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ВИПУЩЕНИЙ ФЛЬОТО Ю САТЕЛІТ „ВАНГАРД" 
КРУЖЛЯТИМЕ В ОРБІТІ ВІД 5 ДО 10 ЛІТ 

,,Вангард" пролетів угору 2,513 миль і до сягнув висоти 407 миль.— Командування 
-фльоти плянуе випущення чергових сателітів землі, як. теж сателітів місяця 

Кейп Канаверал. — Наукор 
вці із здійснюваного команду-
ванням фльоти проекту „Ван-
ґард" випустили дня 17 берез-
ня ц. р. ранком другого а'ме-
рн панського сателіта в орбіту 
землі. Важить цей сателіт, що 
його, названо ,,Вангардом І". 
всього З і чверть фунта і мас 
иін 6.-і цаля у промірі. Випу-
щено його з допомогою трн-
складової ракети о год. 7:15 
ранку й о год. 9:36 дослідна 
стація командування фльоти 
в Сан Дісґо в Каліфорнії зло-
вила сигнали із ,,Ваяґарда І", 
цередавані уже із земної орбі-
ти. З огляду на свою величн-
яу „Вангард І", буде невидний 
під час свого кружляння нав-
коло землі, можна буде бачи-
ти з допомогою телескопів ті-
лькя 50-фунтову останню час. 
тину ракети, яка' кружляє 
тим часом за сателітом. „Ван-
гард І" с н.чнмеїшшн з усіх 
досі вилущених сателітів і ро-
зміром і вагою, навіть у порівг 
нянні до „Експлорера І". я-
кнй важить 30.8 фунтів, чи до 
совстських ,.Спутнікін '. Із я-
кях першнн-важив 184 фунти 
і другий 1,120 фунтів. Вста-
новлено на „Вангарді І" два 
радіо-передавачі, із яких пер-
ший мас звичайні батерії і 
другий буде ДІЯТИ З ДОЛОМО-
гою сонлшної енергії. Був го-
ТОВИЙ ДО випущення цей .Ван-
гард" вже в останній тиж-
день лютого, але з огляду на 
ЯКИЙСЬ механічний дефект ЦЮ 
спробу тоді припинено. Перші 
дві спроби з випущенням 

..,Ваяґарда1 

6 грудня м.р. і 5 лютого ц.р., 
були , безуспішні. Головним 
механіком-оператором під час 
ВИПущенНЯ . .Ванґарда І" був 
Павло Карпичак, роджений у 
Ню Норку, син емігрантів з 
Чехословаччнни. Д-р Джан П. 
Гаген, головний керівник про. 
екту ,.Ваигард", заявив під 
час пресової конференції у 
Вашингтоні, що випущений 
командуванням фльоти сате-
літ втримається в орбіті від 
яких 5 до 10 років, найдовше 
з усіх досі випущених штуч-
них сателітів землі, довше від 
„Експлорера І", вік „життя" 
якого обраховують теж на 
кілька років, в той же час, як 
вік існування с о а с тськнх 
„Спутніків" дуже короткий: 
перший кружляв в орбіті всьо. 
го два місяці, вік „життя" 
другого обраховують на 5 мі-
сяців. Д-р ГаґеіГзаявнв також 
під час свосї пресової конфе-
реНЦІЇ, ЩО к о м андунання 
фльоти і керівництво проекту 
„Ванґард" плянуе випущення 
дальших сателітів у рямцях 
запланованої програми. :iano– 
чаткованої ще в липні 1955 
року, зокрема науковці із цьо. 
го проекту планують випу-
щеиня спеціального .сателіта 
навколо місяця. Черговий із 
плянованих „Вангардів" буде 
уже більший і матиме 20 ца-
лів у промірі та важитиме 21 
і півфунта. Випущення „Ван. 
гарда І" викликало велике за. 
доволення в американських 
військових і наукових колах 
і серед всього американського 
народу, і відбилося широким 

онои у світі. 

Айзенгавер плянуе відповісти критикам 
закордонної політики 

Вашингтон. - 3 Білого До-
му повідомляють, що гурезн-
дент Айзенгавер промовляти-
ме про свою закордонну полі-
тику на прийнятті Американ-
ського Товариства Часопис-
ннх Редакторів і Міжнародно" уряд Анзенгавера за те, що 
го Пресового. Інституту, яке 
відбудеться 17-го квітня ц. р. 
р. На цьому прийнятті будр 
коло 80 європейських й азін-
ськнх редакторів, і тому Пре-
зндент схоче на тому форуму., 
мі обороняти свою закордон-
ну політику. Гадають, що Ай-
зенгавер у своїй промові гово-

якому знайшлася справа роз-
збросиня внаслідок негатив, 
ного становища СССР до цісі 
справи, та справа конференції 
на вершинах. Демократичні 
члени Конгресу критикують 

дозволяс СССР перебирати 
ініціативу в -справі договору 
про контролю над космічни-
ми просторами. І так демокра-
'тичини сенатор Майк Менс-
фільд заявив, що СССР вкрав 
пропозицію сенатора Линдо-
на Б. Джансона з січня цього 
року і зголосив її як СВОЮ Ф 8 

ритиме і про сліпий кут, в Об'єднаних Націях. 

Промислова продукція зменшилася 
в лютому на 3 відсотки 

Вашингтон. — Рада Феде-
ряльної Резерви повідомляє, 
що промислова продукція в 
місяці лютому цього року 
зменшилася на 3 відсотки ' і 
становила 130. відсотків в по-
рівнянні з пересічною продук-
цісю в 1947-1949 роках, коли 
вона виносила 100. Найбіль-
ша промислова продукція, бу-
ла в грудні 1958 року, коли 
вона становила 147. Ще в лю-
тому 1957-го року вона вино-
сила 146, а в, серпні 1957 р. 
— 145, і після того почала 
зменшуватися, дійшовши до 
130 в лютому цього року. Від 

серпня минулого року проми-
слова продукція зменшилася 
на 15 пунктів, це значить на 
стільки, на скільки вона була 
зменшилася під час цілої екО-
номічної затримки в 1953-1954 
і в роках 1948-1949! Якщо і 
надалі продукція буде змен-
шуватися. то теперішня еко-
номічна затримка буде най-
бІЛЬШОЮ еКОНОМІЧИОЮ ЗННЖ-
кою після війни. Щодо числа 
безробітних — то теперішня 
економічна затримка вже по-
била рекорд в порівнянні зі 
знижкою в роках 1948-1949, і 
1953-1954. 

„ВАНҐАРД Г ПЕРЕД ВМОНТУВАННЯМ НА РАКЕТУ 
МехавІкнчшераторн із проект)' ,,Вангорд'' вмонтовують 
„Вангарда І" на вершок трискладової ракети, на дві годині 

перед його випущенням п орбіту Землі. 

ПОМЕР В. Б. ЛОТОЦЬКИЙ 
б. ГОЯ. РЕДАКТОР „СВОБОДИ" 

- Филадслфіл. - Минулого 
понеділка, 17-го березня -о 
год. 8-ій рано, тут' у своєму 
домі помер,, проживши 75 ро-
ків, сеньйор українських про-
фесійних журналістів, довго-
літній співредактор „Свободи" 
і в роках 1919-1928 її. голов-
ний редактор, Володимир Б. 
ЛОТОЦЬКИЙ, ЯКИЙ В грудні МІ!-
нулого року відзначав 50-літ-
ній ювілей свосї громадської 
діяльносте. 

Покійний народився 15-го 
травня 1883-го року в селі 
Шеневі, борежанського повіту 
в Західній Україні. Після за-
кінчення студій, він був СПІВ-
редактором львівського „Ді- ледії Українознавства. вндан-
ла", а в роках 1910-1913 на- .нп якої виготовляє Українсь 
чальним редактором львівсь.) кий Народний Союз, який са-
кОЇ „Свободи", офіціального ме за часів сл. п. В. Лотоць-
органу Українського Народ-Ікого в „Свободі" змінив свою 
ного Комітету. В 1913-му ро- назву з Руського Народного 
ці приїхав до Америки і був,Союзу. Інтересно, що на по-
зяангажовяннй на працю в данні про вступлеяня тоді ще 
редакції „Свободи", на якій, до Руського Народного Сою-
залишнвея аж до 1926-го ро- зу, яке сл. п. Вол. Лотоцький 

f 
' 

- 1 і 
й 

ж 
К 

ї 
І 

с-: 
. ! " М Ч 

4 4 

к 

і; ' 

1с 
і і 1 

В. Б. Лотоцький 

ку, до 1919-го року, як спів-
редактор, а опісля як її голо-
вний редактор. Працюючи ” в' 
Редакції „Свободи", брав ак-
тиві-у участь в громадському 
житті, бувши м. ін. сеярета-
рем Народної Ради. Працю-
вав теж в ін. українських ча-
сопнеах. Його статті і допи-
си появлялись у ,'.Свободі" та 
її,Виданнях аж до останнього 
часу. Був також заангажова-
вйй в перекладах на англій-
ську мову українського текс-
ту до англомовної Енцикло-

вніс" в червні 1914-го року, вік 
в рубриці: „Якої ви націоиа-
льностн" написав великими 
літерами: „Українець". Покі-
йний залишив дружину, вІдо-
му громадську діячку та дов-
голітню голову Союзу Украї-
иок Америки, Олену Лотоць-
ку, яка на три дні перед смер-
тю Покійного виїхала літа-
ком до Европи в спеціяльній 
місії ЗУАДКомітету, якого во-
на с віце-презнденткою. Про 
смерть чоловіка повідомлено 
ЇЇ телеграфічно. 

В А М Е Р И Ц І 

і'. 111 і м ц і: 1111 л „ВАНГАРДА Г В НАВКОЛОЗЕМНУ ПУТЬ 
На фото: момент випущення ,,ВапґНрда 1-го" з. допомогою 
трискладової ракети, що відбулося на дослідній сателітній 

базі в Кейп Канаверал на Флориді. 

ЗДА потребують імігрантів - фахівців 
Яю Иорк, Н. И . — Пред- му році до ЗДА прибуло мен-

ше як 5,000 фахівців враз із ставник державного департа-
менту промовляв на річній 
Конференції Крайової Р а д и 
для Справ Натуралізації і 
Громадянства і заявив, що 
треба збільшити число імігч 
грантів-фахівців. Цим пред-j Коротко 
ставииком був Родерік Л. j заявив: 

своїми родинами. В попере 
дніх декадах була потреба в 
цій країні масових робітників, 
а тепер виявляється потреба 
науковців і техніків, професі-
опалів, лікарів і учителів 

кажучи, О'Коннор 
..Потребуємо добрих 

В Індонезії військо уряду 
відзиснало порт Медан 

Якарта. — Після того, як люційнпх сил полковник, Ах-
революціонери заволоділи мед Гуссейн і міністер внут 
п с о в и м містом Медан в пій.' Р'”^ніх, ещкгв в ревачюцінно. 
нічній Сгаатоі віоні пентпя- ИУ^РЧДі полк. Далян Дямбек 
нічніп иуматрі, вірні центра, звернулись з закликом до ін-
льному рядові війська здо- донезійського народу повести 
були його назад. У комуніка- j ..святу війву проти атеістич-
ті нічого не говориться про'них сил уряду Су карна". В 
втрати обох сторін, воюючих індонезійській армії, мабуть. 
в громадській війні, сказано не все в порядку, коли ЇЇ шеф 
тільки про „безпочесне звіль- штабу, ген. Абдул Гаріс На-
неяня" з армії десятка стар- сунціон картає хиткість ї брак 
шин, причетних д о революції, дисципліни та закликає до 
мабуть арештованих цснтрп- вірноетн урядові. Громадянеї.. 
льним урядом. З другого бо- ка війна в Індонезії продов-
ку головний командант рево- жується. 

В Італії розв'язано парлямент 
Рим. - - Президент Італії лія є членом НАТО і поруч з 

Францією та Західньою Ні-
меччиною с. найбільшою кон-
тинентальною країною в За-
хіднії! Европі, як теж тому, 
що в Італії с найкраще зорга-
нізована і найбагатша кому-
ністична партія, кожноразові 
парляментарні вибори в Іта-
лії мають велике політичне 
значення. За всією вірогідніс-
тю - коментують часописи 
— к е р і в н а Християнсько-
демократнчна партія збереже 
своє провідно становище і на-

ЗРОСЛА МОЖЛИВІСТЬ 
ПОРОЗУМІННЯ ФРАНЦІЇ 

З ТУНІСІЄЮ 
Париж. - Обидва „noce– 

редники доброї волі", амери-
канець Роберт Морфі й ан-
глісць Геролд Білі знову вер-
нулись з Тунісу до Парижу 
для переведення „третьої рун-
;ш" розмов з французьким у-
рядом над способами мирного 
полагодження гострого спору 
Франції з Тунісісю. Безпосе-
редньо перед своїм відлетом. 
обидва дипломати снідали ра-
юм Із президентам Тунісії, Га-

бібом БургуїбОЮ. Цей оет-.iH– 
нііі поставив був своєрідний 
ультимат, який минає в чет-
вер цього тижня, а саме, щоб 
протягом тижня З'сдинені 
Держави,, як головний мнро-
вий посередник у французь-
ко-туніському конфлікті, рі-
шнлися, чи вони засадни чо 
боронять Францію, чи Туиі-
сію. Однак згодом, у закулі-
сових розмовах, Бургуїба 
зм'ягшнв своє непрнмирлнве 
становище в справі евакуації 
французького війська з Ту-
нісії і морської бази в Бізерті. 
Ного останнє слово — за твер-
дженням газет — є вимога, 
щоб французи декларували 
принцип, що Бізерта підля-
сас суверенності туніських 
властей, після чого Тунісія го-
това у двосторонніх перегово-
рах з Францією погодитись на 
залишення тієї морсько-летун-
ської бази в руках Франції. — 
Тунісія ніби погоджується теж 
на рід інспекції над чотирма 
туніськими портами, щоб а. П.-

жирські партизани не корис-
тали з тих портів для імпорт 
тування зброї. У безпосеред. 
ніх французько-туніських пе-
реговорах говорилося б одна-
ково прб чотири зліквідовані 
тунісцями французькі консу-
ляти в Тунісії. як і про фран-
цузьку економічну допомогу 
для Тунісії. Американський і 
англійський посередники не 
:шторкували тепер у своїх роз-
мовах безпосередньо альжяіь 
ської проблеми, яка насправ. 
ді є сутньою причиною фран. 
Пу.!Ь!.о-туніського КОНфлІКТу,' 
бо тільки у. найтіснішому гв'я-
зку з війною в Альжирі фран-
цузи ^бомбардували були 8-го 
лютого туніське прикордонне 
містечко Сакет-Сіді-Юссеф. 
Однак ЗДА й АНГЛІЯ маля 
запевнити Тунісію, що вони 
не ставляться байдуже до сн-
Tj-ації в Альжнрій ватескя-
: ИУ-У і ь .на Францію, щоб во-
на . прнспішила поладнання 
проблеми л.н.лліі.у, не покла-
даючись тільки на зброю. На-
звані два дипломати, лрнбув-
шн до Парижу заявили, що 
Тунісія займає „примирливе 
становище". Тепер залежати, 
ме від французького уряду, як 
він сприйме сугестії амери-
кансько-англійського посеред. 
ництва. Прем'єр Гаяр стоїть 
під тиском суперечних ТЄИДЄН-
ціп в своїй урядовій коаліції і 
чожний ' рішучіший крок в 
:правах, які заторкують іш,-
иічну Африку, грозить новою 
кризою уряді' у Франції. 

Джованні Гронкі розв'язав 17 
ц. м. італійський парлямент 
і розписав нові вибори. Вони 
відбудуться 25 травня, а 12-го 
червня збереться новий пар-
лямент. Вища палата. Сенат, 
була розв'язана одочасно 
дармащо італійська конститу-
ція передбачує для нижчої 
палати 5-річиу каденцію, а 
для вищої 8-річну. а що ос-
танні вибори обох палат від-
булнсь одночасно в 1953 ро-
ці, то Сенат мав .би урядувати 
ще рік. З уваги на те, що Іта-' далі 

Проголошено розвід шаха Ірану 
Тегеран. - : Шах Ірану Різа і нила коротку заяву, що „з 

Палеві піддався намовам свого найбільшим жалем" прийня-
оточеиня і підписав декрет ла до відома постанову коро-
про уневажнення свого под-І л я . прийняту для добра краі-
ружжя з 25-річною красунею ) н и Королева не може дати 

ф У 70:ох наШльших амеря-
какськях містах від 1960 року 
населення зростає річно на 1.7 
відсотка, а на передмістях - ка 
4 2S відсотка. В деяких містах 
ЗДА після 1950 року зовсім не 
було приросту населення. ^ Ве-
ликому Ню Иорку в централь-
них старих частинах населення 
зменшилось, а в Квінсі і Річ-
моиді приріст Його вищип від 
нормального. 

