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АРМІЯ І ФЛЬОТА 
ПЛЯНУЮТЬ ВИПУЩЕННЯ 

НОВИХ САТЕЛІТІВ 
Кокоа Біч, Флорида, - На 

протязі цього' тижня армія 
мас випустити - другого сате-
літа „Експлорера П". Водно-
час із цим мас відбутися ви-
иу:цення з а п л а н о в а н о г о 
фльотою сателіта „Венгард', 
т о його досі не повелося BH-
пуститн з огляду на різні тех-
НІЧНІ труднощі. Най голови і-
шим при спробі з „Венґардом" 
було б вип робу ванна трискла. 
дової ракети? що її збудовано 
спеціально для тієї цілі. В по-
літнчних колах думають, що 
якщо не пбведеться ця нова 
спроба з випущенням „Вен-
гарда", то департамент оборо-
яя припинить всі дальші enpo– 
би' з цим сателітом. Залнта-
ний в цій справі секретар 
оборони МекВлрой покищо 
заперечив таку можливість, 
заявляючи, що нічого подіб-
ного не передбачається. Як-
що б спроба з ,Венгардом' по-
велася, то командування ле-
тунства плянус' вжити ..вен-
гардову" ракету для внгіущен-
яя ЇЇ безпосередньо на місяць. 
— Взагалі березень мас бути 
вирішальний у здійсненні у-
рядових намагань вдержати 
престиж З'сдинених Держав 

Америки, як найбільшо! мі л і-
тарної потуга, що в особливо 
важливим під сучасну пору у 
зв'язку із запланованою кон-
ференцісю „на вершинах''. На 
протязі місяця березня мали б 
бути закінчені також праці 
над програмою переорганіза-
ції державного департаменту 
н окремих мілітарних прово-
дів, започатковані на пронози 
цію през. Айзенгавера, Для 
успішного здійснення постав-
лених у мілітарній ділянці за-
вдаяь уряд вимагатиме від 
Конгресу дальших додаткових 
асигнувань, щб разом із ух-
валеннми в лютому 1,300,000-
000 доларами, мали б досяг-
нути суми трьох більйонів до-
лярів. Вимагані гроші мали б 
бути використані, між іншим 
на випущення ракети на мі-
сяць, що його плянус коман 
дування летунства, як теж на 
конструкцію нових далекося-
жних літаків для летунства і 
для фльоти. В загальному'всі 
ці заходи спрямовані на те, 
щоб-з одного боку допомогти 
справі вдержання світового 
миру і з другого боку npOTH– 
діяти совстській конкуренції 
у ракетній і сатслітній ділян-
к а х 

НОЖНИЙ ЧЕТВЕРТИЙ УКРАЇНЕЦЬ ЖИВЕ 
СЬОГОДНІ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ -
ТВЕРДИТЬ ПРОФ. Д-Р В. НУБІЙОВИЧ 

Президент видужав цілком 
із легкого паралічу 

Вашингтон. - 28-го люто-
го президент Айзенгавер ві-
діншов був до шпиталю „Вол-
тера Ріда", де три спеціалісти 
зрОбИЛВ Нропірку ЙОГО ЗДО-
ров'я після недуги легкого 
парадду- j іиіпіиїіяі мннуяо-
го року І ствердили, ЩО П ре-
зндент вповні видужав'із цісї 
недуги. Також і сам Прези-
дент заявив, що почувається 
„дуже добре". Ці л ікарі-невро-
логи — це професор Джордж-
тавнського університету д-р 
Фрснсіс Фостер, шеф невро-

- логічного відділу в цьому 
шпиталі - підполковник Рой 
Е. Клосен і професор Колум-
бшського університету д-р 
Гаястон М. Меррітт. Ці лікарі 
спеціялісти після-наради з 
особистим лікарем Президен-
та генерал-майором Говардом 
МекСнайдером та з трьома 
провідними лікарями в армій-
ському шпиталі „Волтера-Рі-

да" видаліі комунікат про 
стан здоров'я Президента, в 
.якому стверджується: „Пре-
зидент вповні видужав із мен-
шої перешкоди в мові, на яку 
він був захворів 25-го лнсто-
пада 1857-го року. Висліди 
цісї перевірне пзідчать про 
нормальний стан здоров'я. Go 
немас жадного сліду про яке-
небудь пошкодження центра-
льної нервово! системи." Пре-
зидент залишив шпиталь по 
полудні в суботу 1-го березня 
і в Білому Домі конферував 
із державним секретарем Дж. 
Фостером Доллесом. Пресовий 
секретар Білого Дому Джеймс 
С. Гагерті заніс був Презвден-
тові до шпиталю копію. со-
встської ноти в справі коифе-
ренції на вершинах. В п'ятни-
цю 28-го лютого армійський 
дентнет полковник Роберт Б. 
Шіра вирвав Президентові зуб, 
який кілька днів тому над-
щербився. 

Вернулася загублена бруклинська наречена 
Бруклин, Н И. - Після 

8-ох днів вернулася до Брук-
лина 29-річяа Ірина .Арзеді, 
яка зникла була 22-го лютого 
на кілька годин перед тим, як 
мала брати шлюб із 31-річним 
Джозефом Пінто. Вона заяви-
ла: „Я зникла була з особис-
тнх причин. Я боялася йти до 
матері. Я була переденервова-
иа багатьома справами. Дуже 
жалую, що спричинила стіль-
ки клопоту". Вона заявила, 
що її вінчання відбудеться пі-
зиіше. Мати, брат і нарече-
ний щиро її привітали і , вті-
шилвся її поворотом. Вона в 
суботу 22-го лютого поїхала 
на автобусову стадію і купи-
ла квиток до Лос Анджелесу, 
Каліфорнія. Там просиділа до 
10:30 ввечорІ, коли поліція 
шукала за нею по Бруклнні, 
бо вона мала взяти шлюб 5 
годин вчасніше. До Лос Ан-
джелесу прибула 26-го люто-
го і прочитала в газеті свою 

історію та негайно всіла до 
автобусу і почала поворотну 
подорож до Бруклина, куди 
прибула в неділю 2 березня. 

Б. Максимович запо-
чаткував 2бонаменто-

ві концерти УМІ 
в Ню Йррку 

Ню Иорк. — Минулої субо-. 
ти, 1-го березня, відомий ук-
раїнський піяяіст Борис Мак-
симович започаткував абона-
ментові концерти Укра1нсько-
го Музичного Інституту в 
Ню Иорку, виступивши З КОН-
цертом в залі Джуньйор Гай-
Скул. Концерт включав тво-
ри Д. Скарлатті, Л. Ван Бе-
тговена, Р. Шумана. Фр. Шо-
мана і Фр. Лішта. Публіка у 
поважній частині заповнила 
залю. 

І АМЕРИЦІ 
ф Департамент торгівлі по-

відомляс. що ЗДА цього року 
не братимуть цчастн в виставці, 
яку влаштовується в Москві, 
хоч минулого року на цю ціль 
конгрес ухвалив був J2.200.0O0. 
ЦІ гроші передано на виставку, 
яка відбудеться цього року в 
Брюсселі ^ Бельгія). 

ф До Вашингтону. Д. К„ 
прилетіли сотки вільшанок і 
.замешкали' довкола пам'ятни. 
ка Лннкольна. Вашингтонці 
вважають це знаком, близької 

ф Один.мешканець Голліву. 
вуду (Каліфорнія) цілі місяці 
не міг спати, бо в його сусід-
стві ночами не вгаваючи гяв-
кала собака. Він впав йа щас-
лнву думку: записав гавкання 
собаки на тейп-рехордері і по-

тім відтворив цю малоприсмну 
музику, коли собака кінчила 
„програму". Це помогло! 

ф Віце-президент t РкчардМ. 
ІІІксон у евоїй промові на Kpa– 
йовій Конгрегації Християн І 
Жидів сказав, що уряд, поборю. 
ючи господарську затримку, 
знажаг. на те. щоб не сприяти 
при тому інфляції, яка с нещас 
тям для людей, що живуть із 
пенсій та ощадностей. 

ф В домі Іиносенії Торрес на 
111-ІЙ вул. в Ню Иорку під час 
весільної гостини. скроплюва-
ної деревним спиртом (метильо-
вий алькогольї. 13 осіб, між 
ними ft сама господиня, отру, 
їлись і померли в шпиталі. Це 
наука для тих, які „на чорно" 
купують не дозволені законом 
дешеві спиртові вироби. 

Ню Иорк. — Кожний чет-
в'ерти.й українець жив у 1957 
році поза межами України — 
твердив проф. д-р Володимир 
Кубійович, генеральний сек-
ретар Наукового Товариства 
ім. Шевченка та відомий ук-
раїнськнй вчений ,у своїй дс-
повіді про „Українську діяс-
пору в її історичному' D03BHT-
ку", виголошеній на пленар-
ній конференції Української 
Вільної Академії Наук у ЗДА 
минулої суботи, 1-го березня, 
в залі Українського Інституту 
Америки. Користуючись точ-
нимн статистичними даними. 
де це було можливо, або най" 
правдоподібні т и м и припу-
щениямн. де таких статнстн-
чних. даних немас, доповідач 
в одиогодннній,. доповіді з'л-
сував українську діяслору, як 
одии з найтрагічнішнхнаслід-
кіп довгого українського ли-
холіття. Більша частина ці-
еї української діяспорн при-
Падас на поза^українські про-
стори самого Совстського Со-
юзу. Стан української еміґра-
ції' В ПООДИНОКИХ країнах віль-
ного світу проф. Кубійович 
оцінюс на 1.8SO.0O0 осіб, прн 
чому на поодинокі країни 
припадає: ЗДА — один міль-
йон, Канада - 450.000, 'Ар-
гентина - 120,000. Бразилія 
- 120,000, Франція - 50.000. 
Англія — 25.000, Австралія і 
Нова Зеландія - 25,000, Бель-
ГІя - І - 3,000, Парагвай — 
7,000, Уругвай - 5,000, Вене-
суеля — 2,000, інші країни, 
без Німеччини І Айстри, — 
3,000. Конференцію відкрнп, 
вітаючи гостя-доповідача, го-
лова УВАН проф. Встухів. 
Приявиі, між якими був і 

; президент УНР в екзилі д-р 
Ст. Витвицький та ряд видат-
вих діячів переважно з нау-
кового світу заповнили залю 
репрезеитативного будинку 
Інституту. Проф. Вол. Кубійо-
внч вказував у своїй, допові 
ді також яа труднощі будь 
якої української праці з yaa– 
ги на брак відповідного нау-
кового інституту, де можна 
студіювати поодинокі наукові 
проблеми, збираючи яеобхід-
ні для цього матеріяли. Пе-
ребуваючн в цій країні на 
тимчасових відвідинах, проф 
Кубійович відвідав цілий ряд 
українських громад у цій кра-
їнІ та в Канаді, мобілізуючи 
громадську опінію та фонди 
ДЛЯ монументального вндан-
ия Енциклопедії Українознав-
ства, якої перша частина, за-
гальна частина уже появила-
сяі а.друга, гаслова частина, 
тепер саме появляється окре-
мимн зошитами. Для завер-
шения того великого діла по-
трібно бодай 60,000 долярів, 
з чого під час своїх відвідин 
на американському коитинен-
Ті Проф. КубіЙОВИЧеВІ ПОШДС-
ти.'іо забезпечити заледве од-
ну третю частину. Проф. Ку-
бійович, який 26-го березня 
від'їжджає назад до Сарселю 
у Франції, де він живе і пра-
цюе, переконаний, що укра-
шська діяспора,. про яку вік 
говорить не тільки з найбіль-
шим знанням, але й саи-
тнмеятом, допоможе йому за-
вершити це монумеятальне 
вндаяня. Свої надії він по-
к лад ас в першу чергу на на и -
більшу не тільки числом, але 
й найкраще загосподароваву 
і устабілізовану українську 
спільноту в ЗДА. і Канаді1. 

НЕМАЄ НАВІТЬ ТІНІ ЗАГРОЗИ 
СОВеТОФІЛЬСТВА СЕРЕД УНРАЇНСЬНОЇ 

ЕМІГРАЦІЇ 
Ню Норк. — Серед україн-

ської еміграції у вільному сві-
ті немас навіть найменшої ті-
ні загрози для будь-якого со-
встофільства. — До такого 
однодушного висновку прнй-
шли всі дискутаяти над допо-
віддю рсд. Івана Кедрина Ру-
дницьіюго на тему: „Коливан-
ня української політичної ду-
мки", виголошеною янм на 
форумі Об'єднання Прихнль-
ннків Визвольної Боротьби 
Украінн в залі УНДому ми-
нулої 'суботи. 1-ГО березня. 
Доповідач ставив тезу, що де -
які українські журналісти і 
публіцисти, обговорюючи та 
насвітлюючн такі події, як 
здогадна „відлига" в'советсь-
КОМУ: реЖИМІ ПІСЛЯ смерти 
Сталіна, вартість членства УС-
СР в ОН для українського 
визвольного руху та загальну 
міжнародну ситуацію, реко-
мендують оркштуватнсь' на 
..реалітети" в Україні, що й 
могло б довести до „модерн0-
го зміновіховства" або свос-
рідного .,нео-радянофільства". 
Диспутанти з-поміж снмпатн-
ків усіх українських політич^ 

НИХ сереДОВИЩ ЗаВЗЯТО ocno– 
рюваля цю тезу, доказуючи 
аргументами, що того роду 
твердження не мають жадних 
підстав. В результаті диску-
танти і доповідач погодились, 
що в українській пресі остан-
ніх часів справді могли бути 
деякі незручні виступи, які 
могли б дозволяти, на „под-
вімну інтерпретацію", але не-
мде Нічого дальшого від ду-
мок і настроїв української е-
міграції, як погодження з іс-
НУЮЧИМ окупаци:ннм станом 
на Україні. Навпаки, с тільки 
шукання завжди нових і ус-
пішянх засобів боротьби про-
ти того стану та за визволен-
ня українського народу і вста. 
новлення самостійної, собор-
яої І суверенної Української 
Держави на базі проголоше-
ного 40 років тому Чстверто-
го Універсалу і Акту Со-
борности. Доповідь, ие зва-
жаючя яа ряд інших імпрез 
у тому самому часі, зібрала 
велику кількість слухачів, 
між ними чільних діячів г 
різних суспільних і політич 
них середовищ. Головуваг 
Іяж. Логуш. 

Відбулися збори делегатів членів 
Об'єднаного Комітету Ню Йорку 

Ню Иорк. - В суботу дня 
1 березня ц. р. відбулися 
квартальні збори делегатів 
українських організацій—чле-
ній Об'єднаного Комітету Аме-
рикаисько-Україяськнх Opra– 
нізацій м. Ню Норку. На зфо-
рах обговорено і вирішено 
ряд важливих справ, м. ів. 
збори одноголосно одобрнли 
діяльність управи Комітету у 
зв'язку із влаштуванням Свя-
та Державносте, як теж схва-
лнлн пророблені управою за-
ходн для відзначення Шев-
ченкових Роковин у дні 9 бе-
резяя ц. р. З метою підтрима-
ти акцію допомоги на видая-
ня Енциклопедії УкраІнозяав-
ства Збори Комітету вврішн-
ЛИ влаштувати ДНЯ 16 берез-
ця ц. р. громадянську рустріч 
з вечерею для вшанування 
головного редактора й opra– 
нізатора видання Енцнклопе-
дії Українознавства проф. Во-
лоднмнра Кубійовоча. В зу-

, стрічі маля б взяти участь 

представники д іючих НЯ ТЄ-
рені нюйоркської метрополії 
організацій та установ, як 
теж чільні пюмадяни з иауко-
вого і суспільного сектору на-
шого життя. 

Челіст Г. Бемко дав 
концерте Тавн Голл 

Ню Иорк. — Відомий вже 
широкій публіці молодий яме-
рикаясько-український челіст 
Григорій Бемко, після свого 
турне по Бвропі минулого ро-
ку. дав минулої п'ятниці, 28-
ГО ЛЮТОГО ,СВІЙ Черговий i:oi!– 
церт в репрезентативній Тавн 
Голл. Програма концертл' 
включала, крім творів Гайд-
на, Бетговена, Шумана, Чай-
ковського, Дворжака і Фавра, 
також „Українську фантазію" 
Кужелі. Виступ Гр. Бемка від-
мітили рецензенти місцевих 
американських газет. включ-
но з „Ню Иорк Таймсом". 

