!"

Та розгадати цього „чо-

гось" Маркіян є міг — не

мав до цього ані живої тра-

диції Придніпрянщини ані

історичної вистаїчальної

лектури А тим часом під

руки попало багато мате-ріял- у

з іншого кінця слов-янсько- го

світу У Чехії

йшла хвиля (національного

відродження що дала по-

чаток поважним славістич-

ним дослідам а то й по

етичним фальсифікатам що
їх 'виправдувала праця „ад
майорем патріє ґльоріям''
Це чеське відродження ста-

ло вихідним дальшої об:

сер ва ції яка вже оіесхнбно

казала Маркіянові що
другі славяне вершка ся

дохаплюють і єсли не вже

то небавком побратаються
з повним ясним сонцем

(„Передслівє")
Та з другого боку зараз

виринуло дразливе важке
ствердження чи питання:

„Судилося там послідними

бути

нам інаї долині в студеній
ліраці гибітіїї"

У цьому моменті родить-
ся бунт Бунт проти долі

Бунт в ім'я права нації на

життя Це( ж не може бу-

ти щоб один 'його народ
гинув у вічній темряві не-

волі! Це моментально дає
силу фізично кволому бун-

тареві йому стає ясно що
майбутність належить мо-

лодому поколінню бо на

старе що сепарувалося від

життя нації й силоміць ста-

ралося увійти в машину чу-

жої держави як складова
її частина — годі було

Маркіянові надіятись То-

му виносить він Трійцю
якої солом'яний ЕОІГО'НЬ під

держує жаром свого бунту

тому аранжує українські

й

вання церковного співу а
чого не € в силі і оскіль

ки безсиллія парафій у від-

ношенні до церковного спі

ву має 'об'єктивні причини
як налр 'браку відповідної
скіліжости співаків для

створення хору а оскільки

воно випливає з погаїної

організації недолугости лі

нивства чи лрямо браку ро-

зуміння цих справ Наї це
питання може й повинен
відповісти кожний „пара-
фіянин" сам Ми пригадає
мо тут тільки деякі факти
з минувшини щоб побачи-

ти як трудилися наші пред
ки для того щоо створити
світлу й

-- добру традицію
церковного співу" і щоб
порівняти що роблять у
цьому напрямі славних
прадідів великих лравну-ки- "

Українські співочі традиції

Ми поминемо тут світлі

часи літургічного- - співу в
] київську добу колю- - була

проповіді по львівських цер
квах тому й кличе:
„Дайте руки юні други
Серце ік серцю хай припаде
Най щезають тяжкі туги
Ум охота най засяє!
Разом разом ікто- - сил має
Гоніт з Руси мраки'

тьмаві —
Зависть най вас не спиняє
Разом к світлу други

жваві!"

(„Слово до вчителів руоко-г- о

язика")
У нервовому чотировір-ш- і

хоче іпереконати ікунік-татор- а

- приятеля:
„Відкинь той камінь що

ти серце тисне!

Дозволь їв той сумний тин
Най свободоньки сонічко

заблисне
Ти не неволі син!"

Та це тільки моменти си-

ли Тривкої опори в яко-

мусь джерелі власної сили
в Маркіяна немає Шукає
його в Бога у своїй русь-
кій вірі:

„іне журись і не вдавайся в

розпуку бо хто іяко Бог?"

'(„Псальми Рзслано'ВІ'')
Бунт триває далі Його

змальовує Шашкевич у чу-

довій алегорії:
„Цвіткаї дрібная
Молила неньку
Весну рансньку:
„Непе рідная!
Вволи ми волю
Дай мені долю:

Мистецька виставка молоді України
Фестиваль української молоді'

п Україні присвячений -1-0-річчю

„жовтневої революції" включив

теж крім ниркових та театраль-

них парад вуличних танців з гар-

мошками виставки робіт молодих
мпстців скульптури малярства та
графіки
„Радянська культура" прино-

сить декілька інформації! про ці

виставки Там поміщено огляд
тих виставок окремими мистцями

та письменниками Про молодих
графіків України пише В Касіян

(графік) про малярів Т Яблон-ськ- а

відома малярка а про
скульпторів — скульптор І Гон-

чар і Б Лобановськнй
В Касіян відкриває непересіч-

ний талзнт в особі мнетця ілю

страції ло „Пригод бравого вояка
Швсйка" (Гашека) Базнлевича
Він пише що ілюстрації „є новим
словом у мистецтві української
книжкової графіки" Крім Базнле

власна держава і багаті за-

соби Уже в братських шко
лах шіснадцятого й сімнад-

цятого століття присвячу-
вали церковному співові
багато місця Але й під чу-
жою окупацією літургічні
співи культивувалися ста-

ранно нашими предками а

музично талановиті учні
заз'навали особливої опіки
У правильнику луцької
школи говоритьоя наприк-
лад таке: „так як і співаки
належать до зовнішньої
церковної красоти то ми
вимагаємо і того щоб ігу-ме- н

держав лри загально-

му столі протопсалта то є

старшого співакаї і шкіль-

ного учителя і про' других
спосібннх до співу дітей
дбав по батьківськії (н о

других отроках способннх

к пьнію заботалея бьі оте-ческ- и)

і якщо' стрінуться
такі діти то (щоб) їх нам
представити і разом з та-

ми дбати про їх удержан-
ня (продовольствіє)" Ве-

ликі збірники поліфоніч-
них (партесних) творів у
бібліотеках луцького львів
ського й інших братств вка-

зують що вже в школах
присвячували багато ува- -
ги хоровому співові Особ

Щоб я зацвила
Весь луг нкрасила
Щоби я була
Як сонце яона
Як зоря красна
Щобнм згорнула
Весь світ до себе!"

Та жар цей охолоджує
рефлексія:

„Жаль мені тебе
Гарная любко!
Бо вихор свисне
Мороз потисне
Буря загуде '

Краса змарніє
Личко счорніє
Головоньку склониш
Листоньки зрониш
Жаль серцю буде"

Кінцевий внслід: безумне
хотіння1 вкрасити луг отяг-

нути увагу всього світу на
себе — остає тільки цим
знаним Лесиним: контра
спем оперо!"

