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УРЯД ПЕРЕДАЄ 
КОНГРЕСОВІ ПРОГРАМУ 
ПОЦУДОВИ АТОМОВИХ 

ЕЛЕКТРІВЕНЬ 
Вашингтон. — 

17. лютого уряд 
розгляд Конгресу 
широкого використання ' ато-
мових досягнень 'ft улашту-
вань д л я продукції електрич-
ної енергії і д л я побудови 

У вівторок; дарів, які виявлялися досі 
передав на внаслідок особистих і партій 

програму них розходжень. Програма 
охоплює всі важливіші цілі і 
завдання, реалізації яких до-
магалися демократи, що під 
сучасну пору творять біль-

спеціяльннх ' атомових елек-J шість в конгресовШ атомовій 
трівень. П л я к передбачає комісії. Зг ідно з переданим 
конструкцію таких електрі-і Конгресові пляиом, урядова 
вень в а терені З Д А на протя-
зі найближчих десяти років 
і в ч у ж и х кркїнах, д е кошти 
продукції електрнчиої енергії 
є вищі, як у З Д А , на протя-

Комісія Атомової Енергії мас 
бути відповідальною за роз-
виток і конструкцію атомо-
вих реакторів, з допомогою 
яких мала б бути продукова-

зі п'яти років. Щ о б осягнути на електрична енергія. Ато-
яамічеиу в урядовій програ- мові елехтрівиі мали б бути 
мі метўі у р я д мав би підтрн-, будовані громадськими і прн-
мувати приватну ініціятиву в ватними підприсмствами при 
цій ділянці з допомогою гро-j фінансовій підтримці фсде-
шових дотацій. Переданий, рального уряду. Якщо б для 
Конгресові пляк був опрацьо- справи побудови атомових 
вуваиий і перевірюваний чле . електрівень не повелося при-
нами урядової Комісії Атомо- тягнути приватних кіл, то 
вої Енергії Й' атомовими екс- уряд почне сам будувати та-
пертами на протязі майже ці- J ќі. покищо пробні, електрівні. 
л о г о останнього року і Кон- ( Останню можливість підтри-
грес п о ч н і т е його розгляд мують демократичні члени 
від загального обговорення'Конгресу, обстоюючи погляд, 
під час спільного засідання щ о будування таких д у ж е 
об'єднаної конгресової комісії коштовних атомових реакто-
д л я справ атомової енергії й р і в для продукції електричної 
урядової Комісії Атомової 
Енергії , щ о її очолює тепер, 
п ісля резиґнації Луїса Страв-
са, Д ж а н А. МскКон. В уря-
довнх колах сподіваються, 
щ о запропонована урядом 
програма б у д е прийнята кон-
гресовою комісією прихильно, 
б е з rocTplmoT "дискусії і зу -

енерГІЇ с не під силу прнват-
ннм підприємствам. З друго-
го боку, уряд, який хоче 
здійснити в найближчих ро-
ках свою ощадностеву бю-
джетову програму, н е ква-
питься ангажувати федераль-
ні фонди в побудову згада-
них електрівень. 

Ќєннеді проти висилання амбасадора 

Н ю Порк. — Демократич- ,дядатом иа президента, а са-
н и й сенатор, із, Массачусетс ме ню`йоркський губернатор 
Д ж а н Ф. Кеннеді надрукував J демократ Алфред Смит в 
статтю в ж у р ^ л і „Лук", в 1928 році, але був програв 
якій заявився, за те, щоб і вибори, як загально твердять 
надалі дернѓава була відок- тому, що був католиком. То-
ремлена від `̀  ф р к в н і щоб му жадна партія не мас від-
З Д А не висилали- свого ам- ваги ставити католика на 
басадора до Витикану та щоб кандидата ва президента, або 
із федеральний фондів не 'да - на віце-президента. Подібну 
вати допомогќ, парохіяльним заяву про сепарацію церкви 
і приватним школам. Сенатор J від держави склав був перед 
Ксннсді с католиком і його виборами губернатор Смит в 
часто згадують між демокра- 1927 році. В політичних ко-
тичннмн кандидатам" на п р е - ' л а х підкреслюють, що Смит 
зидеята в виборах 1960 року. 'програв вибори в користь 
Республіка н ц і вже навіть республ іканця Герберта Гу-
плянують поставити як ќай`' всра не тільки з огляду на 
дидата на віце-президента се- свою релігію, але той досвід 
к р о т а р я "п$аці католика із 1928 року пам'ятають пред-
Д ж е й м с а П. Мічелла. Дос і ставниќй обох партій і доте-
тільки раз католик був кан-'пер. 

УНРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В АКЦІЮ 
ЗБІРКИ ФОНДІВ НА БУДОВУ КОЛЕГІЇ QB. ВАСИЛІЯ 

У СТЕМФОРДІ 
на звернення що Світла Управа УНС "{ба-'` 

Ординарілту жала б 

Сенатори критикують фермерську 
політику Бенсона 

Вашингтонѓ, — На Сспатсь-
кій-Рільничій Комісії зізиавав 
секретар рільннцтпа Езра 
Тефт Бенсон, ЯКИЙ обороняв 
урядову фармерську програ-
му про те. Щоб фармсрн як-
найскорше були -звільнені з-
під федеральної контролі та 
щоб паритет Допомоги був 
завжди доетосо вў в а н т і до тих 
цін, які пниу)пть на ринку, а 
внсоту паритету мав би право 
встановлювати кожночасний 
секретар рільництва. Та на-
віть республіканський сенатор 
із Північної Дакотн Мілтон Р. 
Янг гостро критикував Бенсо-

нову політику і сказав, щі 
„вся постава Бепсопа д о ф а р 
мерів с неприязна". Сенато) 
Я н ґ казав, що уряд вида' 
гроші на будову домів і нг 
вважає цих видатків як інвес 
тицій, які мали б. приносити 
прибутки. На думку цього сс-
натора зменшення паритет} 
на пшеницю з $1 .81 з а . бў 
шель до $1.30, як це пропону( 
Бснсон знищить поиш о г с 
фармера, який управляє цк 
культуру. Бенсона критикува 
ли щ е й сенаторя-дсмократи. 
а підтримав його сенатор-де 
мократ b Флориди Спессар; 
Л. Голленд. 

У Відповідь 
Спископського 
Української К а т о л и ц ь к о ї 
Сппрхії Стемфорду, Головшій 
Уряд Українського Нвродно-
і`о Союзу рішив однодушно 
включитися у ведену тепер 
згаданим Орд ннаріятом акцію 
збірки двох мільйонів доларів 
на будову нової колегії св. 
Василія в Стемо^орді. Лист 
Єпископського Ординарілту в 
цій справі д о Головного Уря-
д у УНСоюзу, підписаний Прс-
осв. Кир Амврозісм Снннши-
ним, звучить: 

„Світла Головна Управа 
Українського Народного Сою-1 
за на руки Вп. Пана Д-ра 
Дмитра Галичина, Головного 
Прсдсідннка УНС в Д ж е р з і 
Ситі. Н. Д ж . 

Високоповажаний Иаис 
Предсідннку! 

Злишним є доказувати, що 
б)дучність наших церковних 
громад і організацій У З Д А 
залежатиме у великій мірі від 
наших наукових і культур-
них осередків. Щ о б положити 
тривкі основи для грядучих 
поколінь,' Єпископський Ор-
динаріят в Стемфорді намірлс 
при співучасти, парафій, вір-
ннх та всіх організацій збуду-
ватн колегію св. Василія на 
ссминарійській площі в Стем-
форді . Тому щ о В а ш а Світла 
Організація УНС мас у свому 
членстві 85 відсотків, тобто 
60,000 Українців Католиків, 
тому осмілююся застукати д о 
дверей Вашої Світлої Органі-! 
зації та д о всіх П Членів ук-
раїнського Католицького ві-
ровизнаиия, прохаючи про 
поміч в будові вище згаданої 
колегії св. Василія, в Стем-
форді . 

Проектована будова колегії 
св. Василія буде мати 9 заль. 
викладових, кожна по 50.000 
д о л . : ЗО кімнат д л я питомців-
студентів; рефектар з кух-
нсю; молитовннцю; музей 4 
помешкання для священиків-
профБсорів. Під цю пору шу-
каю за добродіями, які помо-
гли б своїми щедрими пожерт-
вамя збудувати колегію, яка 
виноситиме два м і л ь й о н и 
($2.000,000.00) доллрів. Ізза 
цього звертаюся з плюханням 
до Світлої Управи УНС, її 
Відділів і Членів, щоб зволи-
ли закріпити свої імена в 
двох шкільних заллх, складя-
ючи на цю ціль $100.000.00 
Одночасно звертаюся з про-
ханнлм д о Вп. Пана Д-ра 
Дмитра Галичина. Головного 
Прсдсідннка УНС, щоб зво-
1НВ прииятн покіювнтсльство 
над цією кампанісю поміж 

більше пояснень' в 
йн справі, то СпископсЦпш 

Ордннаріят радо служить 
-сіма інформацілмн. 

Остаю з належною поіпа-
ною та чекаю прнхилююї 
відповіди. 

т А 
15-14) січня 

імврозій, Спискоф 
я, 1959. -

У відповідь на цс звсрнен-
ил. Головний Уряд УНСокюу 
схвалив окремий заклик ‡ ю 
членів ці`'ї організації, голрв-
но тих, що є католицького $і ' 
рови знання, включаючись тим 
самим в акцію збірки фондів 
на будову колегії св. Ва(іѓп-
лія. - Практичну збірку т‡іх 
фондів вже започатковано 
першими пожертвами, прого-
лошсними в цьому числі н̀а 
іншому місці. Напливаюсь 
y;se пожертви або зголошс^-
н.-: пожертв від поодиноќке 
членів Головної Контрольної 
Комісії та Головно їРаднУНв. 
Всі ці пожертви, що їх скла-
датимуть члени УНСоюзу че-
рсз свої Відділи і Головну 
Канцелярію, як і пожертви вір 
Відд. УНС. будуть оголошу-
вані в ..Свободі". В заклику 
УНСоюзу подасться також 
адресу Єпископської Канцв-
лярії у Стемфорді, на яку мо^ 
жна висилати пожертви безѓ 
посередньо. Також можна пе-
редбачувати, що багато чло^ 
нів УНСоюзу, йдучи з а заѓ 
кликом свого Головного Уря-
ду, складатігмуть свої пожерТ-
ви на-ту ціль у своїх парафІ-
ях. Було б побажаним, щ о б 

д л я загального перегляду І 
реєстру тих пожертв, ЯКЩО 
їх внснласться безпосередньо 
до Стемфорду, чи — для вн 

плрафії. 'повідбмлятя Головну 
Канцелярію УНС безпосеред-
ньо або через Відділи. Тому, 
що справа будови колегії св. 
Василія належить д о д у ж е 
спішних, було б побажано, 
щоб прнспішити і пожертви 
на будову. Поодинокі члени 
Головного Уряду УНС, об-
мірковуючн та коментуючи 
справу цісї кампанії, висло-
вили свою певність, що член-
ство цісї великої Організації 
щиро відгукнеться на заклик 
і впродовж короткого часу 
склало тих 100,000 доллрів 
що мають запевнити надання 
-он іоаон нкігвс кинь.{пн иояі 
лсі і ї імени Українського На-
родного Союзу та ного офіці-
яльноіЧ) органу ‚‚Свободи", лн 
тривалу пам'ятку розуміння 
збоку членства цісї організа 
ції ваги морального фактора 
в суспільному житті ѓа його 
дбайливості!, щоб цей фак-

Відділами і ЧЛснамн УНС. Я к тор відповідно забезпечити. 

В столиці обмірковують доцільність 
заступства Доллеса 

В АМЕРИЦІ 
# В Ню П"1,КУ заарештовано 

17 осіб, які незаконно діставали 
допомогу з міського добродій-
ного відділу. Між заарештова-
ннми 35-річяа ?орма Дендрідж 
із БруклинуГ `яка в шахрайсь-
киЛ спосіб одержала 13,555 до-
лярів допомоги. Вона с заміж-
на 1 мас 12 дітея, але батько тих 
дітей давав ГрЬшІ на Џ утри-
маиня. Досі ' за подібні злочини 
зяарсштоважо в Ню Иорку 62 
особи. _, 

# ТелевІзНЬш сшюія ВЃАН у 
Портлеиді, ІЯеів, плян}х збуду-
ватя вадавчу стаЩю з вежеір 
1.619 стіп заввишки. Це буде 

'найвища в світі будівля — на 
154 стопи вптда від Бмпаср 
Стейт Вілдіяґу в Ню Иорку і 
иа 9 стіп вища від телевізійної 
вежі в Росвелѓ, Ню Мексіко. 

% Коіггресмец - демократ із 
Бруклнну. Н. її . , Віктор Л. Ан-
фюзо. вніс ' революцію, в якій 
закликає уряд; негайно висла-
ти до Ват?кйрськоі Держави 

щоб тим засвідчити ..нашу при-
и.чш. і наше баясаішл прнчнии-
тися до миру і до кращого по-
розуміння в світі". Конгресмен 
Аііфюзо заявив, що якби ви. 
знавці інших рсліґід мали тлќі 
самі централі, як католики, то 
він пропонував би вислати й до 
них американських имбвсадо-
ДОрів, 

Џ Лікарі етвсрди.іи, що .43-
річиа Джейи Явироіге із Бр.чтс-
ліша.. Н. И.. яка иао відповіла-
ти за вИкралжЄннл зі шпиталю 
щойно народженого немовляти, 
с умово-хвора. Укравши немов-
ля, вона хотіла перекопати сво-
сго любчика. Що це його днти-
jta, і в такий спосіб змусити йо-
го з нею одрі-житись. 