Папа Пій ХН скінчив 82 рони 
життя 

Рим. - Пала Шй ХП увїй' 
шов в минулу неділю 2 берсз-
нл ц. р. у свій 83-іи рік ЖИТ-
та. В само полуднє він з'я-
вився у вікні Ватнканського 
па^тацу й поблагословив кіль-

,катислчну масу, що зібралась 
на Ватнкаяській площі перед 
собором св. Петра. 12 березня 
буде відправлена Понтнфіка-
дьна Служба Божа з нагоди 
19-річчя перебування Піл X11 
на Апостольському Престолі. 
З цісї нагоди.наспіли до Ва-
тякану тисячі листів і депеш 
з усього світу. Міжнародна 
преса підкреслює не тільки 
теперішній задовільний стан 
здоров'я Святішого Отця і 
його живий ум та безперервну 
актнвність. але особливо його 
індивідуальність на історичну 
міру та великий духовий 
вплив в цілому сучасному сві-
ті Якраз У ЦИХ ДНЯХ Ватикан 
стурбований — пишуть часо-
пнси - Антирелігійними про-
явамн в Італії. Особливо лрик. 
рніі чЬакт засудження като-
Днцького єпископа ІІІстра 
Фіорделлі в місті Прато неда-
леко ФльоренціГ у судовому 
процесі зі скарги, одного ко-
муніста, який подав єпископа 
до суду за знеславлення його. 
Єпископ натаврував був того 
комуніста за те, що він вІдмо-
вився взяти церковний шлюб 
І взяв тільки шлюб цивільний. 
Він вазав те подружжя ..пуб-
лічнимн грішниками" й амо-

У.ВАШИНГТОНІ 
РОЗГЛЯДАЮТЬ НОВУ 

ПРОПОЗИЦІЮ МОСКВИ 
с о н е т и ПОГОДИЛИСЬ ПА киї і'М . п .і і ц і ю 

МШ1СТР1В ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
Вашингтон. — В понеділок 

Папа шшшш 
Пій ХП 

ральннми особами. Суд засу-
див спископа на , невеличку 
грошову кару з припиненням 
її заплати на 5 років та звіль-
ННВ ВІД ВИНИ духовий ка. ЯКИЙ 
оприлюднив в своїй газеті ту 
проповідь спископа, все ж. 
навіть ця невисока кара була 
першим за довгі часи випад-
ком в Італії, що в світському 
державному суді засуджено 
спископа Католицької Церк-
ви. 

ЄМЕН І 3'ЄДИНЕНА АРАБСЬКА 
РЕСПУБЛІКА ПРОГОЛОСИЛИ ФЕДЕРАЦІЮ 
ЗРОСТАЄ ВОРОЖНЕЧА МІЖ ДВОМА АРАБСЬКИМИ 

БЛЬОКАМИ 
Дамаск. 

ванна президента 
ької Республіки Ґамаля 

Лбдель Насссра в столиці Сн-

3-го ц. м. мала відбутись роз-
мова президента Айзенгавера 
з совстським амбасадором Мі-
хаїлом Меншнковим з участю 
державного секретаря Дж. Ф. 
Доллеса задля ближчого з'я-
сування останньої, совстської 
ноти з минулої п'ятсиці. -^ 
У дипломатичній ноті, що її в 
минулу п'ятницю 28 лютого 
передано в Москві амбасадо-
рам всіх 15-х держав НАТО. 
8-х держав так званого Bap– 
київського пакту і ще кількох 
нейтральних країн, Совстсь-
кий Союз запропонував, щоб 
не далі, як до кінця квітня 
скликати конференцію мініст-
рів закордонних справ задля 
підготовн нової конференції 
„на вершинах". Тексту ноти 
до цього часу (понеділка 3-го 
березня) ще не оприлюднено, 
але за часописинми інформа-
ціямн Совсти запропонували, 
щоб в отакій конференції на 
міністерському рівні взяли 
участь міністри закордонних 
справ всіх згаданих держав, 
себто разом кругло ЗО мініст-
рів. Однак ця вимога ніби не 
с ультимативна і Совсти не 
дуже будуть наполягати, щоб 
скликувати аж такі численні 
збори, що стали бн наче яко-
юсь суперницькою конферен-
цією до Генеральної Асам-
блеї Об'єднаних Націй. Газст-

можлива річ, щоб при устій-
нюванні денного п о р я д к у 
спірних справ не говорено 
водночас про можливості Іх-
ньої компромісопої розв'язки. 
У совстській ноті буцім-то 
знову говориться тільки про 
тих 9 справ, що про них зга-
дувая Булганін в своїй остан-
ній ноті до президента Айзен-
гавера, де він проминув мов-
чанкою всі справи, рекомен-
довані Президентом, з 'вий-
нятком однієї справи — конт-
рольної інспекції. ЩО ВИКЛЮ-
чала б , несподівану атаку. 
Відгуки совстської поти в за-
хідніх столицях. ВКЛЮЧНО з 
Вашингтоном, ніби прихиль-
ні. Ця совотська нота с відво-
ротом від первісної совстської 
позиції, щоб .конференцію „на 
вершинах" скликувати без 
усякої попсіїедньої підготовн. 
Гадають, що теперішне COBCT– 
ське застереження щодо того, 
щоб міністри закордонних 
справ не дискутували ніяких 
справ мериторичио, це тільки 
маневр для „рятування об-
личчя", але що насправді Со-
всти ніби маніфестують своє 
дійсне бажання дійти до „яко-
гось" порозуміння. Західні 
держави, зокрема ЗДА стоять 
далі на становищі, що нема 
чого скликувати конференції 
„на вершинах", якщо нема 
гарантії, що вона . скінчиться 

ИІ Коментатори НЄ беруть ТСЖ1 буДЬ-ЯКНМ ПОЗИТИВНИМ ВИСЛІ-
занадто поважно застережеи-ідом. Доллес конферував уже 
няа, що конференція мініст-Із Президентом про совстську 

Під час перебу-іно гостро атакував Арабську р ш ' м к о р д о н н и х с п р а в „аг. ноту з мни. п'ятниці, 
ента З'сдийеноТ Федерацію Іраку й Иордани,І ^ ^ ^ т і л к К Н ч а с

1 І M l c u c К Й Й а м б а 

ріі Дамаску проголошено в 
неділю 2 березня ц. р. фсдера-
цію між цією державою та Є-
меном. Поруч із Нассером сто-
яя на публічній маніфестації 
наступник престолу Ємену, 
князь Саіф аль-іслям Мохам-
мед аль-Вадр, син теперішяьо-
го володаря Ємену, Імама Ах-
иеда. Ємен не. з'сдиинвея з 
Арабською Республікою, як 
це зробила Сирія, виректися 
власної суверенности, а зали-
щасться самостійною держа-
вою із власним монархом, ті-
лькн у федералївному зв'язку 

Арабською Республікою. 
Практика викаже реальну ва-
ртість такої федераіиї для за-
інтересоваяих держав. Презн-
дент Нассер використав цю 
нагоду знову для гострого за-
атакування Арабської Феде-
рації - злуки Йорданії і Іра-
ку. Він заявив просто, що -.ім-
періялісти і сіоністи" були за-
трнвожені постанням З'сдинс-
кої Арабської Республіки і 
мерщій покликали до життя 
..штучну" Арабську Федера-
цію, діючи за приказамн з 
Лондону і Парижу. Нассер в 
останньому тижні кількакрат-

називаючн за іменем прем с 
рів обох цих., країн, і Ще Дея 
кнх інших найповажніших ді-
ячів Іраку і Йорданії та захи-
даючи їм, що вовн, с ..знаряд-
ДЯМИ імперіалізму". ЧуЖВЯЄ-
цькі дипломати на Середньому 
Сході дошукуються слецілль-
ноі причини цього останнього 
протизахіднього звороту Hac– 
сера. Коли тільки створено 
Арабську Федерацію із Іраку 
і Йорданії 14 лютого Нассер 
післав ґратуляційну депешу 
королеві Іраку Фейсалеві, але 
в тій депеші знову прсдстав-
ллв Сгипст. лк чемпіона араб-
ської сдности. Король Фсйсал 
подякував, зазначивши, - щг 
першими піонерами у Пройм 
відуванні арабської єдності 
були Ірак та його династія 
Иошсмітів. Радіостанція з”Ка 
їро повідомила про ворожі де 
теперішнього уряду в Іракх 
демонстрації, — Ірак негайне 
назвав цю вістку брехнею 
Король Гуссейн з свого 6OKV 
перестеріг нарід перед „брех 
няии, інтригами і підрнвнов 
роботою", що звернені не для 
сдности, а проти сдности apa– 
бів. Зростаюча ворожнеча між 
цими двома арабськими бльо-
нами погрожує новим заколо-
том на Середньому Сході. 

амбасадор Мєншіков на 
конференції „на вершинах" 18-х сторінках відповів на за-
та порядок денний справ, шо пити пресової пґенціі' „Юнан-
їх розглядали б голови уря-Ітед Пресе", поручаючи м. і. 
дів, учасники такої нової кои- J підписнання а м є р икансько-
ференції „на вершинах". Ча-1 совстського „пакту приязни і 
сопнси зазначують, що цс не-1 співпраці". 

У Греції криза уряду 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІНА 
ф Генеральним вікарісм Ало-,гу . де матиме доповідь їв 0с-

іггольського Екзарха для укра-
іпців. католиків в Англії назва-
існий Впр. о. ПавлоN Малюга 
ЧНІ. який нещодавно прибув 
гуди з Канади. Отець П. Ма-
люга народився в Галберт у 
Манітобі в 1924 року. Був про-
фесором у Малій Семінарії в 
Роблииі і парохому Иорктоні 

ф Голова ЬО М. ЛІвицмшВ 
виступить в суботу дня 8-го 
березня Ц. p.. у Воффало з до-
повіддю на тему: ,.Cjчасне між-
народно становище й украінсь. 

визвольна акція". Доповідь 
відбудеться в одній із заль 
Українського Народного Дому 
при Влек-Рак. Після доповіді 
організатори доповіді влашто-
вують прийняття для гостей та 
представників місцевих громад-
'-L.:HV організацій. 
ф Українська Вільна Громада 

в ЗДА приготовляг. до друку 
спомини д-ра Івана Макуха, ко-
лишнього міністра ЗУНР, ко-
лншнього сенатора до варшав-
ського сенату від Української 
Соціялістичио - Р а д н ж а льної 
партії, адвоката в Товмачі. 
Книжка мас мати понад 500 
crop, друку. 

ф Микола Лебідь, гемераль-
ний ?екретар ЗП УГВР, виголо-
сить дня 9-го березня у залі 
УНО в Едмонтоні доповідь про 
„Внутрішнс й зовнішнє. ПОЛІ-
тнчне положення української 
визвольної справи". З Елмонто-
иу М. ЛсбіДЬ П0ІДЄ ДО ВІНИІПС-

Атени. — Грецький прем'єр 
Константин Караманліс, який 
був головою уряду поверх 2 
роки, зголосив ня руки коію-
ля Павла свою днмісію. Без-
посередньою причиною цього 
став вихід з його партії Ни-
ціонально-ітдикальна У нія 15-
ох послів, янаслідку чопз він 
втратив парламентарну біль-
шість. Ця урядова партія ма-
ла 1644 послів. Наступною іцо-
до чисельної сили партією є 
Ліберальна, яка мас в 300-
членному парламенті 67 пос-
лів. Хоча Караманліс міг був 
змонтувати собі більшість при 

допомозі менших партій, про-
тс він не захотів цього і за-
пропонувнв королеві розв'я-
зання парллмекту та розпи-
саннл нових виборів. Спір 
внутрі партії Карамянліса на-
став з приводу нового яибор-
чого закону. Два мініїтіщ ви-
ступнлн з уряду на знак npo– 
тгі-ту, що Караманліс зголо-
енв до парламенту новий за-
коноироєкт без попеїиідньої 
консультації з ними. Король 
почав нараджуватись з ксрів-
ннкамн різних політичних 
партій над виходом із цісї 
урядової кризи. 

300 осіб згинуло у великій 
катастрофі в Туреччині 

резня ц. р 
ф ЧлеіІОМ КОРОЛІВСЬКОЇ і."МІ -

сії для розподілу природного 
газу на території Вінніпегу 
(Манітоба. Канада і призначено 
- за номінацією прем'ера Кем-
белла - посадника Вінніпегу 
Степана Дзьобу. Комісію очо-
люс Джан Дж. Дойч, прсдсід. 
ник департаменту економії 1 по-
літичннх наук в Університеті 
ВритнйськоІ КолюмбІІ. 

ф Голова АБИ Яр. Отецько 
перебував наприкінці січня ц 
р. в Англії, де відвідав хворого 
Джана Ф. Стюарта, голову бри-
тійського товариства ириятелів 
поневолених Москвою народів. 
Під час своїх відвідин Яр. 
Стецько поглибив контакти а 
антикомуністичними колнми у 
Велнкій Британії. 

ф Відкриття виставки творів 
відомої укрмиїгькоГ малярки 
Олени Кульчицькоі відбулси:я у 
Львові дня в лютого ц. р. в 
залях музою українського ми-
стецтвн. Виставка охоплювала 
понад 200 праць. М. Ін. були ви-
ставлені вперше Л ілюстрації 
до „Слова о Полку Ігореві". 

ф До українсько! „Нешел 
Темпл" у ДІтройті (при 4655 
Мартин) вламалися у вівторок 
4-го лютого ц. р. злодії 1 вкра-
ли із каси 876 дол. готі вкою і 
понад 200 долярів чеками. Ра. 
зом Із грішми вкрадено теж 1 
33-каліброву пістолю. 

Анкара. - На вузькій зато-
ці Ізміту в східній частині мо-
ря Мармара, що розділюс св-
ропейську й азійську частини 
Туреччини, сталася в суботу 
І березня ц. р. велика катаст-
юфа, яка потягла за собою 
.-морть коло 300 турків. зде-
більша молодих студентів і 
і учнів. Вони їхали nopo– 
мом „Ускудар" з Ізміту. де є 
різні школи, до морської 
бази Гольвук по проти-
лежному боці затоки. Раптова 
висока хвиля-перевернула по-
ром, який протягом хвилини 

затонув. Наочними свідками 
катастрофи було багато осіб 
на березі. Врятувалося тільки 
39 осіб. Тому, що нема листи 
подоіюжиіх, які їдуть такими 
поромами, докладне число 
жертв"та їхні призаніца поки-
іцо не відомі. Пором ,.Уску-
дар", який протягом ЗО років 
виконував службу на тому са-
мому шляху, міг вміщати 600 
осіб, однак у тому часі не був 
цілком заповнений. На вістку 
про катастрофу - в цілій Ту-
реччині настала спонтанна 
жалоба. 

У С В І Т І 
ф П'ятьох членів московської поширити русла Дунаю біля т. 

міської ради заслано до північ.Jan. Залізної Врамн і збудувати 
ного концтабору на 10 років за (греблю, яка дасть водну '-пер 
ге, що протягом довгих років ги,, для великої електрівні І 
брали високі хабарі за приділю. І створить штучне озеро поверх-
ваиня помешкань. За 40 рохів J нею 23 кв. миль, з наводненням 
свого володіння большевики 17-ох місцевостей. Пранії Ц.ЧД 
встигли розбудувати важкий 
промисл і випустити ..спутні. 
ків", але все ще по б родин 
мешкають в одному помсшквн-
ні з однії:ю кухнею та ванною 
(або й бел неї). 

ф 3 Південної Кореї внпуще-
но другу партію затриманих на 
корейських водах 200 янонсь. 
кнх рибалок. Японці в свою 
чергу звільнили корейських ри-
балок. Атмосфера між цими 
двома країнами, напружена від 
часу японської окупації Кореї, 
дещо' покращала. 

В РУМУНСЬКИЙ 1 і.ч ". .і.п-.і і, 
кий уряди підписали умову про 
плавбу Дунаси. Між іншим, по. 
нн погодились спільним коштом 

цим проектом забере 12 років. 
ф Комуно - польський уряд 

заповів звільнення з праці у 
важкому промислі, головно я 
сталеварнях 1 иашнійжнх фа6-
рнках кругло 200.000 робітників. 
Уряд мотивус конечність такої 
редукції переставленням цих 
фабрик на комерційну базу, бо 
тепер усі вони дефіцитові. об-
тяжені завеликими коштами 
продукції. Хоч польські кому-
ністн говорять про перекинення 
робітників до інших галузей 
промислу та хліборобства, зок. 
рема про переселення їх на 
,.відаискаиі землі", проте ясі 
знають, що внаслідок цій ре-
форми зросте безробіття, якого 
офіційно „нема". - . 
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РЕВОЛЮЦІЯ В ОБОРОННОМУ 
ШІЯНУВАНШ 

Протягом перших п'ятьох років п ісля ; останньої СВІ-
тової війни західні великодержавн. сиеціяльно ж Америка. 
використовували її досвід' для вдосконалювання різних ро-
дів зброї, уживано! під час тісї війни. Корейський воєнний 
фронт був, так би мовити, дослідною стацісю для практич-
ного випробування головно турбомоторовнх та ракетних лі-
таків і нових типів стрільної зброї, подібно, як еспанська 
громадянська війна б у л а „дослідним полем" д л я танків, ви-
кирнстовуваних 'потім німцями у великій війні. Як згодом 
виявилось, З Д А спершу не прив'язували особливого зна-
чеиия до ракетної зброї, що її початкові зразки — , . v i " і 
„У2"-випродукували німці в кампанії проти Англії. Сонети 
випередили Америку своїми ракетними дослідами на п'ять 
років. Проте, випущені' ними два ,.спутніки" так заалярмува. 
ли світ, що переведено негайну ревізію всього стратегічного 
шіяяування Н А Т р , пристосованого д о нової воєнної тех-
иології. Правда, все щ е панує переконання, що третя сві-
това війна стоятиме під знаком атомово-водневої зброї. Вона 
гана страшна, щ о практично ніде її щ е не стосоваио, поза 
двома бомбами, скиненими літом 1945 р. на Японію. — ні в 
якій з „малих носи", які відбувались у широкому світі після 
1645 року. А л е цю зброю безперервно вдосконалюється, j 
вже навіть введено її також в артилерію, як атомові гарматні 
стрільна. Поява „спутніків" значно відвернула увагу війсь-
ковкків від літака й гармати, як засобу переношений пто-
мового матеріалу на ворожий терен - у стоіюну ракети, як 
своєрідної гільзи для атомового стрільна. 