Синтеза Людина квола
хвора та дух її великий

дужий бунтар

Для нації що дух її зас-

нув моменти появи цих
бунтарів це не тільки го-

лос предтеч але й лікар-

ська поміч щоб летарг не
перейшов у мовчазну без-рухов- у

агонію а згодом
розклад і смерть Тому й

ці бунтарі 'рівночасно! під-

свідомі звеличники власної
нації стають згодом живи-

ми в організмі нації їй з ду-

хом її стають безсмертні
байдуже чи зпід творчого
їх пера виходили шедев-

ри чи коротіковартіоні за
формою вірші

вича вирізняє Касіян ще О Дап-кевнч- а

А Туровського С Рчб-ченк- а

І Дзюбана та Г Горобі-єпськ- ої

(правдоподібно українці)

та І Ссліванова М Шаиіна М

Родзіпа та Б Гінзбурга (росіяни

та жиди)
Т Яблопська яка брала актив-

ну участь у з'їзді образотворчих

П П Гулак-Артемовськ- ий

ти
заманулося не

чи
по
на нарікаєш"

ливо Ки

учнів-сирі- т

хорі

науки
то й місяців до

закінчення шкільного'

на те ці учні концер-

туючи по
селах заробили (добули)
лотрібні на

само „концерту-
вали" й

„захоронок" при
по-

ширюючи найширших

верствах українського сус-
пільства що від-

відували захоплю-
валися прекрасними хораг
мн по українських

чергу ді-

тей що як говориться у

й долинами"
Так отже вже

вщіплюиано до

наші
ливо Братства й про те
щоб дяки отрима-
ли (музичну
Є що

16-г- о століття
леремиські й

дяіхи-співаї- кн на спі-

ву за батьківщини

ому зашана
У якому иеиідрпдному стані

ь нідсовєїсьхШ Ук-

раїні українська лл-к- а

— про цс довідємоср із пат

ті

„Лпсрзіурнііі іазсті" від 1 чер-

вня ц р Коли москов-сіко-Гюишсвпць- ка

пропаганда на

всі лади впевняє та

що під мудрим керівництвом ко-

муністичної партії"

народ добився успі-

хів „ у дружбі та єднанні з усіма

народами а зокрема з

великим російським то

вистане приглянутись бліккче тим

то їх подає зіадана

„Літературна газета" на

лише мовознавчої нау-

ки щоб і і зрозуміти шо

криється за цією

народу до

Коли йдеться про дослідження

мови та видання на-

укових праць і навчальних посіб

ників з

то під часу знищення крем

русифікаторами в 30-гн- х

роках українських ччепих які

при ісгоричио-філоло-гічном- у

відділі На}к

УССР над вивченням української

мови дотепер не появилася пі

одна поважна наукова праця „У

нас нема етимологічного словни-

ка мови Видання

необхідною історичною

словника закінчилося двома книж

камн (із восьми)

ще на початку 30-н- х років Дуже

поставлена справа з ви-

данням термінологічних словни-

ків двомовних — україпсько-іио-зсміш- ч

іа іноземпо-українськн- х

немає навіть задовіль-

ного словника іншомовної лекси-

ки Перший том

мпстців і не боїться

„відважно" як лицює

тим всім що стоять твердо на

лаіівір-иіши- м

навіть без

каяття іоворнтп про національ-

ну форму та індивідуальний по-

черк їй належить вислів1 „Звн-(Мпстсць- ка

виставка стор 11)

ДВІ ПТАШКИ В КЛІТЦІ

„Чого цвірінькаєш дурний чого голосиш?
Хіба ж трясці захотів?
Що чого ти попросиш
Чи прісця лшінця то крупів -
Всього Ті-- г в кліточці саме нельзя маєш
Ще й витребенькуєш долю —
Так в підлітка корив снігир старий
Ой дяідьк--

у
є глузуй! — озварся молодий: —

Не дарма я прісця і сіїмчяічка цураюсь
Ти рад пожорні сій бо зріс в ній і вродився--

Я ж вільний був тепер в неволі олинився"
1ХІ1827

вславилися хори
ївської Академії Бідніших

що співали в

звільняла управа Ака-

демії з ще кілька
тижнів а

року
щоб

різних містах і

засоби дальшу
науку Так

сироти з різних
плекаючи

цьому хорову музику
її в

Чужинці
Україну

церквах
в першу спіївом

Алепсшого „колихали го-

рами
в молоді

любов спі-

ву
Дбали лредки особ

церковні
добру освіту

згадки вже в другій
половиш їз-

дили львівські

науку
границі

іііакодиііся
мовочімнча

„Назр'лі питання" иоміїисиііі

у
забріхана

переконує

український
найбільших

братніми
народом"

успіхам"
одному

відтинку

пізнати

„дружбою" ро-

сійського України

української

країпського мовознав-

ства

лівськими

працювати
Академії

української

вкрай

запляпованпх

погано

словників

„Українсько- -

„виступати"

виступила

партійній плятформі Цим

дозволяється

сім'ячка

клітці

до Молдавії Опікувалися
церКОВНИМ СПІВОМ Й Л'ОО- -

динокі люди-меценат- и як
от львівський міщанин Кор
някт У своєму заповіті
(1604) призначив частину
свого майна на вдержання
в львівській Успенській цер
кві та в Онуфріївському
манастирі співаків

І справді по різних цер-
квах т манастирях їв Укра-
їні були професійні (спе-ціяль- но

оплачувані) співа-
ки Коли напр Петро Мо-

гила тоді ще архимандрит
Києво - Печерської Лаври
приїхав в 1631 р до Льво-
ва на посвячення Успенсь-
кої (Волоської) церкви за-

брав із собою своїх співа-
ків хоч у Львові були вла-ди- чі

співаки' Так владич і

співаки як і співаки київ-

ського архимандрита були
спеціально оплакувані
Львівським братством як
про це свідчать книги роз-
ходу Братства Архнман-дрито- ві

співаки — здаєть-
ся — домагалися досить
високі заплати коли в кни-

гах розходів записано: „Ар

химандритовим співакам

которьіе докучали о наго-

роду на сгі'Ьваніе далем

мовознавча наука?

російською словника" вийшов з

друку у 3933 р другий ще не по-

явився Про серйозні недоліки

цьою словника вже багато гово-

рилося і в пресі і на різних на-

радах та конференціях До речі

україпсько-російськп- іі словник за

редакцією П Грінченка півстоліт-

тя тому пс зважаючи на його хи-

би є досі чи не найповнішим із

словників подібного типу Слов-

ник Б Грінченка такий необхід-

ний для літературознавців мово-

знавців етнографів ппсьмешш-"кі- в

учніелів тощо Про потребу

перевидання його вже багато го-

ворили й писали а віз і нині

там" У чийому інтересі лежить
іе щоб цей словник не побачив

світу? Може в інтересі україн-

ської науки українського наро-
ду?