Ш Лікарі - оператори Унівср-
ситету Дюк в Денвері. Колора-
до, замість зиечулення обнизи-
ли температл)у пацієнтки до 41 
ступеня Фарентайта (нормальна 
температура людини — 98,6) І 
тоді зробили.їй операцію. Паці-

постіпного амбасадора ЗДА, ситка почувас себе задовільно 

Вашингтон. — І представ-
інки уряду і Конгресу обмір-
^oвyють справу, хто міг би 
5утн щювідннком амернкаи-
:ької закордонної політики в 
гепсрішній такій критичній 
Юбі, коли мають розв'язувати 
ѓправу Берліну, об'сднаиия 
Німеччини і справу свропей-
`.ької безпеки на конфеік`иції 
і представниками С С С р в 
травні ц. р. Спеціаліст під пі-
тряка д-р Ґордон Зуброд мас 
інясннтн, які с вигляди на 
-идужання державяого сск-
-)ста))я Д ж а н а Фостсра Дбл-
ісса. Покищо функції Доллє-
-а виконус ігідсекрстпр Кріс-

тіян А. Гертер. але він незду-
жас на арт{)стнзм і деколи хо-
дить при допомозі милиць. Џ 
Сенаті провідник дсмократич-
.іої більшости сенатор Лнндон 
Б. Д ж а н с о н закликав сенато-
рів, щоб встали і помолилися 
Ю Вссмогучого Бога про вча-
:нс і повис видужання сскрс-
гаря стейту „улюбленого 
Д ж а н а Фостера Доллеса". 
Секретар державного дспар-
таменту Линколн Вант пові-
'домив, щ о терапевтичне ліку-
ваннл Д о л л е с а почнеться при 
кінці цього тижня, коли він 
прийде до себе після операції 
в п'ятницю 13-го лютого Го-
лова Сенатської Комісії За-
кордонних`Справ сенатор Д ж . 
В. Фулбрайт заявив, аю буде 
тісио співпрацювапі з урядом. 

Проект нового будинку Колегії св. Василія в Стемфорді, 
приготований архнтектом інж. Юліяном Ястремськнм. 

ЗАХІД ПРОТИаАВИТЬ 
МОСКВІ СВОЇ ПР0П0-

ЗИЦІІ В СПРАВІ 
НІМЕЧЧИНИ 

З А М І С Т Ь К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 28 -ох Д Е Р Ж А В П Р О П О -
НУС Н А Р А Д У М Ш І С Т Р Ш З А К О Р Д О Ш Ш Х С П Ѓ А В 

4 - о х В К Л И К О Д К Р Ж А В 

Москва. — З Д А . Англія і 
Франція передали Совстам у 
понеділок 16 ц. м. майже то-
тожні ноти, які формально с 
зідповіддю на останню совст 
ську ноту з 10 січня ц. р. У 
тій ноті Совстн пропонували 
скликання коно)їерснції 28-х 
держав, в тому числі к о м ^ і с -
тнчного Китаю, для внготов-
лсння мирового договору з іс-
нуючнмн двома Німеччннами. 
Названі три західні велико-
держави віднидають цю со-
дл`ську пропозицію, не вдп-
ючись в її ближчий розгляд. 
Американська нота промов-
чув цю справу, зате францу-
зьіса звертас увагу, що зву-
ження мі:кнародної конфс-
рснції до питання підписан-
ня мирового договору з існу-
ючимн двома німецькими дср-
жавами вказ)-вало б на тс, що 
воснні альянти не несуть від-
повідальности за з'сдинення 
Німеччини, що було б нісеніт-
ним твердженням. Всі три за-
хідні ноти пропонують відбу-
ти конференцію міністрів 3U-
кордонних справ З Д А , Англії. 

ЗАКЛИК ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНС 
у СПРАВІ 4 ОН ДІВ НА В Ў Д О В У нової к а л г а н 

СВ. ВЛСНЛШ В СТКДІФОРДІ 

Д о ВШ. Членів Укі)аїнського ИароднЬго Союзу, зокрема 
католицького віровизнання, і їх Відділів: 

Між цілями Ураїиського Народного Союзу, визначеними 
`же його основоположниками-піонерамн і встановленими та-
;ож в Інкорпораційному Акті нашої Організації з 26-го люто-
"о 1907-го р. та опісля доповнюваному, с м. ін. постанова: 
.поширювати принципи добродійности і милосердя між ук-

раїнцямн і їх нащадками, що ЖИВІТЬ у З'сдинсннх Д е р ж а -
вах та їх посілостях і в домінії Канаді, дбати про їх мораль-
ний і умовиќ розвиток, виховувати й навчати їх у прннци-
:ах вільного уряду, амсрикансьшіх інституцій і законів, та 
і тих цілях відкривати, організувати і вдержувати школи, 
нбліотскя та інші виховні установи". 

Український Народний Союз упродовж всісї своєї 65-
літньої історії сумлінно з м а г а в 4 змагас д о здійснення цих 
-воїх шляхетних цілей сам, як і свосю видатною допомогою І н я ^ н а таку конф}еренцію „ні-1 трів всі пропозиції однаково 

миру. Цей стан тим прикрі-
ший, що у Східній Німеччині 

каже американська нота — 
..відмовляються людських 
прав та основних свобід". — 
VIA особливо займалися ці-
:ю справою в своїх нотах д о 

СССР з ЗО вересня і 31 груд-
ня мни. року. Американська 
нота стверджує, щ о СССР хо-
чс зректися деяких своїх від-
пояідальностей і зобов'язань 
(супроти Берліну) 1 таке со-
Збтсьісо становище може за-
охотити інших (німецьких 
:юмуністів) до утруднення за-
хіднім яльянтам свобідиої ко-
мунікації між західнім Б е р . 
ліиом і зовнішнім світом. Но-
та зазначус, що гака совстсь-
ка ініціатива с „очевидною 
загрозою для світового миру". 
Західні держави потверджу-
ють свос рішення залишитись 
а західньому Берліні та ‚‚всі-
ми доступними способами" за-
безпечитн собі свобідиу кому-
нікацію. Хоч нота З Д А по-
кликусться кількакратно на 
ноти з 30 вересня і 31 груд-
ня 1958 pp., проте вона під-
тверджус готовість перего-

Франції і СССР з запрошен- ворити иа конференції мініс-

в змаганні до тих самих цілей іншим українським національ-
ннм і церковним інституціям, установам і організаціям, без 
уваги на їх віровизнання. 

Д о тих самих цілей і завдань треба тепер зарахувати 
плян Української Католицької Qnapxil Стемфорду щодо бў 

годи — складається у с в о ї ^ ^ в н нової .Колегії св. Василш у С т ^ ф о ^ Д І . к о и т ш двох 
" іовну и ї л ь й о т в долярш, Що їх повинно скласти наше жертвсние 

мецьких дорадників", з яки- західніх держав, як і СССР. 
ми члени конференції мали б,Західќ', держави ин подають 
„нараджуватися". Америкаќ-1 докладного часу ні місця д л я 
ська нота пригадус, що З Д А І проектованої конференції, — 
постійно твердили, що поділ лиш пропонують устінннтн це 
Німеччини небезпечний д л я ' дипломахцзніш'`шлжхом. 

долярш 
громадянство. 

Тому то Головний Уряд Українського Народного Союзу, 
розглянувши справу будови тісї Колегії та відповідне 
івсрнення в тій справі Української Католицької Єпархії 
Стемфорду під кутом статуту і традицій Українського На-
родного Союзу та під кутом найкращих інтересів української 
спільноти в 3 сдинсних Д е р ж а в а х і в Канаді, рішив одно-
іушно піддержати почин Української Католицької Єпархії 
Ітсмфорду та зі свого боку звернутись до В Ш . Членів УН-
Зоюзу Америки і Канади, головно до Членів католицького 
ііровизнаиня та їх Відділів, із закликом до щедрої жертвен-
юстн на ту благородну ціль. Тому, що Єпархія плянус на-
івати кожну із шкільних :іаль нової Колегії іменем тих ор-
ганізацій ЧИ o^:iб. які (кладуть на будову Колегії по 50,000 
іол . . Головний Уряд Українського Народного Союзу вважає, 
цо членство цісї найбільшої української організації у віль-
іому світі причинилося б до відповідного відзначення її 65-

-)іччл, склавши з цієї нагоди 100,000 доллрів і цим запев-
яившн, щоб дві научні залі в ціп новій Колегії св. Василія 
`лѓи`ш горду назву Українського Народного Союзу і ‚‚Свобо-
-ш", його офіціального органу. 

Пожертви на будову Колегії Св. Василія у Стемфорді 
можна складати через місцеві Відділи УНС. Головну Канце-
тлрію або висилати їх бгзиоссре'дко на адресу: 
ШвЛрр'я Chancery Office, 161 Glenbronk Road. Stamford, Conn., 
шзначившн, що цс є пожертва від Відділу, Членів чи Члена 
УНСоюзу. Усі пожертви на ѓу' ціль зараховуються до звіль-
ІСИНХ під оподаткуваинл видатків. 

Д а н о в Д ж е р з і Ситі, їію Джерзі , в місяці січні 1950 р. 

ГОЛОВНИЙ У Р Я Д УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ: 

Голошиїй Екзекутивний Комітет: Дмитро Галичнн 
головний прсдсідннк, Поснф Лнсогір — з а с т і ' т ш к головно-
го прСДСІДНИКа, Анна Гсрман — заступниця головного пред-
сідника, Ярослав Падох головний секретар, Роман Сло-
бодян головний касир. 

Головна Контрольна Комігія: Володимир Косѓар, Поло 
пімпр Галаи, Степан Куропась, Петро Кучма, Петро Пуцило 

Го.іопна Рада: Богдан Зорич, Дмитро Шмагала, Іваі 
Конольський, Тарас Шпікула. Іван ()дежннськнй, Василь Гу-
зар, Анна Чопик. Андрій Д ж у л а , Олена Штогрнн, Володимир 
Дідиќ, Микола ДагИскнба, Ярослав Гук. 

Совєти підтримують свої брехливі 
твердження щодо літака ЗДА 

Москва. — У довгій заяві, 
що її проголошено офіційно 
через ТАСС, Совстн ще раз 
підтримують своє- попереднє 
твердження, що америкаись-
кнй літак, який загинув 2 вс-
ресня мин. року, сам упав на 
совстську територію. Совстн 
заперечують, наче б больше-
вицькі літаки збили амср'и-
канську машину, так само за-
перечують, наче б амернкан-
ську машину загнано силою з 
турецької території на совст-
ську, чи замаисно фальшнпи-
мн радіосигналами. Совстсь-
ќа заява твердить ще раз, що 
Совстн повідомили З Д А нро 
все, що знали в цій справі та 
раз-ураз повторює, що це а-
мррнканськнй літак ‚.свідомо" 
залетів вглиб совстськоі те-
риторії і „сам" розбився. Зо-
крсма совстська заява каже, 
що крім 6-х тіл амсрикансь-
ких летунів, які згинули тоді 
в катастрофі, та яких повср-

нено Америці, Совсти нічого 
не знають про будь-яких ія-
ших членів залоги. Соввтн 0-
фіційно закидають с ф а л и л у -
вання американського запису 
на стрічку розмови совстсь-
ких летунів, що збили амерн-
канську машину 2 вересня 
мин. року. Це сфальшування 
зроблено і його широко опрн-
люднено — твердять Совсти, 
щоб псувати амернкаясько-
совстські взаємини і підтрн-
мувати холодну війну. ‚ Д е я к і 
люди` ̀ в Америці" — к а ж е со-
встська заява — не вдоволені 
„а'па'ста ниям деякої відлиги в 
амернкаясько-совстських вза-
смннах" та хочуть їх знову 
загострити. Совєти твердять, 
що З Д А повніші бути „вдяч-
ні" Совєтам за переведення 
слідства в справі літака, який 
порушив недоторканість со-
вєтсьќ'ої території, а замість 
того Дмсрика робить Совстам 
„образливі" закиди. 
! a r S g r g 

Австралія й Індонезія за мирну полагоду 
спору Індонезії з ГОЛЛАНДІЄЮ 

Москві не вдався шантаж супроти Ірану 

Д і ю ч и й державний секретар 

Крістіян Л. Гертер 

Москва. Іранський міні-
:тср закордонних справ Ллі 
Лгхар Грісмат звітував у пар-
анмситі п(н) нсвдачиі'персго-
ворн з Сопєт. Союзом над 
відновленням сопстсько-іран-
ського договору „приязни". 
Він заявив, що Іран радий 
був такий союз підписати під 
умовою, Що вій зберіг`ає свос 
суверенне право устійшовати 
свою закордонну політику й 
вберігати союзницькі взаємн-
нп також з іншими дсржава-
мн. Совстн -вимагали, щоб 
Іран виступив із прозахідньо-
го бльоку Багдадського пак-
ту і щоб зобов'язався не під-
писувати двостороішього до-
гозору з З'сднненими Д е р ж а -
вамн. Совсти не задовольни-
лися запевненням, що Іран не 
мас заміру дозволити Амсрн-

ЦІ на військові бази на її те-
риторії, та що Багдадський 
пакт не має аґрЄСИВНОГО віст 
ря, а служить тільки власній 
обороні. Іранський иіністс{ 
пригадав Цри тому, що Сово 
ти, поклинуючись на застарі 
лий пакт з 1921 року, під по 
кришкою „небезпеки для СС-
СР" — вмаршузали військоў 
на територію Ірану в 1911 {ю 
ц{. Асхар Гекмат заявив, що 
в добі в'икриття міжпллнст-
нях просторів не можна збсрі-
галі фактичну нсвтральністі. 
і що місце Ірану — по боці 
Заходу. Совстська преса про-
довжус атаки проти Ірану, 
при чому недвозначно погро-
ж у с шахові Різі Палеві, що 
його стріне доля іракського 
короля ФеЙсала, Що його вби-
т 0 в липні минулого року. 

Яісярта Міністѓр знкор-
донннх справ ІндонсзіїСубан-
;ріо закінчив 0-дснні відвідн-
ан в Австралії. В її столиці 
іѓанберра появивсл спільний 
сомуиікат, підписаний Субан-
цйп й австраліЛськнм мініс-
`ром закордонних справ Рн-
іардом Кпізі , в якому обидві 
іазваяі держави погоджують-
ЃЗ що індонсзіиі ЬКО-ГОЛЛЛНД-
ЬІ.НІІ спір за західню Гніпою 
ісвинец бути полагоджений 
ІИрИИМ ШЛЯХОМ. Д о того часу 
Чп(траліл визна'`. сунеренні 
трапа Голландії до ЗЯХІДНЬО! 
ВІНЄІ, але заявляє, Що коли 
`оллпндія погодиться на пе-

редачу західньої Гвінеї під сУ-
версННІсть Індонезії, то Ав-
гтраліл не зі`олошуватнме 
своїх застсі)сжснь. Австралія 
тепер володіє у східній чаЬтн-
ні Гвінеї і підтримувала Гол-
ляндію проти Індонезії, ляка-
ючись. що в Індонезії можуть 
приІІТИ д о влади комуністи, 
пкі відкриють шлях китайсь-
ким комуністам. Нова Гвінея 

цо наче ворота до Австра-
лії. Субандріо запросив ав-
страліиського прем'єра Робер-
та Го)ідона Мсизіса прибі"ги 
до Індонезії з відвідинами і 
він обіцяв зробити це протя-
гом цього року. 