В американських фахових журналах одверто пишеться 
про радикальне переставлення військових оборонних плинів 
на нові рейки. Говориться вже навіть про нову добу „сфе-
рнчнод стратегії". През . Айзенгавер двократно в листах д о 
Булганіна пропонував договоритись про виключення noaa– 
сферичного обширу,, як тереиу, іцо його можна викорнстову-
вати для воєнних цілей, перестерігаючи, іцо надзвичайно 
швидкий поступ технології може незабаром так само усклад-
ннти контролю позасфернчного обширу, як протягом OCTHH– 
нього. 1'2-річчя ускладнилась справа контролі над атомовою 
енергією на службі збройних сил. Під штудерною назвою 
Дослідної Агенції для Розвинених Проектів мас постати 
окремий рід збройних сил, поруч із теперішньою суходіль" 
ною армією, морською фльо'тою і летунством. Ц е мас бути 
. .сферична військова служба", чи „сферичне військо", що 
охоплюватиме всю нову сферичну програму і її реалізувати-
ме, — проект, який існує щ е в загальних зарнсах і який 
шг не зовсім, твердять коментатори, ясний навіть для фа-
хівців. Покищо відомо тільки, що ця „сферична програма." 
охоплює так звані військові сателіти Землі й охорону npo– 
т с далекосяжних ракет, з гарячковими дослідами над npo– 
ткракетнимя ракетами. 

революцію у новому ,віііськово-оборонному ллянуванні 
Америки характеризують деякі цифри. Д о S39,800.0O0,000, 
передбачених у новому бюджеті на оборонні цілі, прийшли 
ще 3500,000,000 додатково д о бюджету, який кінчається з 
днем ЗО червня ц. р. Додавши видатки, заплановані окремо 
на розвиток атомової енергії д л я військових цілей, на поміч 
закордонові спеціально в скріпленні збройної сили союзни-
ків і на інші подібні цілі, оборонний б ю д ж е т З Д А зросте до 
астрономічної цифри 547,600.000.000. З того коло 913,700.' 
000,000 мають піти на досліди, розвиток і продукцію таких 
родів зброї, про які три роки тому нікому й не снилось. 

; У зв'язку а' цим Президент із секретарем оборони Нілом 
МекЕлросм. об'єднаними шефами ' штабів збройних сил та 
штабом військових дорадників, використавши рекомендації 
т. зв. двох Рапортів — Гейтера і Рокфеллера, виготовив ра-
днкально змінений курс оборони З Д А . Н а д ним дебатують 
тепер за закритими дверми дві конгресові комісії: Підготов-
ча Комісія Сенату під головуванням голови сенатської біль-
шости сен. Линдоиа Д ж а н с о н а і Військова Комісія Палати 
Репрезентантів під головуванням конгресмена Карла Винсо-
на. Які складні ці і)еформи, вказус такий цікавий, на пер-
ший погляд взасмосуперечний, факт, одо, побільшивши фон-
ди летінства на 2", д о ' суми S18,7.40.000.000. одночасно рі-
шено зменшити кількість його „крил" з 130 д о 105, із, 20,600 
літаків д о 19,142. Але зате рішено створити 4 нові летунські 
::'пднання керованих ракет. Рішено зменшити на 7 Л ; число 
вояків наземного війська і зредукувати цілком 1 дивізію 
( д о 1 1 4 дивізій) , зате створити. нових 11 ракетних куренів, 
д о висоти 73' куренів. У морській фльоті припиняється бу-
д о в у великих літаконосців у користь збільшення ПІДВОДНОЇ 
фльоти й оборони проти підводних човнів. Це революційні 
зміНн, щ о їх значення і загяг пояснить тільки - майбутність. 

Економіка .цілого світу тво-
рить один організм, і тому 
економіка кожної країни за-
лежить від господарського 
і та ноші ща інших країн. Ц ю 
взаємозалежність світової еко-
номікн перетинає тепер на дві 
частини та політична лінія, 
яка відділ юс держави вільно-
го світу від держав, що onu– 
нклйся поза залізною чи ба м -
буковою заслонами. А л е на-
віть і між тими двома вемики-
ми комплексами держав, які 
герметично замкнені, я к щ о 
йде про політичну ідеологію, 
відбувається незначна торгів-
jin, бо деякі комерсанти став-
лять господарські 'вимоги по-
няд „ідеологічну чнетоту^ по-
літиків. 

ПІСЛЯ Першої СВІТОВОЇ liiii– 
ни європейські держави пе-
реживалн одна за одною го-
слодарські кризи І таке зне-
ЦІИЮВаННЯ ІІ:Ілхіги. ЩО ГОСИ0-
дині, купуючи харчі, мусіли 
рахувати на мільйони і навіть 
мільярди. Економічна криза 
захопила б у л а і З Д А в 1029-
му році, х о ч вартість долара 
залишилась високою, і люди 
терпіли тому. Що не маля 
грошей, а не тому, щ о мали 
їх забагато, як це б у л о в. НІ-
МЄЧЧИНІ, ПОЛЬЩІ і Франції, 
не кажучи в ж е про країни, 
що попали під владу Москви 
на початку 20-нх років. 

Тепер у З Д А багато пишуть 
і говорять про господарську 
затримку і подають різні лікн 
на її ліквідацію. Ресгіублікая-
ці твердять, щ о економіка 
к р а ї н и ' в ж е в місяці березні 
ц. р. почне поліпшуватися, 
але демократи дивляться на 
господарство З Д А більш пе-
І НМІїТНЧНО. Об'еКТИВНІ ЄКОНО-
місти мусять признати, одо в 
1957-му році дійсної економі ч-
ної кризи в З Д А не було , і 
що та затримка, яка мас міс-
це, м о ж е скінчитися у ж е в 
найближчому часі. Щ о ” так 
воно в дійсності було , СВІД-
читі. і' те, щ о досі знижка в 
американській економіці не 
мала майже жадного впливу 
на економіку європейських 
країн. 

Економісти вільних евро-
пейськнх держав пильно слід-
кують за економічним жит-
тям у З Д А , бо вони знають, 
щ о „коли американська еко-
коміка л и ш е пчихає, то евгкя 
пейські економіки вже xaopi– 
ють н а запалення легенів". 
Америка - л це такий величе-
зний торговельний ринок, щ о 
навіть найменша зміна в ньо-
му мусить мати відгук в ін-
ш нх Д е р ж а в а х світу. 

Зміни в американській еко-
номіці у першу чергу в!дчу-
вають такі держави як Вели-
ка Британія й Західна Німеч-
чина, економіка яких зале-
жить від експорту. Амернкан-
ська економічна знижка в 
1953 році не позначилась на 
господарстві є в р опейських 
держав, б о ті держави nepe– 
жнвалн тоді економічну звн-
шку. Тепер Я тем немає, про-
і-е Англія не відчула мннуло-
річиої господарської затрим-
ки'в З Д А , тому, одо англійсь-
кий експорт в тому році збіль-
шився' на 7.5 відсотка в по-
рівнянні з 1956 роком. 'Пряв-
да , в груднГ 1957-го і січні 
1958-го р о к у англійський СКС.-
порт дещо зменшився, але 
урядові кола не можуть 
ствердити, чи це зменшення-і 
б у л о наслідком сезонової тен- j 
іенціі чи, можливо, господар 

ської кризи в З Д А . Англійок 

ДЖАМІЛЯ БУПРЕД 
кі економісти тішаться з того, 
щ о в січні цього року 3 Лн-
глії вислано д о ЗДА' рекордо-
во велике число авг (14 .000) , 
а експорт д о країн Із crep– 
лінговою валютою збільшнв-
ся на 6 відсотків.. Правда, де-
ОДо сповільнився темп промн-
глової експансії, а л е в Англії 
є тепер тільки 1,8 відсотка 
безробітних — значно менше 
як в З Д А . , 

З н и ж к а ' в американській 
економіці не мала жадного 
впливу на господарство За-
хідньої Німеччини, промнсло--
ва продукція якої дедалі зро^ 
стає,' хоч і в сповільненому 
темпі. Щоправда дещо змен-
шилося число , закордонних 
замовлень у німецьких фа-
бриках і трохи зросло cynpo– 
ти минулого року число без-
1 кtЛІТНИХ, але німецькі еконо-
місти передбачають в цьому 
році ' збільшення промислової 
продукції на 3 відсотки, у 
крайової загальної продукції 
- на 6-7 відсотків. 

Франція і в найменшій мі-
рі не відчула економічної за-
тримкн в З Д А . У минулому 
році і в перших місяцях ЦЬОГО 
року деякі галузі фраяцузь-
кої промисловости зростали. 
Французька економіка у ма-
л ія мірі залежить від скСпор-
ту, тому Франція навіть у 
1929 ропі не зараз відчула 
американську депресію. Про-
те, Франція нілчу.і:і б затрнм-
ну в американській1 економіці. 
якби З Д А менше купували в 
Парижі і в інших країнах, одо 
імпортують французькі това-
ри, бо тоді ті країни не мог-
ли б торгувати з Францією. 

Н е мала найменшого впли-
ву економічиа знижка в ЗДА 
і на господарство Італії. Іта-
лійські економісти кажуть, що 
американська економічна за-
тримка д у ж е повільно nepe– 
пливас Атлантик. 

Країни Бенелюксу (Бель-. 
гія, Голляндія І Люксембург) 
побоюються тривалої еконо-
мічної затримки в З Д А , бо 
вона м о ж е негативно вплину-
ти на їх економіку. Що мас 
свої власні труднощі. Але 
економісти цих країн вірлть 
президентові Айзенгаверові, 
який заявив, щ о вже в берез-
ні економіка З Д А почне полІ-
пшуватися. „ 

2ft пйбектдв ПРО ЗМЕІЇ: 
Ш В Н Н Я ПРИБУТКОВИХ 

ПОДАТКІВ 

Вашингтон. - Спільний 
Комітет д л я податкових справ 
опублікував 37-сторІнкЬву 
брошуру, в якій є а ж 20 npo– 
ектіи на Зменшення прнбулко 
вих податків. Деякі автори 
цих проектів пропонують вже 
від 1-го липня ц. р. зовсім 
припинити або значно змен-
шити прибуткові податки і 
внаслідок цього збільшено ..б 
прибутки широких кол насе-
леиня на 1,200,000.000 доля-
і'іи місячно. Ц е —змеишеня 
податків мало б тривати '6-сть 
місяців згідно з одним npocK– 
том. Інші конгресмени npono– 
нують збільшити . звільнену 
суму в і д оподуткуваня з 600 
д о 700 до. і я ріп н а особу, деякі 
хотіли б зменшити прибуткові 
податки на "і'., а є й такі, а кі 
пропонують зменшити ці по-
датки кожній оеобі на 20 дол . 
Демократичні провідники в 
Конгресі заявляють, ' одо, 
справою зменшення податків 
цікавитимуться після 1-го 
квітня ц. р. 

' Париж. Десь місяць то-
му не б у л о французького ча-
сопису, який не имістнв бп 
статті про Д ж а м і л ю Бугіред, 
насвітлюючи цю постать і Я 
справу. з того чи Іншого бо-1 
ьу. Після того її справа не 
сходить зі сторінок .преси. Т о 
якась школа чи товариство 
вислали листа д о презндеьта 
в справі Джаміл і Бугіред, то 
група послів англійського! 
парламенту видала заклик в 
F справі, то ЇЇ згадують при 
Обговоренні метод плцнфіка-
ції Альжиру . S 

Хто ж" така Д ж а м і л я Бугі-
ред І яка її справа? 

Джаміля Бугіред — це аль-
жирська дівчина, що чекає в 
камері смертників н а вико-
иання присуду або на улас-
кавлення президентом Фран-
цузької республіки. Історія її 
— проста історія підпільниці, 
а л е з певних причин ц я іс-
торія набрала великого роз-
голосу. 

30-го вересня 1956 р. аль-
жирські підпільники виконаї 
ли перший бомбовий атен-
тат в місті Альжирі . У січні 
1957 р. виконано ще два атен-
тати, внаслідок я к и х ' трьох 
осіб забито, а певну Кількість 
поранено. Все це — цивільні 
люди. Нічого дивного, одо се-
ред французьких мешканців 
міста наростала жадоба пом-
сти. 
5 9-го квітня 1957 р. фран-
цузьюій патруль в арабській 
частині міста А л ь ж и р у зус-
трїв дівчину. Коли крикнули 
д о неї „стій!" - в о н а кину-
лась тікати. Пролунали пос-
тріли, і Д ж а м і л ю ^ у г і р е д за-
арештовяно з простреленою 
лопаткою. При ній знайдено 
важливі листи провідників 
підпілля, і ясно було , ЩО ВО-
на с зв'язковою цих провід-
ників із підлеглими ЇМ КЛІТИ-
нами. ' 

Родина Джаміл і знайшла в 
Парижі адвоката, і- в липні 
минулого року відбулася су-
дова розправа. Суд засудив 
Д ж а м і л ю на кару смерта. 
Але не за те, одо вона була 
зв'язковою (за таку провину 
кара смерти не з а г р о ж у є ) , а 
за те, одо передала виконав-
цеві одного Із згаданих вище 
атентатів бомбу, якою вбито 
потім невинну цивільну ЛЮ-
днну. 
- В і д арешту д о присуду 
7(жаміля Бугіред пройшла та-
кий шлях. завдяки якому 
є права стала настільки голо-
. ним. іцо в її обороні Bucry– 
ЛИЛИ навіть англійські nnp– 
ляментарнсти. 
- Передусім Д ж а м і л я тиср 

дить, одо .її трртурували, і то 
в спосіб, про який вона каже 
дослівно: „Ті, одо мене тор-
-турували, н е мали права так 
понижувати людину — фі -
зичио мою особу, а морально 
самих себе". 

Вона розповідає, одо її тор-
т^фовано при допомозі елек-
трикн, припалювано стате-
ві органи, груди й т. п. Все 
це робили вояки-пярашутн-
І'”ГИ. 

У шісліді цих допитів судо-
-!І псіюдано зізнання Джамілі . 
п яких вона призналась, що 
пеііедавала брмбу. А л е сама 
Д ж а м і л я твердила на розпра-
ві, щ о - н і в чому .под ібному 
вона ие-признавалась і взага-
лі нічого не підписувала, а 
все, одо передано судові — 
(фальшоване. 

Оборонець Джпмілі , Жак 
Вержес. твердить, що суд на-

нмненс не допустив і іого. на 
розправу, визначивши її ре-
ченець навмисне талі, щоб він 
не міг прибути. Вій заявляє, 
що нема ніяких доказів проти 
Джамілі в справі бомби, а 
всю цю історію вигадано лн-
ше з почуття помети: просто 
треба було знайти жертвенно-
го козла, і ііого знайдено в 
особі цісї ДІВЧИНИ. 

Ось ця судова процедура й 
тортури зробили Д ж а м і л ю 
Бугіред славною, а її справу 
голосною. Оборонець її видав 
окремою брошурою свою про-
мо”ву, якої 'Він не виголосив. 
Ця книжка с оскарженням 
проти тих, щ о стосують тор-
тури, і проти порушників су-
допої процедури. ' 

Випадок Джаміл і н е пооди-
нокнй. 'Кілька місяців тому 
понад 60 паризьких адвокатів 

АКТУАЛЬНА І ПОТРІБНА :ННИЖКА 
Є наукові чн”то ft літера-

турні твори, пойва яких мас 
іноді більше значення, ніж та 
чи інша політична інформа-
тнвно-освідомна кампанія або 
ії голосна політична маніфес-
тація. Лбсті)апточн від їхньої 
наукової чи літературної вар-
тостн й актуальности, вони 
залишаються на довгий час 
тривалою дійовою збросю в 
іуховому арсеналі нації і ДО-
номагають у здійснюванні 
тих чи інших політичних ці-
лен більше, як спеціяльні 
трактати, меморандуми тощо. 
Д о таких ваговитих з полі-
тнчного погляду видань тре-
ба зарахувати і виданий В 
англійській мові Українською 
Вільною Академією Наук у 
З Д А „Огляд Української Іс-
торіографії", щ о ' появився 
спеціяльннм виданням як У-
УІ томи англомовних „Аниа 

склали протест проти того, ^ у В А Н v С Ш А " (The 
що суди в Альжирі порушу-
ють їхні права і не дозволя-
ють їм виконувати ічніх обо-
в'язків. Щ о д о тортур, то сьо-
годні вже майже ніхто не ста-
вить.питання, чи воніг стосу-
ються, питання днекут^'ється 
лише в площині: в якій мірі 
вони стосуються і чж' CTOcy– 
вання їх оправдане. Деякі ви-
еокі старшини, бажаючи за-
протестувати проти тортур і 
проти того, щ о тортуруваяня 
доручається армії — п о д а л и -
СЯ ДО днмії'ії. Ішиі високі 
старшини висловились, одо 
тортури — оправдані, коли 
ВОНИ дають відомості, які 
ощаджують людське життя. 