Автор статті „Назрілі питання"

пише що в Україні „потрібні епс- -

ціпльні посібники для відповідних
відділів псдаїоіічнпх інститутів

для відділів інститутів іноземних

мов факультетів і відділів жур-
налістики бажано мати спеціяль
ний підруніпк підвищеного типу
для самонавчання і т д Всього
цього в пас немає А тим часом
російські мовознавці плідно пра-

цюють в галузі створення нових
посібників та підручників Дещо
робиться і ц Чехословаччнпі і

Польщі''
Коли не робиться нічого в то-

му иапррмі в Україні то не тому
шо немає українських мовознав-
чих кадрів „Ніде правди діти —
пише авюр статті — у нас і се-

ред науковців і- - серед виклада-
чів є лкмн випадкові Але є і

здібні які щиро любдять СПІН

фах і ьміюті працювати Щол
заважає їм сгати справжніми сне
иіилістами своєї справи?" Відпо-

відь ясир і проста: большевпцька
Москва стосує ті самі методи що
й давніша царська по відношенні
до ікраїнськпх науковців які хо
тіли б і і и власним — українським
шляхом незалежним від Москви
їх ліквідують а їхні праці зни-

щуються:

„Кляспчна література з україн-
ською мовознавства — праці По-
тебні Жіпецькою Кримського
Михальчука Шахматова

Собо-левсько-
ю

Япіча Міклоша праці
інших лин вістів що писали про
українську мову стали бібліогра-
фічними рідкостями ще перед вій
пою Баї ато літератури загинуло
під час війни (читай знищили
москвшіи — прим Рсд) і тепер
навіть у київських бібліотеках не
все дістанеш Бібліотеки перифе-
рійних інститутів такої літерату-
ри взагалі не мають більше того
через погану роботу книготорго-
вельної мережі в містах (свідоме
вилучення з обігу небажаної для
Москви книжки — прим Ред)

і
де є педагогічні вузи не дохо- -

зл 4" Це в ті часи неаби
яка сума
І хоч співаки вже тоді

„докучали" за заплату і хоч
вже тоді викликало певне
невдоволення то все таки
відповідні фонди знаходи-
лися і спів був справді ок-

расою церкви

„Гроімадінкіи спІа- - усіх вір-
ним" потребує наї думку
д-р- аї Климкевича органів
як підстави

Найперше треба собі зда
ти справу що „громадннй"-гуртови- й

спів на Україні в
більшості не одноголосний
а 'многоголооний Почина-
ючи від Києво-Печерськ- ої

Лаври а кінчаючи на га-

лицьких селах стрічаєть-
ся 'в громадному церковно-
му співі певні елементи' мио
гоголосности Ця многого-лосніст- ь

має в різних міс-

цевостях різний характер
але її суть є та сама: до
основної літургічної мело-
дії додаються імпровізацій-
ним шляхом своєрідні „під
голоски" (цей вираз не
зовсім підходить до цер-
ковної музики) чи „втури"
Правда імпровізовані го-
лоси в церковних співах не
мають тільки гетерофоніч- -

А :

дпть навіть сучасна
література Навіть у Кії£ 3

івсрс„стІ
дентшзпайголовпішпм1
Житсцькою Михальчука

'
її

матова неможливо" --

Далі автор статті „Назрілі
№тания' звертає увагу на „

„протягом значного у' ї
майже зовсім не видавад'
яіки мови Назріла

потреба
пише він - видати фотографі?
ним способом пам'ятки

у
ського письменства -п- ерші ви!

дання творів Котляревського
Шевченка найдавніші

украГнсьіі
збірники усної народньої творчо
сти окремі літературні альмад
хн XIX гт журнал „Основу"

де
які збірки творів Франка К0Цо

бинського Лесі Українки
Стефа-ннк- а

Грабовського тошо їй
видання цих пам'яток необхідне
не тільки для пожвавлення

нау
ково-дослідн- ої літературознавчої
лшгвісінчіюї роботи а й дда

навчального процесу Адже тр-
еба щоб студенти не тільні зоїли
з підручників про перші виливі
пам'ятки нового письменства а

Гі читали бачили їх"
Москва свідомо не допускає до

перевидання цих творів щоб ле-

гше проводити свою руїшшцьіу

роботу Лише в 1950 пппі піт
фотокопію „Русалки Дністрової'

„Десять тисяч примірників її р-
озійшлося за кілька днів (це пок-

азує що український загал прагне

мати тою роду пам'ятки нашого

минулою1) На жаль після ць-

ого Дсржлітвпдав нічого з пам'-

яток дожовтневого письменства

фотоспособом не перевидав"

Остапньо були пороблені зай-

ди щоб Інститут літерзтрц та

Інститут мистецтвознавства фол-кльо- ру

та етнографії АН УССР

періодично видавав свої наукові

записки Інститути погодилися

і'ідкрплп передплату почали г-

отувати матеріялн Але з планів

нічого пс вийшло бо— мовляв

— від цього відмовився Інститут

мовознавства вирішивши надалі

неперіодично видавати „Мо-

вознавство" Не важко збагнути

хто і що криється за цією відм-

овою коли взяти до уваги той

факт що вправна рука у книгарні

видавництва АН УССР яка за-

ймається поширюванням „Мо-

вознавства" подбала про те що

журнал „Мовознавство" не поп-

адає навіть до київських книг-

арень „про книгарні обласних міст

нічого і говорити"
Чи треба ще більш очевидних

доказів на русифікаційну полін-к-у

Кремлю в Україні? Поки у-

країнський народ не визволиться

із „дружніх" обіймів московських

окупантіз-загарбннкі- в до того

часу не може бути мови про сво-бідн-
ий

розвиток української н-

ауки й культури &

но - контрапунктичного
№

рактеру як це стрічаємо в

українських народніх пі-

снях а являються більше

гармонійним доповнашяи

„чгї о и лрчомУИДО'

декуди вони таки зближа

ються ДО нариДі"'А "--

тп п гялиньїких а осоо

ливо подільських церквах

„самоїлка" виконується

тгк що ціла церква (У" Р

ні) співають „втур а А

ЧИ ОДИН 3 ЦЄріч"-- (

ваків проводить „спів

лодію яка йде в більшеє

ті горішньою терцією па

Ралелеюлрігчозчг
часу додаютьоя я?0
прикраси І саме ш лРи1Ф

си надають дежкрго

роднього" характеру '
х

ки в деяких мкте

там де вплив німецько-- ч

кої популярної музики Д

бився й до церко!0' Д
зики такий самоїл

спів зводився до СУХИТ
рці-лоднчн-

их

паралель

ях набирав такого

дуякцебачимоуб1
ті друковших зоч

„самоїлових" мелодик

даних у Галичині їда

Насправді ж в уаінсь
:
ииабиралицершах

но нецікаві сямоілхові
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Мистецька частина VIII Зустрічі
починаючи з

„ІЗОчрвляц
тлплінт чергова

В 1 іу"-- - -- - г

раїіндїв Америки і

Йи иа площі Всекана-о- ї

Національної Ви- -

ограпоу дня Зустрічі
і

прийшв
і лромюв-д- о

--

А входить розваго- -

Іслиька частина яку
1

раз€м
запоіЧалжували

- полисм окремий
Юога€УМгзСт

К?ийс і Тороита Сюди

'
дотові танки збфіш де-іаі- я

скрипкове сольо

'іячий хор (диригент:

„п0ф
Л Тдокеииіч) та хо-І№- Г

(хореограф: Олеін-зГердш)'Хоічвиіксінаівця-ї- 1Ір

як вже згадано були
!іі молоді чималі „мист- -

і" радо гори гладал ися_ м

НЬ0ГО'ВИСОііі " "7" —

ЛІТОТуТі Т1 Таїм Іеіиа-поіо- и

'пв да'шиїх інаступниїх' прак-

тиків юультуршго жит-

ті

Двогодинну офіційну ча-яиг- у

Зустріічі прослухали

п що так скажу в яеірер- -

ииистсцькоіі --програми яму

продовжували відомі вже

нам Еиколйзцк В П'юняк:

Лоя Україно" — С Віл си

плого та „О слово- - рідне

-- 0 Боюиікешича звернула

п себе увагу наша молода
ддїш спі'зачка Соня Саїх- -

ю ЩО ПІСЛЯ КІ'ЛЬКОїХ вистіу- -

о („Гуцулка 'Ксєіня" і „Ша
Ір'м") набрала сценічної й

голсссіво'і іпе вйо стиі та вол о-- 2

є багатим голосовим іма-щ$й- щ

над яким видно

працює Та треба заохоти-тиїід- о

дальшої праці щоб

(Закінчення із стор 10)

иЛно можна і навіть трсОа зо- -

№5 ваги життя далекої Півночі

циііііних земель тощо Але не

іноіна залишатися байдужішії до
(Того житія яке тебе оточує! яке
(знайоме з дитинства Ніколи так
к може розгорнутися талант мо-юдо- го

художника як тоді коли
іінпише про те що добре знає
[ршшав"

Віірізніое Яблопська декілька
иіісіців професійного характеру
Т)тзгадіе вона прізвища: М Сто
'роаєньо В Меіьііичснко Л Рн--

Щі

Дчое останніх відбули под-

орож на Північ і їх картини по-іМе- ні

сюжетом моря льодової
Чпииі Далі вона згадує — В

дорожного С Музу ЛІ Хана
Ці прізвища подано не згадуючи
обласного походлесннп Окре-їга- ді

є одеських молодих мист
(И

і Карпатської України Одссь-- в

мололці розчарували Яблон-(М- у

Вони здібні але не підгото-аіД- о

них належать: О Ацман- -

Л0Д" українського характе-- %

виявляючи різні місце- -'

відміни іі забарвлення
Р наближаючись дещо до
іранської радиції

знову до зовсім
чу-і- х

взорів і шабьонів
!
™ еміграції зійшлися
ДИ з різних 'ОКОЛИЦЬ Во- -
знають різні відміни
чміш МеЛОДШ І ЇХ

і

ІЛ°нують по своєму Що
того виходить не тяжко

і її ги можливо що
Дсилюючн звук органа- -
И І0Жчя Г „

!и V ад' але іП0ПЄРше це

'юїн
° тРадііиіиіна са-Ч-- м

Так мла її приклон
' а лодруге органіст
Дував би пес свої

гар-ваі- я

атпм самим обмежу- -
імпровізаційний еле- -

гуртового спіну і міг

Нього "Тп РСШТКИ ™Р°А- -

с'™0ЇЛІ°вим
Модіяч
причіп' ЙІЧ'0СЬ можпа б

' гаРМ0" органів
і£іИТИ ІІародшо Ьіпро- -

че
і °РГашста-

-
Багато тяж

бу?лА?Удн П "емоасли-"віз'о- т

П0иязатн 'орга-- и

ммар"М" Фмологійии-П'Дші- у

--

1ЯМИ підкласти
відповідні гармонії

їм ін поабушаоя зайвого тре
моль о що відбирав в лоо-дииок- их

позиціях точне о-піреділ- еінля

тору А праці
над таким голосом не шко-
да!
Милий нашій публіці як

своєю скромною особою
так теїм-броім- і

і культурою
ового голооубас Йосип Го-щул-

як

за яікого зростаю-
чою кор'єною сладмуамо
Еізесь час зібрав щирі оп-леїск- иї

від присутніх їДК при-
знання' за предивне виконай
ня „Молитви?' із „Гайдама-
ків" — муз М Лисенка та
й' и

'--

М 'гЖ

дія „Катерина" Аркаса у „Про ОЖ ЯВУ і' солістів управою Туркевича

заінародню пісню „Ой крп-ч- е

кр'ЯЧ'Є'" Він також брав

участь у тріо з Любою Ле-чицьк- ою

та Василем Тиоя- -

чук К Ломпкин Д Шостак В

Смпріюв Ю Ятченко Заге дуже

вдоволена вона закарпатцями які

ьпсслн „характерну своєрідну ма

іьовничість у зображенні приро-

ди рідного краю безпосередність

і щирість" (Ще їх не перевихо-

вав соцреалізм — Ред) Згадують

ся прізвища: Є Крсмнницька А

Шспа П Бездір І Шутів

Найбільше пдоволспіїй звітода-вец- ь

з шіставки скульпторів І

Гончар Так і пише: На мою дум

ку розділ скульптури на худож-

ні виставці присвячений

молоді Української ССР

представлений найкраще Відрад

те що переважна більшість

експонованих творів — не дип-

ломні студентські роботи" Гон-

чар мало добрих скульп

торів: Лідію Сабанєєву В Випай-кін- а

і В Гречаника Більше щед-

рим показався Б Лобановський

який налічив дещо більше прі-

звищ і між ними українських До

кращих ьін в першу

не погубити речитативного

хараіктеру тих мелодій і т

п оскільки розуміється
беремо до уваги такі бо-гослужеї- ші

як Вечірня Ут-

реня Всеночня іі іінші а не

тільки „Читану Службу Бо-

жу" й „шлюби"
Чи легко знайти тепер

органістів які б справили-

ся з тими труднощами тре-

ба дуже сумніватися Та на-

віть 'хоч- - би було справді

легко знайти органістів
знавців української церков
ної музики то це он

хід по шляху найменшого

опору по шляху опортуніз

МУ

іНам здається що перше

чим думати про органи чи

які інші запозичення тре-

ба в першу чергу упоряд-

кувати лігургічні мелодії

українських церчов вибра-

ти з них що найкраще очне

тити їх від непотрібних на-

мулів провести1 глибоїкі иа-)іхо- пі

студії над українсь-

кими церковними мелодія-

ми і дати змогу піввати їх-

ню красу й їхні цінності ди-

ригентам і співакам вихо-

вати молодь передати і

вщіпити в неї славні тради-

ції українського церковно-

го співу Треба поспішати
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ком в уривку з олерн „Таг
рас Бульба" — муз М Лин
сенка
Приіємною несподіванкою

буїв гостинний виступ духо-е- ої

Оіркє'стіриї із Чжаго що
В'іідо прала аіж івііоім іречеій за
порядком ба поодинокі ви
стули із великого розміру
інструментами ускладню-
ються Найкраще тобто
найчистіше пи'д оглядом ін-

тонації вийшли- - „Владико
неба і землі" — Г Артєімоів-ськог- о

і „Наші Карпати" —
в оригінальній обробці І

Барабашаї Та й решта їх- -

Ш&ХГїЖ-
- їШМ піт'' ПШ

виконанні хорів метей" проф

фести-

валю

вирізняє

зараховує

ньоГі програмні як: „Тріюм-фальниї- й

марш" з оп „Аї-да- "

„Увертюра" з „Легкої
кавалеіпі)" чи „Марш УПА"