ф 55.рІчкий шофер Гаролд 
Андрю відвіз зі школи в Дірс-
порті, ОреГоя, 50 шкільних ді-
тей і вертався по решту школя-
рів. В дорозі дістав він серцеву 
атаку. Ніким не керований авто. 
бус з'їхав з насипу і з мертвим 
шофером спинився на полі. 

ф В МІдяеяд Парку. Н. Дж.. 
собака врятував життя ДжанопІ 
Буша, його дружині і їх 8-річ-
иому синові. Собака збудив їх. 
коли дверцята вугільного orpi– 
вача відкрилися і смертельний 
чад почав наповнювати меш. 
канни. 

В Совстгькнй м і к р о б Іолог 
Юрій Скрябін, який шляхом ВИ-
міни працює в Рутгерс-універ-
ентеті в Ню Бронсвіку. Н. Джи 
г. рівночасно спритним дипло-
матои. Він заявив амернкансь-
::нм журналістам, що американ. 
ці такі ж гостинні й веселі, як 
росіяни: що він не с дисцнплі. 
нованим членом партії, „але всі 
росіяни — комуністи в своїх 
серцях": що Мерілнн Монро — 
дуже гарна жінка, але Й росіяи. 
кн також дуже гарні: що в мік-
робіології ЗДА і СССР стоять 
на однаковому рівні розвитку. 

ф Про різницю температури 
в ЗДА свідчить факт. ЩО 1в-го 
березня в Маямі на Флориді бу-
ло 86 ступнів, а в Брайс Кень. 
йоні. Ютаг. того самого дня 
- 12. 

ф Робітники жіночого одягу 
заявили своїм працедавцям, що 
можуть працювати дві суботи 
під ряд, щоб надолужити, трохи 
час. який витратили під час не. 
давнього страйку. 

О'Коннор, адміністратор бюра І фахівців і імігрантів спеція-
безпекії і консулярних справ лістів": На' конференції бу-
при державному департамен-1 ло 300 делегатів від ̂ 5 0 
ті, який сказав, що в минуло-1 агенцій. 

За кілька місяців мають продавати 
протитуберкульозну вакцину 

Вашингтон. — Уряд Публіч-1 ли винайдено цю вакцину. за-
ного Здоров'я ЗДА повідом- І являючи, що це зроблять не-
ляс, що через кілька місяців. забаром самі винахідники. В 
мають випродукувати ,.успіш- деяких державах лікарі по-
ну вакцину проти туберкульо- j слугов^алися протнтуберку-

льозною вакциною відомою 
під назвою Бі Сі Джі. але 

зи . Диіюктор Крайового Ін 
статуту Алергії й Інфекцій. 
них недуг д-р Джастіи М. Ан-
дрю зізнав на Підкомісії Вн-
датків в Палаті Репрезентян-
тів і заявив, що ця нова вак-
цина зроблена з естракту, 
який здобуто тим, що бацилі 

американські лікарі не радо 
її вживали, а головний лікар 
ЗДА дв-р Лерой Е. Бирні зая-
вив, що „мас численні засте-
реження щодо вакцини Бі Сі 
Джі." Уряд Публічного Здо-

Сораєю. За мохаммеданськнм 
звичаєм — чоловік мас право 
односторонньою п о с тоновою 
розвестись з жінкою. Короле-
за, яка перебуває тепер у сво-
го батька, амбасадора Ірану в 
Західній Німеччині, оприлюд-

Іранові наступника престолу. 

ф В Лііонії вийшли на волю, 
помилувані американцями, і.є 
три японські юи:ині злочинці 
засуджені після останньої вій-
нн на 40 років і на досмертиу 
в'язницю. 

Майбутній прем'єр Англії заспокоює 
американські кола 

Лондон. — У р я д Партії.чині в мирі", 4) пакт безпеки 
Праці, прийшовши до влади між великими державами з 
в Англії, перевірить міжня- гарантією непорушностн кор-
родні зобов'язання Англії, але 
не переводитиме ніяких од-
иосторонніх актів. Англійці, 
мовляв, бажають собі більшої 
англійської ІНІЦІАТИВИ в між-
народніх справах і це зовсім 
не противиться існуючим пак-
там Англії з ЗДА та з краї-
номп НАТО. „Що ми хочемо, 
- це взаємини на базі рівнос-
ги партнерів". - Таке заявив 
з часописному інтерв'ю Гю 
ҐеЙТСКеЛ, ЛІДер СОЦІЯЛІСТНЧ-
ної Партії Праці в Англії, що 
:іого загально уважають най-
блнжчим англійським пром'о 
ром з уваги на цілу низку пе-
КІМОГ цієї партії в доповняль-

них парламентських виборах. 
Ґейтскел покликався на те, 
:цо будучи при владі в pp. 
1945 - 51 соціалістичний уряд 
Ацглії мав „дуже задовільні" 
ззаемннн з ЗДА і тому, мов-
іяв, він глибоко переконаний, 
цо воцп будуть знову задо-
іільні, коли ця партія прийде 
(о влади. Він назвав 5 точок, 
:ікі повинні б становити nopo– 
іуміння з Москвою: 1) ступ-

донів невтралькл смуги, І 5) 
внетуплення Німеччини з НА-
тоТО та Польщі, ЧСР і Ma– 
дярщини з- Варшавського пак-
ту. ГеЙтскел закидає теперіш. 
иьому урядові МекМіллена 
буцімто занадто велике уза-
лежнювання англійської ио-
літнкн від становища Вашин-
гтону. Зокрема він палко під. 
гримує, ідею конференції „на 
вершинах" для обмежених ці-
лей, головно для справи роз-
броення і Середнього Сходу. 

КОРЕЙСЬКІ КОМУНІСТИ 
ЗВІЛЬНИЛИ АМБРИКАНСЬ. 

кого ЩЛЬОТА 
Панмунджом, Корея. —6-го 

березня ц. р. американський 
турбомоторовцй літак,, який 
брав участь у летунськнх 
вправах недалеко демаркацій-
ної лінії, наблизився д о ' ко-
муністичного кордону і попав 
під обстріл комуністичної npo– 
тилетунської артилерії. Тоді 
віяв сильний вітер, який ВІД-
хилив літак від його курсу. 
Поцілена машина запалилась, 

іеве відкликання всіх чужих але пільот, американський ка-
ііііськ із територій Західньої пітан Леон Пфайсрер, встиг 
і Східньої Німеччини. Польщі, вискочити з парашутом. Він 
Чехословаччнни й Мадярщн-
нн, 2) обмеження т. зв. зви-
гайних іюдів зброї і заборона 
озброювання їх а т о м о в о ю 
зброєю. 3. „з'сдинення НІМСЧ-

впав непошкодженнй. на те-
риторію комуністів, які негай-
по його арештували. У мину.' 
лий понеділок вони звільнили 
його. 

У С В І Т І 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

туберкульози купали в дерев- ров'я шукає такої вакцини, 
йому алькоголі. Цю вакцину 
ще треба випробувати на лю-
дях. але спроби з тваринами 
були ..дуже успішні". Д-р 
Андрю відмовився подати, ко-

яка забезпечувала,б проти не-
дуги туберкульози, і такого 
ліку, який виліковував би тих, 
що вже захворіли на туберку-
льозу. 

ф Українська, культура в ми. 
чулому Я сучасиому — доповідь 
на цю тему виголосив д-р Яр. 
Рудницький Дня 6-го березня 
ц. р. в студійній групі ІМКА у 
Вінніпегу. Доповідач дав істо-
ричний огляд розвитку укряїн-
еької матеріальної духової й ео. 
іііяльноі культури та зупинився 
над вкладом української групи в 
культурйй ріст Канади. Цей ви-
клад відбувея в рамках викла-
дів ІМКА про культури світу й 
вклад поодиноких народів у 
культурйй розвиток Канади. 

ф Ковперт Марко Сорісіо, до 
програми якого входили теж 
українські пісні композиторів 
Юрія Майбороди . та' Миколи 
Фомеика, відбувся в неділю дня 
16 березня ц. p.. у Тавн Голл в 
Ню Порку. У програмках кон-
церту. що пройшов, як підкрес. 
люють рецензенти американ. 
ських газет, з повним успіхом, 
були подані короткі біографіч. 
ні довідки про обидвох україн. 
ськнх композиторів, Майборо. 

ди і Фомеика, що їх твори вико. 
нував Map:to Сорісіо. 

ф Снігнін Сташяиська, дош^ 
ка п-ні Мари Стишинської в Ір'-" 
вінГтоні. вінтупить у балетах 
„Петро і вовк" та „Па де катр". 
що їх ставитиме „Голідей Те-
атр" у місті ї ї ю а р к у від 
іереДн 9-го до 13-іх) квітня ц 
р. Відбудеться постава цих би -
летів у співпраці з Амери:сансь-
кою Академією Балету. Панну 
СвГенію Сташннську обрано во-
станнс президентом К л ю б у 
Модерного Танку в ІрвінГтон, 
Гайскул. 

ф Лш Коник, молодий укра-
їнськнй студент з Вінніпегу 
здобув під час спортово-атле. 
тичнич змагань у Монтреалі 
(Канада)' у МекГілл уиівер-
ентеті нагороду посадника міс. 
та Стюарта Ф о р б є с а, при-
значену для найвидатнішого 
спортовця згаданого уиіверси. 
тету. Вручення нагороди відбу-
лося в середу 12 березня ц. р. 

ф Англійська королсші-матії 
илисашча прибула наприкінці 
минулого тижня до Англії, як 
іерший член бритійсь:сого коро, 
іівського роду, що зробив подо. 
^ож довкола світу. 28 січня ц. 
р. Слнсавета перелетіла з Ан-
елії через Атлянтик до Кан'а-
ЛИ, звідтіль — до Нової Зелян. 
дії. Австралії, і далі через Іи-
дійськнй океан, східніо Африку 
га Середземне море вернулась 
гіо Англії. Супроти пляиу подо. 
(Южі вона спізнилась на три дні 
внаслідок дефекту в моторі. 

ф У центральній частині llti– 
рижу 'пожежна і̂ торожа внкона. 
ла рідке в історії цісї корисної 
установи завдання: підпалила 
23.старі, призначені на знищен. 
чя будинки і потім погасила по. 
жежу. випробовуючи НОВІ ТЄХ-
нічиї способи. У цій операції 
брало участь 200 пожежників і 
100 поліціянтів. Задум удався 
тіль:сн частинно.' бо в той день 
падав дощ який допомагав га. 

мінь. що зсунувся з насипу. 
Знаючи, що незабаром їхатиме 
поспішний поїзд, вона вибігла 
на колію і почала давати знаки 
иамашнністові своїм червоним 
плащиком. Машиніст встиг зу. 
ПИШНІЇ поїзд, який в противно-
му разі потерпів би страшну ка-
тнетрофу. 

о У Західній Німеччині на-
родНлось протяічім доі-ятиріччя 
1!ИГ.-Г,Г) pp. 67,75а нешлюбних 
дітей, в тому числі від амери-
канських вояків — 34,334. фран-
іг.-:іі.,:нч - 10.188 і англійських 
- 8,397. Шмці називають тих 
дітей „окупаційними". У nep– 
шіі.ч роках окупації Західньої 
Німеччини альпійськими війсь. 
кониками не вільно було одру. 
жуватись з німкенями. . 

ф. У містечку Кріетчерч в 
Англії живе родина Вігорів. 
Минулого тижня вернулись до 
дому на відпустки чотири сини 
з цісі родини, всі моряки від 21 

сити пожежу. Головною ціллю до 26 років життя. На фамілій, 
того плину було: знищити бу- ній нараді призначено їх віи-
дннкн. не наразивши на поже-. чання на чотири наступні субо-
жу сусідні будинки. , тн. від 8 по 29 цього місяця. 

ф Кіля барсельоин в ЕспанІЇ і Чому не можна було влаиггувн-
11-ріпна сільська дівчина. Фран.Іти спільного весілля для" "всіх 
ческа ЛяраЧ побачила на заліз. І чотирьох синів — газети ие по-
ничному шляху величезний ка- дають. 
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-„ПОВАЖНІ РІШЕННЯ В ПОВАЖНИХ 
СПРАВАХ" : 

За заявою державного секретаря Дж. Ф. Доллеса під 
час минулого жневої конгЬеренції вісьмох, держав ПІВДЄННО-
Східнього Азійського' пакту (СКАТО) у столиці Філіппін 
Манілі, три приявні там західні міністри закордонних справ 
(ЗДА. Англії і Франції) однозгідно ствердили на власній 
вужчій нараді. що- пропонована большевнкамп нова кояфе-
pt-нція ..на вершинах" матиме тільки тоді будь-який сенс, 
коли вона прийме „поважні рішення в поважних справах". 
З цілої дотеперішньої дискусії на цю тему з Москвою вихо-
дить. що Москва не мас на увазі взагалі ніяких конкрет 
них справ, а лиш видовище для пропаганди. 

А все ж західна преса, включно з американською,. an 
іловлюс переконання, що нова конференції! „на вершинах' 
таки готова відбутися протягом найближчого літа. Нанваж 
лнвішої сучасної територіяльної міжнародної проблеми -
з сдинеиня Німеччини — по всій вірогідності не будуть там 
:: а тор кувати, ані теж справи невольннцького етану сателіт-
них країн. Старий канцлер Аденауер ніби не настоює на 
включенні німецької проблеми в денний порядок нарад го 
лів урядів з двох причин: щоб не стягати демагогічного за 
киду на Західню Німеччину, що це вона не допускає до „від-
пруЖСННЯ", І ЩОб НЄ ВИКЛЮЧаТИ МОЖЛИВОСТІ!, щ о КОЛИ б ДІЙ' 
єно дійшло до „відпруження", та в кращій міжнародній ат-
МОСферІ ЛЄГШЄ б у л о б ГОВОрНТН ПГЮ З'сДННеННЯ Н і м е ч ч и н и 
З цих самих причин ЗДА не настоювали б на дебатуванні 
справи сателітів, яку, Москва вважає „внутрішньою пробле 
мою" даних країн (насправді своєю власною, совстською 
справою).,-Зате з усіх інших „поважних справ" щораз в.и-
разніше висувається .вперед справа роззброєння, як головна 
тема новоївеликої східвьо-західньої конференції. 

Переговори на тему міжнародного .роззброєння, які тяг-
нуться майже від кінця останньої великої війни, опинились 
остаточно у сліпому куті, коли 6 вересня минулого року Со-
ветн зірвали Лондонську конференцію роззброєння (фор 
пально: наради Підкомісії ОН для спряв роззброєння), а ріп-
нр в два місяці потім на Об'єднаних Націях зажадали ска-
сування Комісії і Підкомісії для справ роззброєння. Гс'не-
ральна Асамблея- відкинула цей внесок 51 голосами проти 
9 совстськнх ппи 21 не'голосуючому, a. 1D листопада м. р. 
вибрала нову Комісію роззброєння в складі 25 членів. 1 lpo– 
те Совсти заявили, що бойкотупатимуть однаково ту КбмК 
сію, як і Підкомісію та що не погодяться на обмірковування 
справи .роззброєння на Раді Безпеки ОН. Зате, почавши піл 
листа Булганіня до Президента з 10 грудня минулого року 
большевини раз-у-раз настоюють, що нова конференція „на 
вершинах" має саме .тинятися справою роззброєння 

Повна нісенітниця думати, що голови кількох держав 
зможуть протягом кількох днів розв'язати ПОЗИТИВНО про-
блему, над якою ціпком безуспішно від 12 років нараджу-
вались найкращі фахові репрезентанти тих держав. А втім, 
поминаючи большевнцьку пропаґаидивиу дсматгію. ніби 
існують вигляди, що на такому з'їзді голів держав може бу-
гп вирішена одна невеличка частинка проблеми роззброєння. 
І цією частинкою мас бути припинення на означений об-
межений час дальших експериментальних вибухів атомової 
і водневої зброї. На згаданій Лондонській конференції дср-
жави НАТО погодились були на цс під умовою, щоб одно-
часно припинити й продукцію атомового матеріялу, бо. мов-
ляв. не мас ніякого практичного сенсу припинення експе-
рнментів з новим ядровим матеріалом, якщо буде продовжу-
ватись накопичування „стандартних"' вже атомових і вод-
НеВИХ бОМб Та СТріЛеН. ВоЛЬШевНКИ. ЯКІ НЄ ХОЧуТЬ д і й с н о г о 
роззброй:инЯ. ТІЛЬКИ П р о и а і ' а н д н п н о ! о е ф е к т у . ВПСрТО ВІДКИ-
дають пов'язування продукції ядрового матеріялу з діи-ві-
дамн. Зате вони погоджуються яже з потребою контрольної 
системи для стеження, щоб дійсно СССР, Англія і ЗДА нл 

переводили дальших експериментів. 
На перешкоді'стоять два сумніші; 1. чи названі три ве-

дико держави, посідачі атомової зброї, можуть заборонити 
доходити до цієї зброї іншим державам (конкретно' - Фран-
ції) і 2. чч Совсти не матимуть змоги таки :ілнмятії відразу 
ту умову й надалі продовжувати експериментальні вибухи -
крадькома? У цьому пункті учені не'мають одностайної.дум-
ки. Одні, як д-р Едвярд Теллср і частинноЛуїе Л. Стравс. 
уважають цілком можливим засекречування вибухів, - ін-
ші, як проф. д-р Гаррісон Бравн, твердять, що немржлпво 
затаїти такі вибухи перед сучасними преції.-.інннми апя-
рятнмн. У даному випадку вирішним буде голос? проз. Лн-
зенгавера. В усякому разі, на овнді з'явилась одна конкрст-
ня оманя. майбутньої ,.коекзистенціГ': перше в 4сторії „до 
гояорення" ЗДА з большевнкамп щодо лдіншої зброї. Але і собі дозволити мати дефіцит 
навіть, якщо ноно прийшло б. то ні на одну ноту большевнки ;І ПІД час.економічної знижки 

- завоювання світу. Навіщо ж тоді і під час .добробуту. Підсилен-

- ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКІВ ЧИ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ПУБЛІЧНИХ РОБІТ? 