Проте, справа Джаміл і Бу-
гіред стала голосною не тїль-
к и в зв'язку з тортурами і 
питанням правнльносг.г прн-
судів, ухвалюваних судами в 
Альжирі . Стала вона голос-
ною щ е й тому, щ о справа 
Джаміл і , як згодом і справи 
інших підсудних ПІДПІЛЬНИКІВ, 
виясняли політичну площину 
таких судів. 

Прихильники полагоджен-
ня справи А л ь ж и р у шляхом 
переговорів висувають думку, 
що. в суті речі, альжирські 
підпільники це НЄ ТІЛЬКИ 
борці за свободу свого наро-
д у ,але Й в глибині душі — 
приятелі Франції. Ц е араби, 
які побачили високі ідеї 3а -
ходу крізь французьку куль-
туру. Коли їм показують, щ о 
французька культура й ф р а я -
ЦУЗЬКІ' Ідеї МОЖУТЬ п о слуго -
куватись тортурами й фаль-
жуванням зізнань, щоб sacy– 
джувати людей за злочини, 
яких вони не зробили, то цим 
копається прірву між фраи-
цісю і Альжиром, між араб-
ськнм світом І Заходом. 

Справа Альжиру - це не 
л и ш е справа прииалежности 
цієї території д о Франції. Ц е 
також справа взаємовідносин 
арабського світу І Заходу . І. 
тут грається гра, щ о вирішить 
багато більше ян тільки до-
.'по Альжиру. Тому, мабуть 
треба вітати^ Інтервенцію ан-
глійських послів, х о ч вони й 
знають,' щ о ф р а н ц у з и н е лю-
блять в м і ш у в а н н я в 
їхні внутрішні справи, a enpa– 
ва суду є таки внутрішньою, 
справою Франції. 

Праві часописи запитують: 
а що сказали б англійці, ко-
лн б французькі посли вис-
тупнли в обороні з а с у д ж е н и х 
англійськими судами терорис-
тів К н л р у ? Питання праввль-
не, а л е . . . але найперше тре-
ба довести, щ о англійські ад-

Annala of the Ukrainian Аса-
demy in the us., vol. v-vi, 
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В основу цього великого 
(456 сторінок) тому, присвя-
ченого українській icTOpiorpa– 
фії, покладений „Огляд ук-
раїнської історіографії" віща-
тного українського історика, 
померлого в 1951 році, проф. 
Дмитра Дорошенка, щ о в ук-
раїнській мові був опубліко-
ваний Українським Вільним 
Університетом у Празі в 1923 
р о ц і Доповнений цей огляд 
найвидатиішим із живих ук-
раїнських істориків, проф. 
Олександром Оглоблиним да-
нимн з 1917-1956 pp. Проф. 
Оглоблнн доповнив також 
найновішими виданнями біб-
ліографію до окремих розді-
лів в огля;ц проф. Дорошен-
ка. В цілості обидва огляди 
дають науковий посібник, не-

обХІДНИЙ І ДЛЯ ВЧЄНИХ ІСТО-
рнків і для політиків та пу-
бліцнетів, які займаються ук-
іераїнською історією чи укра-
їнською політичною пробле-
матнкою, або які 'цією проб-
лемою будуть займатися! зу-

льовус альжирський с у д обо-
ронець Д ж а м і л і Бугіред. 

Колись писав Ж. Серван-
Шрайбер, що в Альжирі ро-
зігі)усться доля не тільки тісї 
країни. Там розігрусться май-
ONTHC французької молоді, 
яка вчиться, що тортури є 
нормальною справою, як нор-
мальною справою є й суди 
вроді суду над Д ж а м і л е ю Бу-
гіред. Є така журналістичяа 
засада: „Репортер не сміє ма-
ти своєї думки". В'даному ви-
падку ми но висловлюємо її. 
Стверджуємо тільки те, що 
каже Жак Вержес 1 одо по-
тверджують його 60 колег — 
паризьких адвокатів. 

Про тортури в Альжнрі ви-
йшло у Франції багато кни-
жок. Остання з них — книж-
па комуніста Аллега, який 
був тортуроп:іннй. але ТОМу, 
одо за ним стали комуністи й 
не-комуністи, його передано 
до в'язниці і там він написав 
свої спогади. Він подає пріз-
вища тих, що .його тортуру-
вали. Ця книжка напевно по-
тягне за собою таке чи інше 
вияснення питання тортур. 
Парадоксально тільки, ( що 
якесь вияснення в цій справі 
прийде саме при нагоді chpn– 
ви комуніста. Комуністи бо 
найменше мають права внс-
тупати проти.тортур , ooopo–, 

вокати закидають, що суд и а ниючи тортури й взагалі 
Кипрі проходить тая, я к зма- звірство Москви. 

і;. Смовгькнй 

МОЯ СЛУЖБА БАТЬКІВЩИНІ 
(Спогади) 

- і 

(3) 

ДЦс до закінчення з'їзду б п - . 
гатьох старшин і вояків зп-
прошено на вечерю до peero– 
рану, яку влаштували ..Запо-
рі::ька Січ" і ще якась органі-
зація; назви якої не при-
г а д у ю . 

Чернівці - прекрасне чис-
те місто з гарними будівлями, 
садами та городами. Скрізь 
ч у є ш українську мову і тіль-
кн зрідка німецьку. Молоді і 
вродливі українки в Черн1в-
йях н е одному нашому воя-
кові припали д о серця. Чер-
нівецький з'їзд - правдопо-
цібно ні один учасник його 
н е забуде . Ми. українці-над-' 
ніпрянці. зустрілися5 , тлт по j 
довгих сторіччях неволі З на- j 
т и м и братами й сестпамн бу- ! 
крвинцямн. Вороги, москалі; 
та австрійці. Божої іскри .мо-
болм д о України в серцях 

шені пишними садами, nnp– 1 Хмельницького та частини 
ком І будівлями. В універси- і Мазепиних і ш в е дськнх 
тетській бібліотеці бачили ми j військ після Полтавської тра-
багато українських книжок, і гедії. Під час . російсько-ту-
часописів і підручників. Далі рецької війни російські війсь-

славних козацьких наїцадкії 
не приспали. Це б у л о моє 
перше і останнє перебування 
и славній столиці зеленої І1у-
ковини. 

Кілька цивілів і студенток 
нас. гр)тіу старшин, водили 
По місті, оповідаючи історію 
Чернівець. Як сьогодні пам'я-
таю студента Луковнча, який 
цілими годинами' міг опові-
дати про історію якоїсь цер-
кви або історичної будівлі. 
Сгз'дентка Лютик говорила 
такою гарною літературною І 
мовою, що ми з штабс-капіта-: 
ном Дехничем радо слухали-1 
б її день і ніч. 

Чернівці нагадують мені j 
Чернігів з його чарівною Де-1 
єною. В північному напрямку 
в”ід міста, понад Прутом, npo-j 
стягається гарна долина. Пе-1 
риферія і центр міста іірикра- ( 

оглянули ми ботанічний сад. 
міський театр (подібний до 
київської опери, правдоподіб' 
но будови одного архітекта). 
катедральну церкву, церкву 
св. Д у х а ( д у ж е подібна до 
Ісакіївського собору в Петер-
б у р з і ) , митрополичу резиден-
цію '- монументальну будів-
л ю в романсько-візантійському 
стилі, залізничий двірець 
тощо. є 

Д о першої світової війни 
влада на Буковині була ав-
стрійська, а під час війни Бу-
ковниою управляв російський 
губернатор. Населення міста: 
українці, румуни, німці, жиди 
І МеНШІ групи ІНШИХ парадів. 
Українське населення скла-
далося переважно з міщан-
ремісників та селян. Наші 
провідники оповідали нам, що 
назва Чернівці походить ще з 
старослов'янських часів. 

ка окупували всю Буковину 
і довгі роки тримали під сво-
сю окупацією а ж д о миру з 
Австрією,яка перебрала Бу-
ковйну'п ід свою о к у п а ц і ю . ' 

Д о першої світової війни в 
Чернівцях було кілька серед-
ніх шкіл, я по селах чимало 
народних шкіл з викладовою 
українською МОВОЮ, ПОбІЧ НІ-
мецької. 

При цьому хочу згадати, 
що коли v i l корпус був' пе-
рекинутий д о Румунії і наша 
гарматна бригада спинилась 
біля Чернівець. батерія. в 
ЯКІЙ Я перебував, ночувала в 
одному селі, д е перед школою 
стояв пам'ятник Тарасові ЦІе-
вченкоаі. Командир батбрії 
капітан Словцов запитав то-
ді мене: „Здссь тоже Малоро--
с ія?" Я відповів йому: „Нст. 
здссь тоже Україна". Він ітзо-
яічно засміявся. Та по р е і о л ю -

Чернівці кілька разів були j ції я йому пригадав пам'ят-
сплюидровані поляками в ч а - н н к Шевченка перед школою 
сі війни з Молдавією, а також! на Буковині. 
з кримськими татарами, бо; Д у ж е добре пригадую, що 
це місто лежить на стратегіч- і військовий український з'їзд 
йому шляху. Побували" в Чср-'В Чернівцях вітали представ-
нівцях і війська Богдана 1 мини товариств ^Руська Бе-

сіда", „Запорізька Січ", Укра. 
їнських Студентів, представ-
никя Українського Народного 
Д о м у і ін. Пригадую й кілька 
прізвнщ, як Луковнча і Мін-
копнча, Шле від яких органі-
зацій вони вітали з'їзд вже 
НЄ пам'ятаю. 

СердечНі прийняття та по-
казн історичних пам'яток і 
оповідання при них на мене і 
штабс-капітана Дехнича (те-
пер інж. підполк. Д е х н н ч жи-
ве в Австралії) справили ве-
личезне враження. Ми поба-
чили на власні очі українсь-
ких патріотів, одо хоч і були 
під окупацією Австрії, але з а . 
тримали українську культу-
ру, традицію і віру своїх пре-
дків. У ж е в листопаді 1917 р. 
в курені Січових Стрільців 
б у л а сотня буковинців, одо 
боронила українську столицю 
від большевиків. 

Д о л я судила мені ще раз 
зустрітися з буковинською 
патріотичною молоддю в Ки-
сві 1941 року, десь в середині 
жовтня. Це буя Буковинський 
Курінь, який прибув на Над-
дніпрянодину, віривши, що 
там творитиметься українська 
армія. 

Буковинці увійшли до Кн-
сва відразу за німецьким пій-
сьі:ом, коли Хрещатик щ е па-

лав, підпалений совстськпми 
мінами. 2-го листопада б у л а 
зірвана св. Лавра, а 3-го зго-
ріла міська Дума . Буковннсь-
кий Курінь і українськими 
нацїональ н н м и прапорами 
маршував з піснею по Xpe– 
одатнку. Відразу по вступі до 
столиці буковинці вивісили 
український прапор на дзві-
нипі святої Софії і кілька р а -
зів ударили в великий, дзвін. 
Вони' мріяли, що розпочнуть 
національну роботу д л я Ук-
раїни, але так не сталося. За 
пару тижнів прибула ціла 
хмара гестапівців, і совстські 
шпигуни, повилазивши зі сво-
Тх криївок, негайно зголосн-
лися д о праці в Гестапо: Д о 
цього їх вже підготував Веріл, 
1 всі вони знали німецьку мо-
ву. Гестапо почало переслі-
Д5 вати не енкаведистів, а ук-
раїнськнх патріотів. Розпоча-

ЛНСЯ арешти буКОВИВЦІВ. Ка-
ГвТО :м скінчи а. СВОЄ ЖИТТЯ В 
бувших казематах Н К В Д , в 
яких розмістилось Гестапо. 
Частина організаторів Буко-
винського Куреня теж заги-
н у л а в гестапівських катів-
нЯх, а решта змушена була 
залишити столицю. Щ о б 
включитися в справу відбудо. 
ні! України. ТВОрИТИ ії збрОЙ-

ні сили, прибуло д о Києва ? 
еміграції й кілька десятків 
бувших вояків Армії УНР. зо-
крема, автор цих спогадів. 
ЛЛЄ, На ЖалЬ, ДОВГО НЄ доне 
лося бути мені в столиці, не-
залежно від того, одо я мав 
обняти організацію українсь-
кої поліції. Ції і події присвя-
ч у я в хронологічному поряд-
ку цілий розділ. 

Як я вже згадував. на .в ій-
ськовому з'їзді в Чернівцях 
мене вибрано б у л о делегатом 

стрінувшися з нею у своїй 
практичнії! діяльності. 

„Огляд Української icropio– 
графії" проф. Д . Дорошенка 
починається 1 перегляду ста-
роукраїнськіїх літописів ХГ-
Х Ш сторіч, і також т. зв. 
литовських -або західньо-ук-
раїнськнх Хронік. В дальшо-
му поданий'огляд інших пн-
саннх істоітнч^их пам'ятоїс та 
українських '"-'козацьких xpo– 
нік, спогадів і т. зв. діярію-
шів. У своїй' праці проф. Д о -
рошенко дпе сумлінний nepe– 
гляд і обговорення розвитку 
української1 історичної науки, 
починаючи від „Історії Русів" 
і від перших' спроб збирати 
історичні українські матерія-
ли у 1 8 - м у сторіччі. Зокрема, 
цікаві сторінки присвячені ді-
яльності товариств і комісій, 
зорганізованих представннка-
мн свідомого українства д л я 
вивчення 3-розвитку україн-
ської історії. „Огляд Унраїн-
ської Історіографії" проф. Д . 
Дорошенка не обмежується 
тільки 'українськими Історнч-
ннмн дослідами: обговорені н 
оцінені у в(ьому огляді також 
важливіші Іїраці чужоземних 
російських," гіольськнх І за-
хідньо-европейських учених, 
що стосуються української іс-
торії. Закінчується праця 
пррф. Дор(опґенка обговорен-
яям розвнт^у української Іе-
торії Д досіпдів, започаткова-

НИХ Михайлом Гру шевським 
у Галичині 1'потім пррдовжу-
ваних у Наддніпрянській Ук-
раїві. 

' В другій; частині видання 
надрукована праця проф. 0 -
лександра' Оглоблина п. н. 
„Украінс ЬЧ а історіографія, 
1917-1956'1! Фут поданий о е -
регляд українських Історнч-
них праць'та^досягнень укра-
їнської Істори.чної науки, по-
чинаючи з доби визвольних 
змагань аж" по сьогоднішній 
час .у Надд'іпрянській Україні, 
в Галичині! н а Закарпатті і 
Поза м.-жа.ми України, при ЧО-
му головну, увагу присвятив 
автор діяльності й заслугам 

j Михайла Грушевського і 
Дмитра Дорошенка. 

Завершенеє видання про ук-
раїнську Іеторіографію док-
ладним індексом'прізвнщ, щ о 
.::- а:е збільшує ЙОГО вартість. 
Переклад зроблений пп. ЮрІ-
см Луцьким (праця Д . До-
пошенка) і Романом Олеснк-
цькнм (праця проф. Оглобли-
н а ) . 

Користь від появн „ У країн -
ської Історіографії" велика. З 
ОДНОГО UOKV українські вчені 
дали чужоземним бібліотекам, 
інститутам' і окремим ДОСЛ1Д-
никам об'фстнвнпй науковий 
підручник української icTopl– 
ографії, я к ні і - дозволить їм 
будувати студії над украІясь- . 
кою історюю і проблематикою 
вже не виключно на підставі 
тенденційних, д у ж е часто од-
ностороннІхТ а то й ворожих 
матеріялів^ а л е також на під-
ставі українських історичних 
праць і дослідів, критично об-
ішкірених і Y оцінених aiiTopa– 
ми обндвох надрукованнв; у 
виданні бібліографічних ог-
лядів. Яке велике значення 
матиме для, дальших амери-
канських дослідів н а д icropi– 
сю України, Росії і Польші 
обговорюване т у т видання 
УВАН - - j . виявлять щойно 
найближчі' "десятиріччя. З 
ДРУГОГО боку, „ОГЛЯД Уi;na– 
їнської Ісяоріографії" Д . Д о -
рошенка й О. Оглоблина -
це надзвичайно цінний; під-
ручник длв^української моло-
ді , одо закНічус високі школи 
І аапочатцта-є свої наукові 
студії в американських і з а -
хідиьо-евр9пейськнх універся-
тетах, підручник, одо допомо-
ж е цій молоді знаходити а е 
тільки, те, чого треба шукати 
інколи цілими роками, але 
передусім те, іцо д а є напрям 
й оформлення їх дослідам і 
поглядам. !" 