5 

У СВІТІ 
m л ссеѓ до Західньої in- j 

чсч'ііінн вернулося впродовж 
минулого року т і Основі ИІМС†ІЬ. І 
:О-І:ОВЄТЄЬК()І`О ікіроауміннл іцю 
реинтрілцію - яких 5,000 осіб. 
МІСЯЧНО ПрИІЗДИТЬ коло ІНЮ п-

іб. Цл рспатрілцІГіна нт.ліл пію-
ходнть, не зважаючи ця полі-
тнчне nanp.NTKennn між .Меќ свою 
і Бонном. Большеиикн під час 
переговорів довгий час аяіісрс-
чували, наче б то в СССР вза-
галі с німецькі громадини. Нім-
ці сподіваються, що вернеться 
коло ЯО.000 осіб. 

І в У Відні притягнено до су-
довоі відповідальности кравця, 

лкнп у і воіП робітні Г.'.ІРІПІП 
огоЛбішяшя: ..Ііатріотичие сум-
лімнл яаказус звертптися тіль-
КИ до арійських пілприсмств". 
В Лвітріі існує окрема органі-
знціп для поборювання антисс-
свмптизму. 

Џ У слілпміиу Ія`ііліні І в у-
гій (ЧілнІА Німеччині, з нагоди 
початку посту, відчитано в усіх 
католицьких святинях Пастнр-
ського листа берлінського кар-
ликнла Юліюса Пепфнера з го-
стрнм затанруваиням комуні-
стичиоі`о антирелігійного касту, 
пу І з закликом до вірних — на 
иинити церков. 
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ПЕРЕМОГА ДЕРЖАВНОГО РОЗУМУ 
В Европі сталася минулого ним сторонам" самим знай-

Адреса: "SVOBODA". P. О. Бох 346, JERSEY CITY З, N. J. 

НАЙВИЩА ВАРТІСТЬ 
Серед багатьох великих вартостей, що їх створила 

творить людина впрОДОВЖ СВОСІ історії, найвищою вартістю 

тижня подія, яка виправда-
ла віру ідеалістів у здоровий 
розум нинішніх керівних ді-
ячів вільного світу. Млілій на 
увазі порозуміння, до- якого 
дійшли Англія. Греція і Ту-
І№ччнна в справі майбутно-
сти середземноморського ост-
рова Кнпр. на якому протя-
гом чотирьох років шалів те-
рор усіх проти всіх: підпіль-
но-революційної організації 
греків, що боролась проти 
пнглі й с ь к о і адміністрації. 

ти розв'язку по лінії „миру і 
справедлнвости". Напрочуд, 
цей заклик знайшов нарешті 
таки зрозуміння. Хоч перед 
згаданою Генеральною Асам-
блесю ОН генеральному сек-
ретареві НАТО Полові Генрі 
Спаакові не вдалося довести 
до конференції Англії. Греції 
і Туреччини, проте під час 
нарад НАТО у грудні мину-
лого року в Парижі міністри 
закордонних справ Греції і 
Туреччини використали наго-

ПГКУПІ власних дійсних та Іду для безпосередніх розмов 
здогадних угодовців, проти І на тему Кнпру. Вони зреклн-
співпрацюючнх з англійцями'ся свої'х первісних маќси-
турків і англійської поліції мальннх програм і в принци-
ѓа війська, що репресіями на-Jni погодились на проект 

НА ВИМОГУ БАТЬКІВ 
Хрущовська реформа сис- графічної агенції ТАСС, ика 

теми народної освіти в СССР,'на цілий світ розголосила, 
ЩО матиме велике значення що ‚‚тези Центрального Комі-
fy вихованні нової генерації т е т у . . . Верховний. Совст у 
підсовстськнх людей все ще ЦІЛОСІІ прийняв . . . " 
не сходить і не' повинна схо- Ось перед нами лежить 
днів зі сторінок нашої преси.' „Радянська Україна" (ч. 2970 

Цьому важливому питанню і в ній цей самий шкільний І 

СЕРІЯ ВЕЛИКИХ СКАНДАЛІВ. 

в ч,Свободі" присвячено п'ять закон, але в 19-му параграфі 
статѓей: про реформи у се- читаємо дослівно: „Положен-
редсьому та високому шкіль- ня про професійно-технічні 
няцтпі і. окремо, про 19-ий училища затверджується Ра-
параграф так званих ,.тез" дою Міністрів СРСР". — Що 
Центрального , Комітету КП- все це мас спільного із тим 19-
СС, рекомендованих на за-JEM параграфом, який пропо-
твердження Верховному Co- нував звільнити .учнів від 
встопі СССР. і обов'язку вивчати українську 

залишається глин сама людина. Щоб не було непорозумінь,І-?" о,"`-—`". - ^ ‚.^..,— 
додамо, що. говорячи про людину, маємо на ДУМЦІ людину Д ѓ а л и с ь здавити революцій-1 кнпрського архнспнсиопа Ма-

Іннн рух. і турків, які підпля-,каріоса. Згідно з'ЦИМ проск-в її національній спільноті. 
Це наявна правда; що нею керуються у своєму посту-, 

пуванні організовані на засадах народоправства людські 
СПІЛЬНОТИ, і над цим було б зайво зупинятися в газетній 
статті. Проте, для ЦІСЇ пригадки масмо конкретну причину. 

Саме в цьому числі .‚Свободи" на 1-ій сторінці надру-
ковании заклик Головного Уряду Українського Народного 
Союзу, скеіюванніі до членів цісї організації, в першу чергу 
католицького віровизнання, в справі фондів на будову но-

рух. і турків 
чувалнея грекам і час від ча-
су виступали також проти 
англійців. Ці невтішні відно-
сннн на остіюві з тернторісю 
312 тисячі ќв. миль і з по-
над півмільйоновим населен 

том, Кнпр мас бути ані ан-
глійським. ані грецьким, ані 
поділеним між греками і тур-
ками. але — самостійною 
державою із гарантованими 
Англії військовими базами, з 

ням коштували блнвько 500! вирішним голосом у праалін-
жертв убитими і страченими, ні грецької більшості! і з гре-
в тому числі не тільки ан- j ком-презндентом. Натомість 

Василів у Стемфорді. Заклик цей` говорить іглійських вояків та поліціяќ-‚турецькій меншині забезпе-ьоі колегії св. 
сам 3В себе. Все ж гаки так`ого роду звернення Проводу най-
давнішої і найбільшої української організації на цьому кон-
ТННЄНТІ, яка об'єднує в своїх рядах дослівно всі прошарки 
нашої суспільності!, без різниці віровизнань та політичних 
поглядів, за виїмком, очевидно, комуністичних, не належить 

тів і грецьких та турецьких ‚чується пропорційні права і 
бінціп-підпільників. але й ба-'турка віцепрезидеита, який 
гатьох ні в чому невинних матиме право ..вета" проти 
жінок та дітей. І постанов, що перечили б 

На Берлінському конгресі;тересам Туреччини 
до частих і звичайних, отже й заслуговує на окрему увагу. І з 878 р ТУОЄЧЧИІ 
Заслуговує цей заклик на окрему увагу ще й тому, що. хоч 
він відноситься у першу чергу до членів УНСоюзу като-
лнцького віровизнання, схвалення він був однодушно ко-
респонденційним шляхом усіма членами Головного Уряду, 
як католиками, гак і православними. 

Справа будови нової колегії св. Васнлія, що мас кош-
тувати кругло 2 мільйони доларів, була вже з'ясована на 
сторінках цього щоденника в різдвяному пастирському по-
сланні єпископа Української Като.ішцької Спархії Стемфорду, 
Преосв. Кир Амврозія „ Сенншина. Дальші вияснення цісї 
справи дає передрукований у цьому числі лист стемфорд-
ського Владики до Головного Уряду УНСоюзу, а статутова 
база для становища Головного Уряду УНСоюзу в цій спра-
ві наведена коротко в заклику. До цього варто додати ще 
деякі вияснення та поробити відповідні висновки. 

Головний принцип у цій справі згадано вже на початку 
цьсг і !.ом:`:.таря. Немає на цій землі більшої вартості!, яі 
людина, іц`о с'творена на образ і подобу Вожу. Все ж таки 
щоб людина могла становити ту найвищу вартість, вена му 
сить мати відповідне сиховання, бо ця її вн^ока вартість — 
це не тільки фізичне існування, але в першу чергу її мораль 
і характер, її творчість та її спроможність виконувати ті 
завдання, для яких її Господь створив. 

У теперішньому зрізничкоааному суспільстві, в атзмо 
вій добі, відповідна підготова людини до життя мас 'рішаль-
не значення. Свого часу губернатор стейту Ню Джерзі твер-
днв, що Америка й сьогодні є країною необмежених мож-
лнвостеа, як була після її відкриття, з тією тільки різницею, 
що сьогодні людина потребує дплеко дбайливішої підгото-
вн до використання тих можливостей. 

Коли ж мова конкретно про нову колегію св. Васнлія, 
то вона мас для нас подвійне значення. Найкращі педагоги 
світу звертають увагу на ‚‚захитаний балянс" у вихованні 
молоді. Загально бо признано факт, що сьогоднішня людина 
у своїй моральній підготові до життя далеко відстає від того 
шаленого розвитку, що його започаткувало визволення ато-
мової енергії. Весь світ, всі уряди і суспільства- кричать про 
потребу виховання нових кадрів техніків і науковців, але 
людство може легко ?анапаститн свою долю, якщо рівночас-
но не буде піднесений голос про збільшену потребу внхо-
вання кадрів нових духовних провідників, які допомогли б 
зрівноважити захитаний балянс. а шаленому технічному 
розвиткові дати тверді моральні основи. 

Очевидно, що безліч думок на цю тему насуває, .зокре-
ма, ця ситуація серед нашої, ук'раїнської спілвноти, яка сво-
їми моральними вартостями мусить не тільки рівяоважити. 
але н надроблятн те, що вона, як спільнота, не розпоря-
джзв практично жадними технічними вартостями. 

Такими б подібними міркуваннями керується Головний 
Уряд УНСоюзу. включаючись активно в акцію збірки фон-
дів на будову колегії св. Васнлія. З таких самих міркувань 
Головний Уряд УНС кожного року асигнує тисячі доларів 
на ріѓні народні харнтатнвні. культурні і виховні цілі, не 
питаючись про їх метрику чи партійний білет. Для нього 
бо найвищу вартість становить українська людина в укра-
Інськіи спільноті, її (юзвиток, її добробут і все. ЩО ДО ЦЬОГО 
розвитку; тал -добробуту' може причинитись. Назва Укрнїнеь-

вільно згодилась" на „тнмча-
сопу" англійську адміністра-
цію Кнпру. якій на зміну 
прийшла в 1914 році повна 
анексія з перетворенням Кип-
ру в коронну колонію Англії. 
Один лише погляд на ману 
вказує на стратегічне зн`а-
чення того острова, як воріт 
до Суезького каналу Я Індій-
ського океану та до суходіл ь-
ного шляху через Середній 
Схід` до Індії. Для Англії, а з 
нею й для західнього бльоку 
Північно-Атлантійського пак. 
гу Кнпр набув подвійного 
значення після відкликання 
англійських військ з терито-
рії Сгипту. Кнпрська летун-
:ько-морська база — одна з. 
наііважливішнх в вінку за-
морських баз НАТО. Для 
Греції Кнпр — частина її ет-
нічної території, бо з-посереД 
')ОО.ООО його мешканців — 
коло 400.000 становлять гре-
ки. Для Туреччини Кипр гіе 
тільки осідок 100,000-ої ту-
рецької меншини, що залн-
шилась там ще з середньовіч-
ннх часів, але ї̀ї велика по-
тенціяльна загроза, бо Кипр 
лежить за яких 40 миль від її 
берегів. Трудно було знайти 
вихід з цього клубка супе-
оечних інтересів, бо Англія і 
Туреччина одностайно вІДКЯ-
дали вимогу кипрсько-грець-
кнх патріотів про присднан-
ня до Греції (бойове гасло 
„енозіс!" — злука) , а Греція і 
так само рішуче відкидала 
проект Туреччини 'поділити 
острів на грецьку і турецьку 
частини. Греки збойкотувалн 
також останній англійський 
проект, який 1 жовтня мину-
лого року ніби офіційно ввій-
шов у життя, а саме щодо 
7-мнрічного періоду „тридер-
жавної відповідальности" за 
Кипр. тобто відповідальности 
Англії, Греції і Туреччини, з 
поділом а д м і н і страційних 
функцій. 

Трикратний відклик Греції 
до Об'єднаних Націй не мав 
позитивного висліду, . бо ця 
установа нездібна конструк-

ін-
Таким 

добро- і порозумінням закінчились 5-
денні наради грецького й ту-
рЄЦЬКОГО прем'єрів та мініс-
трів закордонних справ в 
Цюріху у Швейцарії. В усіх 
трьох столицях — у Лондо-
ні, Атеиах і Анкарі — це по-
розуміння зустріли схвалеи-
ням. Грецький і турецький1 

міністри полетіли безпосереД-1 
ньо з Цюриху до Лондону, де 
опрацьовуються деталі угоди, 
за якою Кнпр перестане бути 
англійськоќ) колонією, але 
Англія зберігатиме на иьо-
му свої віиськово-політичні ні 
господаік-ькі інтереси. Це ве -̀
лнка мудрість англійських 
провідників — розуміти пос-
туп часу і його гасла націо-
нально-державного самовнз 
начення. Кнпрська констнту 
ція і тридержавне порозумін-
ня забезпечить також Кнпр 
від опанування його комуніс-
тамн. Остаточні деталі Й 
формальні підписи має осяг-
нути трндержавна конферен-
ція разом із представникамџ 
автохотониого населення Кн-
нру. Таким чином б}'ла б усу. 
нена одна з найбільших бо-
лячок західнього світу з ос-
танніх років. Кіѓпр, замість 
площини кривавого спору, 
стане площиною х?півпраці й 
гармонії між членами НАТО. 
Це велика прикрість для Мо-
сквн. 