- і - , 

Усі відповідальні за долю 
ЗДА чинники однозгідні в ти-
м у . ЩО т р е б а с п е ц і а л ь н и м и 
заходами підтриматилЄКономі-
ку, щоб зменшити число бЄз-
робітних та' піднести купівс-
ЛЬНу СНЛу ШИРОКИХ КОЛ Насі -
лення. Але не всі згідні в ТО-
му. якими заходами треба цс 
робити, щоб якнайшвидше 
осягнути успіхів. 

Між заходами, для рятуван-
на економіки иайважлнвіши-
ми є два: зменшення прибув 
нових ' податків і підсилення 
публічних робіт. Обидва во-
нн мають ту саму ціль: дати 
в кишені якнайбільшого чт -
ла людей гроші, за які воші 
купували б товари, збільшую-
чи цим-рух в економіці, Щоб 
: ; a д о в о л ь і ш т и п о т р е б и н а е е -
лення. 

Деякі економісти, зокрема' 
демократичний сенатор з Іл-
лимон. Пол Г. Даґлес, твер-
дять, що найкращим ліком на 
економічну знижку с ЗМСН-
шення прибуткових податків. 

Сен. Даґлес заявляє, що 
економічну знижку 'иайскорі-
ше і найуспішніше можна 
усунути зменшенням .подат-
ків. Населення почне тоді 
більше купувати різного ро-
ду товарів, і внаслідок того 
треба буде більшого числа 
робітників. Зменшення ири-
бутковнх податків плянусть-
ся через підвищення суми, 
звільненої від оподаткування, 
або відчислення від першої 
тнеячкн прибутків тільки 15 
відсотків податку, а не 20. як 
є тепер. 

Сен. Даґлес вірить, що вна-
слідок цих заходів економіка 
поліпшиться і державна скар-
бниця з відсотками покриє со-
бі ті втрати, які матиме в 
періоді, коли прибуткові ио-
іаткн були зменшені. Змен-
шення прибуткових податків 
можна .здійснювати негайно 
після' ухвалення закону в цій 
-праві. Це саме можна зроби-
пі зі зменшенням прибутко-
іих податків від корпорацій. 

Сен. Даґлес не проти під-
н.іеннл її', блічних ропі і. але, 

на його думку, цей засіб нс 
іасть негайної допомоги око-
номіці ЗДА ,бо приготування 
і планування цієї програми 
мусить тривати кілька ніся-
чш. К р і м ТОГО, п у б л і ч н і р о б о -
тн прийдеться. вести також у 
районах, де немає великого 
числа безробітних (регул я-
ційні роботи, осушування ба-
гон і т. п.), - і тому вони 
не 'допоможуть у зменшенні 
безробіття в метрополіях. Пу-
блі”ні роботи не можуть та-
кож дати відповідної праці 
фаХовим робітникам, які пра-
цюють в промислі, хібащо ко-
пати рови чи носити цеглу на 
будовах. 

Ккономіст Г а р вардського 
уНіве)клтету, проф. Джан 
Кениет Ґелбрейт переконаний 
В ТОМУ, ЩО НЄ з м е н ш е н н я !І; .И 
бхтковнх податків, а лише 
підсилення публічних робіт 
яедешгх федеральними кош-
тами, є найкращим засобом що це він минулого року до 
аля поліпшення економіки, 'магався з політичних причин 
Проф. Ґелбрейт признає, що зменшення видатків на обо-
приб^ткові податки с зависо- рову, і що внаслідок цього, 
ні і'ЩО їх так чи інакше тре- між іншим, почалась знижка 
ба буде зменшити. Проте. ка- j в економіці, бо департамент 
же він, зменшнти податки ле-
гко, але важче, буде їх. збіль-
іи'.-вати. коли економіка ЗДА 
поліпшиться.. До того ж дср-

УПОСЛІДЖЕННЯ І ВІДСТАЛІСТЬ 

ляс проф. Ґелбрейт — дасть 
працю і.прибуток тям, які по. 
Треб^ЧОТЬ д о л а р і в , а ЗМЄНШЄН-
ня прибуткових податків до-
ПОМОЖе ТІЛЬКИ ТИМ, ЯКІ м:;-
ють працю і платять податки. 

Проф. Ґелбрейт вважас, що 
заінтересовані групи промис-
ловців почнуть домагатися 
зменшення податків, як тіль-
кн довідаються, що такезмен-
шеннл планується, і кожна з 
цнх груп доказуватиме, що 
саме їй в першу чергу треба 
зменшити податки. На дум-
ку проф.' Гелбрейта найбільш 
переконливим аргументом за 
збільшення видатків на пуб-
л і ч н і роботи с те, що ЗДА 
потребують багатьох речей у 
цивільній ділянці. .Військово-
оборонні потреби країни. -
твердить він — мають бути 
заспокоювані незалежно від 
фінансової політики уряду. 

Щоб збільшити наявні вар-
стати праці і створити нові 
треба будувати нові шкільні 
будинки, яких ЗДА так дуже 
п о т р е б у ю т ь . ЗбІЛЬШеННЯ ЧИС-
ла робітних рук в будівельно-
му промислі пожвавить cno– 
ріднені - галузі промислу. У-
ряд своїми фондами може по-
с плити публічну працю і BJ 
інших ч ділянках: будувати 
житлові доми, поліпшувати 
комунікаційні засоби, спору-
джуватн нові шпиталі. 

„Це буде великою ПОМИЛ-
КОЮ ' ГОВОРИТИ ПрО ЗМЄНШСН-
ня tjv-.ісральннх податків,для 
створення нових варстатів 
праці тоді, коли наші чнслен-
ні школи є брудні, старі, ne– 
реповнені, не мають потріб-
ного числа вчителів, працю-
еоть на дві зміни або незаба-
ром стануть замалі для що-
раз більшого числа учнів". 

Поліпшення економіки чс-
оез підсилення публічних ро? 
біт — нелегке завдання, до 
ТОГО Ж УРЯД І К о н г р е с ПОВИИ-
НІ о п р а ц ю в а т и В ЦІЙ с п р а в і 
і о к . і а д н н и п л а н п е р е в е д е н н я 
тямс такої праці, яку треба 
оуде вести й тоді, коли країна 
інов)' ввійде в період повного 
т,обробуту. 
"Ітому уряд і іцюнідиики 

Конгресу погодилися в тому, 
що треба пождати принаймні 
місяць і аж тоді вживати за-
чодів для поліпшення CKOHO– 

- Тим часом деякі економ їсти 
остерігають проти лікування 
нездорової економіки занадто 
-іс ли ким 11 дозами ліків,, щоб. 
мовляв, „ліки не вийшли ;rip– 
:пимн від самої недуги". Спів-
побітник -,.Ню Иорк Гер'алд 
Трібюн", Дейвід Лоренс, he-

Московські намісники її по- її до стану чимраз більшої 
плентачі в Україні виголосн- економічної відсталости 
лн з приводу „40-рІччя вста 
новлевня совстської влади" 
чимало промов і заяв з внс-
ловамн вдячности для кому-
ністнчної партії і Москви, що 
„допомогли" Україні „воз'сд-
натися з братнім російським 
народом" і розвинути до „не-
бувалих вершин" її економіку 
й культуру. У статті, наїшса-
ній з цього приводу („Кому-
ніст України" за грудень 
1957), голова Ради міністрів 
УССР if. Кальченко ствер-
джус, що „економіка України 1955 році (125.974.000 тонн) 
була відсталою і майже пов-
ністю залежала від іноземно-
го капіталу...", що „від пов-
ного іноземного поневолення 
український народ врятував 
себе тим, що навіки зв'язав 

Цифри, опубліковані в нан-
новішому совєтському CTarnc– 
тнчному збірнику п. н. ,,Про-
мьішленность СССР" (Москва 
1957, crop. 446). показують, 
що коли йде про Україну з 
РЯМЦЯХ усього економічного 
іюзвнтку СССР, то треба ско-
j)ime говорити про регрес, як 
Про ЯКИЙСЬ РОЗВИТОК ЧИ ВНВЄ-
дення її із стану відсталости. 

Характеристичні!!: з цього 
погляду образ дають цифри а 
різних ділянок видобувної іі 
обробної продукції. 

Видобуток вугілля в Укра-
їнській ССР збільшився у 

у порівнянні із 1913 роком 
(22,796,000 тонн) і в 1940 р. 
(24,832.000 тонн) майже по-
над уп'ятеро. В тон же час 
видобуток вугілля І РСФСР 
збільшився в 38 разів (з 
6.039.000 тонн у 1913) 

Снген Перейма S Г 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ТИЖДЕНЬ В ЗДА 
У днях від 16 до 22 берез-

ня ц. р. відбувається в Амери-
ці „Національний Віблі0теч-
нин Тиждень". Він мас дві 
циаі: поперше — звернути 
увагу американської суспіль-
ностіг на книжкові багатства, 
що зберігаються в публічних 
та інших бібліотеках, і подру-
ге — заохотити до заснову-
ааннл домашніх бібліотек. 

Одне і друге мають дати 
спільний ефект: збільшити 
кількість читачів і покупців 
кннжісн в Америці. ЩО Є ОД-
ною з передумов культурно-
го розвитку країни. Бібліоте-

(,Лаііф", ,,Рідерс Дайджест" 
та ін.) з накладом 80 мільйо-
нів примірників друкуватн-
муть впродовж березня стат-
ті про значення кннжкн й бі-
бліотскн. В кампанії беруть 
участь радіо, телевізія і ін. 
Вібліотечннй Тиждень відбу-
васться під гаслом: „За біль-
шс'очитану й краще иоінфор-
мовану Америку", і зверта-
сться до нечнтацької частини 
суспільноети а сміливим за-
клнком: ..Збудися й чнгац!" 
Ціль ініціаторів Тижня — 
піднести очятаність амернкан-
ської СУСПІЛЬНОСТІ! до рівня 

чини Тиждень викликаний іекандннавського чи західиьо-
вув бажанням поширити! європейського. Статистичні 
книжку серед американського дані стверджують що процен-

свою долю з долею братнього L j р а з и у порівнянні з 1928 
іюсійського народу , і що ,,воз-' 
з'єднання У країни відіграло 
благотворну роль у житті й 
історичному розвитку україн-
ського . . . народу". Про те, 
що „радянська влада, кому-
ністична партія ліквід^али 

роком (24.832.000 тонн). ї 
відсотках до загального вндо-
6jTKy вугілля в СССР Укра-
їна виказує поступовнїі упа-
док своєї вугільної продукції, 
про що свідчать цифри, rio– 
дані на 146-ій стор. згаданого 

турну відсталість народів ба 
гятонаціонального Радянсько-
го Союзу" і що „під зорею 
радянської влади росте і міц 
ніс економіка України" - ре 
пстував під час „ювілейних 
урочистостей" у Києві колнш 
ній перший секретар КП Ук-
раїнн О. Кнриченко. Про тс, 
вкінці, що „завдяки Жовтне-
вій революції, початій і очо-
ЛЄНІЙ ВелИКИМ РОСІЙСЬКИМ н а -
родои, український народ 
став господарем своєї долі" 
— розписуються також і вся-
КІ КОМУНО-ПрОҐреСНВНІ ПОПЛСН-
..!чі у своїх славословіях Мо-
скві. 

Всі ці заяви захоплення і 
вдячносте для „братнього 
російського иародуГ заснову-
ються здебільша на цифрах 
про зріст продукції в окремих 
економічних ділянках підсо-
ВЄТСЬКОЇ У к р а ї н и , я к и й бе.-.у-
мовно є, бо мусить бути. КОЛИ 
брати до jTrani розвиток сіль-
ського господарства ' й індуу-
трії в усьому світі. Але ж ци 
фрп ці цілком односторонні, 
бо вони пе показують співвід 
ношенна економіки росту і 
розпитку економіки Україись 
кої ССР в порівнянні до ці 
лости СССР. значить у рям 
цях усього економічного роз 
8ИТКу С С С Р . А ТИМ ч а с о м ми-
ф р и П р о ПрОЦеНТОВе ВІДНС-
шення господарських' досяг-
неня Української ССР із тя-

оеетерігас протіг зменшення " и м и ж " 0 5 я ^ н ? н н я Ш 1 в ж с н с 

податків на суму вищу за 5 fe"bKH РОФСР, але и цілого 
більйонів ддлярїв,”при" Ш,ї(СССРГдоТШутоть що Москва 
федеральшій дефіцит стаяо- У відношенні до України здіи-
внтнме 10 або 15 більйонів с н ю с послщовну політику 
долярів. Внаглідок великого 1 упосліджування і висування 
дефіциту і глибокої інфляції j ^ - - - - - - І — л л 
валюти здійснюване в та кий 

політичну, економічну і куль- статаст„ч„ого збірника: 78.2 

спосіб поліпшення економіки тів. Політики, хочуть, 
може привести до ще більшо-
го безробіття. 

Конгрес повинен пам'ятати. 

щоб 

жавна скарбниця не може 

не ЗМІНЯТЬ своєї ЦІЛІ 
такі „договорення?!" ня публічних робіт 

оборони понасував деякі кон-
тракти. Совстськнй. ..спз,тнік" 
опам'ятав демократів із Кон-
гресу ,але було вже запізно. 
Лоренс побоюється, щоб 
справу поліпшення економіки 
знову, як це булТ) в 1957 ро-
ці; не взялися вирішувати по-
.ІІТИКИ, ВІДСУНУВШИ СКОНОМІС-

уряд в різних формах видав 
коло 10 більйонів долярів на 
боротьбу проти економічної 
кризи, а економісти твердять, 
іпо добіюбут. створений через 
збільшення федеральної за-
боргованостн — не може дов-
-го тривати і мусить закінчнти-
ся економічною катастрофою; 

На поставлений в заголов^ 
ку цієї статті запит — „змсн-
шення податків чи збільшен-
ня публічних робіт?" — тре-
ба відповісти так: для полЬ 
пшення економіки треба од-

відс. у 1913 p., 50 ,5^ в 1940 
році, 29.9fS в 1950 році і 32.2 
8ІДС. в 1955 році. Видобуток 
вугілля в РСФСР виказує в 
той час постійне підвищення. 

Куди в гіршому стані опи-
НИЛОСЯ і видобування нафти 
в Україні. В порівнянні до 
1913 року Україна (в її тепе-
рішніх границях) дала в 1955 
році на половину менше иаф-
ти — 531,000 тонн про-
ти 1,047,000 в 1913 році. Від-
сотково до загального вндо-
бутку нафти в СССР вндобу-
ток нафти в Українській ССР 
зменшився в 1955 році у по-
рівнянні до 1913 року майже 
в десять разів. Спадок про-
іукції визначають такі циф-
пі: 10 .2^ в 1913 p.. і : і Я в 
1940 p., 0.8'ї в 1950 році і 
тільки 0.7ft в 1955р. (стор. 
155 згаданого збірника). В 
той же час видобуток нафти 
в РСФСР збільшився л порів-
нлнні до 1913 року майже в 
38 разів і виказує тенденцію 
до постійного збільшування. 