Б. Кравців 

Кои:ннй свідодпій україилод. те 
кожна еиїдоиа j-краінка пважл-
ють своїм оСол'язком стоятш я 

на 2-нн Український Пійсько- Р " л : , х Уп^ШЯГЛ Народного 
вий З'їзд д о Кисва, одо відбув- 2 ? ^ ' Щ о в СВОІМ Ч ' ” ^ ч 
ся в червні 1917- року. По за-
кінченню п^ього з ' їзду Вій-
ськс.ннй Генеральний Комітет 
призначив мене членом Укра-
:їиської Військової Комісії, яка 
мала завдання переводити ук-
раїнізацію і формування ук-
раінських частин в Петербур-
зькому і Московському окру-
гах. Осідок Цієї комісії був у 
Москві. Після цього я мусів 
вернутися до своєї гарматної 
бригади в Румунію, від якої 
б у в делегований і стати д о 
диспозиції інспектора артиле-
рії Московського округу. В 
бригаді я застав багато но-
вих старшвн-артилеристів, що 
втекли сюди від своїх війсь-
нових комітетів. З МОЄЇ бри-

аоільшити ішдри Ідейних у к р ^ 
tttcbina пріщівнвків. 

ґадн?вони переводилися д о 
інших частий, 

Командир бригади ген. Я -
нушайтіс не. робив мені nepe– 
шкод. бо дам. збирався йти 
до шпиталю, щ о б пізніше пе-
реїхати ще далі. В піхотних 
полках корпусу, після невда-
лого наступу революціі.ноі 
армії, мітинги відбувалися по 
кілька раз ів-на день. Наказ 
ч. 1 голови Російської Д е р ж а -
вн Ал. Керенського з кожним 
днем розкладав армію і вона 
легко сприймала Комуністич-
ні гасла. - -



Ч. 4Х" 

ВІД РЕКТОРАТУ УВУ 

ШШШйВЙЬ 4-Л 'KJPESHff 1933 
55! Нг5Я і. 

Здасться, нема потреби ні-
кого переконувати у важлн 
вості наукових дослідів, вн 
ховуванні науковім кадрів І 
потребі наукових яфґумента 
ції для цілей, за яві амдгасть-

М під сучасну пору українсь-
киїі народ. Щ янтання в оче-
ввдні. Зокрема важливими с 
вояк для вас, українських 
емігрантів, що вийшли з Ba– 
тьківіцннн нв знак протесту 
проти чужого нашому наро-
дові панування. Тоді, воли на 
рідних землях . вороги укра-
їдокого народу, стараються 
вбити все, що українське, cno– 
тнормтн Історію нашого наро-
ду, калічити душу, молодого 
покоління і виховувати його 
в ' дусі безбатьківської іитер-
ндціональности, - на нас на 
чужннї лежать нелегкий обо-
ь'язок протне ґавитись цим на-
магашіям і зблизити час ocra– 
точкого визаоленця України 
в ворожих оков. Розуміється, 
неабияке значення мас в цьо-
му українська незалежна на-
уха. 

Український Вільний Уні-
верентет, який недавно свят-
куваа 35-ліття свого існуван-
ня, в міру можливостей ста-
бався вив'язатися з наложе-
них на нього обов'язків. Ося-
ги цісї науково - виховної Ін-
етятуції с безсумнівні. Цілий 
ряд учених, згуртованих у 
ньому, видання наукових тво-
рів, виховання нового поко-
ління кваліфікованих праців-
ників - це досягнення, які 
не можуть бути недобачені. 

УВУ теж сьогодні виконує 
не одну вясококорисну робо-
ту, хоч нормальна педагогіч-
на діяльність його дещо і об-
межеиа виїздом більшої час-
тинн українських студентів 
за океан по закінченні, або л 
без закінчення своїх студій. 
Однак, це не припинило, а, 
н:шпакн. СПРИЧИНИЛОСЯ ДО 
поширення наукової й досліде 
чої діяльностн Університету, 
в якій беруть участь усі про-
фесори нашої Альма Матер. 

Треба тут признати, що ма-) 

смо ще в цьому відношенні 
багато перешкод. Перш усьо-
го, дасться в знаки брак фои-
діа, потрібних для цісї цілі. 
Як загально відомо, видаянн-
ча діяльність с коштовна І 
особливо тяжка для недер-
жавних інституцій, зданих на 
допомогу еміграційного су-
с пільг тил. Щ о гірше пред-
ставляоться справа з міиі-
мального бодай винагородою 
для професорів, які хотіли б 
всеціло посвятитися науковій 
праці і дослідам. Нічого. див-
ного, що при такій ситуації 
дослідник часто змушений 
займатися заробітковою ро-
ботою або працею, яка не с 
зв'язана з його званням. t 

З тим більшою приємністю 
прнходнться к о н с т атувати 
факти, коли окремі люди, а 
то й установи, спішать з допо-
могою для УВУ, розуміючи 
важливість і значення цісї ін-
стнтуції. Останньої крім уже 
існуючих Добродіїв УВУ, ста-
ла ним українська допомого^ 
ва установа в ЗДА, якою с 
Злучений Український Аме-
рнканський Допомоговий Ко-
мітет, ода взяв на себе завдан-
ня вести регулярну грошову 
допомогу активним працівнн-
кам Університету. Дотації ці, 
хоч і не покривають потреб, с 
ТЯМ бІЛЬШ цінними, КОЛИ В :І:І-
гальному прнходнться ствер-
дити спадок жертвеяности ук-
раїнської спільноти па чужн-
ні для цілей, часто дуже по-' 
трібннх. 

Ректорат ' УВУ висловлює 
свою впевненість, одо ЗУАД 
Комітет й надалі спомагатнме 
нашу високу школу і наших 
учених щедрими дотаціями, 
що дасть можливість утрима-
ти в рівновазі нашу фінпнсо-
ву базу та здійснювати нпмі-
чені заходи до поширення й 
розвитку діяльностн УВУ. 
Українська ж спільнота зо 
свого боку належно оцінить 
цей шляхетний чин нашого 
ЗУАДК-у. 

Ректорат УВУ 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Вашингтон, Д. Н. 

У січні значно зменшився в Канаді 
торговельний дефіцит 

Оттава. — Статистичне бю-
ро повідомляє, одо торговель-
ний закордонний - дефіцит 
зменшився на 44 мільйони до-
лярів в місяці сіяні цього ро-
ку і анноенв тільки 11.600.000 
долярів, а рік тому, в 1967 p., 
він внносив 55,600,000 доля-
рів. В економічних колах вва. 
жають, що це зменшення тор-

тому, що Канада почала мен-
ше купувати товарів у ЗДА. 
Торговельний дефіцит Кана-
ди із ЗДА в січні цього року 
становив тільки 58,200,000 до. 
лярів, а в тому самому місяці 
1057 вік виносив 127,100.000 
долярів. Уряд прем'єра Д і -
фенбейкера старається про те, 
щоб Канада мала зріввова 

повільного дефіциту настало женим торговельний бюджет. 

Літераттрно^Мистецьісии Клюб у фІІЛАДКЛФІІ 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО 

в OT,OT.v 8-го БЕРЕЗНЯ 1658 р. - о к.л. 7:30'поч. 
відбудеться в Домі Союзу Українок Америки 

Д О П О В І Д Ь д-ра Івана ЛВСЯКА - РУДШЩЬКОГО 
!і : т.-М'.'; ШпеЯГЛер І ЙОГО ДОКТршШ. 

. Прохаємо прибути! Управа Клюбу 

Загальиі Збори 15-го Відділу 
У . НІ С. ..Л ..J..UHU". 

2-го лютого Ю58 відбулися 
чергові звичайні Загальні Збо. 
ри Відділу ч. 15 УНС ,.Укра. 
ша" в Вашингтоні, щ о . діє на 
терен! т. зв. Метрополітальноі 
Округи Днетрнкту Колумбія. 

Збори відкрив предсідиик ВІД-
Д'-іу д-р Зенон Ннжанківськва; 
його ж І вибрано предсідииком 
зборів. Секретарем був п. Іван 
Малииовськйй. 

Збори ці завершували перший 
рік діяльностн Відділу ,,Укри. 
іна" після Його реорганізації в 
минулому році. Відділ aacuoaa– 
но в 1951 році з ініціятнвн ДІ-
яльного громадянина столиці п. 
Марвена Гречана, який і був 
його першим головою. На жаль, 
голова хворів, потім опустив 
Вашингтон, і Відділ існував да-
лі пасивною силою беаваадно. 
сти. Аж останні Загальні Збори, 
получеві з громадською ua– 
радою з участю гол. предсід. 
ішка УНС п. Д. Галичина, ре-
дактора „Свободи" А. Драгами 
і орган, референта УНС д-ра 
Я. Надоха в травні J957 надали 
Відділові нового розмаху. Із ко-
роткого звіту уступаючого пред-
сідннка. а особливо з основного 
звіту фінансового секретаря 
д-ра Ярослава Гелети, видно 
було цю розкошну й поглибле-
ку діяльність Відділу, чи рад-
ше. його Управи у звітовому ро-
ці. Доказом цього хоч би саме 
поширений членства майже на 
сто відсотків. Збори показали, 
одо Відділ „Україна" стоїть те-
пер на певних і здорових осио-

січна 1854 р „ЗГвраІнськнм 
Дкем." в стейті Мкш^ґен. а ме-
Лорн міста Дітройту і Гемтрем-
і:у видали таку сану прокляши 
цпо для згаданих bjiCT. ВІКО ЦІД 
середи 22; січня ц. p. українські 
національні іфалори повівали 
и а УІУДОВВХ J? українських бу-
днвках Дітройту та давали до-
кал, що за українською гроиа-
дою в її святкуванні стоять 

та" та сумівській оркестрі 
.Дніпро". 

Вже у вечірніх виданнях ве-
1 лінл дітроатські щоденники по-
міствля зввмки та звідомлення 
про відбуту академію. 

Од. М. 
^ ' ч З ? ' У -

Шмкаго, Ілл. 
Внокваа ,іМччіа ^ЬзоАдо". 

урядові чинники країни. В неді-
.".к.. 26-го СІЧИЯ-Ц. р. в пврсдпо-
лудкевнх родавок церкви були 
ГіераПОВНеНІі ВІРНИМИ, 'ЯКІ 3 ПО-
ваіх)ю вислухали богослужень з 
молитвами за кращу долю иа-
шого народу. По полудні npoo– 
тора зал я Українського Народ-
ного Дому висе перед ррзпочат-
тям святочно^ академії .була 
вщерть виповнена' громвдянст. 
вом, серед якого видно було 
багато молоді. Точно о год. 3-й 
по пол. сумівська оркестра 
, ,Дніпрр'! в і д о г р а л и апель , ПІД 
звуки якого піднято укроїнсь-
кий та американський держав-
НІ прапори та прапори від при-
явннх організацій, прн одночас-
иій дефіляд1 комбатантгькнх. 
громадських і молодечих opra– 
нізацій та обох і Відділів. Укр. 
Золотого Хреста в одностроях, 
п ід проводом ген. м. Крага. Ор-
кестра відосрала дальше амерн-
ханський і український ішц1о-
нальні гіімші, а. голова bttrtpo. 
політального Відділу УКК д-р 
Деїшс Квітковськхй відкрив 
свято короткою змістовою npo– 
мовою. -Після викова нив двох 
точок програми о р . к е с т р а ю 
.Дніпро", під батутою д-ра В. 
Кушніра, прнсгуллеио до ” від-
чнтання проклямацій „Уираіи-
ського Дня" для стейту Мншн-

„ „ . „ „ „ . , . „ . ген та-мІстЛітройту й Гвмтрем-
вах І що полоана в тому заслу-Іку. В Імені перепшодженого гу-
га дотеперішнього фінансового J беркатора прокламацію відчи-
секретаря.; Це призвання п0-
твердили Збори теж тим, ЩО 8И-
брали д-ра Гелету одноголосно 
новим предсідииком Відділу. 
Крім нього увійшли до Управи: 
проф. П. Ковалів і д-р О. К"-
тик - Степанович як заступиикн 
предсідника,, п. Остап Звяіок 
як фін. секретар, поні Рфза 
Сьокало, заст. секретаря, пані 
Ірнна Ставвнча, 'касир, та пп. 
В. Семців і Ф. Сурмай як члени 
а д-р 3 . Ннжанківськнй. п. Е. І сусіднього міста Гемтремк від 
Скоцко та І. Ярмала як KOBT-J; п" ” 
рольна Комісія 

Між плянамн діяльностн Збо-
рн поставили на першому місці 
ціль збільшити стан членства 
так, щоб Відділ, став повиоправ-
ним і вже. на наступній Конвен-
ціі УНС міг виступати само-
стіяио зі своїм делегатом. Цим 
разом він мусів получктись - а 
іншим Відділом 1 вибрати спіль-
ного делегата, яким став новий 
предсідиик, д-р Я Гелепч. 

Дітройт, Щиш. 
Відзначений 40-річчя Укроїм. 

(1.U01 Дгржавнолтш. 

' Метрополітальяий Відділ' Ук 
раїнського Конгресового Комі 
те ту в Дітровті, під умілим npo– 
водом адвоката д-ра Дениса 
Квіт:ювського, ввказус живу ;v.– 
яльність. яка проявляється в 
різних ділянках нашого громад. 
ського4 життя, що належать до 
обсягу діяння Відділу, а особ. 
лнво відзначусться у святку-
ванні річниць проголошення ук-
раінськоі незалежної держави. 
Цьогорічне відзначення 40-річ-
чя української, державности від-
булося в правдиво мяяіфеста-
ційний спосіб. Губернатор стей-
ту Мишиґея М. Вілліямс nporo– 
лосив проклямаціею день 22-го 

"^хч^ч^Ччччччччччч^^ччч^:ж-:^^і^^ SKSHSS 

Український Конгресовий Комітет Америки 
ВІДДІЛ у ФИЛАДЕЛФИ 

ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО 

Неділя, 9-го березня 1958 року 
П Р О Г О Л О Ш Е Н А 

ШЕВЧЕНЖ?СЬКИМДНЕМ у ФИЛАДЕЛФІЇ 
Того Ж дйя. 

в неділю, 9-го березня 1958 р. 
- в і д б у д у т ь с я — 

для вшануванню ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ УКРАЇНИ, а саме: 
О ГОД. 2;S0 ПО ПОЛУДНІ , 

КОНЦЕРТ для МОЛОДІ 
у виконанні учнів Шкіл ^країнознавства прн українських католицьких і право-
славних парафіях, як теж шкіл ..Учительської Громади", цілоденних українських 
шкіл при українських католицьких парафіях, учнів Музичної Студії проф. Зої 
МАРКОВИМ, скрипкового квартету учнів проф. Яра МИГАСЮКА. дітей. Дитя-
чого Садочка ЗУАДКомітету, .як теж членів українських молодечих організацій 

ПЛАСТ. СУМ. ОДУМ і МУН 
Слово про Тараса Шевченка скаже учитель В. О. ГРНМАЛЯК. 

Акомпаньювати буде дітям п-ні Наталія ВАПДА. 

О ГОД. 7:30 ВЕЧОРОМ 

КОНЦЕРТ - АКАДЕМІД 
якої програму виконають: 

Д .р Антін КНЯЖИНСЬКИИ (промова) співак Іван ҐС-Ш. скрипаль Яро МИ-
ГАСЮК і Леся МАСЮК (леклямація). як теж ЖІНОЧПП ХОР Відділу СУА під 

керуванням Ірини ЧУМОВОІ. 
Акомпаиьюс Богдан ПЕРФЕЦЬКИП. 

Обидва КОНЦЕРТИ відбудуться 
в залі УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО КЛЮВУ у ОИЛАДЕЛФЦ 

при вул. Фреяклін, ч. Я47. 
о 

ВСТУП на КОНЦЕРТ для МОЛОДІ — за добровільними датками. 
иа КОНЦЕРТ-АКАДЕМІЮ за програмками в ціні - S 1.Л0 І S 1.00 

Місця НОМЕРОВАНІ 
є 

ПЕРЕДПРОДАЖА ПРОГРАМОК у Кооперативі БЛЗЛР. вул. Френкліи, ч 

Дохід з Ьпірези призиачеянй иа Фонд Шкіл Укряїнозиавствя у ФнладелфіІ. 
в 

Запрошуються всю українську молодь Филаделфіі до участі в пополудневому 
Концерті, як теж вге Українське Громадянство до участі в Концерті-Академії 1 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ 
ВІДДІЛ у Филаделфіі 

тав його відпоручних И. Сулі 
вав, заступник головного про-
куратора, підиреедкночи в даль. 
чий промові, ЩО прокламація 
„Украінськго Дня" с nonope– 
дженням'акту відновлення ук-
раїнської держави в недалекій 
майбутності. Ярокллмацік) м. 
Дітройту відчитав мейор міста 
Міріяні, при чому зазначив, що 
вія гордий з вислідів праці у..-
раінців в місті. Проклямацікі 

читав пан Зеяон Стельмах, 
звернення УККА п. Іі:ан Іван. 
ну.:. Головну святочну промову 
виголосив проф. д-р Роман 
Смаль - СтоцькцЙ, голова НТШ 

Аміфиці, який, залишаючи 
звичайну святкову фразеоло. 
гію, старався в тверезій науко, 
ній формі з'ясувати, які причн. 
ки склалися иа- и-. що. ми.. не 
могли вдержати, нашої держаа-

І ноі ти. та які масмо перспективи 
для іі відновлення. Промова 
д-па Р . ГH.L,-ІЬ-СТОЦЬІ:ОГО 3 ОГ-
Іляду иа особу промовця і иа 
його уміло умотнвошиша підхід 
лп справи нашої, державности, 
зробила велике враження ва 
присутніх. -

Атракцію мвстецької части 
.нн був перший іінступ новола-
снованого хору „Трембіта",' під 
мистецьким ::ерішпщтвом проф 
Кирила Цепеиди, який своїми 
ПО-ММСТеЦЬКИ ВИКОНЯКИМИ ТОЧ-
ками дас запоруку, що стане 
високої цінности х а р а л ь п ою 
одиницею. Дві деклямації виго-
лошені вміло нашими юними л . 
Калиннченком і В. Погорілим 
дали, доказ, що наше молоде 
покоління йде в любові до Бать. 
ківшнии слідами своїх батьків. 