Париж. — Коли б хтось 
свідомо хотів відвернути ува-
гу французького загалу від 
переломових подій, що ВІДб '̂-
ваються. в політичному, гос-
подарському, психологічному 
й устросвому жи†ті країни, то 
напевно не придумав би та-

родного обговорення" в совст. 
свќій пресі, в якому 19-ий па-
раграф майже не згадувано, 
В схваленому Верховним Со-
всто.м „Законі про зміцнення 

лений закон про школу мас 
їх тільки 42. Автора статті в 
„Новому Шлях}-" і це не пе-
реконує: „Верховний Совст. 

кого накопичення скандалів, 
яке звалилось у кабінети) 
слідчих суддів Парижу. „Ро-
жевий балет", справа Лека-
за і У ази — це все а(рерй, що 
займають перші сторінки ча 
сопнсів, а коли й сходять на 
дальші сторінки, то займають 

, . .там. навіть у найповажніших 
19-му папагра(рові прнділс^мову, державну мову, згідно' часописах, приблизно півсто-

но особливу увагу з тої при-її конституцією УССР!? Вн- j ріпки кожного дня. 
чини, що у ньому в хитро — ходить таки випав 19-ий па-
мудро замаскованій формі ав- J раграф із своїм первісним те-
тор „тез" ЦК КПСС, Ніќ. Хру.-кстом? Очевидно, що й пові-
щов. пробував через „весна- 'домлення ТАСС'у не можна 
роднс обговорення" дістати'брати поважно, бо цю інсти-
апробату на підготовў й роз-Ітуцію на те й створено, щоб 
горнення нового походу про- ширила, лона брехні та дез-
ти української мови і культу- і інформаціїГлЦо речі, цей са-
рн. Мовний переклад текстўі мий Т А С С повідомляв недав-
цього параграфа, вияснення.но про те, 'що розстріляний 
його прихованої суті і відпо- большевиками в совстській 
Відні коментарі — все це бў- Вірменії американський літак, 
ло подане у „Свободі" в сам розбився. 
трьох статтях: „19-ий пара-1 „Тези" Хрущова, рекомен-
граф". „Ще про 19-ий пара- довані через Центральний 
граф" і „Параграф 19-нй не Комітет КПСС на затвер-
пройшов". У в и с н о яках дження Верховному Совстові, 
Єтверджено, що, після ..весна-'мали 48 параграфів, а схва-

рінки кожного дня. 
Кожен бо з цих скандалів 

— інший, але кожен вели-
кнй,, кожен стосусться інших 
кол, а все разом дас вражен-
ня Авгісвої стайні, яку на-
рещті починають чистити. 
Кажемо нарешті, бо подібно-
го розміру скандали дуже 
швидко затихали, як ось 
скандал, зв'язаний з одним хіі-
ністром, що після війни вів 
на державну скалю чорну 
торгівлю,' або шпигунські 
скандали, в які були заміша-
ні високі старшини, або спра-

одноголосио висловлювалися 
за необхідність залишити вн-
вчення в наших школах двох 
мов — латиської і російсь 
кої". В такому самому дусі. 

зв'язку школи з життям" цей І Токі всі тези, себто і параграф 
19-нй". 

Справді, де поділися шість 
параграфів? 

Відповідь на це нетяжко 
знайти вже пі^ля побіжного 
перегляду „тез" і-закону. От-
же, виходить, що поразки за-
знав Нікіта Хрущов не тільки 
д параграфі 19-му, але також 
не перейшли? його парагра-
фп. в яких він {)екомендував 
усіх учнів, іцо закінчують во-
сьмнрічкн. перекидати в обо-
в'язковому порядку на фізич-
ну працю; не сталося так, 
як хотів він, також із заоч-
ною та вечірньою освітою, із 
перетворенням другого ступ-
ня навчання (9-11 кляси) на 
просресійні школи. Але всі 
ці „поправки" до тез Хрущо-
ва делікатно приховано під 

— зазначає він, — схвалив цле'не згадуючи батьків, внс-

параграф випав, так, якби 
його зовсім не було. Власне, 
він заступленні! був п'і тим 
же числом Іншим парагра`' 
фом А ,,випад" псй формлль-
гіо стався після того, як на-
перелодні схвалення закону 
виступив ряд депутатів — 
прс;цт;івннкіп т. зв. союзних 
республік, в тому числі н уќ-
раїнський. І також у той са-
МИп час опубліковано в „Пра-
вді" статтю М. Рильського і 
ЇЛ. Кажана, в якій її автори 
докладно обгрунтували ко-
Нечність залишити укрьТНСЬ-
ку мову в програмах усіх 
середніх шкіл на Укоаїиі, в 
тому числі й у школах з ро-
сїнською ‚мовоќі викладання. 

Ніяк не 'можна пог"днтнс 
з твердженням, що „небезпе-

Jijy усунення української мо-'брсх л н в и м и формулами: 
ви зо шкіл доглянули навіть І верховний Совст у цілості 

які п! прийняв" і „тези дістали за-

кого Народного Союзу і ііџго органу „Свободи" в двох на-Ітивно розв'язувати складні 
учнях залях нової колегії св. Ваеилія буде тривким па- ; проблеми. Тому й мннулоріч-
м'ятннком такої праці. Треба сподіватись, що широкий за- ною резолюцією Генеральної 
гал членства УНСоюзу своїми пожертвами цей пам'ятник'Асамблеї була рекомендація 
створить, І „безпосередньо заінтересова-j 

Х О Д И Т Ь В Е Ч І Р . . , 

Ходить вечір по трапі. 
По зеленій мураві. 

Проведу тебе до поля. 
Гляну в очі, ня уста. 
А чи поля, чи неволя 
Напиши мені листа! ` 

Чи на скелі б'о прибій 
В тиші моря голубій ? 
Чи на мене дуже схожий 
Твій хороший, милий тиі.'і 

Шепче вечір комишу. 
Посміхнулась: напишу. 
Повертайся, чую птицю. 
На громи, на дощовицю 

Де ж ДОЇцу спадати, мила 
Сиг. хмара білокрила. 
Квітне неба бірюза. 

То в лучні моїй гроза . . 

українські комуністи, 
рішились протиставитись, бо-
дай на словах, здійсненню 
нового московського пляну". 
(Див. паризьке „Українське 
Слово" з 18 січня ц. p.). За-

гальну підтримку . . . 
Вище ми вже зазначили, 

що у „всенародному обгово-
ренні" в пресі 19-го парагра-
фа майже не згадувалось, 

слуги українських комуніс- причини цього зрозумілі, бо 
тів, депутатів Верховного Co-1 порушене в ньому питання 
всту СССР, у проваленќі цьо- т а к е дразлнве н таке небез-
го московського пляну немає, Печне. що в підсовстськнх j ч н не перший раз за весь час 

В „обороні ' г , 

іупали і депутати Естонської 
Ўкраї н с ь к о ї, - Грузинської 
ССР. 

Ось у цьому, як кажуть, віз 
і перевіз.. Не комуністи, хоч 
би й українські, протиставн-
лясь. бодай на словах, здій-
сненню нового московського 
пляну, а українські, грузин-
ські, латвійські, литовські 
батьки й матері, колгоспники, 
робітники, службовці, які в 
пресі голосу не забирали, — 
на шкільних сходинах, у при-
ватних розмовах, можливо її 
у писаних заявах (очевидно, 
„льояльних" до режиму зая-
вах) висловили свою масову 
опінію. А про цю опіиію му-
сіли зі службового обов'язку 

ва атентату на ген. Саляна, 
яка властиво впала у воду, 
бо головному обвинувачено-
му вдалося втектц . . ' . f 

Афера „рожевого балету" 
викликає зацікавлення всіх. 
Кожний бо у Франції, як і в 
усьому світі, цікавиться скан-
далами, в яких .‚виступають 
графині і відомі діячі. Всі ці 
елементи об'єднані в афері 
„рожевого балету". Не то ру-
муиську, не то р{осійську гра-
фнню запідозрено як посе-
редшіщо у втяганні в прости-
туцію молоденьких дівчат. 
Колишній службовець поліції 
приваблював дівчат до „ба-
леткої школи", ajtcriM „шко-
ла" виступала перед найви-
іцими персонажами, при чо-
му ті виступи закінчувалися 
оргіями. В справу вмішаний 
також колишній голова Па-` 
лати Депутатів т- . Летрокер. 
Хто хоче, той з цього робить 
висновок про гнилість IV Ре-
спубліки, інші' — про ГНН-
лість взагалі капіталістнчно-
го устрою. ^ J 

Справа в суді,, і не дово-
диться нам робити висновків. 
Хочемо тільки підкреслити, 
що не абиякий, капітал на 
тих скандалах зроблять кому-
ністи, як вороги всякої рес-
публікн, і ѓі особи, які ава-
жають, що кремлівські вель-
можі ніколи не влаштовують 
оргій — ні пияцькнх, ні крн-
вавих. Противники бо IV Ре-
спублікн не можуть сказати, 
що Леказ не існуватиме в V 
Республіці. Леказ — яайбіль-
шнй багатій: власник найба-
гатших копалень у Марокко.-
Його сестра —. його спільнн-
ця. Два її чоловіки померли 
дуже швидко, залишивши їй 
величезний масѓок, і вона за-
вждп виступає поруч д-ра 
Лякура, який чтрх чоловіків 
лікував. Крім тово, (Лякур на-
чебто був посередником між 
Лекалом і тими особами, що 
вбили її адоптованого сина. 
За вбивство їм пропоновано 
10 мільйонів франків і „даль-
шу допомогу". ' 

Праві кола' дуже гостро 
атакують „розпусну буржуа-
зію". але вони -самі не, мо-інформувати Москву числен 

ними каналами, посередньо й ЖУТ Ь сказати, щр с вільні від 
безпосередньо, партійні, уря- скандалів іншог'о ̂ порядку. В 

ідові та поліційні чинники. І Департаменті Уаз поліція ви-
Нікіта Хрущов у Москві, оче- "Рила склад зброї. Опозицій 
видно, вирішив, що пора на 
19-ий параграф ще не иасгіі-
ла — 1 скапітулював. А ска-
пітулювавши погодився на 
висту`пи депутатів — „обран-
ців народу". Значить, таки 
поразки він зазнав. І разом 
із ним зазнав поразки й Цен-
тральний Комітет КПСС 

жадної, в „ооороні рідної j умовннах забирати в ньому 
мови" (так зветься стаття, голос рідко хто відважувався, 
.-гаданого вище часопису) су- д 0 того ж в цранжованому 
протп „рідної партіЃ' ніколи j „обговорюванні" виступали 
вони не стануть, допоки с особа переважно офіційні — 
льояльннми членами тієї пар- директори шкілч секретарі 
тії. А сумніватися в льояль- парткомів, партійні методис-
ності депутатів Верховного Т І Г Поодинокі вист%тіи укра-
Совстл', перевірних на деся- ї„Сьюгх письменників (Ю. 
тьох rj'CTHx реШетах нав- Збанацького. М. Щ ^ и л а . І. 
ряд чи приходиться. Цюпн. В. Козаченка, Наталі 

У к а н а д с ь к о м у „Новому Забіли та ін.) потонули в хо-
Шляху" (з-30-го січня ц. р.) р і офіційних голосів і за-
автор статті „Що сталося із пального славословлення но-
хрущовс ь к и м параграфом в о г о диктатора., 
19?" висловлює сумнів, що І Ч о м у ж j на 'якій підставі 
цей параграф таки „випав", j виступили наприкінці сесії 

Йерховного Совстў депутати 
союзних республік, і чому їх 
вимоги без дискусій прнйня-
то? У зв'язку з цим проречи-

параграф таки „випав". 
Свій сумнів автор статті спн-
рас на шкільному законі, де 
на вступі зазначено: „Вер-
ховний Совст постановляє 
схвалити тези ЦК КПСС . . . 
які дістали загальну підтрим-
ку в ході всенародного обго-
вореиня". І також спирає на 

АНДРІЙ М А Л И Ш К О повідомленні совстської теле-

існування совстського режи-
му, не провівши В життя че-
рез Верховний Совст своїх 
рекомендацій. Це ще раз по-
тверджус відому істину, що 
Москва поневолених нею на-
родів боїться 'і дуже уважно 
прислухається до тих підзем-
ннх ударів, які після смерти 
Стаіїіна чимраз більше набн : 
рають на силі. Si 

А проте, 19-нй парагіЛі'ф, 
як символ підсті`пства боль-
шевнцько-московської влади 
в її русифікаційній політиці, 
хоч в^н і випав із прийнятого 
закону, не перестав загрожу-
вати нашій молоді на Украї-
ні. Русифікаційний натиск у 
т. зв. союзних республіках дс-
далі посилюється, і в слуш-

сту зайваѓў зусті)ічасмо в ДО-.ний ч а с у Кремлі парагі)аф 
повіді депутата Латвійської і9-ий в тій чи іншій формі 
ССР. який заявив: „Трудящі з н о в у спробують витягнути 
нашої республіки, особливо н а світло денне, 
на. батьківських (!) зборах, І ц. (%ко 

М. Мінський 

З БАНДУРОЮ ПО ЕВРОПІ 
(Жовтень-грудень 1958 року) 

(3J 
Бвроельоші 

Якщо в Мадриді ми мали 
успіх, то Барсельоиа своїм 
еитузіязмом подвоїла його. 
Чому? 

с в і т . . . З такими думками 
кожний з нас сідав на літак, 
покидаючи милу Еспанію. 

У Парижі зустріли нас 
представники преси, радіо, 
українських організацій. В 
американській амбасаді нас 
прийняв аташе в справах 
культури і запросив до залі, 
де відбулася ціла церемонія: 
розмови, інтервю і потім — 

обов'язковіѓм один концерт, а на три-чоти 
ри. Це бу`ли сльози гордої ес-1 перекуска 
панки, відтепер щирої прня-;„фор розес". При цьому дех-
телькя України. В ЕЗспанії ми'то з кобзарів, вважаючи, що 
здобули прихильність і при- у Франції треба пити лише 

'знання для нашого мнстец- шампанське, змагався в тому 
Українців там нема, крім тва, Бандура послужила нам напрямку до останньої спро-

одного козака, що з'явився в вірно. можности. 
залі, прибувши з Англії за Ось одна-лише цитата з чи- Цього дня концерту не бу-
кілька днів перед концертом, єлейних рецензій, вміщених у ло і ми рішили оглянути Па-
Концертова заля під такоюібарсельонськнх часописах: ,рнж. Кожний мав свій окре-
самою назвою „Палячіоде ля , 
Музіка", хіба ще більше ста-1 
ровйнна і схожа скоріше на ' 
замкову будівлю. ! 