Мистецька виставка молоді України
чергу — В Знобу а згодом вже

згадуваного Вннайкіпа та третьо-і- о

В Клокова Відмічує він праці

— Л Гордієнка Б Нпкончука і

теж вже нам відомого В Греча-

ника Дальше подаються прізви-

ща: Полііцук П Остапсико С Ру
кавншииків (зі Львова) та Г Глік

ман Г Молдаван і С Фальчук

(всі три а Одеси) Лобановський

менше захоплений якістю робіт

молодих скульпторів України

Крім таланту в них ще мало того

що кваліфікує мистця майстром

Голос забирає теж відомий ав-

тор праві про Т Шевченка — як

маляра П Говдя Але йою заміт-

ки нічого нового крім внчнслю-папн- я

прізвищ і картин та опису

їх сюжету не подають Цс є до-

казом не тільки теоретичної об-

меженості! „теоретиків" соц-реа-ліз- му

але теж і обставин які є

кліматом підсовєтською „мистец-

тва" і його „теорії"
Б С

ся з тим поки живуть ще

люди які ці традиції не

суть в душі у ікрові люди

які ще знають і відчувають

що своє а що чуже ікі по-

за не все точними нотними

знаками бачуть ((відна-

ходять) живу музику жи-

вий спів живу мову тися-

чолітньої традиції

Це правда що органи

були на Україні по різних

церквах в тому й по право-

славних І не тільки в 15-1- 6

але й 17-м- у и пізніше 13

цпгн визвольних воєн
Хмельницького — як опи-

сує очевидець Алепсьїкий

— в українських церквам
співали хори при участі ор-

ганів навіть в тих церквах

де в богослужеииі брав

участь антіГіохійськпй тіат-ріяр- х

Це все так але це ще

іпс говорить що органи зов
сім не були б противні ду-

хові нашого обряду зміс-

тові нашої Літургії таї ви-

могам нашої традиції а

головно що органи „дуже

гарно гармонізували б з

усіми складовими частина-

ми нашого обряду з ог-

ляду на їхню виразисту бар

вистість і з огляду на міс-

тичний характер їхнього

звуку"

були виконані добре Деякі
— спеціяпьно горіішні' тонн
— виходили обнижемо бо

ще не вироблені добре ус-

та й сила в'іддиїху оминає
трубу але це вимагає тіль-

ки вправні й часу На загал
— "це ірллиіктаи здобуток а
інстіруменггальніїй музиці а

завдяки здібностям знан-

ню та працьовитості музич-
ного керівника І Барабаша
па охочиім до лраіці суміів-ияім- 1

Чікаґо ер костра дислю

нує добірним музичним ре-

пертуар олії

Велика зіеліваність голо

Ж4

Перша СУЛІ Лева

пв — це доказ дювіголітньо-- '
го ііскіуваганя та відповідно-

го музичного керування чо
ло нічого осюру СУМ - Тор он

то „Пррімете'й" під управ ото

проф Л ТуіркеЕіиічаі Хор ви

ступнів самостійно з лісня-мионїародньо'- Ю

— „Ой пої-

хав Ревуїха1" М Лиісенка —
Ой пущу я кониченька-- "

(сольо: М Хоімнн ЛІ Нім-чу- к

і І Пкрожаїк) та О Ни-канжіксько- іго

— „Золоті зо
рі" (сольо ЛЧ Сорока) яік

такюж разолі із жшочим хо
оі ЛВУ „Чайка" в першіій

дії опери „'Катерина" — М

Аркаїса де солістами б'гпи:

Стефа Федчук Василь Ти-ся- к

Аитїн Дербіш Ірина
Цолиниіцька і Стефа Захар-ч)і- к

На осоїблиіву іувагу за-слу- го

вують : л ірико-драліа-тиіч- ііє

сопрЕічо Стефиі Фед-

чук — в ролі Катерини що
овоом доібре ШХЮЛЄІНИІМ го-лос- амі

та розумінням інітер-претг'Ц- ІЇ

просто змушувала
публіку ісл'ідкіувати за (її від--

ДИІХ-СІ- М ПОіЕіНИІМ І р:іЕНИМ го-

лосом за кожним словом

Доіказів на жаль не пере-

ведено а нам не легко їх
знайти

Про „виразисту барвис-
тість" і містичний харак-

тер їхнього звуку" не буде-

мо сперечатися Кожний

може відчувати це по своє-

му і сперечатися про своє
Органи справді прекрас-
ний могутній інструмент
Та в органах не має того
чим саме таїк багата (мо
же н на жаль українська
душа а саме немає лірнз- -

му Звук 'органів це не
спів серця Зі вияв величі

маєстату який саме таїк ду-

же підходить до готичних
святинь Заходу і до точно
спрецизю'ваного до наймен

шпх дрібниць проведеного
ходу 'богослужень обрядо-
вих (схем-прави- л) де ім-

провізаційний елемент ви-

ключений А саме той „ім-

провізаційний" елемент не-

хай і в деяких свобідннх"

руках священика дияікона
н иристоящого нехай і в
співі є саме типічним для
східніх церюов
Пригадаймо що против-

ники органів закидали ще
в 17стол органам „бездуш
ність" На одному з того-

часних рукописів Кнєво-П- е

вне доводило ясно до кож-

ного слухача Якщо тво-
римо про чітку дикцію не
можна не їіідкреслигги на-

шого славного співака-тен-о

ра Васиияі Тисяка що цим

разом наче доказав що ні

вік і челорадні дніі на чу-

жині не заламали ще лірич-

ного голосу бої в ньому ще
багато красиі й тепла Хоті-

лося о щоб таким він за-

лишився ще на довго Антін

Дербіш зокрема лриї мі-

крофоні полонив публіку

св оіїм приір ОДН Оі - сл є ц'іял ь-ни- мі

тембром баритону М-

ікрофони не наставлені до
різної сипи голосів місця-

ми затирали дикцію Взага-

лі солісти 'ол ер иі „Катеїри- -

т

опери ЛІ та під

по

був

у

наї" в додатку зослііваноіго і

адксципліїнованоіго хору да
ли змогу присутнім лрослу-Х2ітипц- ю

милО'Зінучну музику
на справді високому мис-тацько- му

рівні В тому оче-

видної заслуга музиічінотіс

керіїЕіН'Ика1 оперні як також
Ціі'лОії' концертової частини

протрами проф Л Турке-вич- а

щп збаїгатиівсівоєю іи-струменіта-
цією

слабе місце

злеіриї та зумів аиібрати від- -

Л'0Е'ДНІ МИСТЕ'ЦЬїК'І сили
О Глібовнч

творів Станіслави кого

Близько ста робіт польського

мистця Яна Станіславського який

був одним із найкращих і найти-повішн- х

майстрів українського

пейзажу виставлено в залі Спіл-

ки художників України у Києві

Між творами на виставці були

його ранні малюнки першого пе-

ріоду творчості! та пізніші робо-

ти Невеличкі" розміром такі тво-

ри як „Вітряки" „Синява над

Россю" „Хата над Дніпром" та

„Мальви" відтворюють картини

української природи яку бачив

черської Лаври а саме на
праці „Четвертая муд- -

росьць музьїка" дописано
замітку: „сіє вчинильї на
пюерамленіє бездушних ви-

сланій органскіих ріш-
ених" „Бездушним" вида-

ється тон органів для дея-

ких людей ще й сьогодні

Тут парто підмітити що в

Західніі Европі саме їв
ри-мо-католиць-

кій

Церкві чим

раз виразніше виступають
тенденції виконувати старі
григорікінські мелодії без

участи органів Також цер-
ковні хори повертаються
чим раз більше до старої
чисто вокальної поліфоніч
ної музики' без органів
Треба бути отже обереж
ним з новими запозичення-
ми чи там з новим „збага-ченним- "