Привітальні телеграми й пи-
сьма надіслали: г у б е р н а т о р 
стейту Мишяґеи м . Вілліямс, 
:сонґресиеи А. Вентлі, представ-
кнцтва поневолених Москвою 
народів та багато визначних 
американці!!. Окрему телеграму 
з привітом надіслала голбва 
Міської Рада в Дітройті п. Ма-
рія Век, з причини захворінпя 
не могла взяти участи в святі. 
У схвалених резолюціях внсу-
нено прохання до Уряду ЗДА, 
щоб цей Уряд із трибуни ОН 
домагався звільнення понево-
лених Москвою народів, а особ-
ливо України, яка може відог. 
рати велику ролю в усталенні 
спітового миру. 

На закінчення мистецької ча-
стинн Українська Капеля Ван-
дурнстів під мнетець:им кер!в-
иицтвом Григорія Китастого 1 
Володимира Вожака виконала 
на високому артистичному рів-
ні низку патріотичних пісень. 
Співом гимну „Не пора" закін. 
чеио акадвміію. 

Від'довгих літ Дітройт не оа-
чив. такої кількости прнявннх 
на академії. Залп Українського 
Народного Дому могла ледве 
помістите коло 2,000 осіб, а ба-
гато громадин не могло дістати 
місця на залі. Відрадним явн-
щем була велика. участь в ака-
демії нашої молоді, починаючи 
від Пласту і ЮСУМА. а кінчи. 
ючн на шкільній та увіверси-

Українське Театрально-Музнч-
не Т-во „Нова Сцена" вже 5 ро-
кіа проводить свою культутжу 
працю в нашому місті. Правда, 
праця Т-ьа повинна розпивати 
в однаковій мірі музичну і те . 
атральну' діяльність. Т а чо-
муоь саме більша успіхів і npa– 
цД виказує сама-'севзральна д!-
ЛЯНКВ, хоч МУЗИК у нашому МІС 
ті небракус, які повинні б згур-
туватнея 1-роавниути свою д1-
яльність. само у музичному те-

Іатралцному Т-ві. Поєднання і 
співпраця цих двох діддоок ми. 
стецтва дали б кращі можлнво-
ст. до - роааою музично - теат-
ральннх Імпрез як прим, поста' 
ноія:а. музичних комедія one. 
per, ревій : т її. У Шн:::іго не 
брдкув добрих співаків, акторів, 
танцюристів, та мимо того мн 
українці на спромбглисв ва ви. 
ставлення якоїсь музичної речі 
яи це з успіхом роблять інші 
нац. групи:'німці, литовці та 
поляки (останні мають за со-
бою вистд вданих крім ряду 
оперет, декілька опер). 

А чар рідної пісні, слова npo– 
голошеного із сцени все ж таки 

на глядача у цю тану важ-
ку для театру кіново - зателеві. 
зовану еру. 

То Ж не ДИВО, ЩО КОЛИ ..Нона 
Сцена" виступить іа поставов-
кою. якоїсь театральної штуки, і 
то все любителі рідного жввого 
слова та глядачі і снмпатихн 
ЦЬОГО беЗПретеНСІЙНОГО Т-ііа, ЩО 
серед важких і несприятливих 
обставин провадить в и с о к о 
К У Л Ь Т У Р Н У роботу , г р о м а д -
но приходять на всі Імпрези 
ІН. С". ' 

Одною із останніх Імпрез 
,Ноної Сцени" була прем'сра 

комедії на 4 дії Миколи Куліша 
,.Мкна Мазайло", яку граио 14 
грудин м. р. на піввічно-зах. 
частині міста, а 2-го лютого б. 
р. на пол. частині. Комедія 
,Мнка Мазайло" річ не легка 

до постановки. Багата своїми 
персонажами, типами 1 ситуа. 
ціямн. З приємністю слід а ід . 
іеркнутв і висказати признання 

за працю режисерові п л і Е. 
Кулик, та цілому ансамблеві з а 
дуже старанне вияедевял щту-
кя, що переступило межі ама-
торства, 

п-ні Л. Сабадаш. Вона вивела 
свою ролю старанно із великою 
свободою, дуже добра у харак. 
тері і характеристиці. У п-т 
Сабадаш „Нова Сцена" набула 
дуже надійну силу. Зрозуміла 
деяка трема у першій виставі 
зовсім пройшла у наступній. 
Роля Дядька Тараса спочивала 
в руках досвідченого .артиста 
а І. Матулка. котрий створив 
тил, що. вповні відповідав сво-
йому завданні 1 задумові авто. 
ра. Вже саму його появу н а сце-
ні. публі:са нагородила оплес. 
ками при отвертій сцені. Мокі. 
"-.чі п і'.. Наконечний поширив 
скалю своїх сценічних nepcona– 
жів від елегантного Тібора у 
„Синьому. Лип", через ' добро. 
душиого Сірка у ком. „За дво-
ма зайцями" до хмурного сина 
Мазайла.-що ще хоч,е бути; й 
Квачем! — Провів свою ролю 
обдумано, та створив гарну гру 
Із своєю партнеркою. Не було б 
зле. якби в деяких сценах був 
дещо більше рубашннм. 

Баронова Козино - п-ні Е. 
Кулик бездоганна у ножному 
відношенні, У сцеці лекції з Ма-
зайлом створено дійсно концерт 
гри! 

У грі товаришів Мокія па-
нове Л. Цепинсь:сий і М. Орлич 
відчувалося у першій" виставі 
нерівність і певна злегноаажеа. 
ня епізодичних, роль. Це не сміє 
бути,.бо чи рола довга чи зои-
сім коротка, є в п'єсі рівно важ. 

І лнва 1 треба П старанно 1 на-
:лежно виковувати. Адже ' із 
якоюсь ціллю автор спровадив; 
ті персонажі ва сцену і вони 
творять цілість. Коли , навіть 
найменше колісцятко у машині 
не працює, то вона кульгає і не 
йде.- Якраз не легковажеяия 
епізодичних роль, с свідоцтвом 
акторської зрілостн. 

Д ід Чумак - п. О. Вдовнчеи. 
::о І д ід Запорожець— М. Хамів 
с дуже добрі. Величавий кіш 
квітів від Літ. Мистецького 
Клюбу, що ним нагороджено ре-
жисера 1 артистів, був подякою 
за гарно проведений вечір. 

Нанівець декілька завваг. які J 
і'.п.-іпну ті. корисно на успіх нн-
отави, якщо ще П будуть ста. j 
вити. 

Декорації у першій виставі 
при темних котарах яе надто 
корисні, краще куліси іа нутром 
хати. Світляні ефекте треба ко-
нечио нададвати. Невідповідне 
освітлений сцени послаблює 
ефект, головно тут. де внетупа. 
югь духи і д е зміна світла му-
сить бути скора і різка. 

Як довідуємося. 8-го березня 
б р. заходом „Нової Сцени" і 
'чоловічого хору „Сурма" відбу. 
ДеТЬСЯ У р о ч и с т и й В е ч і р ІО Н.1-
годи 144.ТИХ роковин і з дня иа-
роджекня Кобзаря України Т. 
Г. Шевченка. Програма вечора 

У ЦІЙ; рубриці друкуємо" з првзяавиям і подякою Імена тих 
громадян, що прислали свою' пожертву на фонд і передплату 

д а т и ч о г о ж у р н а л у „В Е С Е 1 К А". 

П. А. Сабатковський у ти 
TV.TI. ні ft ролі створив дуже доб-! далеко відбігає від стандартних 
рий тип збаламученого жадного академій, на зміст П складасть-
почестей міщанина, а чому (ся виступ нашого' репрозеята 
вловні піддержувала його дру-
жина Лина і пні С. Цепикська. 

, ''.'yj' и. 11 по ; і, що за всяку ціну 
Гбажала стати Мазсніною. и-ні 

В. Судима - Деннсеяко у ролі 
Рвин і Л Веидпавська-Рома-
неико у ролі У лі, внесли па сце-
ну чар молодооти, красу, живу 
г р ч та прегарне опачовання 
своїх роль із підчеркненням 
хитростн у Ринк 1 сантамеяту в 
Улі. 

Заслугою „Нової Сцени" і іі 
режисера є здібність 1 уміння 
підшукати і притягнути нових 
людей до співпраці. Цим ралом 
у. ролі тьоті Мсті задебютувала 

тивного хору „Сурма", сольо-
сціни знаних солістів п-ні Л 
Опихаиої — сопран і д-ра І. Ру-
давеького — баритон, та у ви-
конаниі „Нової Сцени" теат-
ральиа Вистава. Н. Г. Русоаоі, 
котра відтворює історичні фак-
ти із'життя нашого Великого 

't loera п. и.'Вечір в Яготияі. -
Новою великою прем'єрою 

„Нової Сцени", над якою Іде 
праця, буде ..Людина із довгим 
носом". Це вільна сценічна пс-
рерібка Е. Кулик, знаного CBU 
тової слава 'твору Е. Ростанда 
,.Снрано до Вержсрак". 

Степан Богуй 

Конщсм^ц LJMHCOH npwuQHye звільните 
з департаменту оборони t,WW прадівнинів 

Вашингтон. -^ Голова Ко- "” —тш-
місії Збройних Сил в Палаті 
Репрезентантів демократнч-
ннн конгресмен Карл Вннсон 
І републіканськии конгресмен 
з Іллияоіі С. Арендс та демо-
кратнчния конгресмен ІЗ Те-
і :с а су По.. Д ж . Кіл дон внесли 
законопроект про реорганіза-
цію департаменту оборони 

лістів. Щ три коягресмени 
вввслн свій законопроект, хоч 
недавно секретар оборони Ніл 
Г. НекЕлрои заповів, що пе-
редбачас зміни в своєму де-
ппртаменті і думас його зре-
формувати подібним cnoco– 
боМ. ЯК ЦЄ зробив Тепер КОН-
гресмен Вннсон. Між іншим 
три секретарі окремих родів 

збройних сил мали б стати 
Згідно з цим проектом треба б членами Крайової Ради Обо-
з Пентагону звільнити 1,800 рони. Конгресмен Внисон є 
цивільних працівників, злік- і проти того, щоб був тільки 1 
відуаавши там 14.̂  відділів, шеф штабу для армії, летун-
залишивши тільки "в00 циві- ства і фльоти. 

Японія таврує Москву за її політику 
супроти Німеччини й Заходу 

Токіо. -4jt Яоонськиі”і пре 
м'ор Нобосуке Кіші, відпові-
даючн совстському прем'орові 
Ніколасві Булґанінові на йо-
го ноту а 10-го грудня мни. р. 
З залИЦЯНЯЯМ ".і одночасними 
погрозами, цілком солідари-
зувався з відповіддями захід^ 

Увага 

ніх держав. Вулганін прислав 
тетській молоді. Академію під-1 Японії того свого листа, май-
готовив Ювілейний Комітет, j ж тотожяього з лнетамн, ма-
який вив язався бездоганно із ^ . л „ , 5 я „ „ „ в „ „ , o v i n 
своїх завдань Із зібраних на с о в о ТОД1 розісланими захад-
святі 1.300 долярів приділено ній країнам. Японський пре-
відповідні дотації на Украіясь- і м'ср гостро відповів на закиди 

Народний Фонд, НТШ. І щ о д о в ійськово-обопонних со-
юзів держав вільного світ)', 

прн Вевн Університеті в Діт . і В і н в з я в в оборону Зах ідню 
ройті, а також хорові ,.Трембі.' Німеччину - і приписав Совс-

Фонд поїздки Капелі Ваядурис-
"'” катедру українознавства) 

там виключну вину зп теие-
рішній поділ Німеччини. Він 
ствердив теж, що Совстк 
ШТІ'ЧНО продовжують ненор-
мальннн стан совстсько-япон-
ських взаемнн, н е підлисав-
шн з Японією до цього часу 
мирового договору у зв'язку 
з відкиданням слушних япон-
ськнх претенсій до японських 
островів, забраних Москвою 
В єдиному пункті Японія со-
лідаризусться з Совстами: в 
домаганні негайного припН-
нення ядрових експсрнмеН" 
тів, без тих передумов, що їх 
ставлять З Д А 1 Англія, інші 
два посідачі атомової зброї. 

С П И С О К ч. м. 
Пвмдилввв 

Т. ІІиколайчук, Цю Врівейж 
A. Гарзус, Щнкаґо 
І. Гаадзкеимч, Флінт 
9 . Лісвгівичь НЗишаге 
Д. Цптрвввн. Св 
Д. Д^ьиевич. Рцчев^вц 
Л. Kpyiiw;o, Шшііні-і 
М ВИНИК HJO Пори 
( . Х.імії), Піні:аго 
Д. ІГимашішшс, Шикаго 
Ц. Щцтууцзі, Фидиделфія 
І . Дішацьки, Фн-тадл-іфія 
B. ('і.1."ііи.ькн.й, ПІліичЧі 
Д. Е. І^ояіс Вря^лин 
Я. Федиш, НорквІл- ' 
Д. Ваторфн-тви, Шикиги 

5 Щкллр. СудПурі 
MlaioK, Троктоя 

Г. Кімі-идюк. Асторія 
В. Воираький.-Врідж.порт 
М. Ремчук, Мгяцт г І 
A. Сова, Прер. д м ШІя 
B. І'омцинліни, Іісллефояте 
А. Г^.ть, Кридиіпорт 
І. Холодник, КЛІВ.ІСЦД 
Н. Миколишии, Ро.тфтон 
D; Коетюк, Гкйзлетои 
Л-р Ю. Ииилишин, 

І 
. і 

Д. Кузіи. Ніоирк 
Я. ч?РАУС С Востон 
ю . itoax, Рвчеетер 
ІІ. Отруж. Джам. Пліва 
3. Бабяи, Кетояеаіх -' 
Гр. КАТ. У tр. Цвмим Пвве. 

Марії. МекКіс Рокс 
С. Зубалц Лорейн 
Д. молодовець, Чі'сті-р 
Д .р О. Наплюй, Трситон 
М. :іеніїк, НІикаґе -
B. Cjc.Ta. Срід:киорт 
C. Гордннсьішй,Влрони 
Д.р Г. Гук, Віллярд 
В. Оноиріоиі:о, Шнкаґп 
t Васнячук, Шикаго 
ІІ. КОРТИК, Бронкя 
.М. Свідерсьвин, Скеяевтеді 
П. Квасовський, Таберіг 
І. Івашиняс Гемтремк 
І. і Н. К:ІЛННШІСІ,КІ. БаЛТІМОр 
A. СШко, Лейнауд 
.4. Витницькнй, Ню Норк 
B. Новіцький. Ьоффало 
О. Коетюк, Гейхіетон 
Д-р Ю. .Маї:оіи'і,к-иГі. Лаикгтер 
Г,. Титла, Врук-тин 
.А, Веоаго. Филаделфія 
Г. Лмічук, Врояке 
Ю. Добровольська, Шнкаґо 
М. Криі”іиний, Кап cat Ситі 
В. Візничак, Дітройт 
Ю. Мохкач, Вофф:іло 
Н. Кушнір. Фм.таделфія 
0. Шуя, Л орейд 
Р. Теиктило, Колдейл 
B. Керннцькнй. Діттюйт 
1. Кринильккй, Бвуилаш 
П. Hoop, Воффало 
М. Лихсіят. Флінт 
C. Цвтроиін. Алтуня. 
І. Шдлерягорв, Дітройт 
М. ВДурмо. Вотерфорх 
С. Шівиа. і'ічмо.,д Гід 
М. Кисіль, Воетои -
L. Собемко. Ню Йорк 
1. Озир, Оліїти 
Т. ГоллСк-мий, Ті)уиГганервІл 
о. Ю. Воднир. Віидсор" у 
Mb В?уцайлп. ВИВН9ВВ Фо.ТЛс 
0 . Карний, ЛПігнсаііо,тіо 
.М, Сажідькийі Тороите 
1. Скпоба,чі Оліси 
М Чнсек, Лруклин 
ІІ, і;. 1111111 ч. АсторІм 
Мь Сама, филаделфія 
Ю. Прачка. Рарітаи 
0 . Сняль, Швкаго 
0 Штогрнп. ФнладелфіВ 
К, Козиря, ШикаГо 
1. Валараб. Фнладпяфія 
1 і;...іін, Воф4вьм 
К Вод на рун, Шоарк 
Б. (".-мІ.Іі, Д:і.-.-рлі ( леї і 
М Содова. Рееедв 
А. Котнк. Ню Брітейя 
Я. Горобець, Влмвирв 
М. Воловтинович. Кдвоабет 
Р. Батицький. Салим 
I Рабкевнч. 'Клівленд 
І. Даівак, Филаделфія 
Ю . 'if І .- .ІІ'Ч.. Г.урГг.ші. 
II Коцюба, Вуигакет 
і І "І”ММ.ІІ. Филаделфія 
Д.р м. T.-p.-i.-HLKuft. Шикаго 

З 

1.00 

І' а а і' м -Ц-л'ч 

Раніше ирі'і ...І.'ШІ-НІ. S z,BOO,KU 

І ' а .і . . м її t– .- . 