Успіх наша адміністрація і 
ставить в заслугу місцевому, 
менеджерові, який признав- j 
ся, що такого чуда, як наша не один мнстець розбив собі J 

лої Франції і розкупили бі-
лети. А що буде з другим 
концертом ? 

Пале де Шайо, де ми вис-
тупали, модерно устаткована, 
з чудовою акустикою, най-
краща репрезентацій на заля 
в Парижі. 

Може найбільше за ціле 
турне віддали ми тут здоро-
в'я і нервів. Кожен здавав 
собі справу, яке велике зна-
чення мас для нас Париж, де 
повинен відбутися генераль-
ннй бій. 

Дисципліна була вийнятќо. 
во міцна досить рідке явц-
ще взагалі. 

Нас попередили: точність в 
цій залі обов'язкова, і сліз-
нення на кілька хвилин вже 
негативно характеризує ан-
самбль. џ 

Рівно о 9-ій годині підня-
лася занавіса, і міг стали 
струнко перед грізною крнтн-

ригевт п. Вожик перетворив- j рожці на султаном, п'ють, ѓу-1 що взяв у свої обійми Капе-
ся в магічне коло, від якого ляють, але й діло знають. Не лю і урядив турне, мусів, три-
виходило проміння, просяна- продають чести і слави, не j мати певного роду „фасон". 
ючн не тільки співаків, але й зраджують Батьківщини — 
всіх присутніх у залі. Елек- гинуть за неї. гаком за реб-
тричинй струм із сцени прой- j pa зачеплені . . . Так історія, 
няв авдиторпо і, коли най-j як блискавка, облетіла 
більше піяиіссімо, переходячи ризьку сцену. ' .. 
в' органне фортіссімо і злива-1 Загуділа заля : „Браво!", 
ючнсь з акордами бандур,' „біс" — без кінця неслося до 
неслося до слухачів, — їх нас, а ми, - зачаровані ентузі-
серця й душі мимоволі сдна-'язмом слухачів, стояли з ди-
лися в молитві разом з нами, тячнмн усмішками на обл'нч-
Тож, коли скінчився могут^чях. 
вій спів .‚Алнлуя" — зірва- j Скінчився перший розділ 
лася буря оплесків, яка дов-j програми. За куліси нсгай 

Ніхто не хотів в'язатися з 
незнаною групою, особливо 

{в Німеччині: більшість мена-

на преса вважає, що-ця зброя 
належала Правим' колам, ` які 
чекають нагоди'` для перево-
роту. 

Розумісться, комуністи ИІД-
носять крик про вину „ГОЛІ-
зму". Але комудгіотн не ма-
ють жадного права говорити 
про мораль і легальність, от-
же не мають підстав обвийўѓ, 
вачуватн де Голя. Бож відс-
мо, що де ҐолДіяе тільки не 
причетний до скандалів, але 
взагалі не причетний до тих, 
що звуть себе г`олі стами. 

Де Голь вірить у чистоту 
патріотизму кожного фрак-
цуза, і просто не здав собі 
справи з того,-Що'не с його 
виною: розпалений ним пат-

!гріотнзм потягнув. за собою і 
справжніх патріотів і справ-
жніх спекулянтів "підпілля та 
визвольної боротьби протН' 
окупанта. Тих спекулянтів 
викривають по^цей день і су-
дять. І тепер знайшлися суд-
ді, які не побоялися постави-
ти в стан обвинувачення Лет-
рокера, як і не тюболлнся по-
ставнтн в стан обвииувачен-
ня Леказа. 

На тлі цих сЌандалів вип-
ливас де Ґоль, 'яЌ велика са-
мотня постать, що не мав до-
вкола себе щирих приятелів 
і однодумців. Вій властиво не 
знас, хто хоче ним, послуго-
вуватиеь. Ось в Альжнрі TV 
що кричали „д^ Голь до яла- -
ди", кричать тепе`р'„Дебре на 
шибеницю!".- А Дебре — 
призначений де Голем голо-
ва уряду. Французи, як се-
редземноморський народ, ма-

па-.джерів працюють для донсь- і Ю Т Ь б а г а т о с п і л ь н 0 г о 3 укра. 
ких козаків. Вони робили все г, 

Ансамбль добре зіс-'мий плян, і тому тяжко тепер 
піваниЙ, прекрасної яко- зібрати відомості, хто що ба-
сти . . ." чнв.і що купив; знаю напев-

но, що парфуми з столиці 
Франція Франції привіз кожний. 

У суботу 25 жовтня почали j кою. Вибору більше не було 
Париж — твердиня, об яку день пробою. Знали наперед — треба співати тільки добре. 

на перший концерт всі І що ви думаєте? 
Капеля, Ще не чув і ке бачив, голову, здобуваючи славу. ЗІ квитки продані. Це була до- Признатись щиро — тако-
А його секретарка навіть за- мистецьким пашпортом, оДЄр-Ібрв втіха, але ми знали та-Іго гармонійного співу я в Ка-
илакала. піќн'ячи, щоб ми ще жаним у Парижі, сміливо мо- кож. що на цей концерт з'ї- полі ще не чув за 12 років 
раз приїхали, але вже не на жна вирушати в широкий І хились українці майже з ці-1 років перебування в ній. Дн-

гр н е стихала. (но рушив потік журналістів, 
Це було першою ознакою знавців мистецтва, аматорів 

теплоти нашого контакту з фолкльору і безліч парижа-. 
парижанами. Н а ' д у ш і стало'нок —дістати автографи-від 
легше. Настрій піднявся, тем-1 диригента, від найстаршого 
перамент подвоївся, зазвуча-j бандуриста з вусами, „дідуся 
ла кожна струна в горлі, на- (Мотуза". 
повнеяд красою натурального Прийшов до гардероби ,го-
співу. іловний наш менаджер з Вель-

Ухраїнська душа розгорну- гії п. Арісн, перший чужн-
лася. нецький імпресаріо, який 

Полилися лірницькі акор- спеціяльно прибув до Парн-
дн. „ПочаЬюькоГ', заграли жў, щоб нас послухати. Він 
хвилі Чорного моря, козац-1 зайшов ДО п. Китастого, де 
тво рину.чо визволяти братів, якраз був і я . Його захопЛен-
із неволі, я полону; разом з{яю не було меж. хоч він, як 
Вайдою насміхаються зало- jj головний наш адміністратор, 

можливе, щоб зірвати турне, 
і частинно це їм вдалося. 
Зменшили матеріальний ус-
піх, але нашого морального 
успіху ніхто не міг зацере-
чити. 

Другий відділ мав блиску-
{чий успіх. Поява артистів у 
гарних вишиваних сорочках 
викликала у слухачів гарне 
враження. 

Але танці не викликали 
спонтанного „браво", якого 
сподівалися. Не диво. Група 
„Орлик" добра,' здисципліно-
вана, але вона — тільки ви-
сокоаматорська група. Це 
підкреслила преса на другий 
день. Про Капелю газета „Фі-
ґаро" сказала коротко: 

. . . Хор бандуристів, що 
емігрував до Америки в 

їнцямн. У нас також люблять 
деклямувати про „сильну ру-
ку", про „порядок", але ко-
жннй при цьому вважав, щр 

(Закінчення 'на ferop. 4) 
. і . 1 

кого смаку і задержав у 
піснях традицію своєї Бать-
ківщннн. Це були, гарні, тв-
плі голоси, які співали під 
акомпаніямент інструментів 
дивної форми, але надавќ-
чайних можливостей. Внс-
тупали перед міжнародною 
публікою, яка приймала їх , 
дуже тепло 

(Продовження буде) 

1949 році, навіть після чнс- r w % . ` JZL -^ 
n n a m N . ' - uwoay, щоб своїм 

КожішВ сіадокяВ, 
кожш, свідома украІИжа ммими 
ють овоім обов'язком СТОЯТИ В 

'‚‚.идах Українського Нлродиого 

ленних виступів там не по-
пав під вплив амерякансь `Мяьшкта кадре Цеймжх 

ївсккжх враішимхіа. 

` 
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ВИХОВНА РОЛЯ ДИТЯЧОГО ЖУРНАЛУ 
Вягховаянл д і т т н , тобто 

формування особовостн лю-
Д Я # # — процес дуйсе склад-
щи'і. Виховання вимагає сн-
стематичного й пляіїового ді 
ЯВВЯ різних чинників і зас 
-трсування р і з низі засобів 
дреровж давшого0 часу, що 
кощіеитрувалвся б на пред-
ii'eti виховання - ^ йнтнні. 

До найважливіших чнннн-
ИІЯ вихояання, які іюзпоря-
днуцоть і діють своєрідними 
засобами й методами, треба 
зарахувати передусім дім і 
роідаиу, школу й Церкву, мо-
лодечі організадії різного тн-
цу, рівні внди мистецтва — 
літературу; музику, образо-
творче мнстецтво, театр, кіно, 
хореографію, радіо, телеві-
зію, спорт, ігри, забав'и, куль, 
ѓурні розвалѓ, ручні` роботи. 

Одним із таких успішних 
ytyqwnyx засобів с дитяча 
преса — зокрема пе'ріодики 
журнальіюго типу—-. тнжне-
ÛJKH, двотнжневнки, місячнії -

ќйїЩ? бо преса щоденного ін-
формаїивного характеру для 
дітей не практикується. Жит-
щ: модерної людини в нор-
џІ^ЬЦо зорганізованому сус-
цільстві без преси —- иемож-
лнве. Преса стала таким не-
відлучннм склад`ником сус-
пільно-національноґ-о органі-
зму, Що кожна ділянка жнт-
тя внмагао свого періодично-
го видання. -' 

Цей чинник мусить почати 
діягн на людину вже в най-
рааішому періоді її життя, як 
тільки днт и н а навчиться 
сприймати читане, а згодом і 
саўк навчиться читати. 

Хоч засоби діяння дитячої 
преси, як і преси взагалі до-
воді обмежені вже самою сво` 
сю природою, бо все чим ѓа-
зета чи журнал розпоряджас 

контакту з читачем, тут досе-
редннчить друк. 

Дитяча преса покриває й 
охоплює всі ділянки вихован-
ня, а саме: виховання взага-
лі ‚тобто уроблювання хара-
ктеру й волі та інших пси-
хічиих і розумових днспозн-

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Ню Йорќ, Н. Й. 
Загальні Збори 64-го Відділу 

СУ А. 

— де німий друк, черенка, і о { д у й і ю р я й особовосте. 
_ , П'яті Загальні Збори 64-го 

ща дати"^' нормування "j Відділу Союзу Україиок Аме-

все таки діяння преси — мо 
гутвс. % 

Дитяча преса, як і преса 
взагалі діє певними незрнми-
ми атрибутами, які можна б 
назвати магією друкованого 
слова. Це — масовість її.ді-
яиня, подібно, як телевізії й 
радіо. Газета, журнал вихс-
дять тисячними накладами й 
діють на тисячі читачів. Дру-
гий її атрибут — це автори-
тетність і сугестивнісѓть діян-

рики в Ню Иорку, що від бў-
Інша ділянка — це націє-:лися 28-го грудня 1958 p., 

па`льно патріотична, націо-
нально-державницьке й на-
ціонально-державне внхован-
ня — плекання й скріплю-
вання почуття пряиалежно-
сти до національної спільно-
ти, її державнотворчих- зма-
гань шляхом пізнання її мо-
ви, культури, історії, тради-
ції, участи в'біжу чому житті. 
У ділянці релігійно-мораль-
ного виховання — плекання 

ня. Для маси читачів газета потреби Бога в житті людн-
бувас альфою й; омегою, з іщ, приналежність до Цер-
неї вони оформўлюють свої ќви й релігійної спільноти, 
погляди, думки, опінію, тому 
й послуговуються пресою для 
пропаганди різних ідей. Ще 
інший отрибут — це анонім-
ність преси в тому розумінні, 
що редактори й співробітни-
ки звичайно незнані читачам 
ні особисто, ні навіть із пріз-
вища, а все таки дія їхнього 
впливу — велетенська. Ще 
інший атрибут — систематяч-
ність діяння преси. Коли по-
стійно повторяти якусь дум-
ку в десятках різних спосо-
бів, вона стає власністю тих, 
на кого вона впливає. Вре-
шті тут треба зарахувати і 
посередність впливу преси. 
Коли батьки, школа, виховні 
організації діють на вихован-
ня безпосереднім, особистим 
контактом, то редакція і спів-
робітниіси газети, чи журяа-
лу не мають безпосереднього 

І життя згідне з законами Бо-
жими й церковними. Суспіль-
ио-громадянське виховання 
плекає почуття приналежно-
сти до соціяльної групи, не-
сеняя спільних обов'язків й 
праці в користь спільноти. 
Естетично-мистец ь к є вихо-
ванвя, — плекання почуття 
краси, гармонії, вміння спри 

Г У м о Г ^ ^ Увага! j 
ФЕДЕРАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ У К Р А Ш Д І В 
ОТЕЙТУ МИШІІГЕІІ і МЕТРОПОЛІТАЛЬНИИ 

В І Д Д І Л УККА в Д І Т Р О И П . 
Влаштовують' спільно 

ь НЕДІЛЮ, дня 8-го БЕРЕЗНЯ 1950 р. 
в їх)д. 2:30 по полудні 

її MJti CHADSEY HIGH SCHOOL 
при вул. Мартіи — в ДІтроітІ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО 
з добутою, мистецькою програмою. 

Святочну промову ВИГОЛОСИТЬ І̀ЛЄІ! УВЛН 
проф. в. м і я к о в с ь к и и . 

Просимо всі Організації Я Товариства Метрополії 
здержатись, цього дня від всяких імпрез. 