Якщо йде про елсктроенер-
т'іго. то її продукція в Україні 
збільшилася майже в 60 ра-
зів (з 543.4 мільйона кіловат-
годин у 1913 р. до 30,099.1 
мли. кіловатгодии у 1955 p.). 
Але ж знову у відношенні до 
загальної Продуїсції електро-
енергії СССР продукція ціс 
енергії в Україні виказує по 
ступОвий і безупинний cna– 
док: в 1913 р. Україна (в її 
теперішніх границях) проду-
кувала 26.6^? зсісї елекг)ю-
сНерПЇ. в 1940 р. це чнс;ю 
впало до 2 5 . 7 ? S . T I 1950 роп 
— до 10.1 і в 1955 році воно 
Піднеслося ледве до 17.7'; 
(стор. 176). Стан з продукці-
Єю електроенергії в Україні 
сьогодні такий, що вона му-
сить спроваджувати 1,242 
мільйони кіловат-годин з-по-
за кордонів республіки (стор. 
74 збірника). 

Цікаві дані подають цифри 
з обробної промисловості!. 
Так, для- прикладу, в Україн-
ській СССР до 1945 року 
включно (починаючи з 1928 
року) не випродуковано ні 
одного автомобіля (ані особо-
вого, ані вантажного). Поча-
лася продукція авт в Украіи-
ській ССР з 1950 p., коли їх 
випродуковано ' 18,300 штук. ного й другого, і то в такій 

мірі, щоб не було ані заба-'(В 1955 р. продукція ця до-
гато, ані замало. сягла кількоств 19.200 штук).І 

загалу, який книжкою ціка-
виться доволі мало. Інститут 
Геллупа повідомляє, що про-. 
тлгом минулого року 61'; 
дорослих людей (молодь чн-
тяс значно більше, з огляду 
на шкільні завдання) не про-
читалн ні одної кннжкн (крім 
Біблії). Минулого року тіль-
кн одна особа на десять від-
відала бібліотеку. В даній 
хвилині тільки 17'7, тобто 
одна особа на шість, читають 
книжки. Домашні княгозбір-
ні, загально беручи, нечис-
ленні. 

Національний Бібліотечний 
Тиждень улаштовують дві ве-
wiiiKi організації: Американсь-
кпй Бібліотечний Союз і На-
ціональний Книжковий Комі-
тет прн активній підтримці 
видавців, книгарів та куль-
турних інституцій. Двадцять 
п'ять масових ж^трналів 

тово читачів в Англії утрос 
більше, ніж в ЗДА. 

На мою думку, українська 
культурна громадськість по-
винна звернути увагу на ,.Ha– 
ціональннй Бібліотечний Ти-
ждень", взяти в ньому участь 
і засвоїти його досвід. Пер-
шлм заходом було б, щоб лю-
дії. зацікавлені культ^-рннм 
)юзвнтком, і любителі КННЖ-
кн не тільки закладали влас-
ні домашні бібліотеки, але до 
цього заохочували н інших. 
У цнх книгозбірнях повинні 
знайти місце, в першій мірі 
книги з історії, географії, л^-
тератури г і мистецтва Украї-
Ни. За останні десять р^ків 
видано вже стільки, що мож-
на скомплектувати показну 
збірку книжок. До бібліоте-
кн слід включити також тво-
ри і”країнськнх клясиків і те 
краще, що приносить белс-
трнстика. 

Подруге, ми повинні подба-
В той час продукція автомббі-Іти, щоб прн кожному нашо-
іів в РСФСР становить 408,- му освітньому то молодечому 
400 штук). Про розподіл 
продукції за республіками в 
інших ділянках машннобудів-
ництва згаданий збірник не 
подає ніяких даних. 

Занепадає в Україні i"npo– 
дукціл такого прикметного 
чля цісї країни продукту, як 
цукор. У порівнянні до 1940 
року продукція цукру збіль 
йшлася з 1,579,800 тонн ДО 
2,425,600 в 1955 році. Але ж 
У ВІДНОШСННІ ДО ВСІЄЇ COBCTCb– 
кої продукції Україна відхо 
дить поволі назад: 81.5',' І 
1913 p., 73.0г; в 1910 році 
71.6г; в 1950 і 70.9Гс в 1955 
І знову ж РСФСР виказує в 
той же час постійний зріст. 

Цифри, наведені з совстсь 
КОГО ОфІЦІЙНОГО СТЯТИСТИЧН0-
го збірника,,Промьішленность 
СССР", доказують, що укра 
їнськнй народ під Совстамп 
не є ніяким „господарем сво-
сї долі", як цс твердять аґен-
тн й прогресивні поплентачі 
Москви, і що ..возз'єднання' 
України з ,.братнім російсь 
кпи народом" не тільки не 
відіграло ніяісої „благотворної 
ролі" в житті українського 
народу .але, навпаки, постя 
вило його в етан повного упо-
слідженнл і штучно поглиб-
лхтіаної відсталости у відно-
шенні до російського народу 
Як і в інших ділянках: люд-
костевій, мовній і культурній. 
Москва здійснює і тут полі' 
тику поступового' нівечення 
України, як господарського 
фактору, розбудовуючи й роз-
виваючн ЇЇ коштом економіку 
і н ш и х підсовст. республік, 
передусім Росії, під сучасну 
пору РСФСР. З цього погля-
ду становище для України 
під совстським режимом куди 
загрозливіше, як було до. iiep– 
ШОІ СВІТОВОЇ в і й н и . 

О. Р. 

К. ( М..,.г- ,,,,н 
Гсиерал-хор. Армії УНР 

МОЯ СЛУЖБА БАТЬКІВЩИНІ 
(Спогади) 

(14) 

Оотрі:п.ка міська електрів-
ня була приватною власні' 
CTKV Урухом.'іківали її дрова-
ми. Але тому, що дров не бу-' 
ло, вона не' могла дипатн 
струму. (Ктрізьі:ни повіт ду-
жг багатий на дери:цвні ліси. 

На протязі місяця життя в 
місті пожвавішало'. Щочетяср-
га . відб.х-вявся базар, в крам-
иицях появилися товари, які 
були заховані від грабіжни-
ків. Купці почали приймати 
ГрОПК, ЩО ЇХ ВІІлусТиЛО MicT!i. 

Військовип командант видав Делегації від населення при-
лісничому наказ постачати ходили до української коман-
лерево для слектрівні: В,при-
гятних мешканнях, устано-
яах. на вулицях поятілось 
с:іектри”нс світло. Лісиичнн 
буя москаль україїюжер. і 
відраз; не хотів ija ц'- tioro– 
,-t.-тигч. :і,ч'г після гім-тінч л 

дантури і дякували за иавс-
дення ,гюрядку в місті. Щ я 
писаній формі складені подя-
іпі'відсилалося до губеріїіяль. 
ного комяіідмнта полк. Bop– 
кляського. 

В і д НЯІІІпічі nplll.:;iv До ( )с 
Пслі ро'-ч.уні притих ' гшдая'трог.і цнвілмиїх! особам ,”у.ч.і 
пзказ л?сппкам дерево вида-j заборонено. Шитії.'залізничні 
вати. 71иретгтдр слектрівні і .без відповідних rtepcnytїток 
галопе міста видялії зобов'я-jукраїнської'в'ійськоної ялади. 
:ґіинл. що гони за пс-дсрсао.На цих перепустках мусіла 
заплатять, коли уряд україн-Ібути ще й печатка німецько^ 
сьі:ої д?рч:огн уеришть цінніго команданта. Коли украш-

і-ькг. командантура проголо-
спла, що видає перепустки 
Лез обмежень, июдйнио поча-
ю з'являтися по кілька ДС' 
- : п к і п ЛЮДСЙ. ЛЮДИ, ЯКІ ДИ-
вилися на нас спочатку як на 
гіришельців з Марса, які внс-
міюяалн нас і українську Мо-
Пу. ВЖС ч е р е з МІСЯЦЬфПІСЛЛ 
нашого приїзду скидали nc– 
ред нами шапки -й щиро нас 
вітали. Вони переконались, 
що я наших особах прибули 
до Острога чесні люди, прсд-
і”гаянпки і організатори укра-
їнської п м ні Старшини ко-
маидянтури. .і-оловно .брати 
ІИмалії. :юргаиіззтіали в мю-
ТІ а м а т о р с ь к и й ТСатр, В ЯКО-
му nop. Погорілий малював 
прекрасні декорації. Коман-
дгштуїіа поставила на нопі 
велику духову оркестру З ВО-
ЯКІВ бувш. 126-го Рильського 
піхотного полку, яка нс тіль-
іаі грала "я театрі, але й да-
и.ч.ч:і ч у д о в і КОНЦСрТИ В.МІСЬ-
і:ому саду. ..Просвіта" шири-
іа спою діяльність, Утворив-

в цьому відігравали вчителі. 
Але різні малоросійські чи-
иовні їКН, б у в ш і с т а р ш и н и р о -
сійської армії, москалі і по-
ляки, а також польські помі-
щнин, які повтікали, з своїх 
фільварків, ставилися до ук-
раїнського руху дуже ворожо. 
Проте, ми на це не звертали 
уваги, а день і ніч працювали. 

Після підписання в Бересті 
Литовському 27 лютого 1918 
року мирового довору з- Ні-
меччиною і Австрією, Отаман 
С. Петлюра видав наказ усім 
українським збройним силам 
перейти в наступ проти боль-
шевнків і захопити Київ ще 
непед приходом ДО НЬОГО НІМ-
ців. Як уже згадувалося, ук-
раїнські частини розбили 
большепиків під Києвом і 1-го 
березня здобули ЙОГО, а за 
військом повернулась, до сто-
лнці і Центра п.на Рада. 

И'-нгр:і іі.ні Рада видала 
розпорядження Н(М̂  тг. щііб 
міністерство освіти під час лі-
тиіх фсрііі перевело по всій 

ся повітовий союз кооператив. Україні освітні курси для 
В місті відкрито кіно. Острізь' вчителів міських і сільських 
ке населення почало захоп- шкіл. Такий курс зорганізо-
люватись ідеєю українського ванни був і в Острізькому по-
відродження. Передову ролю іпіті. Була створена освггая.ко.-

Місія. на чолі якої став пові-
товий інспектор освіти (забув 
прізвище). Членами цісї комІ-
сії були: голоча повіт, ynpa– 
ви П. Маркович, учитель Іва-
НОВ, уЧИТеЛЬ АрТеМ'ЮК (ПІЗНЇ-
ше сл. п. єпископ Платон), 
учитслЬ'С. Жук, представник 
від військової комендантури і 
голова міської управи Смаль. 
Програму курсу прислав гу-
бернілльннй інспектор з Жи-
томнрп, звідки прибули.також 
деякі лектори. Найголовніші 
дисципліни були: історія Ук-
раінн, література, українська 
граматика і інші предмстн з 
українознавства. Історію Ук-
раіни викладав д-р Річинсь-
кий. Свої лекції читав він на-
пам'ять. „Те, що я подаю вам, 
- казав він - це історична 
правда, описана' тут" — і по-
казував на твори Ррушевсь^ 
кого, Аркаса, Крнл'яксвнчя. 
„Історію Руеів". На" його ви-
ігладіїх величезна авднторіа 
завжди була неі^гноппеїія не 
тільки вчителями, але й мі-
щанами і навіть, запеклими 
малоросами. Після закінчен-
ня чотиримісячного курсу, ба-
гато вчителів і вчительок зро-
з)аділи. що вони також діти 

свого нар.му. Населення Ос'іяо Українську Державу. 
трога довго ще згадувало 
д-ра -Річнвського як великого 
vi:pai"HcbKoi'o п а т р і о т а , ЯКИЙ 
за короткий час провів велн-
чезну освітньо-освідомчу ро-
боту. 

Згинув д-р Річинський тра-
гічно. Коли в 1939 році лрий-
шли на Волинь большевпкп, 
вонн почали арештувати весь 
український національний ак-
гип. В січні 1940 року'під час 
сильних 'морозів на ст. Дуб-
но вантажили у неопалювані 
J^TOHH людей, що мали їхати 
на заслання. Був серед них і 
Д - р Р і ч и н с ь к и й З ДРУЖИНОЮ. 
Тут же в вагоні його дружя-
на 'породила дитину і на хо-
лоді померла разом з не мов-
лям. Д-р Річинський з горя 
збожеволів. Про цей випадок 
оповідала мені одна українсь-

-оваристві, при кожній шко-
аі, клюбі і т. п. була кннго-
-.бірня, яка мала б достатню 
кількість Читачів, бо тільки 
тоді книгозбірня мас рацію 
існування,, коли з неї корн-
стають. 

Далі треба, старатися, щоб 
відділи українських книжок 
поставали в публічних бібліо-
тскях, уді?ржуваних з місь-
кііх фондів. Такі відділи вжс 
існують в'їію Норку, ДІіроЙ-
ті. Клівленді, Шикяго, Боф-
фало. Гс,мтрсмку, а недавно 
уТНОрИЛНОЯ В ТорОНТІ І ВІНЛІ-
псО'. Вони Ще можуть бути 
зяложені в десятках інших 
місцевостей, де є наші люди і 
де цього зажадають. Не треба 
тут підкреслювати, що CTBO– 
рення і розвиток українського 
відділу в публічній бібліотеці 
залежить у першій мірі від 
того, склькн є читачів у країн-
СЬКИХ КНИЖОК І СКІЛЬКИ КНН-
жок український відділ внпо-
зпчас. -' ' 

'Американські публічяі біб-
ліотеки дають читачам ту вн-
году, що постачають їм кня-
ж і т з інших бібліотек, яа-
віть позамісіїевих. Якщо в да-
ній місцевості нема українсь-
ких книжок ,тоді бібліотека 
може їх спровадити з тої біб-
ліотеки, де є укршІнсьхНй ВІД-
діл. Цс називається ,Днтерлай-
брери лови". Такс внпозичен-
ня с безплатне. Чнтач опла-
чує тільки, поштову пересил-
ку. 

Було б- корисно, щоб про-
тягом Бібліотечного Тижня і 
пізніше наші культурні това-
риства влдштову'валя. допові-
Ді на книжкові S бібліотечні 
теми, організували виставки 
кннжкн, інформаційні лекції 
про те, як упорядкувати і вс-
стн бібліотеку. 

Ч и т а й т е украінгькі і н я т 
я г а з е т и , бо ч а с т е ч к т а и и я 
поле д о проспіти, а п ; х к в і т а 

— ц о с и л а ! Настановлення гетьмана нс 
справило великого враження 
серед острізького міщанства, j т а к і контролі 
Але за пару місяців, коли ма-1 м'яткової зброї, у Сглш'н 
лороси і москалі почали іґно 
руватн все українське, і вже 
повітовий староста — украї-
ножер полк. Курзексв почав 
видавати свої розпорядження 
російською мовою, українське 
населення ще більше почало 
проявляти свій патріотизм. 

Треба згадати, що німці, які 
підготовили гетьманський пе-
реворот 'в Києві, про все ДО-
кладно інформували своїх 
комнндачтів залог по Украь 
ні. Вони, правдоподібно, ду-
малп, що командантські сот-
ні і українська людність бу-
дуть робити повстання. Свої 
здогади мотивую тим, що за 
деякий час перед цим ncpe– 

ка родина, яка чудом вйрва-іворотом майор Міллер дуже 
ляся з того,самого вагона. 

29-ГО квітип ТОГО Ж р о к у В 
Києві іщітаиоплено ген. Пав-
ла С'коропадеького гетьманом 
України, і Центральну Раду 
німці розігнали. Внаслідок 
цього перевороту Українську 
Народну^еспубліку зліквідо-
- '.Ч'. а натомість проголоше-

цмеапивея. яку кількість зброї 
мас наша командантура. Про 
цс він, звичайно, не довідаи-
сл, але зате використав одіш 
з попередніх наказів німець-
кої н української військової 
влади, щоб сконтролювати 
населення, чи не. мас воно 
зброї у себе. Німці проводили 

па-
н х ВІІ1-

ськовнків нічого не знайшли. 
Крім того, за кілька днів 

перед переворотом, німці СТЛ-
гнули до 'Острога курінь пі-
хоти, кулеметну сотню і ес-
кадрон кінноти. Вночі по міс-
ті ходили німецькі патрулі. 
Українська, . к о м андантська 
сотня також була у бойово-
му поготів'лі, бо думала, що 
німці спробують її роззброїти. 
Пізніше мк. довідалися, ЩО 
таке поготіяля німецького 
війська було по всій Волині. 
Німці оправдували ного тим, 
що. мовляв, російське військо, 
коли кидало фронт на Воли-
ні, багато зброї залишило по 
селах і тому треба було за-
безпечнти себе під усяких не-
сподіванок. 