4 2,118 03 

9 з.ігз.бо і глави 

t Й,ОЗЙ.М 

9 54x0.75 

тмшмт поиєртан 
ФОНД KAUFJH ЕАНДУРНСТПІ 

'просямо тіосааати иа адресу: -
Р Friends of the Ukrainian BandurisU 

Cborus — P . O . B o x U9 --
Detroit 12, ЛіїсЬ"., M. Si'A. 

Вступайте в члени Украівеьиого Явфвдвиигв Союзу І 

дяr^^У^ДsP^e^ммrд^Г^r^r^^г^^^чtH^ 

ДІТРОЙТ! Увага ! 
ФЕДЕРАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ стейту ШИНГЕН 

І МЕТРОПОЛІТАЛЬНИЇІ ВІДДІЛ УКК А в ДГТРОИ.ТІ 
илпиггопяоть СПІЛЬНО 

в неділю, 9-го березня 1958 р. 
о год. 2:S0 по полудні 

в :шді УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ н ДГГРОПТ1 
прн цул. Миртів, ч. 4053 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО 
Святочну промову ВИГОЛОСИТЬ ред. Богдан КРАВЦІВ. 

Мистецька частина повністю у виконанні 
славної'КАПЕЛІ ВАНДУРИСТТВ ім. Т Ш Е В Ч Е Н К А 

БЕРЕЗЕНЬ - місяць НИИШНИ 
П Л І Ї К І Л Ь Ш Л 

ВЩРОДАІ^А ЙЙИЖОу 
^ (ТГО^КОМПЛЕТНИХ БІБЛІОТЕК 

-у ЗА ПОЛОВИНУ ЦІНИ' ^ 
За Іиформпціямн пишіть яв адресу : 

Ukrainska Knyharnia ” 
19157 Wexford Strwt ' ^ 

DETROIT 34, місь., USA 

УВЕСЬ ДОХТД П Р И З Н А Ч Е Н И Й НА КУЛЬТУ РНО.ООВГГНІ ЦІЛІ. 
КОХПТЕТ 

Книжкова НОЦЩ4 
Д-р П. МІРЧУК 
В НІМЕЦЬКИХ МЛИНАХ СМЕРТИ 
Спомини я побуту в' ншецькіСС тюрмах і коицлагервх 

1941 - 1МЗ. 
Ц і н а : SJ2.00 

Належність слати ТІЛЬКИ ЧЕКАМИ або 
ПОІІІТОВЯМН ПЕРЕКАЗАМИ: 

P. p. Box .441-. Jersey Ctty, N. j . 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 4-го БЕРЕЗНЯ 1958 Ч. 41. 

В П Р А Ц Я 
Є HELP WANTED FEMALE 

- D I E T I T I A N 
Experience, capable of assuming 
responsibility tor dietary depart– 
ment. New kitchen' assistant 

dietitian on duty. 
EXCELLENT SALARY 

NURSE 
ANESTHETISTS 

Surgical suite and P. A. R. 
starting Salary S 500 Plus, 

callback pay. — Anesthesio– 
logist on staff. - ALSO 

REGISTERED 
NURSES 

SURGICAL 
NURSES 

Модерний 160'ліжок шпиталь. 
Новий "air conditioned".' 

Багато користей. Постійна 
праця. Досконала платня. 

Голосіться. 
пишіть або телефонуйте до: 

С W. H1LDRETH. 
Administrator 

St. Оlaf Hospital 
AUST1N, Minnesota 

Конгресова комісія ухвалила більш, доларів 
на збільшення платень федеральним 

REAL ESTATE 
аллялтпттпппллптллла 

ДОМИ до ПРОДАЖУ І 
і 12 мешк.. біля Бронке парку, і 

Олнвне опалювання. Доб- J 
рий прибуток. -Ціна - і 
S 31.000. Готівкою 5 7.000. -' 

ІЗ мешк.. на 174 вул. біля J 
Бродвею. S 2.000 чистого і 

і прибутку. Ціна S 35.500. Го- J 
тівкою 58.000. 

і 8 мгшк.. на 158 вул. Броиксу і 
і за S 18.500. Готів. S 3.500. J 
J 16 мешк. на Джексои Гайте, , 
і 53.300 чистого прибутку, і 

Ціна і 78,000. 
Вигідні умови сплати. 

В кожному домі с вільне 
мешкання. — Дзвонити: 

AU і ні"! 
до 10-ої зраня та 7-0 веч. 
W O T W O T W W W W W W O T 

Нові видання 
' МИТРО ПАСІЧНИК 

З ВИШНЕВИХ САДІВ 
вбірка ноаель і оповідань 
т з Ілюстрадіяив. 

ПІШв 51.25 
Замовляйте: 

" 5 У О В О D А" 
Р. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

Вашингтон. 
Справ Пошти і Цивільних 
Працівників ухвалила законо-
проект, згідно з яким 1,500, 
000 федеральних працівників 
дістали б збільшення своїх 
платень майже на більйон до-
л я рів річно. Між ЦИМИ праців-
ннкамнчс більш як 500,000 
поштових працівників, і коло 
одного мільйона ЦИВІЛЬНИХ 
федеральних працівників. 
Поштовики мали б дістати 
збільшені платні пересічно на 
15','. шо збільшило б видат-
кн державної скарбниці на 
389.000.000 долярів річно. Цн-
вільні урядовці мали б діста-

працівникам 
Комісія для ти збільшені платні пересічно 

на 1)'('. і це коштувало б де-
партамент скарбу 580.000,000 
на рік. Цей. законопроект 
прийнятий поважною біль-
шістю. і тому можна сподіва-
тись, що його прийме КоНГ-
рсс. Минулого року Конгрес 
був ухвалив законопроект про 
збільшення платень поштови-
кам і федеральним працівни-
кам.-але президент Айзенга-
вер не підписав його, бо Кон-
грес не подбай про фонди на 
те збільшення, і воно могло 
б було відбуватися тільки 
шляхом збільшення федерал ь. 
ного заборгуваня. 

ЗДА видали в 1957 році закордоном 
27 більйонів долярів 
- Департамент федерального ч уряд)'' деяким Вашингтон, 

торгівлі повідомляє, що аме-
риканські долари і надалі бу-
дуть відходити закордон, хоч 
в ЗДА с мала, економічна за-
тримка. ЗДА видають свої до-
лярй закордон в таких цілях: 
імпорт товарів із чужих кра-
їн, видатки американських 
туристів" у світі, видатки на 
утримування американського 
війська в чужих залрнязне-
них державах, приватні інвес: 
тиції американців в закордон^ 
ні підприємства та дарунки 

державам. ЗДА видали в 1957 
році закордоном 27,100,000,-
000 долярів,. це значить на 
1.400,000,000 доларів більше 
с порівнянні з 1956-им роком. 
Та збільшення у вивозі до-
лярів було вирівнане тим 
збільшенням, яке було у ПрН-
плнві долярі із закордону до 
ЗДА. ЗДА дістали за прода-
ні закордонові товари в 1957 
році. 27,400,000.000 долярів, 
на 2,700.000,600 долярів біль-
ше як в 1956 році. 

Спорт 
КРАПОВІ ЛКЩЕТАРСЬКІ 

ЗЛІ wАННЯ 

В суботу і неділю 22 і 23 лю-
трго 1958 "р. Карпатський Лещс 
тарський Клюб в Ню Норку 
влаштував з доручення СУ ACT 
- Схід на Байт Фейс MQBH– 
тейнс. Н. И.' Крайові лещетар-
ські змагання у з'.Іздовбму бігу, 
крутобігу та альпійській комбі-
націі жінок та чоловіків. . 

До змагань зголосилося 8 жі-
нок та 12 чоловіків з таких 
Спортовнх Товариств: КЛК То-
ронто - 4 змагунки і 3 змагу-
ни. Сокіл Сиракюзн — 1 зма-
гуя. КЛК Ню Иорк - 4- зма-
гун:аі І 8 змагунів. 

ТЕХНІЧНІ ВИСЛІДИ 
ЗМАГАНЬ 

:Гіздовкй біг жінок: 
Ню 

Ген. Норстед - за передачу німцям 
. атомової зброї 

Головний коман- мії держав НАТО, бо це по-Бонн. 
дант збройних сил НАТО ген. 
летунства Лоріс Норстед ви-
словйвея рішуче за вивіну-
ванням захїдньо - німецької 
армії атомовою і ракетною 
зброєю. Він пояснив це та-
кйми. аргументами: західньо-
німецька армія не може бути 
гірше внвінувана, як інші ар-

M1SCELLANEOUS 

р і з н е 

ПЛАЩАНИЦІ S100. 5150. 5 200 
ПРАПОРИ (два коміїлетм) 

5 150, 5200. 5 300. 
Відновляємо Плащаниці, як та-
кож малюємо 1 декоруємо церк-
вк у византійському або го-

тнцькому стилях. 
-ART STUD10" 

644 Е. 20th St., Northampton, Pa 
Phone: CO 2-2810 

Чи рухаються 1 денервують Вас 
ШТУЧНІ ЗУБИ? ; 

Не турбуйтеся, якщо Ваші 
штучні зуби рухаються, спа-
дають або зсуваються, коли Ви 
їсте, говорите або смієтеся. По-
енпте тільки трошки порошком 
FASTEETH зубні плитки. Цей 
приємний порошок дає добрий 
вислід вигоди і певносте силь-
ного держання Ваших плиток. 
Не залишає смаку, ані почуття 
гуми чи пасти. Є алькалічннй 
Гнскаасотний). Купіть FAS 
TEETH в кожній аптеці. 

Ni F. 4 

'рЕГЧГпГ'Г-ПГ^Г'ГД^Е^^РЗепеЗЦ^ 

ВЖЕ ВИШИЛА ДРУКОМ 4 
у виданні-УІІСоюзу 

РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

КОБЗАРЕВА ГОСТИНА 
Сценічна картина з життя Т. Шевченка 

у 3-ох відслонах. 
Ноти до пісні „Гей на Січі" укладу О. Залесмсого. 

Двокольорова обкладинка П. Холодного. 
Ціна 50 центів. 

Замовляти: -
'SvOBODA", p. О. Box 346, Jersey City 3, N. J.. 

изяясваї 

ВЖЕ в и й ш о в З ДРУКУ ВЕЛИКИЙ 4 

Українсько - Англійський СЛОВНИН 
М. Л. ПОДВЕЗЬКА 

Ц і н а 55.00. 
Незамінна підручна книга для тих. хто починає ви-

.вчати англійську мову, і хто вдосконалює в ній свої иа-
буті вже знання. Капітальне видання на 1,011 сторінок вІ-
сімкя. 60,000 слів уживаних в сучасній українській літе-
ратуриій і розмовній мові з англійськими відповідниками. 

Англо - Український СЛОВНИК 
M. П О Д В Е З Ь К А 

Це Ват найкращий дорадник у всіх труднощах аиглій-
ської мови. Оюишік в полотняній оправі коштує тільки 

4.00 дол. 
Замовляти: 

"SvOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

В нашій книгарн! 
МОЖНА НАБУТИ ТАКІ КНИЖКИ: 

'ЗАЛЦКН Павло: о п Р- "eo"P– 
ЖИТТЯ ТАРАСА ІІІКВЧЕНКА. 1955 5 5Л0 5 3 00 
ЗБІРКА УКРАЇНСЬКІЙ ІЮВЕЛЬї ' ' 
1955 . ' 5 Я Л 0 5 З Л 0 

ЛЕПКИП Богдан: в 
МАЗЕПА. Повії ть, 1И55 5 Я-00 5 ? ' 5 0 

МАЛАНЮК Св'геи: -
ПОВЗИ. 19Г.І 53.00 ЦЛО 
ОБІРВАНІ (ТРУНИ. Антологія поезії 
поляглнх розстріляних, замучених і 
засланих в рр НШ0-19І5. 1955 S S^0 5 5.00 

СОЧИНСЬКИЙ Володимир: 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МІІСТЕЦ-
ТВА. Том І . . 5вПО ( 

Том Н. 5 3.00 
ФРАНКО Іпан 

ВИБІР 13 ТВОРІВ. І9Гі6 5 5.50 58.00 
ЯНОВСЬКИИ Юрій 

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Роман. 1954 5'^50 5 2.00 
Належність просимо; слати ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ 

ПЕРЕКАЗАМИ: ' 

"Svoboda" 
Р. О. Box Зііі Jersey City, N. J. 

ставило б її ва нижчий сту-
пінь вартости і погано вплн-
нуло б на моральніш стан 
старшин і вояків; західньо-
німецька армія с важливою 
частиною збройних сил НА-
ТО і тону мусить мати модер-
ну зброю; Західня Німеччина 
мусить мати таку -найновішу 
зброю, яка давала б їй най-
більші гарантії для оборони 
себе проти агресії. З тих са-
мнх причин ген. Норстед за-
явнвея рішуче проти так зва-
ного пляну Рапацького, який 
ПРОПОНУЄ СТВОРИТИ 3 НІМСЧЧН-
нн, Польщі й Чехословаччнни 
„відатомізоваяий пояс". Ол-
ночасно ген. Норстед признав, 
що атомова й ракетна зброя 
не відсуває в тінь наземного 
війська, яке повинно бути чи-
сленне і сильне. Західньо-ні-
мецькі телевізійні стації nepe– 
давали інтерв'ю, що fioro пе-
реведено з Лорісом спеціяльно 
для цісї цілі в головній ква-
тнрі НАТО під Парижем. 

1. "Восвідка Мотря, КЛК 
Иорк 56.2 сек. 

2. Рожанковська Ірина, КЛК -
Ню Иорк 58.2 сек. 

3. і 4. Палій Ліда, КЛК - То-
ронто 59.0 сек. 

Малнновська Марта. - КЛК — 
Ню Иорх 59і0 сек. 
-5. Могильницька Таня, КЛК -

— Торонто. 
6. Пунак Марійка, КЛК - То-

ронто. 

Крзтобіг (гляльом) ЖІНОК. 
1. Восвідка Метра. КЛК - Hiq 

Иорк 41.6 сек. 
2. Палій Ліда, КЛК - Торонто 
49.0 лек. 
3. ^влиновська Марта. КЛК — 

Ню Иорх 55.6 сек. 
Пунак Марійка, КЛК - То-

ронто. 
5 Могильницька Таня, КЛК 

Торонто. t 
8. Назар Орися, КЛК - Ню 

Иорк. 

Альпійська комбінаїЦя жінок. 
1. Восвідка Мотря, КЛК — Ню 

Иорк 91 сек. 
2. Палій Лідаі КЛК - Торонто 

100 сек. 
3. Малнновська Марта, КЛК -

Ню Иорк' 106 сек. -
4. Могильницька ТанЯ, КЛК - -
Торонто. 
5. ,Пунак Марійка. КЛК - То. 

ронто. 
6. Назар Орися, КЛК — Ню 

Иорк. 

Складати гроші, чи позичати - -
ДИВІДЕНДИ 

Зі РІЧНО 
Безплатне ОБЕЗІІЕЧЕ1ШИ 

на ЖИТТЯ, 
відповідно до висоти 

опіадиости. 

НАНКОРИСНІШЕ В СВОШ КРЕДИТОВІЙ КООПЕРАТИВІ 

„ С А М О П О М І Ч " в Ню Йорку 
SELF REL1ANCE FEDERAL CRED!T UNlON 

68. E. 7th Street ^ ^ ^ ^ „ . ^ ^ – , : - ^ – N e w York^S, N. 
- У ВЛАСНОМУ ДОМІ. 
Телефон: GRamercy 3-731 о 

УРЯДУВАННЯ: Щоденно від 2-5 по полудні -
(За виїмком неділі і понеділка),. 

Н Е ч і Г Н Е УРЯДУВАННЯ (крім цього) 
v Вівторок 1 а'ятинця: год. 6-8 вечора. -

Y. 