ВИЯВИЛИ дальший зріст праці 
організації. Коли після внбо-
ру п. Білозор на предсідннцю 
Зборів, Управа приступила до 
звітування, секретарка Збо-
рів п. Г. Гошовська мала змо-
гу записати чимало цікавих 
осягів праці. Із звіту заступ-
ниці голови п. Хр. Навроць-
коі (голова Відділу п. Хр. 
Восвідка не могла прибути 
через важку недугу матері) 
присутні члени довідалися, 
Що Відділ з кожним роком 
набирас більшого розмаху: 
крім харитатнвної праці веде 
також посилену культурну 
роботу. Секретарка Відділу п. 
М. Ржепецька подала до ві-
дома, що з Управи вийшло 
330 листів, відбулося 8 засі-
дань Управи і 10 ширших 
сходин, здебільшого з рефе-
ратами. " 

Фінансова референтќа п. 3. 
Захарченко подала докладне 
цифрове звідомлення, з якого 
Збори довідалися, щр загаль-

К І И І Т Т Х Х Х І Ц І І І І Х І И Т Я П Г Т П Я И І І Х І Х Х С Г 

Український Музичний інститут 
в НЮ ИОРКУ 

П'ятниця, 20-го лютого 1959 Й 
год. 7:30 вечора 

аадя .УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
14іЬ-142 Друга Кисню ц Ню Иорку 

- КОНЦЕРТ 
Юрій Ш У Г А Н 

, ( СКРІПША ) 
— акомпаньямент# Проф. РОМАН САВИЦЬКНП 

0 
КОРЕЛЛІ. БРУХ. ШОСОН. 
САРАСАТЕ. Д Е ФАЛЛЯ. програмі: ФОМЕНКО, 

Скрипка роботи — Дмитра ДІДЧЕНКА. 
Г ^ І Т Т И Т Т Ї Т Ч Т Т І М І І Т Т Ї Т Т Т Т Т Т Т Т Ї І Т Т Т Т Т Т Т Г Г Г Г І 

АНСАМБЛЬ АКТОРІВ ЛЕГКОГО ЖАНРУ 
—і п л а ш т о в у с — 

в неділю, 22-го лютого 1959 р. 
в залі 

УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО ЌЛЮБУ 
849-Й51 Н. Фрріпогіи пул., — Фклпделфія, На. 

O f ' ' І М П Р Е З У —^ 
ГУМОРУ, РЬЗВАГИ. ВЩПОЧИНКУ 

ПРИГАДАЙМО ЛЬВІВ 
НАСТРОЄВІ 

СЕНТИМЕНТАЛЬНІ 
ВЕСЕЛІ НІСЧ)Ш.КН 

В ПРОГРАМІ: 
МОНОЛОІТІ 

СЦЕНКИ 
СПІВОМОВКІІ 

відомих І невідомих авторів про далекий Львів. 
Імпреза оформлена; КОСТЮМОВО І ДЕКОРАЦІЙНО. 

. 0 
` Виконавці: 

А К Т О А УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ: 
Воля КАЛИН, І м н ю КОНОНІВ. Офама РУДАКЕВИЧ. 
Аштолв РАДВАЦСЬКИИ. Ярослав ПІНОТ-РУДАКЕВИЧ, 

Володимир ШАІПАРОВСЬКИИ. 
Програму веде - Володимир ШАШАРОВСЬКИП 
Музичний супровід проф. Борис ВАЗАЛЯ. Богдан 

ГТРНЯК та ‚його оркестра 
Д е к о р а ц і ї - - Ніна ЌЛИТОВСЬКА 
Технічне оформлення сцени — Федір ЛУЦИШИН 

ПОЧАТОК — в год. 7:00 вечора. 

заохотн займатися ручними 
роботами, практичними зан-
няттями ‚ремеслом. Згадати 
треба ще й про фізичне ви-
ховання, — спорт, ігри, заба 
ви, гімнастику, гігієнічне пле-
кання здоров'я, товариське 
виховання, загально-людське 
— почуття прнналеяскостн і 
свідомість свого місця у 
спільноті народів світу, вуз-
лн, які лучать окремі нації, 
групи я спільноти. Ці всі ді-
лдяки виховання мають під-
тримку в дитячому журналі. 
Дитячий журнал с важливою 
допомогою в процесі навчан-
ня, що с також одним із скла-
дників виховання. Як - преса 
для дорослих, так і дитяча 
преса може бути днференцго-
вана, можуть бути дитячі 
журнали загального типу із 
літературно-мистецькнм спря; 
муванням, можуть бути жур-
налн достосовані до програм 
шкільного навчання, науко-
ві, природничі, технічні, гео-
графічні і т. п. Якщо йде про 
журнал типу „Веселки" з лі-
тературно-мистецьким спря-
муваяням, то він діє за допо-
могою зворушення й пережи-
вання, а засобам ви кликати 
такі психічні стани в дитині, 
це передусім словесні засоби 
— мистецьке слово — вірш, 
казка, байка, оповідання, дія-
лог, сценка, п'єска, спомин, 
статѓейка, розповідь. Другий 
засіб — це образотворчий, 
передусім ілюстрація, репро-
дукція скульптури, мнстець-
ка світлина. Мнстецтво звуку 
й тону — музика, ноти до пі-
сень, композиції. Ще інший 
засіб — схематичні зобра-
ження практичних зайнять, 
гор, забав. 

Якщо йде про „Веселку", 
то вона відповідає бодай час-
тинно представленнм і обго-
вореням тут вимогам, що їх 
ставиться до дитячого жур-
налу, а принаймні її редак-

йматя твори мистецтва. Пра-' ний оборот виносив $5,337,'32 
ктичне виховання змагає до і Референтќа Суспільної Опіки 

звітувала про харнтативну 
працю Відділу. Сама каса Су-
спільної Опіки мала прнбут-
ків з пожертв на збіркові спн-
ски (добровільне оподатку-
вання „кводра" на місяць на 
суму $1,105,55, із збірок під 
ц е р к в а м и та добровільних 
д а т к і в прибуло дальших 
$561,60, каса Відділу додала 
на цілі Сусп. Опіки $335.46, 
разом — $2,002.61, з яких ви-
слано на утримання дитячих 
садків у Людвіксфельді 580 
дйл., і в Розенгаймі 280 дол., 
на оплату студій стнпендіянт-
ки в Парижі 250 дол., для 
КУДУС-у 50 дол., на однора-
зові допомоги хворим, неміч-
ним і старшим жінкам та си-
ротам в Европі 210 дол. Крім 
того вислано 67 пачок до Ні-
меччнни, Польщі та Югосла-
віі з жертвованнм членами 
одягом; сама оплата тих 67 
одежових пачок коштувала 
505.08 дол., інші адміністр. 
видатки виносили 7.53 дол., 
Крім того з каси Відділу зло-
жі-но жертву 50 дол. на Віль-
ний Український Університет 
у Мюнхені з нагоди прощан-
нн ректора д-ра І. Мірчука. 

Культурно - освітня рефе-
рентка п. І. Рожанковська 
підкреслила пожвавлення ді-
яльности в цін ділянці: в 1958 

ція старається йти по тій лі-
нії. „Веселка", це не тільки 
явище культ.-виховне, дндак-
тнчне, літературно-мнстецьке, 
але й політичне, як протнва-
га большевицького „Барвін-
ку" та інших ворожих ви-
дань, що на рідній землі вн-
ховують наших дітей у дусі 
протилежному не тільки до 
наших національно-держав-
ницьких і патріотичних іде-
алів, але й до нашого ідеалу 
виховання взагалі. 

Ця свідомість дає нам мо-
ральне право й відвагу звер-
татнся до нашого громадян-
ства з закликом підтримати 
нас у наших змаганнях і 
праці 

УКРАЇНСЬКЕ СПОРЃОВЕ ТОВАРИСТВО 

‚‚Чорноморська Січ" 
в НЮАРКУ, Н. Д ж . 

лапрошус ГРОМАДЯНСТВО на 

ТРАДИЦІЙНІ СПОРТОВІ 
ВЕЧЕРНИЦІ 

що відбудуться 

в суботу, 21-го лютого 1959 р. 
у привітній залі „Чорноморської Січі" 

506-508 — 18th Avenue — Newark, N. J. 
Ѓрас знана оркестра — Б. ГІРНЯКА. 

ПОЧАТОК — в гол. 8:00 вечора 
ВСТУП - S 1.75. 

Столики можна замовляти в „ДНІПРЃ' 
219 Springfield Ave. — Newark, N. J. — Tel.: MA 3-2790 

Квитки вступу: 42 00. $1.50, $1-25, скоріше в ..БАЗАРІ' 

Б-во св. о. Миколая, 
106 ВІДДІЛ УНСОЮЗУ в ШИКАГО 

влаштовує — 

в суботу, 28-го лютого 1959 р. 
в Домі Відділів УНС — при 845 Н. Вестерн Евс. 

ЗАБАВУ 
на яку запрошує 

ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО 
% Оркестоа — п. ПРИШЛЯКА. 

С М А Ч Н И Й БУФЕТ. 
ПОЧАТОК — в год. 8.-00 вечора. 

р. відбулися два реферати на 
виховні проблеми (Рожанков-
ська, Навроцька), п. Варансь-

I ќа поділилася враженнями з 
подорожі по Европі, а п. 
Ржепецька з Мехіко; ці рефе-
рЕти були ілюстровані кольо-
ровими знимками. Відбувся 
теж вечір присвячений укра-
їнськнм письменницям на емі-
Грації; дуже добре опрацьо-
ваиу д о п о в і д ь виголосила 
журналістка п. О. Животко; 
присутні були письменниці 
Наталя Лівнцька - Холодна, 
Марія Ярославська, Ірина 
Шуварська і Леся Храплива; 
вибрані твори читали артист-
ки' І. Кононів і В. Калин. 
Відбулася також мистецька 
виставка жіночої творчости, в 
якій брали участь 23 маляр-
ки і де було виставлено 89 
картин. Започатковано біблі-
отеку і влаштоваио курс тан-
ків для молоді (48 осіб); ве-
ла йогоѓ;. Задорожна. 

Імпрезова референтќа п. С. 
Салдан подала, що Відділ 
влаштував 5 імпрез: крім свя-
ченого з участю п. Пушкар з 
Централі СУА відбутвся на 
спілку з хором „Думка" пік-
вік у Бавндбрук, з у с т р і ч 
з письменницями (вечеря), 
Осінній Равт для молоді в 
великій залі Народного Дому 
і передсвяточннн Базар. Усі 
імпрези мали моральний і мн-
теріяльннй успіхи. 

Пресова референтќа п. О. 
Соневицька в звітовім році 
помістила б статѓей про ді-
яльність Відділу в нашій 
пресі („Наше Життя", ‚‚Сво-
бода", ‚.Вільне Слово" — Ка-
нада). Після ЗВІТІ' господині 
домівки пані К. Скоробогатої 
відбулася речева та вичерпна 
дискусія. В імені Контроль-
ної Комісії п. Н. Пастушенко 
поставила внесок на ўділення 
абсолюторії, яку Збори уділн-
ли одноголосно. Зокрема За-
галђиі Збори ухвалили спе-
ціяльне признання і гарячу 
подяку неприсутній у Ню 
Иорку голові п. Хр. Восяідці 
за її зразкову й ж'ертвенну 
дволітню працю на становищі 
голозп організації. Накінець 
присутні попрощалн заслуже-
ну членку-основницю Відділу 
п. І. Кашубинську. що виїз-
днть на постінний побут до 
Клівленду, і вибрали через 
лова — М. Ржепецька, заст. 
акламацію нову Управу: го-
голови М. Ржепецька, заст. 
голови Хр. Навроцька, се-
кретар — І. Рожанковська, 
касир Н. Пастушенко. 
фін. реф. — 3. Захарченко, 
культ.-осв. реф. — О. Ранова, 
імпреЗ. реф. — Л. Раковська, 
реф. Сусп. Опіки — М. Кар-
певнч і Н. Білоус, прес. реф. 
— О. Соневицька, господар, 
реф. — К. Скоробогата і М. 
Вовкодав, делегат до Об'сдн. 
Комітету — І. Падох. Конт-
рольиа Комісія: пп. Хр. Вос-
відка, А. Книш, і С. Салдан, 
заст.: Н. Тершаковець і О. 
Рогожа. О. Соневицька 

т - ^ - т 

Сиракюз, Н. Й. 
Гостина Івана Павловича 

Багряного. 
В неділю, 1-го лютого 1959 

р. українці м. Сиракюз мали 
зустріч з головою Української 
Національної Ради, з україн-
ськнм пнсьмеником та гро-
мадським і політичним діячем 
— Іваном Павловичем Багря-
ним. Віче відбулося в УНДо-
мі. До Президії обрано голову 
Укр. Конгресового Комітету 
п. доктора І. Подюка і голову 
УНДому п. І. Пігуляка. Від 
комбатантів п. полк. Ківер-
чук, від студентів п. В. Прп-
бнла, від ОДМУ — панна Л. 
Павелко. Привітальне слово 
виголосив п. доктор І. Подюк. 

Прн заповненій залі Іван 
Павлович виголосив доповідь 
на тему: ..Батьківщина і ми". 
Увага і тншнна, яка була в 

залі під час промови, гово-
рнть за те, з яким зацікавлен-
ня.ч кожна особа слухала до-
повідача дві години. Після до-
повіді були запитання та ви-
ступали з привітанням п. про-
фесор Г. Яловий і ц. І. Пігу-
ляк. Після віча влаштовано 
прийняття в залі Української 
Православної Церкви св. апо-
стг.ла Луки. — Вечерю побла-
гословив настоятель парафії, 
св. ап. Луки отець О. Потуль-
ницькнй. 

В теплій товариській атмо-
сфері провели українці ще 
кілька годин з Іваном II. Ба-
гряним. Після вечері, тост-
манегром,, якої був п. Микола 
Дяченко, був цілий ряд при-
вітань і виступів. Якто:`п. І. 
Пігуляка, п. полк. Ківерчука, 
Д-ра Подюка, п. М. Рибаль-
ченка, п. М. Дяченка та^інш. 

Іван Павлович Багряний 
щиро подякував усім прнсут-
нім за прийняття. 

Вечір закінчився співом — 
„Ще не вмерла Україна". 

Марія Трускало 

Шикаґо, Ілл. 
Иаші діти і Школа св. о, 

Мнколая. 
Хоч дуже мало нових іміг-

рантів прибуває до Америки, 
однак поодинокі національно-
сті, а між ними і українська, 
ч и с л о м збільшується, бо 
збільшується число наших 
дітей. І тут власне виринає 
питання наших шкіл. 

Нещонедавно ў к р а ї нська 
громада в Шикаґо, при цер-
кві св. о. Миколая, внбудува-
ла нову школу коштом понад 
піл мільйона долярів, та на 
сьогоднішній день школа яв-
лясться вже замалою, щоб по-
міститн хоч тих дітей, яких 
батьки хотять, щоб їх діти 
учащали до української шко-
ли. 