Населення по еглах мало 
багато збіюї, але на ішназ ук-
раїнської військової коман-
цантури ще раніше здало ЇЇ. 
Селяни казали, що Україна 
вже вільна і тому нема проти 
кого воювати. Але так не ста-
лося, як бажали вони собі 



З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЯ 
Нюарк, Н. Дж. 

ВІдЗДл Украіііськоси Муанчного 
інституту 

2-го лютого ц. .p.. міс цс ва укр, 
громада мала скмжітнчну нсс-
подіпаїгку, а саме, міс цепи ft Від . 
діл УМІ ;j ршнмн ісяяс паш. Т 
Богданської і І. Заяць, п. В. Ці . 
снка та муз. садочка, пані Г. 
Мнрошнцчснко влаштував на 
сцені української . централі в 
Нюарку музичну інсценізацію 
ісазкн: „Червона шапочка,''. Ця 
дитяча імпреза получена була 
З масковою забавою для дітей 
І Шкільної молоді, В головних 
ролях внставн виступали такі 
ДІтн у' відповідних - строях: 3 . 
Д і д у х - (червона шапочка;), Н. 
Ояесинцьхна і вовк.), 3 . Бскесс 
внч (бабуся), її. ,Гук (лісова 
княжна в супроводі л і С о в н х 
карликів), 3 . Смішксішч (мати), 
і лісові стрільці: Ю. Загаяке-
внч, В. Третяк, брати Д . і Л. 
Стронникн, В. Таланчук, Ю. Во-
жалівськнй. Т. Олсеннць:чЯн, як; 
ліСконали по черзі українські 
лісні на скрипці і фортепіяні. 
Сольові танки виконали Л. і А. 
Зайцеві. Заьгітянн ” був виступ 
Ч-річноі 3 . Стебельської, яка 
відспівала до мікрофову пісень. 
ку „про вовка і козлнкаП. За 
нианятком одної ловецької пісні 
муз. укладу Шумана всі інші 
пісні були українських композн. 
іГ'Г';в, НІ;; час вистави численна 
публіка (батьки і дітвора) були 
зворушені грою молоденьких 
артистів і мов зачаровані сиді. 
л н на залі,, а щярі, гучні оплес-
ки та радісний сміх'були наяв-
ним признанням за гру артистів. 

ві було відгадування питань з 
історії, географії і музики Укра-
ІВН, 3 ч у д і в техн іки А м е р и к и . 
образові складні загадка' та 
бнстроумні загадки з рахунків 
та фізичної, епраиноетн, В цій 
групі були нагороджені діти: 
Л. Чнровськнй, Р. Тнмяк, Л. 
СтасЮК, К, Г о р д и п е ь к а , Р . К а ч -
мар, Л. Мандзш, Т. Равш, Ми. 
КНТЮК, В . ГаНЯК, Ланексь::ни. 
Фецоанч та інші: ' 

На маргінссі цього вдалого 
дня треба підкреслити надзвн-
чайву. дбайливість батьків у 
приготуванні гарних костюмів 
для своїх дітей 'та їх числену 
прнявність на цій неправду 
снмпатнчній імпрезі, з а яку 'ка-
лежнться місії. Відділові УМІ 
велике прнзнаня і подяка. Було 
б побажаним частіше влаштову. 
ватн того рода імпрези, .бо вони 
с добрим засобом у виховуванні 
нашої дітвори. 

Концерт сдпранододісткн 
І.' Мацюк 

У. своаому турне в ЗДА пані 
І. Мацюк, сопрпно-солістка з 
Бразилії, загостила ' на один 
вечір,-9-го лютого и р. до Ню-
арку, де відбувся її концерт у 
виповненій вщерть публікою, в 
залі української централі; 

Програма концерту складала. 
ся з трьох частин: а ) жіночих 
партій з опер: „Іль ФлорІдоро", 
- Страделя. „Фіделю" — Бе-
тговена, „Весіля Фігаро" - Мо-
царта, „Тоска" і ' „ М а д а м Ба-
терфлай" — Пуччіні; б) бразн-
ЛІЙСЬКНХ ПІСеНЬ і В) у і.':і.іиі. ьі.ііх 
пісень: „Ой одна я одна" — М. 
Лнсенка, „Фінал" - Д. Січинсь. 
кого. „Тайна" і „Спи дитино 

високих позицій, а в колоратурі і жувалася на високому рівні ще ність рості', кульмінації та па-
голосу співачка виявила музич- у перші вільніші ДЛЯ думіш ро- діння - ця остання доба виз-
иу досвідченість І добру школу. Іки після упадку уі:раіяськоі 
Одним словом п. І. Мацю:і за- держави. Вже О. Олесь, а ще 
лишила у' июарксі-кої публіки 1 більше Вороний, філпнський та 
спогад про співачку великого Чупринка на Сході, а „молодо-
формату. За таку нагоду місце- музці" іга Заході були представ-

публіка вдячна п. М. Добо, никамн українського модориіз-
му, що порвав з народництвом 
у поезії та шукав нових зразків 
поетичної творпостк на Заході 
Квропн. Сам найбільший пред-
стппин:с нашої нової поезії, Па-

шопі - оргашзаторов і цього 
концерту, на якому фортсп1яно-
вий супровід був у певних рук-
ках пані — Лідії Бульба. 

По концерті в Нюарку відбу. 
лася в приміщенні української 
централі мила зустріч місцевого 
громадянства зі співачкою при 
?кромиій перекусці, яку приго-
говилн пайове М. Добош 1 проф. 
Каськів. Численні представни. 
кн громадянства у своїх прнчі-
тах побажали пані І. Мацюк як-
няйкращнх успіхів в дальшому 
ЇЇ КОНПерТОВОМу т у р н е в З Д А 1 
Канаді, внеказуючн 'заразом 
свою радість, що п. І. Мацюк 
своїми концертами безперечно 
нричннюсться для поширення 
доброго українського імени між 
чужинцями. Між іншими про. 
мовцями автор цих стрічок, б. 
старшина УГА,. глибоко звору. 
ШСНИЙ ПІСНеЮ: ..За.-VM.VII TP6M-
біто". передав̂  співачці щире 
признання . подяку за І! гарну 
інтерпретацію тої і; гні. бо пе-
р с : к и п а ї с їй з ц і л о ю У Г А т р а -
гедію чотирокутника смертн, 
найкраще її відчув. — О. У. 

Після внставн була маскова Іс. Людксаича, ..Горитьмос cep– 
забава, а якій брало участь ко-14е" ” Я- Лопатинського, „За-
ло 150 дітей. Вони дефілювали ” 
перед жюрі в складі: паш К. 
К о р д у б а - І І а т о ц ь к ч і , Л . Л а п и чаї: 
і пана Р. Ковальського. Haropo– 
джені були діти: а)артисти за 
свою гру на виставі — 3. Дідух 
(книжечкою „Коли ще звірі го-
яорнли") 3 . Стебельська (зпбав. 
кою мала собачка); 6) за гарні 
строї на маскараді: Ю. Гнатів 
(лицар) книжечкою „Народні 
казки'1; Б. Галібсй-з Джерзі Си-
ті (січовий стрілець) забавкою 
яашо військо, Л. Андрусишнн з 
Н ю Порі: у (ВОГУтНК) КНИЖЄЧ-
кою „Наша хатка", М. Шара-
невнч (каруселя) книжечкою 
..Дитячі новелі". А. Хома (пі-
ротка) лялькою і В. Гнатів (ав-

сумуй трембіто" - Н. Ннжаи 
ковського, „Тече вода" - М. 
Фомснка, „Не стій вербо" — 3. 
Ляська та наддаток: —,Дастів. 
ка". Може ие всі українські nlc– 
НІ підходили до Птолосу з Г.1р-
ним тембром, силою і інтерпре. 
таці! пісень, які виконувала, та 
все ж таки довготривалими гуч-
ними оплесками і китицями кві-
тів правила місц. публіка вис. 
туп п. І Мацюк'. І слушно. Хто 
був на цьому концерті, мусить 
об'єктивно підтвердити оцінки 
відомих українських і чужих 
музичних рецензентів, що у елі. 
вачки чудова інтерпретація і 
Дикція, вирівнаинй голос, пов-
ннй металю, великий діапазон 

стріАськнй принц) книжечкою мистецький Перехід з піяно до 
.Декламатор". Новістю на заба- форте і навпаки, з н 

БРУКЛИН, Ню Иорк 
ТРЕТІЙ 

УРОЧИСТИЙ BEHHEt 
ДЛЯ..ВШАНУВАННЯ П І О Н Е Р І В 

"і- вллштоаус — 
Т-ВО „МОЛОДА УКРАЇНА- і, БРУКЛШН 

в НЕДІЛЮ, 23-го БЕРЕЗНЯ 1958 р. 
' о год. 5-ій по полудні 

''"^""УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
216-218 Grand Street 

- Головний .промовець: 
д-р ДМИТРО ГАЛИЧИЙ, президент унсмозу. 
У програмі виступ -дитячої групи і танцювальної групи 

Під протекторатом Об'сдінаного Комітету Украш-
ських Організацій в Ню Норку, 1-ий Відділ Тва 
був. Вояків УПА ім. ген.-хор. Т. Чупринки і Ooe– 
редок СУМА і.ч. ген.-хор. Т. Чупринки в Ню Иор-

ку, втановую^пі свого Патрона 
— о л а ш то в у ю т ь — 

Святочну АКАДЕМІЮ 
З нагоди 

8-ої річниці смертн Головного Командира УПА 
сл. п. ген.-хор. Тараса Чупрннки-Шухевича 

в НЕДІЛЮ, ЗО-ічі БЕРЕЗНЯ 1958 р. 
'о год, 7-ІЙ" вечора 

в залі JUN10R H1GH SCHOOL 
' (Ave. "В" між 4-5 вул.). 

В програмі Академії візьмуть участь: 
п. М. ШЬПГЕЛЬ - відкриття; 
ред. В. КАЧМАР - промова; 
п 3 . ЛАВРИШКО - сольоопів; ^ 
Хор „ВОЯН" під орудою проф. І. НЕДШЬСЬКОГО; 
Музично-вокальиий ансамбль при Осередку,СУМА під opy– 

дою В. КОВАЛИКА; 
РацнтапІП членів .Юної СУМА; 
Деклямація Олі кИРИЧЕНКО з Театральної студії Йосипа 

П р я я к а - , святочний комггкт 

Український Музичний Інститут 
!ІЮ -ПОРК - ФЙЛАДЕЛФІЯ 

НЮ ЙОРК 
С У Б О Т А , 
29. Щ. 1958 
Год. 8 всч. 

JUNIOR HIGH SCHOOL 
. (Ave. "B–^. 

ФИЛАДЕЛФІЯ 
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СТРУННА ОРНЕСТРА 
ІЙ. Н. НИЖАНКГОСЬКОГО 
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Ігор Соневицький 
Солістка 

Морга Шлемневич 

Филаделфія, Па. 
ДОПОВІДІ В -І ітгрлтуї””о -

Миетецьиоиу ЗЬпрбі 
Віжучий діловий рік виявив 

деякі нові тенденції В ДІЯЛЬКОС-
ті ЛМК у ФнладелфіІ. З одного 
боку, Клюб улаштував декіль-
ка товариських імпрез Із мас-
тецькою програмою (Вечір на 
відкритя Клюбу, Зустріч Ново-
го року, покарпавалова това-
риська зустріч 22-го лютого), а 
з другого боку при Кліобі по-
чала існувати н гирно розвива. 
тнея' літературна Секція, що 
стала плятформою тіснішої вв-
МІИИ думок та поспільної ІВфор-
маціі в ділянці літератури та 
критики для самих ппсьмснин-
ків. Такс зрізнимкования праці 
Клюбу бз'ло зумовлене фактом. 
що з 1955-го р о ї ^ Клюб nepefi– 
шов на ширшу базу і об'єднав, 
поруч активних діячів украінсь-
::ої культури, дшеладкіше л і . 
тературн й мистецтва (музик і 
діячів театрального мистецтва 
так і не вдалося притягти д о 
нас, поза окремими одиницями) 
- 7 також і прихильників. Тнмто 
треба було шукати за формами 
праці, що вдоволяли б і тих і 
тих. 

Та як було від початку lcny– 
ваня Клюбу, так само й тепер 
головним завданням Клюбу с й 
залишиться підпоситн рівень 
мислення українського грома-
дянства в культурній ділянці і 
для цього завжди добрим cnoco– 
бом були ft с доповід й дискусії. 
Про такі дві останні доповіді 
хочемо тут коротко написати, 

Д-Р В. Романенчук мав 1-го 
лютого доповідь п. заг . „Укра-
інс і.кіі,і ( пмнолі. ім". ЩО ОбГОВО-
рював явища української мо-
дерної поезії д о 1936-го року. 
Вийшов вій із заложення, що 
(всупереч загально прннятому 
твердженню) ие можва казати 
про відродження в українській 
поезії там, де ' не було ніколи 
повного завмертя, а його ие бу-
ло, існує бо тяглість між нашою 

начується у Шпсш'дсра, дк ,.ци-
вілізація". О к ц и д с н т а л ь и н й 
цикл с саме у добі такої "циві-
лізації. Це треба усвідомити і 
протидіяти остаточіпи загибелі 
ціг.ї окцидектальної культури. 
(Для Шпенглера тсрнторіяль. 
тгя заслг цього- 'культурного 
кругу не пзреходить західнЬч 
ке:к Німеччини. 

У своїй критиці доктрини 
вло Тичина коріниться и шіх іШпснГлгра д-р І. Л. Р. висунув 
довопнннх роках, а п і д ч а с вій-іта::і заппагк: навіть, коли б ми 
нн він пише деякі із своїх нап- Іприняялті поділ людської хуль-
:ращнх поезій, що їх перевср-j тури в часі иа культурні цикли. 

шип тільки „Золотий Гомін" ІЗ 
його глибокою ейптезою відро-
джеиия нації. 

Обговорюючи поезію Д0ВОСК-
них років, доповідач спинявся 
зокрема на Вороному і на Па-
човськомі.',' Як на двох найбільш 
маркантиих предстяннш:ах yi:– 
раїнсь::ого модернізму. Все ж, 
поза формальними. дослпіо.чнл-
ми, їм недостас. тісї глибини, що 
Л виявляють, напр. французькі 
чп російські символісти, а їхні 
с.и м і: о л н це виражають тюі 
вищої, закрито: для звичайних 
людей дійсности, що І) відкри. 
вати с завданням поетів, як це 
;HMYM;;;H. н:иір.. Б о д л с р , Р а м б о , 
чіі Верлсн'у Франції, чи Єсснін, 
Бслнй або Блок у'Росії. 

ми не могли б прийняти "їх aaif– 
KHJTOCTK та непереомиоілТі!. Не 
можна те:к іХ)воритн про одну 
закономірність" росту й падіння 
всіх циклів: що спільного мож-
н.і найти у лінії культурного 
росту західнього циклу 1 циклу 
китайського, Що маг. т і й зов-
,сім своіфідянй ритм і npocro– 
:п,н:н майже 20 сторіч на сво-
Сму високому первісиом)' риті, 
'оце знову рушив з місця за 
:і :пміь'і. о к р е м и м и з а к о н а м и . 
Врешті, у доктрині Шпенґлера 
ж таке протиріччя, як віра в 
ігредестинованість, як ііетсрмі-
нілм — і одночаспо переконання 
^иі бажання змінити біг річеп. 
Воно нагадуі: подібне протиріч. 

. чя. що с. в доктрині Маркса і 

творчість обговорив доповідач 
докладніше. Все ж, аж ТИЧИНІ 
припала велика роля с т а т и 
справжнім українським CHMBO– 
лігтом і неперевершеннм модер. 
ннм українським поетом. Пого 
поезія, що с суцільною музн-
:сою, не тратить ніколи иа гли-
бині у користь форми. Упадої; 
такого талану до рівня „поезії 
на замовленял" с величезною 
втратою, не тільки для україн-
ської поезії, але й для украіись. 
коі культури взагалі. 

ДОПОВІДЬ б у л а і л ю с т р о в а н а 
мистецьким читаиням поезій 
ХрПСТеЮ Омарі.пі гя л і б р :: .1 л 
численну авдиторію. 

ДОПОВІДЬ д-ра 1. Л н с я к а-
І'у,тннпжого, п. к. ,ДИпеаґлер І 
його доктрина" (8-го н. м.1, що 
стягнула, ,яа. жаль, не багато 
слухачів, була зразком добре 
побудованої та обґрунтованої 
лекції З'ясувавши стан історнч-
ного мислення в добу перед BH-
ступом Шпенґлера "(народжсн-
ня т. зв. історизму,' його зане-
пад, виступ геґеля та реакція 
на нього і, доповідач накреслив 
духову сильввтку Шленґлора, 
цього німецького мислителя, що 
Хоч стояв осторонь ПОЛІТИЧНОГО 
життя, ніколи не був нацистом 
і був навіть лроскрнбований 
урядом Гітлера, то все ж підго-
товив у деякій мірі грунт для 
нацизму. Щпеиґлером цікавить. 
ся й сьогодні англосаськяй світ, 
чого доказом нові праці про 
нього. 