нашої Церкви чу-

жими елементами щоб не

повторювати у безконеч-
ність того самого явища:
приннмати із заходу чи схо-

ду півдня чи що
небудь тоді коли воно там
вже пережилося чи схо-

дить на дальший плян
Аргумент шановного ав-

тора що „достосування ор-
ганів до 'архітектоніки' на-

ших храмів оживило б на-

ше мистецтво і дало б но

I --0 _ЛІЛ V- - Ц-Л- -нових видань
ЯР РУДНИЦЬКИИ

КАНАДІЙСЬКІ МІСЦЕВІ
НАЗВИ УКРАЇНСЬКОГО

ПОХОДЖЕННЯ

Третє видання Вінніпег 1957

Накл Українського Народнього

Дому у ВіннМгу

Трете видання книжки- - протя-

гом недовгого часу й за емігрант-

ських „злиднів" — це для неї та-

ка рекляма якої кращої не може
бути „Назви" д-- ра Рудннцького

— це безперечно наукове надбан-

ня непроминаючої вартости але
мабуть не в самій цій науковій
вартості їх популярність як рад-

ше в тематиці Сам предметікниж-кі- і

мусить зацікавити — поза на-

уковцями — рівнож ширший за--і
ал нашої старої і нової- - емігра-

ції для неї мусить бути цікаво

знати які то наші надбання в Ка-

наді тихі більше що багато жи-

ве саме по тих нових Кулішах

Січах та Териополях про які го-

ворить книжка І показується що
тих назв українського походжен-

ня назбиралося в Канаді таки чи-

мало Велика і справді піонерська

заслуїа автора що потрудився

над зібранням відомостей про
них і то не тільки з готової літе-

ратури — що правда дуже роз-

сипаної по старих часописах ка-

лендарях пропам'ятних книгах

— але й звертаючись і усно і

письменно до багатьох людей
чкі доповнили ці матеріяли
Те багатство назв звужене од-

наче сильно до географічних пред
метів обнятих ними цс переваж-

но назви невеликих осель площ

иерков шкіл фарм Бо вже напр
ріки чи озера тільки винятково
мають українські назви „
Як показують „Додатки" в

книжці додаткові матеріяли все

ще призбируються і певно по яко

мусь часі прийдеться перевидава-

ти книжку з цими доповненнями
Було б одначе побажаним щоб

тс нове видання було не тільки

доповнене але й дещо перероб-

лене так щоб читач бодай дещо
більше довідався про ті Красні

Січі й Долини тільки про ці
ка-надійс- ькі

а не про старокрайові
Нпр при гаслі „Січ" читаємо:
„Назва осель і шкіл у Манітобі

Саскачевані й Алберті" Далі —

витяг урядового пояснення по-англійськ- ому

і вкінці — про Січ але
на Дніпрі Правду сказати чита-

ча в тому випадку зовсім не ці-

кавить Запорізька Січ тим біль-

ше що про неї знайде чимало ві-

домостей в історії України зате
хотів би знати: скільки і які ті

Січі в наведених провінціях які
великі оселі щось про їх постан-

ня При гаслі „Куліш": „Назва

пошти й оселі в окрузі Етелберт

Виставка Яна

півночі

чистець очима українського пат-

ріота (народженого на Україні)

ще тоді поки мнетцям України

наложено окуляри московського

сощялістпчного реалізмі'
Картини Станіславського зібра

по на виставку з різних приват-

них збірок та державних музеїв
Сама виставка є курйозом Зда-

ється пов'язана вона з новим кур-

сом польсько-українськ- ої „друж-
би" яку наказано недавно з Мос-

кви і яка набирає щораз більшо-

го розголосу

ве поле для творчости и

попису українських маля-

рів різьбарів і архитектів"
нехай обговорюють діистці
саімі А все таки можиаі сум-

ніватися чи справжні мис-тці-твор- ці

так радо хоті-

ли б „пописуватися" їв мис-

тецтві „достосування" До-

стосування звичайно обме-

жує творчий лет Зрештою
є й мистці достосування і

вони б знайшли ще одно
поле для попису В іншому
місці написано: „Дух захід-нь- о

- європейських творців
релігійної музики сповне
ний героїчною суворістю ґо
тики ренесансовим багат-

ством Палестр іни бароко
вою глибиною Баха й Ген- -

длія клясичністю Гайдпа
Моцарта-- п Бетовена та ро-

мантичною безпосередніс-
тю й чуттєвістю Шубертлі
був би для нашої

церконіно-музичн- ої

діяльності! не чу-

жим елементом але живо-

творчим джерелом для її
обновлення та розквіту в

будучності Одначе без ор-

ганів не знайде ця музика
належного місця їв нашій
церкві" Гарно сказано
?ле по перше музика Па-лестрін-

ив

осноаному саме
суто вокальна отже без ор

-
Л

г

у Манітобі" Далі — англійське

пояснення і аж вісім рядків про
самого Куліша І в тому випадку
зовсім не цікавить нас Пантелей-

мон Куліш тільки ця оселя наз-

вана в його честь а про яку вла-

стиво нічого ближчого не дові-

дуємося
г

1ч

„СВЯТИЙ ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР
його ЖИТТЯ І ЧИН"

Наша англомовна література ос

танньо збагатилася книжечкою
під цією назвою Автор її свяще-

ник Української Православної

Церкви в США — о прот іМ Фе-

дорович присвятив свою працю

тут народженій молоді яка в си-

лу певних несприятливих умов

втратила мову своїх батьків але

не забула про приналежність до
їх народу
Невеличке але добре оформле-

не видання складається з двох ча

стин: 1 Історія життя і діл Вел

Князя Володимира та 2 Моя Цер-

ква і Віра '
У першій частині автор перека-

зує знані факти з життя як попе-

редників Рівноапостольського

князя так і його самого Для аме-

риканської молоді українського

роду частина ця має велику вар-

тість якщо взяти під увагу що
молодь та вивчає історію Київ-

ської Руси в публічних школах

що користуються підручниками з

явно фальшованими історичними
фактами наприклад — тверджен-

ня що Ольга Святослав та Воло-

димир були „рашен" князі Пра-

ця о Федоровича власне корегує
ці історичні нестнелості та дає до

рук „англомовних" українців

зброю для оборони славного ми

нулого наших предків
Цікавою і вартісною є також

друга частина книжки Вже самі

назви підрозділів: Як давня є моя
Церква? Чому навчає моя Цер-

ква Церковне Керівництво Цер-

ква — скеля мого народу Чи зна-

єш? Кілька фактів з історії Пра-

вославної Церкви — говорять за
себе Автор мав на меті надати

тут народженій українській мо-

лоді напрямок релігійно-національно- го

думання Мета ця най-

краще відзеркалюється в підроз-

ділі „Чи знаєш?" у якому о Фе-

дорович наводить короткі але
яскраві приклади із сучасної іс-

торії Української Церкви — Цер-

кви Мучениці Між іншим чита-

ємо там питання: „Чи знаєш що
українські люди були першими
в Европі що боролися з больше-ьпзмо- м