Дотепер нашій школі ще 
служив і старий шкільний бу-
динок, де діти, так сказати б 
мучилися, і по пивницях і де 
тільки -було вільне місце, бо 
сестра -^директорка хотіла б, 
щоби всі діти хоч якнайбіль-
ше українських дітей ходили 
до своєї школи. Та від дня, 
коли вибухла страшна поже-
жа в одній зі .шкіл в Шика-
ґо, і де згоріло 90 дітей і три 
сестри - учительки, вогневий 
уряд поставив всім школам, а 
між ними і нашій, такі строгі 
вимоги, що, мабуть, чи не 
прнйдеться перебудувати й}-
лий старий будинок школи, 
що буде КОШТІ'вати багато 
тисяч долярів. Та чи це роз-
в'яже нашу проблему ? Ні! Не 
розв'яже, бо це буде тільки 
уліпшення і воно не дасть 
нам більше лавок. 

Згідно з рішенням вогнево-
го уряду не вільно буде мати 
кляс по шкільних пивницях, 
а в ќлясах не може бути біль-
ше як по 52 дітей, де тепер 
є по 60-ро і більше, отже ж і 
тут ще нам зменшують число 
шкільних лавок. 

Тому, управа Батьківсько-
Учительського Комітету склн-
кала збори, щоб передискуту-
ватн всі можливості і чим ско-
ріше знайти якийсь вихід, 
щоб не зайшла потреба роз-
силати наших дітей по чужих 
школах. 

Збори відбулися в четвер. 
6-го лютого в залі нашої шко-
ли в приявиості пароха Цврк-
вн св. Миколая, о. л. ра Ми-
хайла Ваврика і понад 200 
батьків і матерей. 

По двогодинній дискусії, 
збори уповноважили управ}' 
Батьківського Учительського 
Комітету поробити всі заходи 
відносно будови, а передусім 
зконтактуватнся з архітекта-
мн, які будували нову ШКОЛУ 
і, діставши від них всі дані, 
представити слідуючим збо-
рам, після чого буде поклика-
ннй Комітет, який почав би 
будову нової ніколи, в 1953 р. 
і досі ще не був розв'язаний. 

Пожертви на будову 
КОЛЕГІЇ СВ. ВАСИЛІЯ 
В СТЕМФОРДІ, КОНН. 

с п и с о к ч , Д. Галичим . . . . 
Р. Слободян . . . . 
И, Лиоогір . . . . 
Я. Падох 
ЛІНІЯ Гермаи . . . 
А. Дрлі ;иі . . . . 

Газом 

1 . . 
$ 250.00 

2Л0.О0 ш 
100.00 
100.00 

fl.000.00 

Розпочате діло треба довес-
ти до кінця! 

Щастн Боже! 
Волод. Івасютин, 

секретар Батьківсько-Учн-
тельського Комітету. 

Нюарк, Н. Дж. 
Ксеия і дванадцять місяців. 
Першого лютого відбулася 

в Нюарку цікава дитяча ім-
преза,попнс-масќарада, в якій 
брали участь учні всіх учите-
лів Нюаркського Відд. УМІ, 
а самеТ. Богданської, І. Заяць, 
Д. Каранович, .Г. Клим, Р. 
уТемницької, В. Цісика, та ма-
ленькі учні музичного садоч-
ка під проводом Г. Мнрошни-
ченко. 

Подібну імпрезу започатко-
вано ще в 1955 році. З того 
часу попис-маскарада стали 
традиційною нюаркською ат-
ракцісю, яка прнносить дітям 
радість, батькам — вдоволея-
ня, організаторці — признан-
ни і подяку, а батьківському 
комітетові прибутки иа необ-
хідні видатки. 

Неструджена, повна енергії 
і ініціативи пані Т. Богдан-
ська вибрала цього року за 
тло для імпрези казку Б. 
Лепкого ,,Ксеия 1 дванадцять 
місяців". Молодші учні УМІ 
заздалегідь вивчали на своїх 
лекціях відповідні темою п'с-
скн на фортепіяні і скрипку, 
а також короткі віршики, по-
в'язані тематично із кожним 
місяцем в році, чи характе-
рнстичні для весни, літа, осе-
ші і зими. Скрипковий аи-
самбль гарно підготовив де-
які дитячі пісні b збірника М. 
Фоменка, а поодинокі групи 
виконавців (сніжинки, суннч-
ки, гриби), вивчили пісні, 
пов'язані із кожною порою в 
році. 

Підготова до попису ішла 
на декілька місяців до виста-
вн, обхоплюючи працею коло 
50 дітей, яких імен неможлн-
во подати зогляду на'обмеже-
ність місця. Прегарні і стилс-
ві костюми, що їх здебільша „ 3 Літературно . МястваькоРо 
виконали самі мамм стапан- Кл,мУ в Н ю ИоРкУ повідомля-внконали самі мами, старан ю т ь в п.ЯТННЦІО д^ , 20-го 
но дібрані і розучені панею л ю т о г о ц р відбудеться вечір 
Богданською деклям. матері- без програми — тільки товари-
ял, гарне виконання музич- Ська зустріч прн сќляпці чаю. 
них точок і талановятість на- МОЖЛИВІ короткі імпровізовані 
ших дітей, які в нічому не виступи. Початок о г. R-lft ввч. 

N-ступають молодим, талантам 
із популярних, телевізійних 
‚‚шовів", с наявним доказом 
того, як багато можна зроби-
ти у виховній ділянці, події 
є жертвенні І ПОВНІ ОХОТІГ ДО 
праці одиниці. 

Пані Т. Богдаясілій вале-
житься велике признання і 
подяка за її працю для дітво-
РН. Прн ЩНрІЙ ДОПОМОЗІ ДфЗ 
Богданського. п. Галі 
(акомпаніямент) п. Ф. і ђ 
шина і Б. Загайкевнча (офор'т 
млення. сцени і світла) та) 
Батьківського Комітету, (па-' 
ні Нагнибіда і пані Дідух) 
Нюаркськнй Відділ УМІ ШУ-
же записати на свій рахуйок 
одну з найкращих дитячих 
імпрез. 

Чисельно зібрані глядачі 
щиро оплескували молодеяь-
кнх виконавців, а пїсля но-
пнсу 170 дітей, переодягнених 
в різнородні костюми, круж-
ляло в колесі, внслівух)чн 
дзвінкими г о л о с а м ќ ‚‚без-
смсртну" Подоляночку. 

Іваниа Савнцька 

prTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTtTTT ITTrTTt t t tTTT , 

Увага! КЛІВЛЕНД і ОКОЛИЦІ! Увага 
В неділю, 22-го лютого 1959 р. 

в год. 4:00 по полудні 
— в залі — 

Lincoln High School 
прн Scranton- Road 

виступить — З ДОПОВІДДЮ 
Голова Української Національної Ради, 

ІВАН БАГРЯНИЙ 
Після ДОПОВІДІ — ЗАПИТИ та ДИСКУСІЯ. 
Запрошуємо псе Українське Громадянство 

вяятн чисельну участь. 

Громадський Комітет Прихильників 
Української Народної Ѓі -спўі'ліќй 

в Клівленді 
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П О Д Я К А 
Днп 26-го липня 1958 р. 

покликав несподівано Всевишній до Себе, 
НАШУ НЕЗАБУТНЮ СЕСТРУ І ТІТКУ, 

Марію зі Смулнів Х Р У Щ 
вдову по сл. п. проф. і інсн. РСУК, 

АФРИКАНОК! ХРУЩЕВІ. 
Ii.li.iD дорогою щиро дякуі..мо Вир. ппрохові цг`ркпн СВ. 

Покропи в Пронксі, Н. П., о. Н( ін`ДНКТОІІІ (`ютнкові. за ВІД-
прам.іения Паіиіхяд і:о;і;пою вѓчора в кпплнці пах. заведев-
нл, Впр. о. (`омітннкоііі ПоснфопІ Коѓтѓкові, ля відправлеішя 
Почоронннх оорпдіі), Впр. о. Іг}иеиовІ Миколі Коѓ}'тові, sa 
пІдпрап.ігння ІІиристису перед Похороном, Впр. ot Юрісві 
Менцінгькому, зи участь у Похоронах і зворушливі прощаль-
ні слова над мигилшо від рідні в Краю. Вар. о. Ярославові 
Шустові, парохов{ в Бріджпорті. за участь у Похоронах. 

Наша ііі'Шімоіпіа идаі.а -`'сім, що, мимо труднощів 1 ВВ-
репон, так численно прибули, щоб відпровадити на пічішй 
спочнннок Ту, яка ціле життя бу.іа невтомною, кола йшло 
про добро других І добро народної справи. 

Щиро дякусио д-рові Ю. ІІОЛІТН.10ЯІ, за кожиочасиу бео-
корнсну поміч І пораду, та велику психічну піддержку, яка 
так цілющо нплмвала на Покійну. 

Дякусмо щиро Всім за кпітн, за пінок С`лужб Божих, на 
які :іложено під чаг і по Похоронах, як також за датки, які 
замість квітів переслано иа добродійні цілі. Щиро дякусмо 
64-му Відділові СУЛ, якого члеішинею була Покійна, за від-
правлеиия Служби Божої І Панахиди я участю членкивь. 

З усього серця дякусмо Всім, що особисто чм пнсьмсояо 
ішслонн.ін своє співчуття 1 разом боліли неніджаловааій 
втраті. 

Сердечно дякуймо проф. Ользі І'гіШ'тнлоиій і п. рвд. Оме-
лянові Волоса ќсьќому, за теплі слоті в часописах у спомя-
нах іфо Покійну л часів ТІ жертвенної праці на Рідшмх 
Землях. 

Дякусмо пох. заіи'деніію ІІетра Яреми, за дуже совісне 
уладження Нохороніп 

Хай ВсевишніА вииагороднть сторицею. 
`Іртгл КАІПУГ.ІГНС ЬКА — сестріпка і Родина 

і 
Ні? 

Замігп. квітів на ѓвізку могилу 
сл. н. д-ра ЮРІЯ Д У В А Л А 

складаю '— St 10.00 
на II. Т. Ш. в Сарсель 

ВОГДАН САМОТА з Родвяою 

УКРАЇНСЬКИП 
ВІИСЬКОВО-ІСТОРИЧНИИ ІНСТИТУТ 

прн НТШ в З Д А 

ЗАСІДАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ 
КОМІСІЇ 

в і д б у д е т ь с я — 
в СУБОТУ. 21-14) ЛЮТОГО 1959 р. 

в ѓод. 6:00 вечора 
н золі НТШ — 302-SO4 Захід IS вул. в Ніо Иорку 

ПОРЯДОК НАГ'АД 1 Ўконституювання Комісії; 
2 Намічений пляну праці. 

Мрохаг.ться членів Інституту та заінтересованих осіб 
прибути на нарад)'. 

Сотийќ 3. С Т К Ф А Ш В . гаї . Терм. Комісії 
f^JJV 

rw ВЕЧЕРНИЦІ „ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ' 
7. БЕРЕЗНЯ 1959 

Іооооосаооооооооооооооороооооовоое^юосх?еооооооосх?оо^ 

І 64-ий Відділ Союзу Українок Америки 

і Український Народним Дім 
k 1 П Л l f l A D L ' V 

влаштовують ВЕЛИКІ ВЕЧЕРНИЦІ в залях УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
орм 142, 2-га Квеню — в НЮ ИОРКУ 

ПОЧАТОК — в ѓод. 9:00 вечора 
_ ^ _ _ - А . л _ л І СМАЧНИЙ Б У Ф Е Т . . . РІЗНІ НЕСПОДІВАНКИ 

в СУБОТУ, дня 21-го ЛЮТОГО 1959 р. ' музика - в. БОСОГО. 



СВОБОДА, СЕРЕДА. 18-го ЛЮТОГ01959 Ч . 3 3 . 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

?враінського Народного 
Союзу 

і ПО ПОЃЌ. Н. П. Місячні 
Зборі ..Запорозької СІЧІ". Відд. 
117. відбудуться в суботу. 21-го 
лютого І959 p.. в год. 7:00 веч . 
г дошпді при 33 Іст 7-мп пул.. 
2-ий. пов. Прмявність членіѓ, 
обон'ялќова С. Кучма, прсд.: 
0 Іу`-лН"8- '`еќр. 

ІІІОЛГК. II. Дж. Т-во ім. 
П. Орлнка. Відд. ?7. подас до 
відома, що Місячні Збори від-
бўдуться в неділю. 22-го люто-
го 1959 p.. в год. 12:00 ппол..- в 
приміщенні Української Цен-
тралі при 180 Юльям вул. Про-
хасмо членів прибути на Збори 
і янрівняти вкладки. д-р О. 
Ўѓриско, предс ; С. Олссннць-
г.л. сеќр. 

BUSINESS OPPORTUNITY t 

П о ш у к у ю 

ПАРТНЕРА 
для купівлі будинку. 

Tel.: PResident 3-6221 

Ш MOVIES — THEATRE Ш 

ВІД СЬОГОДНІ до СУБОТИ! 

Чудовна фільм 

„ПОЛЬОВИЙ 
КОНИК" 

за повістці Чеково. 

AMERICAN THEATRE 
3rd S t , bet Aves В А С , N У.С 

Tel.: CA .8-6875 

ДО ВІІНАПМУ 
FOR RENT 

ДО ВИНАИМУ ' 
ДЕнтистачнА. 

КАНЦЕЛЯРІЯ 
120 Second Ave. 
близько 7th Street 

Влаштована з мосяжними подо-
проводами і . електричними 

проводами. І t 
Голоситпсь: SAUL BIRNS 

111 — 2nd Avc . New York 
AL 4-9800 

'Влнзько укр кат. церкви). 

Обіжник Головної Управи Об'єднання 
Мистців Українців в Америці 

1.) Загальні Збори 
відбудуться в неділю 15-го бе 
резня 1959 р. від год. 11 рано 
в Літературно - Мистецькому 
Ќлюбі в Н ю Иорку. Участь у 
зборах і дискусії можуть бра-
та всі українські мистці, чле-
ни і не-члени, але голосувати 
при виборі Управи могтимуть 
тільки члени. Пригадуємо про 
обов'язок заплати членських 
внесків. 