Шпенґлсрова доктрина, що 
з'ясовується у його найбільшій 
праці „Занепад людства" (19-
19) полягає у поділенні історії 
людства на о;:р^мі культурні 
циклі (індійський, китайський, 
старос.гипстськяй, грсцько-ріш-
ський. магічний й окцидсігталь. 
ннйі. Цикли творять свої оіфемі 
вартості, що вмирають разом з 
ними і не передаються наступ. 
ним. Цс Шпенґлеровс. тверджен. 
ня зілюструвап доповідач па 
прикладі математики: матемц. 
тика, що була пристосована до 
потреб жаття і духовостн ан-
тнчного світу, себто внмірпа, а 
не абеграктна геоиетрія, не є 
математикою оучасаого ^т.гаи-

передвоенною модерною поезі. ня і вимог сучасного життя. 
сю, і тією, що розквітла буйно Проте, вона в е с я нижчою, ні 
разом з ідеєю українського дер. вищою від сучасної. 
жавного відродження та втри-—Цикли мають одну закокомір. 

Дсякі атрибути символізму ("дає у вислідГнігІлІзм, споЛуче-
няходимо. в Загула, що його І'цпй із фанатизмом. 

УВЕСЬ ДОХЩ 
із 

ІІ:ШШК ькнх свят -
па ФОНЛ 

КЛІІКЛГ -ВАИДУристгв. 
Friends of the Ukrainian Bbndurists 

Choras — P. 0 . Box 119 -
Detroit 12, Mich., U.S.A. 

Доповідь'д-ра І. Л. Рудняць. 
,ного була пероплетеїці невелич. 
ними цитатами, цікавими днгрс-
сіями, показом літератури. до-
повідач відповідав цікаво й 
вичерпно за запити ft заввагн 
присутніх. 

м. С-кв 
т і м і т 

Джерзі Ситі, Н. Дж. 
Засновано ВІДДІЛ Організації 

Оборони Лемківіцинн. 
і 2-го березня відбулися в 
д ж е р з і Ситі, Н. Дж., в залі Ук-
раїнського Народного Дому при 
433 Гобоксн Квню, Збори Лсм-
ків, на яких засновано новий 
Відділ Організації О б о р о н и 
Лсмкіпптшгп. 
. Збори скликано за ініціятнвою 
Відділу Організації Оборони 
Лемківщинн в Ионкерсі, а під-
готопою й організацією їх зай-
нявся Оргавізаційний Комітет, 
ho якого входили місцеві укра. 
ї НЦІ виходці з тих земель. ЩО 
тепер належать до Польщі: Ва-
енль Жукрвець — голова, Сте-
паа Михальї:о, Микола Вура та 
Інші. 

З приємністю треба відзаачн. 
тіі, що на Збори Лемків прнбу-
т також у.: ра іИЩ - уродженці 
Інших частин України, серед 
яких ми u бачили таких відомих 
і заслужених місцевих громад-
БЬКИХ діячів'як голова Відділу 
У к к л п. Шаран, секретар Ук-
раїнського Народного Дому п. 
Гіль та інші, що свідчить про 
ТС, ЩО ДОЛеіО ЧИ ВІрНІШО НСДО-
лею українців в Польщі турбу. 
м,і ьсн не тільки виходці з Лем-
півщинн 1 тих земель, що тепер 
н а л е ж а т ь до комуністичної 
Польщі, але також украІкці-ви-
ходці з усіх теренів України. 

З-поза місцевих українців 
участі, в Зборах взяли: голова 
Головної Управи Організації 
Оборони Лемхівщнвн д-р Юлі-
ян Налисник, а від Відділу Ор-
гаиізації Оборони Лемківщинн 
в Ионкерсі - С т е п а н Женсць-
кМ. 
. ,Збори відкрив секретар. мі.--
цевого Українського Народного 
Дому п. Гіль, а дальшим ходом 
парад проводила- Презндія,т ДР 
якої обрано: п. Гіль — голова і 
Степан Михалько - секретар. 

Доповідь про положення лсм-
кіл і всіх' 5ісраІіщів в Польщі і 
наголосив Ст. Жснсцький з 

е?гл ЛгЛ iTsi iW4 ґ^ ŵv Л?Л ̂ ч ̂ wv ̂ wv пйМйАйіПАїіийАУ ї̂итЯіЛе̂  
t "ВІДДІЛ 

УКРАШСЬКОГО КОИҐРІХОВОГО гіоттьту 
Дій міста Л О Н Ґ С тлВІЇ , Огайо ft ОКОЛИЦІ 

- . влаштовує --г ' 
в НЕДІЛЮ, Т.и-о БЕРЕЗІШ (MARCH) 19ГЯЗ p. 

, о год. 6-Ш вечора 
в л кед і ік ьк іп ЗАЛІ 

' 111" Be l l e v i s ! ;i nv. i . В Попі ста mi і 

КОНЦЕРТ - Art АДНИНО 
В чссгь 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 
БАГАТА ПРОГРАІМҐА.' 

Святочну промову виголосить: 
о. мітрат ПЕТРО БІЛОН з Джінст, Па. 

торію Іі. зцснувашія та пращо, 
яку воиа провела за CBQC існу-
вання і вказав на ті великі зав-
даннл. які вона може Й П0ВИН-
на виконати: зайнятися ncpe– 
воденнпм допомоги своїм бра-
там в краю, з г у т т о в а І І К П М в 

своьх рядах всіх свідомих вн-
ходців з Лсмкіппдннн та нав'я-
занил співпраці з табором тпср-
дих лемків, які досі жили окрс-
мим, від своїх братів свідомих 
лем:сів, життям. 

Після того пряступлено до 
ваббру Управи Відділу, до якої 
ввійшли: Василь Жуковець — 
голова, Степан Фсрсн — МІСТО-
голрва, Василь Михалько — 
секретар і Микола Крупяк — 
касир. Збори уповажігали Упра-
BJ' побільшити в разі потреби 
свій склад довільним добором 
з-поміж членів Відділу. 

Перед Управою новооснова. 
ного Відділу Організації Оборо-
ии Лемківщинн в Джерзі Ситі 
с великі можливості в розгор-
пенні праці на полі організації 
лемків. Як відомо, місто Джер-
зі Ситі Й околиця, це одно з 
кількох найбільших осередків 
проживання внходців з Лем-
кіпщннн. Тут с д у ж е велика 
громада свідомих лемків — між 
іншим один цілий Відділ УНСо-
юзу, головою якого С ВІДОМИЙ і 
заслужений громадський 1 сою-
зовнй діяч Василь Челак, в яко-
му об'єднані самі виходці з 
Лемківщинн. — с також велике 
число консервативних, т. зв. 
твердих лемків, які ще досі не 
прийняли нашої НОВОЇ нац!о-
нальної назви — українець і 
дальше твердо держаться ста-
рої - русин. 

Можна сподіватися, Щф ново-
основаннй Відділ Організації 
Оборони Лсмківщігия в Джерзі 
Ситі розгорне жнау діяльність і 
янконас задовільно взяту на 
себе важку п р а ц ю — з'єднання 
і об'єднання в своїх рядах тої 
великої, громади лемків, що 
проживають в Джерзі Ситі й 
околиці. С. Ж. 

НАМ'ЯТІ М. КОНЧАКА 

КА. 11ФОРНІЯ В Е Д Е П Е Р Е Д 
У КУПІВЛІ МАЛИХ А1П 

Лос Авджеяес. — Майже 
КОЖНИЙ 1 2 - н ц iiOKNTionb Н 0 -
вого авта в цьому стейті купус 
ма.іе. випродуковане за кор-
доном, авто. Роблять це тому, 
що малі авта с економічніші: 
менше коштують, менші on 
лати за ліценцію, і менше вв-
трат' на, газоліну та забезпс-
чення. Власники малих за-
кордонннх авт твердять, що 
ними с легше ізднтн і парку 
вати. Теперішня економічна 
криза сприяє популярності 
малих німецьких авт у ЗДА. 

яирн, 

27-го лютого ц р. помер у 
ФнладелфИ заслужений діяч 
п." Михайло Кончак. 

Пог-ійннЛ належав до перших 
організаторів Української llpa– 
вославиоі Церкви св. Володи-
мнра, та під час 30-лігньоІ пра-
ці для добра церкви був членом 
і головою Парохілльпої Ради, 
участь при засновуванні ОДВУ, 
га був роки його и: членом, буті 
головою відділу Українського 
Народіюгу Союзу ім. їв. Франка 
та пСтгрігмував і співпрацював 
а багатьома українськими opra– 
нізаціями. і 

Бл. п. М. Кончах народився 
1881 р. в селі Долобів, Рудець. 
кого повіту, а до Америки прнГ-
Хав в 1013-му р. Покійний за-
ляшив в тяжкому смутку дру-
жину, дочку та трьох синів. 
Прощаючи покійно: о, о. насто-
ятсль І. Савчук згадав про йо-
го великі заслуги для укра!н-
ської церкви та українського 
народу, провожалн по:ойного в 
останню дорогу о. І. Савчук, 
о. О, ІЦадіШськнй та о, Ю. 
Гиатко. На Поминках промовляв 
найбпжчнй приятель покійного 

п Р. Карбівпик, згадуючи його 
віддану працю та Його заслуги 
'як громадянина, батька, з а зра--
зкового патріота. 
. В і д ОДВУ промовляв П. -Н. 
Ятз і : , згаЛЯ 0 4 5 ' діяльність на 
полі церковному і громадсьКо-
му. Підкрсслючи його відвагу' 
ті обороні прав украіись.:ого на-
роДЗ'. та його особлхгду відда-
Ність до послідиої хвилини для 
українських справ, як пріп^тад 
навів, що Покійний пТдпнсав 
сотні ашурансіи для невідомих 
йому скнтальців, та до осган-
ньоі мінути стояв на позиція:-. 
боротьби із ворогами України. 
Я к . СВІДОМИЙ п а т р і о т И П е р Ш У 
чергу вивчив своїх власних ді-
тсй. та авів на изначиі стано-
:ш: ' при тому нсзабуваючи 
навчити їх рідної мовн. 

Від іменн РОДИНИ дякував 
друзям свойого батька 1 всім 
лрпппннм емн д-р мед. І. Кон-
чак, ЯКИЙ в гарній українській 
мові згадував, як то батько не 
лиш учив його любити зідну 
церкву та мову, але і наказував 
ніколи не забувати рідну зем-
лю. з якої він походив. . 

д м. :і 

Число смертних випадків внаслідок 
інфлюенци зменшується 

Вашингтон. — Урлд Пуи-
лічного Здоров'я повідомляє, 
що в тижні, який заісінчнвсл 
8-го березня, число смертних 
випадків внаслідок азійської 
інфлюенци по раз перший 
зменшилося на 3,9 відсотка в 
порівнянні з тижнем, що був 
перед там. Та все ж таки 
Внаслідок інфлюенци та різ-
них комплікацій в тому тижні 

померло 814 осіб в -ЗДА. Не 
було в тому тижні масової 
появи цієї недуги. Уряд Пуб-
лічного Здоров'я З Д А П0ВІ-
Лом.;я.: . ЩО ЧИСЛО ВСІХ СМЄрТ-
них випадків в тижні від 1-го 
До 8-го березня зменшилося 
на 4,6 відсотка і становило 12, 
800.1 те число постійно збіль-
шувалося, починаючи з 1-го 
січня ц. року. 

Нонкерсу. 
З черги д-р Юліян Нялисянк 

познайомив прнявннх зі стату-
том Організації Оборони Лсм-
ківшиші. переповів коротко 1с-

З Літературо - Мистецького 
Клюбу а Ню Норку повідомля. 
ють, що в п'ятницю дня 21-го 
берез іт ц. р. Літературне Об'ед-
нання „Слово" влаштовус г 
приміщеннях ЛАІКлюбу вечір-
Олексаядра Непрнцького - Гра-
новського з нагоди Його 70-л1т-
тя і 50-лІття творчостн та гро-
мадської "діяльности. У nporpa– 
мі вечора беріть участь Ю. А. 
Лаврякснко - Динним - приві-
тання від Об'єднання „Слово". 
Петро Голубенко — доповідь 
про творчість Ювіллта. і сам 
Ювіллт - спогади про „Уі:ра-

ІІкську Хату" і перші літсрл-
туриі кроки та літератяиіі зна-
йомства. Поезії Ювілята чнта-
Тиме Раїса Баку. Початок о го-
дияі 8-ій вечора. 

ЛХТБРАТУРНО-ШІСТКЦЬКІШ. КЛЮБ у ФІІЛЛДКЛФН 
повідомляс, що 

в СУБОТУ, М-го 'БЕРЕЗНЯ 1958 р. - о гол. 7 J S 0 веч. 
відбудеться у Пластовому Домі при 82? 1L Френклін 

Д О П О В І Д І Петра МЕГИКА: 
..Українські мистці тв їх праця в .pp. 1917-20". 

Доповідь ілюстрована на екрані. Управа Клюбу. 

Запрошуємо сердечно все Українське 
Понґстахіну й околиці до участи в 

Громадянство 
цім Святі! 

SAX 
БАРШНСЬКИП 

(фортОіґіян) 
В П Р О Г Р А М І 

- гт:ндкль - ВЕБКР 
- КОСТЕНКО ННЯСАНКІВСЬКИИ 

Вступ за абонаментами. або програмками (квитками) — 
до набуття в УУО і українських крамницях (Ню Иорк). 

а кооперативі „БАЗАР" (Филаделфія). 

Увага! НЮАРК і ОНОЛИЦІ! Увг 
УКРАЇНСЬКА ПРАВООДАВНА ЦЕРКВА 

. СВЯТОЇ ТРОПЩ в НЮАРКУ 
В.25-ТУ РІЧШІЩО 

ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ НА УКРАЇНІ 
в українській православній церкві Святої Тронці п Ик- ч”-У 

313-319 ПапсрлІ Квсюо 
ш НЕДІЛЮ, ІЇ:І-П) БЕРЕЗНЯ г.пя р. 

буде відсліткена. ^л 

tortEetBEfik rtityprrt 
ЗА спокгп ?-м ,̂тльйолпкясіБРТВ УКРАШСЬТІОГО НАРОДУ. 

т 
По Літургії - коло 11-ої год. дня 

буде відправлена 
ПАНАХИДА 

Запрошується все Українське Громадянство м. Нюарку та 
Околпць масово прийти і помолитись за тих мучеників-
жертв: ЖІНОК, ЧОЛОВІКІВ і ДГГЕП. які були ЖОР-
СТОІСО ЗАдГОРДОВАНі СТРЛШНШІ ГОЛОДОМ, що flo– 

-го ШТУЧНО утворив червоио-московськнй наілини в роках 
1932-1933. на НАШІЙ РІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ. 

К Р О В м і л ь й о н і в К Л И Ч Е віко ДО ЧИНУ. 
ЗАРЯД ЦЕРКЛИ 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у СІІ1А 

ПЛЕНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
В СУ ПОТУ. 22-го БЕРЕЗНЯ І958 року 

о 7-ІЙ год. вечора 
9 приміщенні Українського Інстноту я Америці 

(S Е. 79 вул., Пю Иорк) 
- в і д б у д е т ь с я -

илеиаркв конференція УВАЛ у СІП А. 

ДОПОВІДЬ 
проф. Олександри А. ІТАНОПСЬК'ОГО: 

..ШЛМі.ІПі:і І ВПЛИВ ЕНТОМОЛОГИ НА РОЗВИТОК 
ЛЮДСЬКОГО ДОБРОБУТУ". 

ВХІД ВІЛЬНИЙ. 
Уарава УВАЛ у СИГА 

Увага! ГАРТФОРД і ОКОЛИЦЯІ Увага! 
ПІГО-І 

УКРЖІНСККОГО КОНІТІ^АЮВОГО КОМІТЕТУ 
В ГЛІТФОГЛІ, Кояя., 

Прк п і і г. у ч і к т н м і г ц е п н х Oji і ип і:і,чм і 11 
- в л а ш т о в у є — 

в неділю, 23-го березня 1958 р. 
О ГОД. 4-ій ВЕЧОРА 

в залі ВНРНС СКУЛ 
ярн Рве 1 Пятнаи вул. 