Ф В Англії велике збентежен. 
ня викликала вістка, що плян. 
татори чаю на Цейльоні. відкі-
ля англійці найбільше спрова. 
джують чай, експортуватимуть 
його не 'в теперішньому вигляді, 
а в кришталиках. Найбільші 
англійські імпортові фірми сум-
ніваються. чи консервативні в 
своїх звичаях англійці захо. 
чуть споживати кришталевий 
чай. Чай в Англії — це може 
більш . „національний" иалій, 
аніж в Китаї чи на Московщині. 

В Королева Слисавета була з 
своїм чоловіком, князем Един-
бз'рзькнм. на обіді в америкац. 
ського амбасадора Джана Г. 
Вітні, Цей останній — мільйо. 
нер, який з власно! кишені до-
плачус до N-трнмання амбасадн 

Зіздовмй біг чоловіків. 
1. Гошоватюк Юрій. КЛК - -

Торонто 476- cc:t. 
2. Купчинськнй Юрій, КЛК --

Ню Иорк 49.3 сек. 
3. Маляр Степац КЛК - - То-

ронто 51.8 сек. 
4. Ступницькнй Теодор, Сокіл 

— Сиракюзн. 
5. Слупчииський Орсст, КЛН -

Ню Иорк. 
6. Левнцький Борис, КЛК — 

. Ню Иорк. 

Крутобіг чоловіків. 
іподасмо окремо часи .псошото 

1' другого зізду) 
1. Ступницькнй Теодор, Сокіл 

— Сиракюзн 41.0 сек. 40.0 с. 
2. Купчинськия Юрій. КЛК -

Ню Иорк 41.4 сек. 40.4 сек. 
3. Мазяр Степан, КЛК — То-

ронто 45.0 сек. 41.3 сек. 

4. Букосмськнй Степан, КЛК -
Торонто. 

5. Курилко Богдан, КЛК -
Ню Иорк. 

6. Гошоватюк Юрій, КЛК' — 
Торпонто. 

Альпійська комбінація 
- -чоловіків. 

1. Купчинськнй Юрій, КЛК т-
Ню Иорк 80 сек. 

2. .Ступницькнй Теодор, Сокіл 
—Сиракюзн 83 сек. 

3. Мазяр Степан, КЛК - То-
ронто 84 сек. 
Гошоватюк Юрій, КЛК -

Торонто. 
5. Слупчииський Орест, КЛК — 

Ню Иорк.. 
6. Левицький Борис, КЛК -

Ню Иорк. 
В клюбовому точкуваниі: 

1) КЛК - Ню Иорк 20'„2 точки: 
2) КЛК - Торонто 10і,і точки. 
3) Сокіл - - Сиракюзн 5 точок. 
- Склад суддейської комісії: 

Головний суддя п. Богдан 
Рак, провідник змагань п. Яро-
слав Рубель, секретар змагань 
п. Хрнстя Восвідка, стартовий 
суддя п. Юрій Ференцевич. 

З великою радістю треба ви-
тати стартування жінок в сьо-
горічних лещетарських змаган-
нях. Лещетарські змагання чи. 
ловіків відбувалися вже кілька 
літ і ніколи не можна було на-
мовнтн жінок до змагань, аж 
цього року жінки доказали і чи-
слом змагунок як теж і внслі-
дами, що не луже то залиша-
ються позаду чоловіків. 

Друге відрадне явище цих 
змагань, це участь у змагай, 
нях чоловіків, молодої генсра-
ції. Досі змагалися лещетарські 
ветерани, а цього року спробу-
вали зміряти свої сили і , своє 
уміння З НИМИ ЗОВСІМ НОВІ і MO-
лоді віком люди. Можна зовсім 
певно сказати, що проба ця вн-
йшла зовсім удачно. с вправді 
ще різниця і в столі і в скорос. 
ті, але ця різниця при дальшій 
праці над собою напевно за 
якийсь час цілковито затреть-
ся. Добра воля й охота у тих 
молодих людей поборе ці nepe– 
шкоди і можна,сподіватись на 
наступний рік зовсім інших ви-
слідів. 

Богдан Рак. 

Вссчеснішнм Отцям, ' 
Доіннюі Принті'лям і Знайомим, 
Товаришам Збіюї, Організаціям 

і Всім, що 
Заупокійними Богослуженнямн і Молитвами, 

прощальними словами і квітами 
вшанували нам'ять і проводили в останню дорогу 
НАШОГО НАЙДОРОЖЧОГО М У Ж А , Б А Т Ь К А 

і ДІДУНЯ 
Щиросердечну Подяку 

Родина ОЕМКІВ 

П О Д Я К А 

НАШИМ, НАПМЕНЬШИМ! 
' УКРАЇНСЬКА 

АБЕТКА 
розкішне кольорове видання X 

а малюнками до кожної 
букви. 

Малюнки П. 11. Холодного 
ЦША 60 Ц І Н Н І Ї . 

1 НАШЕ ВІЙСЬКО 
' і 
; книжечка з рисунками укра-

;; нського війська для коліру-
, ваиня. 

Ц Ш А 50 ЦЕНТІВ. 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
на високому репрезентаційному J 83 Grand St. Jersey City 3, N.J. X рівні.. 1 - ' ' ' - r s - r - i 

щтмнтш m m n m i t m n n H H i u m m i i m i 
Книжкові новини 

В РЯДАХ УПА 
Збірка споминів був. вояків Української Повстанської 

Армії ; - c r o p . 352 ,: (в оправі) 5 5.50 
(в брошурі) 2.75 

БОРИС ЦИБУЛЬСЬКИИ: 
ШЛЯХАМИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 
Crop. 96 (в брошурі) 5 ЇЛО 

Належність просимо слати ЧЕКОМ або ПОШТОВИМ 
ПЕРЕКАЗОМ:. 

SVOBODA 
83 GRAND STREET, JERSEY СІТY 3, N. J. 

Оцим складаємо пашу найщкрииу подяку Всім, 
що віддали остиншо прислугу 

Н А Ш І Й ДОРОГШ СЕСТРІ І ТІ. ГІ 

бл. п. Марії Вірі МУРІЙ 
Зокрема щиро дякуємо Всеч. о. Коаорі:юаі, iiupoxonl :і 

Ностону -ІЛ аідиранлі-іїни Похоропнх o0j)ji,xiit і :іа ироїціиіьііі 
слова. Всеч. о. Томові, парохові з Джеменка ЇІленл і його 
iu-ркоішому хороні :іа підслуження Паиимідн. Наша особлн-
ва подяка'Шч”і. о. Сл-ас^оконі, що, не и^иіНочн здорон'я, ирн-
був з Боффало, щоб своїми молитвами 1 зворушливою npono– 
іч.і по, навіки попрощати свою учешщю 1 сусідку. Сердечно 
дякуємо за відправлення Служб Божих і слова потіхи 1 роз-
р.на в нашому горю. 

Дякуємо^ місцевим пластунам, що зорганізовано прибу-
вали. на всі відправи, за квіти, за прощальні слова пл. сей. 
їм. і І,ИІІ.І та за останній салют над'могилою. РІвиож дякус-
мо за прощальні слова дир. школи п. Кнсілеві, з яким Ио-
кійии дошлнй час спінпраціоіиїла. 

Загально дякуємо всім Приятелям, Знайомим 1 тим Гро-
ма (.їїнам, що сіюєю участю причніїнлнсл до :івсличаїїня llo– 
хороіііи Покійної, ан числені пожертви на Служби Божі, аа 
квітн і на вислови співчуття в нашому горю. 

Вкінці щира подяка похоронному заведенню п. Бойка, 
за взірцеве переведення Похорону. 

- СЕСТРИ 1 РОДИНА 

9 ^ . 
48 Е, 7th St. 

New т-ork City 
Телеф.: GR 3-3550 

дешеві й добрі, швейцарські 
ГОДИННИКИ. 

І ' О З НІ У к н 

HOUIVKVIO Si 
Дмитра l i t r i i o n i W A . 

сина Петра, з Середнього Бсре-
зова. Він пішов до армії в 1940 
році. Хто знав би про нього, або 

він сам, прошу писати на --
адресу: 

John PERCoviCZ 
642 Sonncsidc, Elmtiurbt. i l l . 

Хто мас відомість про 
П. ЮлЬіна МУРСЬКОІЧЬ 

учителя 
1 Богдана х о м и ц ь к о г о . 

нар. 1923 p., студента медицини, 
обидвох із Зах. Українських Зс-

мель, просимо повідомити 
Редакцію „СВОБОДИ" 

для родшін. 

Пошукую: 
Поснф ІІЛІТИКА, 
або його Родима І 

Волод. КОРОСТІЛЬ ..Осика". 
Хто знав би'про- них, прошу 

писати на адресу: 
Stephanie BORSZCZ „ 

510 Fair St., Berca, Ohio, USA 
її. ОСОВСЬКИИ 

' з мамою Єлизаветою, 
розшукує Родичів 1 Знайомих 
з України. Прошу відгукнутись 

на адресу: і 
Олександра КОТИК 
3453'Ho!brook Street 
Hamtramck 12, Mich. 

В с т у п а й т е в ч л е н а 
Українського Народного Союзу! 

Куди складаьть Baud' ощад 
мості? З'краівський Hapojfr 
ниГі Си”і.і МИС ' їм ц і : і . п , ш ВВ-
вінувальні роди забезпеченид 
де крім певноггн збере-жонп) 
Вашого гроша, одержуєте від 
сотки у формі дивіденд та ко 
рнстасте при цьому із заОеа 
исчеяня Вашою життя HV 
лопну його номінальну сумо 
(від 500 до 5,000 Дол.) і дово 
иогового фовду ва випадок 

зансдужання. 

f 
Посмертні Згадки 

УВАГА! 
Стара ми ям Українського Народного Союзу 

З нагоди ЙОГО 60-рІЧНОГО ЮВІЛЄЮ 
вийшла з друку поема для голосу та фортеїгіяиу 

композитора Миколи Фомеика 

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ! - LOYE UKRA1NE! 
слова Володимира Сосюри 

Англомовна транскрипція Яра Славутича 
Обкладинка Якова Гніздовського 

Прекрасні відгуки преси! Розкішне видання! 
^ Ціна 11.00 

Замовлення висилати на адресу: 
"SYOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

ХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 

ф Найкраще відзначите 40-вІ роковини вимаршу УкраІв-
ськнх Січових Стрільців на поле бою проти Москви, коли 
купите собі нововидані музичні твори славного Капельннка 
У.СС. 

' МИХАЙЛА ГАИВОРОНСЬКОГО 
1. „СТРІЛЕЦЬКИМ ШЛЯХОМ". В'язанка стрі-

лецьких пісень на чоловічий хор. -
2. „СТРІЛЕЦЬКИЙ МАРШ". (На фортепіяя). 

Ці твори видала Станиця УСС у Ню Норку і вони на-
гплають Вам ті хвилини з 1914 року, коли УСС з піснею 
на устах про „Червону калину" йшли в бій за волю Укра-
Іни. 

Ціпа кожного твору 50 центів. 
Замовлення з валежнтістю слати: ' 

-SYOBODA", P. О. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

ІЛЬКО СОРОКА, довголітній 
член УНСоюзу, Б-ва св. Baea– 
лія, Шдд. SS9 у Фкладелфр, 
Па., упокоївся в Возі, дня 22 
лютого 1908 p., проживши 76 
РОКІВ. В середу. 26-го лютого 
1958 p.. о год. 7-ій вечора, в 
пох. заведенні відправлено 
ІІарастас за упокій душі Но-
кДйного. Похорон відбувся в 
четвер, 27-го лютого з пох. 
заведення до Катедри при 
Фрснкдін вул у Филадслфіі, а 
після Служби Божої иа укр. 
католицький цвинтар иа Факс-
Чсйсі. Покійний народ. 1882 р. 
в селі Климець, пов. Стрий. 
Зах. Україна. До ЗДА прибув 
в 1912 p., а до УНСоюзу всту-
пня 1913 р. І був кілька разів 
вибираний секретарем Б-ва. 
Ііув також членом Союзу Укр, 
Кат. „Провидіння, Б-во їм. ТІ 
Ш е в ч е н к а . Поі:інпнн ИОЛИ-
шив у. глибокім смутку дру-
жину Марію, лі.і вже 19 ро-
киї прикована тяжким najHi– 
лічом до ліжка, синів Гриця. 
Стефана 1 Івана, доньки Ге-
піо і Ольгу та дальшу Роди-
ну. - в. и . ї ї : 

С. Лупацш, секр. 

гc^c^occ^^c^гcocccsгoc^гc^гcccoг^x^co ̂ ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ 

СЕМЕН КІСЕЛИК. член Б-ва 
св. ап. Петра І Павла, Шдд. 
220 УНСоюзу в ПІП1..И п. 1.1., , 
помер з Ht--jo лютого 1958 р'., 
по короткій недузі. Покійний 
нар. 1886 p.. в селі Щеплотн. 
пов. Яворів. До УНСоюзу 
вступив 1981 р. 1 був добрим 
членом 1 щирим працівником 
для всіх. Полишив у смутку 
дружину Лину, двоє внуків І 
5 правнуків. Похорон вІдбув-
ся 2-го лютого, з пох. заве-
деиня до церкви Рожд. Матері 
Божої, иа цвинтар св. о. Мя-
колая. при участі Родима. 
Членів Б-ва 1 багато Знайо-
мих. — it. п. ц : 

Гр. Гарасим. секр. 
"ИИ”^”””ІИММЧМЯВВИвВИИИИШ 

ТАРЗАН, ч. 4019. Жіночий дотик. 

"ONLY ГНЄ МОМЄН, 
THROUGH W1LL POWER, 
HAve NOT fZEMBlZTEO 
TO'ВиСИ bMbGERY–" 

THE EMPfffg WAS MarstziovsiY OESTROYEP ANC? we ARE 
1Tb LA6T REHHMT,' CONTlWEP WALA,"NCW DEBASE? TO. 
AH APS-LKE TR13E 1N LANGUAGE ANP lNTELLECT^ , 

A NSW ивИТ 6LOWEP 1N WALA'S 
ЕУЕЄ A6 SHB LOOKEP AT TARZAb 
'DO YOU, МГ REGCUER, TH1NK ME 
ЄАЧАЄЕ У GHE MURMURED SOfTUt 

Імперія дивним способом бу-

ла зшішева, і ми є її останні 

залишки, — продовжувала 

Вала, - зведені тепер до рів- -

пл мавпоподібного племсни і 

щодо мови і щодо інтелекту. 

- - Тільки жінки за допомо-

і-ні" СИЛИ волі нг повернулися 

до цервісного стану . . . 
; 

В очах Валі спалахнуло 
нове світло, коли вова двви-
лася на Терзана. — Мій ря-
тівнвку, чи ви думаєте, що я 
дикунка? - промовила вова 
пошепки. 

ШР1, 
Я Е ТРАТЬТЕ 

ВАДИ 
Н Е ТРЕБА ДОВГО 

Ч Е К А Т И ! , 
ЗАЖНИТЕ ЩЕ с ь о г о д н і 
ЗІЛЛЯ Д-рп П. МІЛЛЕРА. в 
вже завтра почустссь краще. 

3Li.m цо пе впрнться, ви! 
по лппарюї,ться, п вжнвагггь-
ся його в природнім пиді, так, 
як с у пачці. Тим то воно та-
ко помічне й корисне. 

Всі, що хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка. 
гази, запір, нестравність, від-
бнваннл, завороти голови, 
біль у крижах, короткий від-
днх, жіночі недомагання, ге-
мороідн, ревматичні болі й ін-
ші иедомагавня, повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА. п. н. 
"J. М. L. Herb Compound ^ 6" 
а вже завтра почубтесь кра-
щр. Зілля це повдлто naxo– 
дятися, як перша поміч, у 
кожній хаті. 

Ціна одної пачка, враз із 
поштовою пересилкою 18.85. 
Якщо бажасте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
дарунок, тоді дві пачки тіль-
ки S 10.00 з пересилкою. 

Висилаємо також пал 
ЛЯ до всіх країн Европя. 

Пвшіть зараз долу-чаючи 
чех, або Money Order, ,ва 
адресу: 

THE M1LLER CO, ІВС. ' 
Dpi. 41. 790 Broad Street 

Newark, N. J. 

і ІВАН н ш л Ж Ґ 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАЯИМАСГГКУІ ПОХОРО-
H A M U В С7ГЕНТЛ 

ДІяи првстутпгі для aetX 
NEW J E R S E Y 

Обсжугь 1W11S 1 кяДжрАЯід. 
У випадку сісутку в родянз 

клжттв як в декь тая 
І в иачії 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 ORAND STREET, 

cor. Warren Street. 
JLRSEY C1TY 2, N. L 
Tel. HEndcrson 4-51S1 L— 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИХ 

Няпнмяі.тьсл похороялия 
в BRONX. BROOKLYN. NEW 

YORK і о к о л и ц я х 
Контрольована темпера 
тура, Модерна каплица 

ДО ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK. N. Y. 
T e l ORchard 4-25G8 

-