і тим оборонили західню
цивілізацію і християнство та що
Українська Повстанча Армія про
довжуе цю боротьбу проти ко-

мунізму?"
Книжечка є оздоблена малюн-

ками друкована на доброму па-

пері і повинна знайтися в руках
нашої молоді Може бути добрим

порадником і для молоді англо-

мовного світу яка хоч і в неве

ликому відсотку все ж цікавить-

ся минулим і сучасним україн-

ського народу і його Церкви
о П Фалько

ЧИТАЙТЕ ВИДАННЯ ЛВУ

ЗА ЯКУ РЕВОЛЮЦІЮ
Д Донцова --

Стор 80 ціна $075 Замовляти:
ІЛУЦ _ 140 Ваіпигзі 51

Тогопіо Опі Сапасіа

ганів і була знана на Укра-
їні вже в 17-м- у столітті а
музична вага Шуберта Бе-

товена а навіть Моцарта й

Гайнда не спйраєтьоя на їх-

ніх творах для органів: а
подруге які є докази на
це що цим композиторам
„належить" місце в укра-
їнській церкві коли різні
їхні релігійні твори за ви-

нятком очевидно Палєстрі-н- и

не вкорінилися навіть в
церковній практиці цілої
Західньої Европи саме че-

рез їхні деякі „світські"
елементи Чому треба ко-

нечно впроваджувати їх до
українських церков коли
їхні твори в тому и релігій-
ні можна почути в концер-тови- х

залях? І практичне
питання: як же причіпнти
чи „достосуватн" ці твори
до богослужень українсь-
кої Церкви? Хі'ба що їх ви-

конувати виключно під час
„читаної" Служби 'Божої?
А що тоді робити імояи

зчасом за вказівками Апо-

стольської столиці була б
усунена „Тиха Служба Бо-

жа" навіть з українськолка-толицьк- ої

Церкви? Атже
Католицькії Церква чим
раз більше звертає увагу
на чистоту обрядів (Дб)



Стор 12

Москва і Київ на тлі останньої чистий

(Закінчення із стор 1)

щодо виступу Кальчепка

викрити інініяторів та ор
таиізаторів тієї московської
"провокації з виразним на-

світлення роліКаґаиовича і

Хрущова в Україні

Із слів Л Кальчепка вид-

но як то свого часу Каґа-новн- ч

а далі ті всі нині від

ставлені політики „дбали"

про „іісну єдність і друж-

бу'' Чому піднято справу

вирізання української інте-

лігенції і провідних людей

саме тепер? Піднято її Хру-

щовим і його партійно-вій-ськово- ю

клікою тому бо

Хрущов почувається непев-

ним між наростаючою шо-

віністичною клікою зложе-

ною з членів партії та воен- -

Совєтська очах- -

(Закінчення із стор Ь)

гал Вони можуть подоро-

жувати по СССР у зв'язку
із своєю працею Вони ма-

ють доступ до чужих журна
лів і книжок

Чиї совєтська наука може

лотарпітиі із-- за браку кон-

такту з ученими інших кра-

їн? Дехто на Заході думає
що так але є і такі що не

погоджуються з тим Бо
со-аєтсь- кі

науковці мають лег-

кий доступ додрукованого
слова Заходу А коли іякась

теорія є заборонена то це
не мусить пошкодити пра-
ці їв лабораторіях і робіт-

них іпринайімшше на корот-

ку мету Безперечно це

стримує розвій думки і ча-

сам іможе загородити шлях
до якогось елохального від

криття
' При цьоміу о СССР не-

має однакового тиску на
всіх учених

Очевидно совєтські вче-

ні неї живуть тими' самими

вартостями що американ-
ські В Америці пособляло-с- я

індивідуалізм'Оівіі в СССР

його здавлювано
На Сході люди мають од-

ну прикмету якої немає

нже на Заході — це ком-

плекс меншовартості! якиїй

жене їх до ітодивугідних
осягів

Як іможеі Захід зустріти
такий ізмзов? Очевидно що
не нехтуванням цієї справи
не вмоівлюваїніняім у себе що

справа не стоїть так зле як

виглядає !е оповіданням

казок про соївєтськнх уче-

них які саботують розпо-

рядки Політбюра і т п

Американці иваїкають що
зони мусять оцінювати! со-вєтсь- ку

ліауку іяікнаиточиі-ш- е

та якнап'ізірніше що во-

ни повинні студіювати до- -

V

щиші та скріпленим антиім-

періалістичним і самостій-

ницьким фронтом понево-

лених народів
Тимчасово переможна клі

ка поставила справу так
Раз антипартіїЬіа група пра
піовала проти „тісної єдно-

сті! і дружби" то ми дока-

жемо як це виглядає справ
жня „тісна єдність і друж-
ба" Цю справу оформлено
в такий переспіваний реф-

рен: „вони були проти по-

ширення прав союзних рес-

публік у СФЕРІ ЕКОНОМШ

НОГО І КУЛЬТУРНОГО

РОЗВИТКУ та в сфері за-

конодавства проти підне-СЕНН- Я

РОЛІ МІСЦЕВИХ

РАД У ВИКОНАННІ ЦИХ

наука в

сятнаїтя совєтськиїх учених
На Зі ході 'починають го-

ворити яро потребу ство-

рення спільного наукового
фронту прот: Москви по-

дібно до військового їй еко-

номічного фронтиів

Страх перед Москвою по-

винен бути розв'язаний ін-иш-
ми

шляхами Західні'івче-н- і

— історики ліні'їзісги
іна-рідозін- звці

та політичні

Стратеги" ПОВИННІ б Н2іПЄ- -

ред поіглибити своє знання

про Совєтськш'і Союз пізна

ти його штучню зліплений

з різних народів твір Лише
розподіл СССР на самостій-
ні національні держави —

це єдиний вихОд із положен-
ня Малі наради хоч би як
високо розвинені ПІД ОГЛЯ-

ДОМ науковим не будуть
для них омартельио небез- -
ПСЧНИІМІЇ

Західнім вчоним треба б

прийти доі пізінання Совєт-ськог- о

Союзу а потім пере1

дати це політикам і стратег-

ами Треба усвідомити всіх

що поневолені Мооквою на-

роди волОють свою івлаїсніу

малу національну державу
?левмшу яік велику держа-
ву в виді СССР і залежність
від --властивих москалів
Не трїіба боятнсія ссівєт-сько- ї

науки хай вена собі

розізнзається як може
Треюа позб)ггкся москов-сько-'большевнць- коі

гегеїмо
чіїш Сході Европи та Азії
А на не потрібна сміла полі

іика Заходу щодо понево-лєі:п- їі

Москвою народів
Чоіму Заіі:ід так вперто хо

че мати сипшу велику Ро-

сію без огляду паї кольор?
Чи це ВИСЛ1Д науки Захо-

ду?
Чи та наука про свого про

півника па правильних рей-
кам?