СВЙТОЧНУ АНАДЕ^НЮ 
присвячену 

ШЕВЧЕНКОВИМ РОКОВИНАМ. 
а 

Д О МАСОВОЇ УЧАСТИ З А П Р О Ш У Є ВСЕ 
ІГОМАДЯНСТВО 

таПРЕЗОВА 

НЕДІЛЯ, 4-го ТРАВНЯ 1958 р. 
год. 0:30 вечора 

FASH10N iNSTlTUTE - 225 W. 24th St, N. Y., N. Y. 

ЮВІЛЕЙНА БАЛЕТНА ВИСТАВА 
в 55-ліття ШІСТБІ(ЬКОІ ПРМЦ 

ВАЛЕНТИНИ ПЕРЕЯСЯАВЕЦЬ. 
В П Р О Г Р А М І : 

П'ятнадцята Симфонія - ВЕГГГОВЕН; 
Лебедине Озеру (І ДІЯ) - ЧАИКОВСЬШШ; 
Українська Народна Картина - ЛИСВНКО. 

о 
Передпродажа кввткіа в квигариях СУРМА І АРКА 

від 4-го квітня 1958 р. 
ЧАСТИНА ДОХОДУ НА ЗУАДК. 

З огляду на великі кошти вистави,' Упрвва Школи просить 
Українські Організації не влаштовувати у згаданий день 

ніяких Імпрез. 

ddailmabemii!limmm і і і війна 
З паї олн ЖЮ-Л1ТТН міста МЮНХЕНУ 

полвнтьсл Оільшц праця п. в. 
"І KRMNMR 1N ML1 EN C H E N " 

Багато Ілюстрована. 
Ціпа ДМ. 8 — опраклена ДМ 12 або 5 3.00. 

Замовлення првимвстьсл тільки до 30-го травня 1058 
s огляду на малий тираж. З,чмопллтн в 

YERLA0 L'KRAlNE, ЛІНСПСНСП 5, Rumfordstr. 29. 
i w w w i m i H W — 1 I H ^ W W M U f X P l 

Д-р мед. Роман П. ПАТРИЛО 
повідомляс про 

- ^ в і д к и т т я ^-^ . . 
ЛЖАРСЬКОЇ КАНЦЕЛЙРІЇ 

224 Е. 17th "Strict 
п р и 

NEW YORK З, N. У. 

ГОДИНИ ПГПИІПП 1. ІА ПО мол.; 6-8 веч. 
за виїмком аівтірва; 
я суботу 10-12 і зя попереднім 

Tel.: ORcxon 4-5272 зголошенням. 

Американсько - У нраїнсьна 
Щ А Д Н И Ч А ПОЗИЧКОВА 

СПІЛКА 
приміщена 

в домі УКРАЇНСЬКО! ЦЕНТРАЛІ 
при 180 William Street, Newark 3. N. J. 

БІЛЯНС 
на 28-го л ю т о г о і!i;,s ^. 

СТАН ЧИННИЛ: 
Поанчкя нн перші моргеджі і МКМ1А-
ЬіаестиціІ - - Державні бонди , , 50,000.00 
Готівка в касі і а банках ІЛЛМЛЛЛ 
Земля і будинок ' МІЇтм 
Умсбльовання і урлджспіі.і 3,085.1? 
Нрирялн і поправки . . 816.60 
Інші засоббн 20,000.00 

разом ....t. глоілладз 

СТАН ДОВЖИНИ 
Членсьіи ощидіюстм . і.м::.,1,47.1г, 
УДІЛИ, заплачені згори . . , . . . . Tt.tflf t r 
Позички у процесі (in protc.vv) llJBDbM 
Інші зобов'язання . v 8І587.79 
Резерви і наюдільні зиски мі.зої.оі 

Разом -. 2.003.8W.98 

БІЖУЧА ДНВ1ДКПДА - Щ РІЧНО. 

УРЯДНИКИ: 
предсідиик; Т. Квоьків - заст. предгідника; 

секретар; д -р Ь КврАвтвав -
адвокат; М. Рівна — aicrj-ap. 

ДИРЕКЦІЯ: 
В. Салабуп - Я. Бігув - М.'МатІяш - О. Врай - д-р їллж 
Карапінка - Т . Олесннньхий - Дір О. Утрисио - д-р П. 

Богдавеькви - І. Атаманець. 
є 

Урядові говяаш: 
Від П О Н Е Д Ш В А д о І Г Я Т І ш ц і вхля^ио -

ВІД 8-ої год. рано до 4-ої по постуди! 
МІ 3-І667 

- і і ь Г—-ввгтп-'гтп-– 

.4. Імм-арао 
О. Лисий — касир; ІІ. Пий 
заст. секретаря; М. Гнида 
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т П Р А Ц Я Ф 
9)J1ELP WANTED FEMALE 0 

Потрійна 
Ж І Н К А - ІЧИ'ІІОДІІІІ:І 

До двох милих ДІТИ! 2 і "і р 
Приватний дім. Мсіш:аіїнм, 

харчі і платня по, договорі. 
ПИШІТЬ або кличте'по 7-ій год 

вечора: 
Василь ІІІ.МУ.ІЯК (Shmulak) 

1282 Bright St, Hillside. N. J. 
Tel.: WA 3-6144 

ф - П Р А Ц Я В 
ejHELP WANTED MALE 9 

HPffil 
ПОРТЕРИ 

15 25 Whitehall Slrevt 
NYC 

Кімната 210 
Иодалеко So Іч rrv 

Зголошуватися: 3:30 — 5:110 .' 
"ф""" Р І З Д В Я Н Е 41 

ЛІРА (М'.МЛ 
Співаннк з нотами на 60S crop., 
кожна сторінка :і шипім украін-
.і.кНУ народним взірцем: При-
крнса для хати, гордість для 

культурної людини. S5.00. 
SURMA 

11 Е. 7th St., New York 3, N Y. 
BUY u. s. SAVING BONDS 

AND SAVK 

С п о р . т 

nont 
BE ТРАТЬТЕ 

HE ТРЕБА ДОВГО 
ЧЕКАТИ! 

зАЖігатв ЩЕ сьогодні 
ЗІЛЛЯ Д-рв И. МІЛЛЕРА. в 
вже завтра почуєтесь краще. 

Зілля. Яв ве варяться, ви! 
яе звпаріостьгл, в вжнвасть-
ся його в природнім виді, так, 
як с у пачці. Тям то воно тв-
ке помічно й корясне.' 

Всі, що хворіють на неду-
гу шлунка, як кваси шлунка, 
гази, запір, нестравність, від-
бивання, завороти голови, 
біль у кряжах, короткий від: 

дих, жіночі недомагання, ге-
мороіди, ревматичні болі й ін-
ші недомагання, певинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
ШЛЛЕРА, п. я. 
"J. М. L. Herb Compound tf 6" 
а вже завтра почуєтесь кра-
ще. Зілля це повинно вахо-
дятяся. як перша поміч, у 
КОЖНІЙ хаті . 

Ціна одної пачки, враз із 
поштовою пересилкою 5 6.85. 
Якщо бажаєте зробити сво-
яому приятелеві вартісний 
дарунок, тоді дві пачки тіль-
ка s і о .оо з пересилкою. 

ВясяласмАтакож ваше аІл-
ля до всіх кра̂ я Европя. 

Пишіть зараз долучаючи 
чек, або Money Order, иа 
адресу: 

THE M1LLER CO., inc. 
DpL 41, 790 Broad Street 

Newark, N. J. 

,.ТІ'ІІ.ІУВ" ДККЛЯСУО 
..ЮРІКА" 2:0. 

В ринках відзначування 
JS-річного ювілею Американ-
ської Футбольної Ліги, срила-
делфііїськии „Тризуб" розі-
грав фінал'ьні змагання за 
Чашу Луїса проти колишньо-
го чемпіона ліги. „Юріка". 
вигравшії змагання ,з рухун-
клм '2 ЛІ 

'Л уваги однак, на тс,'що 
перші змаганші фінали виг-
рав '„ІОрік" у Филаделфії ра-
хунком -1.1. чаша стала в цьо-
му ікщі власністю ,.Юріка", 
хоч змагання в Ню Иорку ви-
явили безсумнівну виіцісП, 
нашої дружини. 

Матч відбувся на площі ,,3е-
реГа Овал", в присутності ко-
ло 2.000 глядачів.' переважно 
українців, які. зокрема в ДРУ-
гін половині гри. завзято 
допінгувпли наших. , 

Наша дружина заграла, з 
незвининим завзяттям і лн-
ше вийнятковіш ,.пех" у стрі-
дах, не дозволив виграти цих 
змагань з багато вищим 'ра-
хунком. 

В дружині переможців труд-
но -когось вирізнити, тому, що 
всі виявили незвичайну жерт-
ненність на дуже важкому, 
болотистому грищі, яке в 

.нормальних умовинах не на-
да вал ось до гри. 

Ворота для переможців здо-
був Бугар „головкою" з цсн-

Ітрн'П. Варгії, і О. Ілай з пода-
Ічі Бугара. Ворота добуто в 
другій половині гри. - Перша 
половина перейшла без воріт, 
не зважаючи на велику пере-
nary нашої дружини. Суддя 
не признав у другій половині 
двох карних метів за виразні 
..руки" „Юріка" на карному 
полі. 

У теперішній формі прн по-
дібному завзятті, яке виявили 
грачі ..Тризуба" в неділю в 
Ню Норку,, вони повинні без-
сумніву здобути чемпіонат 
Ліги, в якій-вони тепер ведуть 
перед. 

.Наслідки праці теперішнтііо-
го тренера „Тризуба", Василя 
Босого, починають вже вияв-
лятися. 

ТШЄГГОПАД" 
для чоловічого хору S барит 

сольом 1 фортм. 
слова Р. Купчяиського, 
музика О. Залелмсога. 

Ціна: 80 пят. 
Замовляти: 

- S Y O B O D A " ^ 
'. О. Box 346, lereev Ore З, Н. 1 

Каетро заповідас „загальну 
'. війну" проти Батісти 

Гавана," Кубинська PeeiiyG-joa в цьому маніфесті Кастра. 
.-ікни під час ночі розшшено 
по цілій країні. Але загально 
думають, що Каетро не мас иа 

ліка. - Пропідник кубннсь-
ких повстанців Фідель К.-сгію 
заповів ..загальну війну" npo'– 
ти президента Батіети і'визна. 
чнв l-rjo квітя цьоїчі року як 
початок тієї „тотальної боро, 
тьби". Каетро заявив в окре-
мому маніфесті до народу, що 
скинення президента Батісти 
відбудеться прн допомозі за-
гального страйку і військової 
акції. „Революційна акція МУ-
сить бути ведена ступнево до 
щораз більшої няснНпі. поки 
вона не закінчиться страйком, 
який мусить початися в відпо-
підйому моменті". пишсть-

стільки збройних . сил7 щоб 
міг перемогти війська прези-
дента Батісти. Більшість на-
селення - переконана в тому, 
що теперішня ситуація не мо-
же довго продовжуватися, але 
одночасно не вірить в те, 'щоб 
Каетро міг виграти оцю „то-
тальну війну", йку оголосип 
Ватісті. Каетро веде па і іти 
занську війку від грудня 1956-
го року. Вік зак?гикас урядо-
ві війська, щоб переходили 
до нього. 

Сподіваються поправи німецько-польських 

Варшава. 
взаємин 

Однаково в за-.плацдарм для американських 
хідньо-німецькіи, як і польсь-
кій публічній опінії -заходить 
ступнева зміна настроїв, яка 
ворожить поправлення взас-
мнн між цими двома держа-
вами — твердять західні об-
серватори в Польщі і Німеч-
чині. У Варшаві побував в ос-
танньому часі з однотижневи-
ми відвідинами видатний член 
західньо-німець к о ї Соціял-
демократнчної партії, д-ра 
Карль Шмідт, як гість Bap– 
шавського університету.' Ц є 
була перша візита знатнішого 
німецького політика в Поль-
:иі від кінця останньої світо-
вої війни. Шмідт, всупереч офі-
ційному становищу тепереш-
нього уряду Аденауера. с при-
хильннком встановленн я Се-
редній Европі невтральної зо-
ни за T. 3B. „ПЛИНОМ Р:шлць-
кого". Однак 'Шмідт боронив 
Аденауера проти польських 
закидів,' наче б Аденауер хо-
тів створитн з Зах. Німеччини 

ракет і атомових з єднань. 
Зрештою, він твердив, що і-І.-"-
номічннй розвиток Західньоі 
Німеччини примусить її шу-
кати т і с н і ш о ї співпраці з 
Польщею і що це вплине та-
кож на політичний підхід 
німців до .проблеми німецько-
польських' кордонів. Ця візн-
та збіглась з дискусією у 
польській пресі у зв'язку з 
проголошеними в тижневику 
„Тигоднік повшехни" вражен-
нямн Одного журналіста з по-
дорожі по Західній Німеччині. 
Він заперечував загальному 
переконанню п о л я к і в , що 
склалось підо впливом COBCT– 
ської преси, наче б у Західній 
Німеччині відроджувався дав-
ній німецький агресивний мі-
літаризм. Він твердив, що там, 
навпаки, люди не хочуть но-
вої війни з її руїною, і що нім-
пі назагал проти вирішування 
спірної проблеми кордону Од-
ри-Нісси будь-яким іншим, 
способом, як тільки мирним. 

Йтимуть знову переговори про юрисдикцію 
над вояками на Філіппінах 

Маніля. — У ході .peopra– ' 
нізації уряду у Філіппінах за 
теперішнього президента Kap– 
льоса Гарчії — новим мініс-
тром справедливости став до-
теперешній віце-міністр Єзус 
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ЗДОРОВІТЬ 
на Великдень 

ПГИЯТЕЛІВ ' і ЗНАПОМИХ 

ПРЕГАРНИМИ 
КАРТКАМИ 

В кольорах, з гарними українськими 
святогними побажаннями. 

є 
КАРТКИ ВИГОТОВЛЕНІ НА "ПІДСТАВІ 

ОРИПНАЛЬНИХ ВЗІРЦІВ ЗНАНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ АРТИСТІВ-МАЛЯРШ. 

^ ' в . Найбільший вибір у Книгарні „СВОБОДИ" 
Ціна Ю п. за штуку. 

Svoboda Book Store 
83 GRAND STREET JERSEY C1TY 3, N. J. 
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Баррера. Дотеперішній мініс-
тер Педро Туасон не захотів 
залишитися на сьомому пості. 
Ця зміна ускладню.: амерн-
кансько - філіппінські nepero– 
вори щодо права судити аме-
риканськнх вояків, стаціоно-
ваних на базах ЗДА на Філіл-
пінах за доконані ними зло-
чини з погляду філіппінсько-

сон й американські репрезен-
танти дійшли були вже на-
загал до порозуміння, що 
американські суди мають су-
дитн вояків за ' проступки, 
доконані під час виконування 
військової служби й на тере-
ні бази. Однак Єзус Баррера. 
новий міністер ставився з 
більшою нехіттю до цих nepe– 
говорів. Вони будуть тепер 
продовжуватись, при ч о м у 
знову обмірковуватимуть од-
наково справу американських 
баз, як теж американської 
економічної допомога для ФІ-

ПРОШЛ1ІІІКИ ІНДОНЕЗІЙСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ 

St і 
Згідно з повідомленням німецької преси, в Сінгапурі мата 
відбутися конференція провідників Індонезійських повстин 
ції:, в тому 5 представників „революційного уряду" Цеігграль-
п ” і Суматри. Праворуч - Дес АльвІ, міністер освіти і npona– 
і .пі пі ЦЬІ.І м уряду І ліворуч майор М. П. Паитоув, один із 

війеькових повстанських провідників. 

9 Сеяьора де Фраако, дру. 
жнна „кавдільо" (голови дер. 
кави) генерала Ф р а и ч е с к о 
франка, відвідала в Порту-
гадії у міеті Ксторіяль, Л”И Ху-
ша, претендента на еспанськнй 
:іреетол. Хуан, 4.4-річннй третій 
ті остаїшього се пай. !.i;oro ко-

роля Альфоиеа ХШ. с у по 
"аннх взаєминах з генералом 
Франком і живе ніби на внгнан-
іі в Португалії. Візита дружи, 
ан голови еспанської держави 
зказус на зріст шансів поворо-
гу Е с п а н І і до монархічного 
устрою. 

Провінції Онтаріо і Квебек вирішують 
канадійські вибори .. 

. Торонто, Онтаріо. - . 'Кана-
діисьі.і вибори 31-го березня 
ц.р. можуть вирішити обидві 
провінції: англомовне Онта-
рір і французомовннй Квебек. 
Ці обидві провінції вибирають 

а до консератнвної перемоги 
треба збільшити число їхніх 
послів у Квебеку. В Торонті 
провінційний прем'єр Леслі 
Фрост підтримус конссрватис-
тів прем'єра Джана Діфенбей. 
пера. Консерватисти в мину 

ІШ послів на всіх 265. Та не-f лорічних виборах здобули в 
мас надії на те, щоб ці дві npo– 
вінції шили разом під час ви-
борів. Та все ж таки вислід 
березневих виборів залежить 
від виборців в цих двох провін. 
ціях. Якщо хочуть виграти лі-
берали, то мусять збільшити 

цій провінції 61 посла на всіх 
85. Провідник лібералів ко-
лншній міністер закордонних 
справ Лестер Б. Пірсон не мас 
помічників у виборчій кампа-
ніі. бо визначні міністри в ка-
бінеті перепали в виборах і 

число своїх послів в Онтаріо, 1 відтягнулися від політики. 

Бенджемін Джевітс пропонує світовий 
25 - біль понови й інвестиційний плян 

Вашингтон. — Нюйорксь- продавати 5-долярові уділи в 
кий правийк і економіст, брат І ЗДА і закордоном та збіль-
реслубліканського с є н атора 1 шувати капітал цісї світової 
Джекоба Джевітса. - Бенд-' корпорації, яка допомагала б 
жемін Джевітс плянус масо- зростові добробуту в світі та 

го законодавства. Педро Дуа- ліппіи 

З БОЛЕМ ГОЛОВИ або К Р И Ж Е П - зайдіть 
- до свого Хіропрактора. 

William BORAK, D C . 
MID.TOVVN CHIROPRACTOR 

1328 Broadway - Bet. 34 A 35 Sts. - Room 548 
NEW YORK U N. Y. 

За попереднім замовленням. 
Tei–: PEnnsylvaoia 6 6285 

ЧИ У ВАС ЗАГАЛЬНА СКЛЕРОЗА? 
Загальна схлероза сама вняв-

ляс себе в неправвльвому фувк-
цюнувавні мускулів. Видужання 
залежить від відтворення дій вер-
вовнх центрів, щоб відновити гар. 
мпнійну працю нормальних про-
ц.-і.ів людського організму. Це 
намагання зробила хіропрактяка 
і вона мас великий успіх у лжу-
ванні багатьох випадків недуг за. 
гальноі склерози і дас нам тепер 
яову запоруку здорового жяття. 

Досліди в Spears Hospital пря-
чинились до дальшої усШшяостя 
поборювання хіропрактнкою того 
паралізуючого^ворога. Йдіть до 
Вашого місцевого хіроорактора 
або пишіть по безплатну літера-
туру про Multiple Sclerosis t іяші 
подібні недуги. 

Spears Chiropractic Hospital - Uept A 102, Denver 20. Colorado 

І Книжкова НОВИНА 
і”Д-р п. МІРЧУК 

ВЛЛМЕЦЬКИХ MJlffiift3t' 
Спомини я побуту в німецьких тюрмах і концлагерах 

1941 - Ш5. 
Ц і н а : S2.00 

Належність, слати ТІЛЬКИ ЧЕКАМИ або 
ЛОШТОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ: 

"Svfcboda" 
f Р. О. Box 346 Jersey City, N. J. 

Л І К И - це найбільш норисний 
дарунок до К Р А Ю ! 

Вяснласмо до Евроїш. — Гарантій доставж. 
- Вінто оплачується тут. -

І - Внснласмо летунською поштою. -
Rlmlloo, PcnicUin, Streptomycin, Glucose, Cycloserioe, vitamins 

— lreapyrin, Orina.se (diabetesju^^^^ 
СПЕЩЯЛІСТИ ВШРОПВИСЬКИХ РЕЦЕПТ 
ПОЛАГОДЯІЬ ВАШІ РЕЦЕПТИ ТОЧНО. 

СПЕЩЯЛЬНІ ПАЧКИ для хворих на туберку-
льозу — артретизм — ревматизм — діябетшші — 
В високим тисненням кровн і т. д. 

ГОВОРИМО українською, російською і польською МПВВОТ 
Пишіть, або телефонуйте: 

В. F e l d m a n Pharmacy 
i l l A m "A" A 7th Street. NEW YORK ОТУ 

Td.: OR 7-5980 
- ' 

зі американські інвестиції за-
кордоном, щоб тим способом 
„за пюші здобути мир". Цей 
плян Бенджеміна Джевітса 
підримують його брат сенатор 
і відомий економіст Ліон Кей-
еерлінґ. голова економічних 
дорадників колишнього пре-
зидента Гаррі С. Труманп. 
В. Джевітс плянус зорганізу-
аати світову корпорацію для 
розбудови і розвитку, уділи я-
кої могли б купувати мільйо-
ни людей в цілому світі. Ця 
корпорація займалаСя б від. 
будовою і розвитком недороз. 
винених країн. Джевітс ду-
мас, що тим способом можна 
здобути для американського 
промислу більйон покупців. 
Він пропонує, щоб і уряд і 
приватні , підприємці склали 
по 5 більйонів доля рів. і збіль-
шувалн ті інвестиції до 25 -ох 
більйонів. Пізніше можна б 

Добре читання для дітей 1 
молоді 

Сойка-Штукарка 
РОМАНА ЗАВАДОВИЧА 

ЦІНА 51.00 

Замовляти: 
SVOBODA 

81-83 Grand St. (Box 346) 
Jersey City 3, N. J. 

її 

- " 
ДОКП ГУМЕННОЇ 

„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що знайомить із життям 

давніх предків українського 
народу. 

Попад 300 Ілюстрація. 
Crop. 160. 

ЦІНА S-.'..мі 
Звмовляти: 

"SvOBODA" 
P. О. BOX 346 

JERSEY C1TY 3. N. J. 

тим способом не допускала до 
нової війни. (Але цей плян 
не бере до уваги того, що в 
світі існус СССР і. його кому-
ністичний бльок). 

ЧИСЛО БЕЗРОБІТНИХ В 
СТЕПТІ МНШНГЕН СТА-
ІІОВІІТЬ .14.89І ВСІХ ЗА 

ТРУДНЕШІХ 

Дітройт. — Число безроріт. 
них в стейті Мишиґен збіль-
шнлося до 415,000 і становить 
14.3 відсотка всіх затрудне-
ннх. Найбільше відчуває це 
безробіття місто Дітройт, в я-
КОМу ЧИСЛО безрОбІТИИХ ВИИО-
енть 230.000 або 15.1 відсотка 
всіх затруднених. Рік тому чи-
сло безробітних в Мншиґені 
виносило 172,000, а в Дітрой-
ті - 94,000. Губернатор Дж. 
Меннен Вільямс заявив, що 
треба енергійно братися до 
.ліквідації безробіття. 

ЗБОРИ ВІДДШВ УНС 
ДЖЕРЗІ СИТІ. 11. Дас. 

Відд. 270 св. І, Хрестителя, по-
відомлне всіх' своїх членів. Що 
Місячні вбори відбудуться в 
четвер. 20-го березня 1958 p., о 
год. 7-ій веч. (це с в третій 
четвер місяця по першім), в 
Народнім Домі під ч. 433 jlobo– 
ken Ave. Заразом повідомляємо, 
що в місяці лютім були вибра-
иі на делеґататів М. Баран і Т. 
Пль. заступник. Просимо: всіх 
членів присднювати нових чле. 
иів до УНСоюзу. — Т. Пль. 
предс; М. Варан, кас; С. Ос-
тровськнй, рек. ескр. 

f 

48 Р̂  7th St, 
New Turk City 

T.-л..-ф : OR 3-3550 
РІЗГ.ПЛЕНІ ДЕРЕВ'Ят 

П И С А Н К И 

ii КННЖКІІ—КАГТКІІ 

УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИКОДНІ 
кольорові ВАРТКН 

на дуже-доброму папері, мож-
на набути, 12 карток з конв.. Із 
посилкою за 5 і-00. При за-

мовленні більшої кількости 
карток, значний опуст. Замов. 
лення прощу слати на адресу: 

Rev. М. ANTOCHY 
St. Nicholas Church 

1927 hud Street N. І . 
Minneapolis 18. Minn., USA 

Р О З Щ У К Н 
і і”ш VI.N h. мого батька 

МИКОЛУ СЕНІВ, 
який походить з Рахннів, пов. 
Долина, Україна. Хто знав би 
про нього, або він сам. прошу 

писати на адресу: 
Michael SENiOW 

4924 W. Parker Avenue 
Chicago 39, Ulinois 

Посмертні Згадки 
ІВАНІІРАЛА,.члеи В-ва св. о. 

Ммколая, Відд. 5 УНСоюзу 
я АсторП, Л. Ай., помер, 7-го 
березня 1968 p.. на 72 році 
жяття. Покійний нар. 1886 р. 
в селІ.ГолдовичІ, пов. ВІбрко. 
Зах. Л'країна. Полишив у 
смутку дружину KaTfpiuiN. 
3-ох синів:" Андрія, Григорія 
і Петро, 2 сестри: Розалио І 
Тесій. одну невістку, 2 BHJ-КІВ 
та г,.ін ii.i.N Родину. Похорон 
відбувся 11-го березня 1958 
р. прн участі Родини, ІІрия-

- -гелів 1 Членів, з пох. заве-
депия до укр. прав, церкви 
св. Володимира — 334 14-та 
вуд. в Ню Порку, а опісля 
и.і цвинтар св. Мнхиїла, ііа 
Лонґ лїї.к-пді. — к. и. її: 

П. Барннч, секр. 
ПОСІІФ ХЛОПАК. довголітній 

член Т'Ва св. Володимира, 
ВІДД. 179 УНСоюзу, в місті 
Сайт Луїс, МизурІ. помер 2Я 
лютого. 1958 p.. на.55 році 
життя. Покійний походна з 
села Чартіж, пов. Сянік. Зах. 
Україна. Покійний полишив 
у смутку, дружину -Варвару, 
сипа Івана і доньку Ольгу-
ІІОХОРОП ВІДбуВСЯ 26.ГО .П"-
Того .1958 p., при участі Ро-
чіііі!. Знайомих 1 Членів, з 

пох. заведення до церкви св. 
МарК, а опісля на Сонтсет 
шчііилр. - В. П. П! 

Управа 
IIMKO.IV ПРИСТАНІ, член 
288 Відд. УНСоюзу в Бетле-
гемі. По., .помер 1-го березня 
1958 p.. иа 41 році життя. По-
кійпнй нар. в Нальмертоні, 
Па., сни Онуфрія 1 'І'.ЧІІ. м.,-
лежав до укр. кат. церкви са. 
Посафата, Т-во св. Димнттііл. 
Укр..Дем. Клюбу 1 до УНСо-
юзу, - був ветераном дру-
гоі світової війни. Полишив 
у смутку дружину Олену. си-
ка Миколу, доньку Донну 
Марію, З'ОХ братів і 5 сестер. 
Похорон відбувся 5-го берез-
ня 1958 p.. З укр. кат. церкви 
св. Посафата иа Holy Saviour 
Cemetery, Bethlehem, Pa. — 
В. П. м: 

Д. Мушастнй, і-.-і.р. 

В иошій книгарні 
МОЖНА НАБУТИ ТАКІ КНИЖКИ: 

ЗАИЦЕВ Павло: опр. яеопр. 
ЖИТТЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. 1955 5 5Л0 S5.00 
ЗВІРКА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕЛ Ь. 
1955 53.50 j:..оо 

ЛЕПКИИ Богдан: 
МАЗЕПА. Повість. 1955 53.00 f2M 

МАЛАНЮК Євген: 
ПОЕЗІЇ. 1954 53.00 52-60 
ОБІРВАНІ СТРУНИ. Антологія поезії 
поляглих, розстріляних, замучених і 
засланих a pp. 1920-1945. 1955 5 3-60 5 6.00 

СІЧИНСЬКИИ Володимир: 
ІСТОРІЯ УКРАПІСЬКОГО МНСТЕЦ-
і НА. Том 1 5 6.00 

Том П. 5 3.00 
ФРАНКО Іван: 

ВИВІР ІЗ ТВОРІВ. 1956 5 ЗЛЮ 53.00 
ЯНОВСЬКИИ Юрій: 

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ. Роман. 1954 .. 5 2-60 5 2.00 
Належність просимо слати ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ 

ПЕРЕКАЗАМИ: 

"Svoboda" 
P. О. Box 346 Jereey City, N. J. 

ТАРЗАН, ч. 4028. Правдивий приятель. 

THE LUeT РОЯ GOLD CON– 
SUMS? ТНЄ YYSAK–WiLLeD 
SC"ZNTlST, ANP W1TH 
N E . ? V O U S , (5ЄЕЕРУ F lNSERS, 
HE COLLECTED THE ЬіОввВТв. 

ANP, 5BE1NG NO DAbiGBR, SPEP TCWARP THE U U N 6 L E . 
" THEZE M U S T BE ЛАОЙЄ," HE M U M B L E P . ^ l'LL GET 
MEN, G U N S ANP COME BACK — l'LL BE RlCH.'" 

.M:ipli.. ЛЕВНЩ.КУ, 
а дому Дідушок, 

3 села За:іулі. пов. Золочів, . 
пошукує і 

Ярослав Гупало. 
Прошу писати иа адресу: 

J, HUPALO 
3117 W. Bdden Avenue 

Chicago 47, ш.. USA 
Лину САДОВГТ, 

з Дому Феськів, з с. Монастир, 
пов. Золочів, ношу кус: сестра 

Катерииа. 
Прошу, писати на адресу: 

J. HUPALO 
3117 W– Belden Ave. 
Chicago 47, ill.. USA 

ПЕТРО КАПУШ, 
родж. в селі Коропатники. 

Його пошукус Anna Тиха, його 
мами сестра. Хто^знав би про 
нього, прошу зголоситися на 

адресу: 
Anna ТУСНА 

8 Mocnch Street 
Gowanda, N. Y. 
Маріяп Білінскі 

. розшукус 
Калнмнра ЛИСОВИЧА. 

Писати на адресу: 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE, inc. 
(for W. L.) 

P. O. Box 1661. Phila 5, Pa. 
^ ^ ^ ^ J J S A ^ ^ ^ ^ 

Марія Куяьмич 
пошукус свосї сестри синів 

Григорія 1 Володимира 
.БІГУН, 

сипи л м н и і Сеяька Бігун,. 
з села Жбаднн. пош. Родатнчі, 
пов. Городок' Ягайлонські:й. 
Правдоподібно перебувають в 
Англії. Пошукус мами сестра 
Марія Ceaepa з с. Ляшки. Хто 
знав би про них, або вони, самі, 

прошу писати: 
Mary KUZM1CH 

Route І, Titusville, Pa. 
КНИЖКА п ЧАСОПИС -
сІАЛНЕОВХІДНШЛ В ДОМІ 

ЛЮДИНИ 

ХОЧЕТЕ ЗНАТИ, 
як жевріла іскра, української 
свідомости а другій половині 
минулого віку 1 як народжу, 
вала ся та сила, яка збуду еа-
ла Українську Державу, — 

то читайте: 

„СПОГАДИ" 
СВГЕНА ЧИКАЛЕНКА 
Цю велику яа 504 ет. кишу 

читається яемов цікаву по-
вість. 

Ціна тільки 53.50 
Замовляти в: 

"SvOBODA" 
P. О. Box 346 

jersey City з, N. і. 

HALLETT 6c HALLETT 
FUNERAL D1RECT0RS 

Since 1854 
HALLETT HOMSTEAD 
147th St. A Northern Blvd. 

FLUSHING 
Howard L Hallett, Lie. Mgr. 

Wesley Hallett, Treasurer 
FLushtng 9-0062 

THEN, HBNORWU TAR– 
Z A N , HE e L A N C E P TO 
THE OTHER. S1PE O F 
Т И Е CeU.HgLgP WALL– 

LytwynbLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 

801 SPRINOFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
- ESsex 5-5555 

Жадоба золота заволоділа 
слабою волею науковця, і він 
нервовими н пажерливими 
пальцями позбирав самород. 
ки золота. 

А тоді, зовсім не зважаючії 
на Таранна, він оглянзті те, 
що було по другому боці роз-
валеного муру. 

І, не бачачи небезпеки, по-

сііііішв до' джунглів. - ' Тут 

МусіІТІЛбуТИ бІЛЬШе, — MHM-

рив він. - Я зберу людей, 

зброю і вернуся. . . Я буду 

багатий! 

Петро ЯРЕМА 
УКР. поііч:І- .ІІІМ; 
ЛаАмцсться похоронами 

В BRONX. BROOKLYN, NEW 
YORK і о к о л и ц я х . 

Контрольована температл'ра. 
Модерна каплиця до ужитку 

даром. 

Peter Jarerna 
129 EAST 7th STREET 

- NEW vORK, N. Y. 
Tel.: ORchard 4-2568 

BBBf 