Я ОНИЩУК

Іпзіяапсе КеаІ Е$іаіе Могтдадез

КУПНО-ПРОДА-
Ж РЕАЛЬНОСТЕЙ МОРТҐЕДЖОВ1

СПРАВИ ОБЕЗПЕЧЕННЯ

333 КОМСЕЗУАІЛХЗ АУЕ ТОКОгШ) — ЬЕ 4-42-
41

иНІУЕКЗАЬ
ОШУІМС зснооь

ПЕРШАЛ НАЙСТАРША УКРАЇНСЬКА
ШОФЕРСЬКА ШКОЛА В ТОРОНТ1

777 А Оипа"а$ 31 У ЕЛІ 4-37- 24 — Ке5: ЕЛІ 8-92-

47

Вчить скоро солідно І добре їздити автом
КОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ І

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ЇЗДИ

ОМТАВЮ ОКММ0 5СНООІ
1615 БЦРОГ4Т 5Т („ВА2ААК") — Теї ЬЕ 1-2-

197

Навчає успішно І добре їздити автом Є Ціна за навчання
$250 за годину ф Клієнтів привозимо 1 відвозимо додому

— Одержування дозволів їзди полагоджуєчо самі
21-годш-

ша обслуга Корнстайте з нагоди
ЯРОСЛАВ ГНАТКІВ — власник

Г О М 1 Н ' У К Р А І Н И с 13 липня — Ли1у1957

ЗАВДАНЬ" От і все Зна-

чить коли говорити па зро-зулііл- ій

мові то спір між
кліками на Кремлі йшов не

в площині дати Києвучи ін-

шим столицям поневолених

народів більші політичні

права права хоча сповид-н- ої

самостійної держави
але тільки в площині хто з
клік погодиться признати

мапр українцям більші „пра
па" виступати в шараварах
більше співати пісень і тан-

цювати гопачків та може

частинне зменшення здиран
мя державою контингентів

з бідних колгоспників
Зате ніяких натяків про

якібудь зміни на осі Москва

— Київ в комюніке ЦК КП-С- С

немає і тому слід відки-

нути всякі сподівання на змі

ни на краще
Треба сподіватися що СС

СР готуючись до війни бу-

де випускати відтепер часті-

ші фаєрверки і різні пропа-
ганди вні коники на відтин-

ку „прав республік" щоб

притягнутії на свій бік на-

ставлений поневолених на-

родів Враховуючи це' ос-

таннє треба тому розгляда-
ти допущення в кандидати
президії ще одного україн-

ця а саме Дем'яна Корот-ченк- а

давнього спільника
Хрущова в злочинствах а

зокрема в Україні під час
ІІ-- ої світової війни коли він

діяв серед партизанських
з'єднань як випущення ще
одної димної заслони в ці-

лях замилення очей Тепе-

рішня ліцитація між кліка-

ми на Кремлі в національно-

му питанні проходить під

гаслом хто з них більше

„дружив і тісно єднав" тоб-

то придушував і експлуату-
вав поневолені народи і

відбувається під кутом зма-

гань між ними хто з клік

буде ще дужчим держимор-
дою шовіністом і кандида-
том в наслідннгсн Сталіна

Щ 'ТеКСТИЛН втлкме' 75

із Харчі
Гг----4:

т ЇЛТ~Г" Ш У -Іїїї І'і І

І Н Піп і І ПНІ] МИ І

ШШ?-
-

УКРАЇНСЬКА Ф1РЛ1А

МІСНАЕЬ 5ІЛРЕТ2

виконує всякі роботи дотично
підлог — плити „Ліазііс" гума

асфальт „Тегтагго" лінолеум

Обслуга твердих підлог —

чищення воскування
полірування і т д

591 ОТЛТЕНШ ЗТ ТОПООТО

РЬопе ЬЕ 2-53- 01

ЛАИИ¥ЛЛ'ЛЛА--

ДО УВАГИ САМОТНІХ
Якщо бажаєте познайомитися з
особою щоб одружитися зголо-

сіться листом чи особисто

до бюра

„Таїсії" 191 Аиртзіа Ате
Тогопіо Опі

Для пань до 35 років поради
безплатно

Безплатні Інформації щоденно від
6--

о] до 9--
ої веч

З провінції залучити на відповідь
' 100 дол
Тел: ЕМ: 8-92-

81

ПЕРЕВОЗИ ЛІ О
Л1ЕБЛІ В ТОРОНТІ І ДО
ДАЛЬІІШХ ЛІІСЦЕВОСТЕИ

Всі речі заасекуровані!
Наша спеціпльність — перево- -

ження холодільників
ЩОТИЖНЯ: Лїонтреаль Лондон
ВІндзор Гамільтон Норд-Бс- Гі

СудбурІ і т д
ВАЬТІС МОУЕК5

ЗО Бетоп 51 РЬ: ІЛ2 4-14- 03

ПЕРЕВОЗИМО
МЕБЛІ й УСЯКОГО РОДУ

РЕЧІ

— вдень та вечором —
39 висію АУЕ

Теї ЕЛІ 8-07- 91

———І—и— ш™~ЯИ

У кількох рядках
Н Датес ппеловнвея за проек-

том іГегзляціГ ріки Нордом Як

піїочо давніше прош регуляції
1 Іордлну ннступалп передкім
араби з Йорданії побоюючись
Іно кидп відвернуть псі води рі-

ки їй свій бГк Американськім!

проект бере до увапі інтереси
обо країн

ПОВІДОМЛЕННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ „ГОМОНУ
УКРАЇНИ"

Належність „Гомону
оголошення І т п вплачувхгн руки уповноважених

а

ТОРОНТО — „Арка"
575 дііеси 51 У Тої ЕМ 6-70-

61

„Базар"
1615 Окропі 81 ЬЕ

„План"
31 1-- А Ваіішгьі 51 Теї ЕМ 8-52-

43

ЛЮНТРЕАЛЬ — Українська кнп- -

гарця „Базар"
3644 51 Ьаугепсе Віус!

п 3 Горечпй

8142 ВигосЬег 51

ВІННІПЕГ — П Башук
720'Лога Аус

ЕДЛЮНГОН — Р Чучман
11339-- 95 А" 81

ГАМІЛЬТОН — М Прийма

15П Ваїтогаї Аує N

ш+яіЕтз пшгтхтяії

5

г

М

д В Єрспиіі заарсшт)ііаіп

ііордапці д-- ра Абдірлчманл Бад-р- л
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