2.) Шоста з черги збірна 
виставка відбудеться в залях 
Літерат. - Мистецького Ќлюбу 
в другій половині квітня. 
Надсилати свої твори МОЖІТЬ 
усі мистці, запрошені че не-
запрошені. Твори, не більш 
4 від одного мнстця, надсила-
ти до дня 4-го квітня 195D р. 
Приймання творів мнстців Н. 
И. і околиці буде в суботу 4 
квітня від полудня До 6-ої ве-
чора. Мистці ззакордону не 
можуть надсилати свої твори 
на адресу товариства через 
митні труднощі. Краще над-
силати образи в р у л ь о н а х , 
без з а з н а ч у в а н н я висо-
кої в а р т о с т и . без рам чи 
підрамників, на адресу голо-
вн ОМЎА: С. Ѓординський, 61 
П л л с а й д Бвню. Верона, Н. 
Д ж . Комітет виставки подбас 
за оправу таких творів на мі-
сці. На покриття коштів отгра-
ви просять надсилати додат-
кову оплаті'. Виставова опла-
га буде 1.50 дол. від експона-
та і. на випадок відкиненнл 
твору рішенням жюрі, зворо-
ту не буде. Оплати слід над-
силатн разом зі зголошенням 
участи. Товариство не прнн-
мас ніякої відповідальности 
за шкоди, які постануть під 
час пересилки. Кошти обезпе-
чення, пересилки сюди і на-
зад оплачўе сам мнстець. 

3.) Ж ю р і повищої виставки 
буде вибране на Заѓ. Зборах. 
Однісю з причин, чому мнну-
лого року не відбулася збір-
н і виставка, був. м. ін. факт 
непошанування рішень жюрі 
виставцями, які самовільно 
вішали свої відкинені твори 
або накидувалнся на членів 
жюрі мокрим рядном на ви-
етавці 1957 р. Управа стріча-
сться з і ' скорѓими і нехіттю' 
участи в жюрі. 

4.) Управа проектуѓ, вибра-
ти найкращі твори з цісї збір-
ної виставки, доповнити їх і 

Чятай-ге ЎКІМ восени влаштувати більш рс-
# г а з a V v S ч а с т е " 4 т а я а . ^речитативну виставку в Ук-
"вАВ д о просвіта, . ороеап? Райському Інституті Амери-

— ца є а ^ а ! - ки. Попередня виставка того 
' І роду в 1956 р'. і виставка 0 . 

І УВАГА! УВАГА! 
ВЖЕ МОЖНА ЗАМОВИТИ 

нову гумористичну повість 
ШАНА КЕРНИДЬКОГО 

„ГЕРОЙ ПЕРЕДМІСТЯ" 
Княжќа стала сенсацією на видавничому ринку. 

Оригінальні ілюстрації Л. ГУЦАЛЮКА. 

200 стор. друку ^ — — ̂  Ціна $2.25 
Належність яросимо слати 

ЧЕКОМ або ПОШТОВИМ ПЕРЕКАЗОМ: ' 

"SVOBODA" 
P. 0. Box 346, Jersey City 3, N. J; 

———miimniiiiiiiniinHirtiiiiinm 

0 М У А t Грищенка показують. щ 0 a-
мсриканська публіка такі ім-
прези масово відвідн'е. Вистав-
ќа Грищенка п листопаді мн-
нулого року притягнула по-
над 1,000 глядачів. 

5.) Інші виставки: Від 26 
січня до 7 лютого ц. р. з ве-
лнкнм успіхом пройшла вн-
ставка Михайла Мороза в га-
лерії Панорас в Ню Порќу. 
Від 15 лютого до 1 березня 
буде відкрита виставка С Кін-
дзірявого-Пастухова. Обі ви-
ставкн в Літератч рно-Мнс-
тецькому Клрбі. 

6.) Мнстець С. Архнпенко 
виїхав на кількатижневу по-
дорож в Европу у зв'язку з 
ного виставками в 9-ох різних 
країнах. Його монографія вже 
здана до друку у Вашингтоні. 

7.) Допомоговнй фонд з 
}юзпродажі п о ж є ртвованнх 
творів досягає 1.000 дол. Ос-
тання пожертва мала вартісні 
мистецькі твори і викликала 
загальне вдоволення публіки. 
Допомога буде видаватися у 
формі безвідсоткової позики, 
а не. як було досі, беззворот-
ної допомоги, з огляду на по-
требу збереження фонду без 
щорічного турбування жерт-
водавців. 

8.) На фонд допомоги Укра-
їнському Вільному Універсн-
тетові зібрано окремо 20 вар-
тісНих творів, які передано 
ректорові ЎВЎ лроф. І. Мір-
чукові. 

9.) Спадщина мнстця В. 
Масютина: Перед свосю смер-
тю мнстець Масютнн у Бер-
ліні висловив бажання в ли-
сті до голови ОМЎА, щоб йо-
Го твори збереглися в україн-
ських руках. Голова ОМЎА 
доручив ректорові УВУ пере-
вести цю справу на місці в 
Німеччині. На перевіз творів 
до З Д А ОМЎА зобов'язався 
з і б р а т и приватно потрібні 
кошти. 

10.) Приїзд нових мистців 
до З Д А : Д о цісї країни при-
був з Австралії мнстець Мнх. 
Кміт і перебувас постійно в 
Каліфорнії. В другій половині 
цього року прибуде з Арґен-
тиіш на постійне мнстець В. 
Ласовський`. 

11.) Справа адрес: Просимо 
повідомляти ОМЎА про кож-
ночасну зміну адреси, а то лн-
стн і повідомлення вертають-
ся часто недорученимн. Адре-
са серетаря: 

20-65 Crescent St., 
Long Island City 5, N.V. 

За Управу: C.Ѓординський, 
голова ОМУА; P. Пачовськнй, 
секретар ОМУА. 

ЮГОСЛАВСЬКИЙ ТТТО В деканського ЦІСАРЯ 

Президент Югославії маршал Тіто з цісарем Абесінії (Етіо-
иії) Гайле СЧмасѓі під час військової паради в А,ніс Абебі, 

влаштованої на честь Тѓѓа. ' 

Закінчено 10-ий курс українознавства 
в Вінніпегу 

Вінніпег, Канада. ( Д . Ф . ) -
3 початком лютого ц. р. за-
кікчнлнся десяті з черги кур-
сл української мови й літера-
тури в Вечірньому Інституті 
Маиітобського університету в 
Вінніпегу. Курси відбувалися 
кожного понеділка ввечері, 
почавши 3-го жовтня 1958 р. 
В програмі їх було читання 
творів Т. Шевченка, І. Фрая-

кя. й Лесі Українки. Учасни-
ки курсів познайомилися з го-
ЛОБНИМИ ідеями всіх трьох ав-
торів, перекладали та інтер-
претувалн поезії та аналізу-
валн мову й стиль кожного з 
них. На лекціях велися ди-
скусії на теми архаїзмів, ново-
творів, правопису й громатн-
кн Курси провадив проф. Я. 
Рудннцькнй Було вписаних 
lb' учасників. 

У безмежному болю і смутку 
повідомляємо наших Свояків, Друзів, 

Приятелів та всіх Знайомих, 
що в неділю. 15-і`о лютого 1959 року 

упокоївся в Бозі, 
НАШ ІІАПДбРОЖЧИП БАТЬКО, МУЖ, 

ТЕСТЬ І ДІДУНЬО, 

6л. п. Ізидор 
БЕРЕСТЯНСЬКИЙ 
в IHiiKOt'o (2143 W. Chicago Ave.), 

на 74-му році ЖІГГТЯ. 
ПОКІЙНИЙ Суп довголітнім І зразковим члемом у країн -

ської гройади в Шнкаі'о, членом УИСоюзу, 819 Відд. їм. 
са. Юрія і взірцевим платником УККА та членом шитих 
Гііилріи ти. 

'Ѓїли Покійного зложено п по.х. заведенні МуашЦа в 
ІПнкиГо. 

ІІохоіниін — в середўі 18-го лютого 1939 p.. а год. 9:00 
ранку, а нох. .іапгдгшпі Музиків до української кат. церк-
вн сќ. Мнксі.іал, ц відтак на цпіштар св. Миколая. 

Горем прибита Родина: 
ІІЛТАЛІЯ — дружина 
КМІЛІЯІІ 1 АНТІН — сани 
ОЛЬГА І КАТЌРИНА в Україні — донька 
д-р Юлія СИДОР і Ірина РАКУШ — доньки 
д-р Павло СІІДОР і Мнко-та PAKJUI — заті 
ЛЮБОМІІР, ЛШХАИЛО, ОРЕСТ, ОЛЕГ, 

НАТАЛІЯ, ЮЛІЯ 1 УЛЯНЛ — внука в Шяхаґо 

СЕРІЯ ВЕЛИКИХ СКАНДАЛІВ 
(Закінчення зі crop. 2) 

Конгрес вивчає, чи можливий ріст 
економіки без інфляції 

1 и; 
У ВИДАННІ УНСОЮЗУ! 

д-ра Клареноа А. МЕНШНГА 

„ГЕТЬМАН УКРАЇНИ 
ІВАН МАЗЕПА" 

КНИГА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, 
МАЄ 234 СТОРІНОК 

ТА ОХОПЛЮЄ ЦІЛЕ ЖИТТЯ ВЕЛИКОГО ГЕТЬМАНА. 

ша -$ЗЛЮ 
Замовлення слатя: 

"SVOBODA", 81-93 Onmd St , Jersey City З, N. J. 

9 У Патикаиі відбулося жа-
лібне відзначення 10-ох роко-
вин засудження комуністами 
кардинала Иосяфа Міндсснті на 
досмертнз' в'язницю. Восени 
1956 р. революція на Мадярщн-
ні звільнила кардинала, але на 
волі перебував він інше кілька 
днів. З поворотом комуністичної 
влади кардинал Міндсенті схо-
роннвся в американській амба-
саді в Будапешті, де перебувас 
й досі. У Богосл)'жбі з цісї на-
годн взллн участь мадярська 
кольонія В Римі Й численні ду-
ховинки. 

Вашингтон. Голова Спі 
льної Конгресової ЕЗкономіч-
ної Комісії сенатор-демократ 
Пол Г. Д а ґ л е с заявив,- ' щ о 
ця комісія може вивчати ва-
жлнву для економіќк цісї 
країни проблему, чи моЖлн-
вш і̀ с ріст економіки З Д А без 
одночасного зросту інфляції. 
Сенатор Д а ґ л е с був гфофс-
сором економіки-в Шикаґов-
ському )тііверситеті до 1940 p. , 
коли вибрали ного пораз 
перший на сенатора З Д А . Се-
натор Ииндон Б. Д ж а н с о ц в 

промові в грудні н. р. дома-
гався, щоб ця конгресова ко-
місія вивчила ‚.прнчннн і лі-
кування" інфляції. Але комі-
сія хоче прослідити, чи зріст 
затруднення і раптовий ріст 
економіки можна осягнути 
без того, щоб в пзрі з тим 
не йшла інфляція валюти. 
Гадають, що комісія зможх: 
закінчити цю працю аж ь 
найближчому році, бо головні 
персслухання вона зможе ве-
сти а ж тоді, коли в літі цього 
року закінчаться праці Кон-
ґресу. 

ясс це мас відноситись до ко-
гось, але не д о нього осо-
З н с т о . . . 

Не раз у ж е розлітались 
прихильники де Голя, залн-
шено його самого в 1946 p., 
коли вій хотів зміцнити дер-
жаву, якій привернув само-
стінність і гідність своїм зав-
зяттям і своїм розумінням 
престижу Франції, боронячи 
цей престиж проти найснль-
нішігх світу цього. Залишено' 
його через кілька років після 
того: в парляменті було коло 
10 послів, вибраних в ім'я де 
Ґоля, які потім всі д о одно-
го розлізлись, залишивши Ге-
HepaVia. Це бо військовик, 
якому чужі політичні інтри-
ҐИ, політична гра, який іде 
простим шляхом, не б а ж а ю -
чн й не вміючи ‚‚розігрувати" 
котерії, партії, кола й сере-
довища. 

Кілька днів тому де Ґоль 
виступив на першій урочис-
тості як голова держави. Це 
був баль славної військової 
школи Сент Сір (французь-
кий Вест Пойнт, д е сам де 

Індія зупинюватиме природний приріст 
населення 

Ню Делі . - - Індійський 
ЎРад рішив не тільки узакон-
ннтн лікарські забіги проти 
приросту населення, але й об-
легшити переводження їх в 
державних лікарнях ти пове-
стн широку агітацио проти 
родин із багатьма дітьми. Ін-Чнтайте пюленннк „Свободу' дінськнй прем'ср Неру приз-
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нав, що дотеперішні заходи 
в цій справі не були задовіль-
ні і тому уряд хапасться дра-
стнчннх інших мір. Індія мас 
тепер 406 мільйонів населен-
нл, яке щорічно побільшусть-
сл на нових 7 мільйонів осіб. 
Міністср здоров'я заявив, що 
коли медицина ,.контролює 
смерть", продовжуючи життя 
людини, так само повинна 
контролювати народний, ко-
ли вони погрожують госпо-
дарсько - харчовою к а т а -
строфою народові. У зв'яску 
з цнм часописи звертають у-
вагу, щ 0 світ нараховує тепер 
кругло 3 більйони людей. Прн 
теперішньому зрості насслен-
ня, у 2,000-му році, отож за 
41 років, світ нараховуватиме 
5,500,000,000 населення. Ко-
муністнчннй Китай вже кіль-
ка років тому увів контролю 
народин, але ці заходи не ду-
Же обнизнли тамошній прн-
родній приріст. Християнська 
Церква, як відомо, ставиться 
проти всякого штучного обме-
жування прнроднього прнро-
сту, тим паче проти позблЯ-
лювання плідности чоловіків 
і жінок, що його тепер офі-
ЦІЙНо вводиться в Індії. 

Голь отримав старшинську 
освіту) . Там д е ґ о л ь співав 
гнмн школи, почував себе 
щасливим, перебуваючи у 
своєму середовищі. Це ж се-
редовнще чисто моральне, се-
редовнще молодих ідеалістів, 
що для них честь стоїть по `̂ 
над усе. А л е це — тільки ка-
дети. Армія сьогодні пов'яза-
на з політичними середови-
щами, які хочуть продовжен-
ня війни'в Альжирі , і не кон-
че з самого тільки ідеалізму.-

Велич де Голя залншасть-
ся одинокою надісю н а те, 
що при ньому згуртується 
ідеалістично наставлена мо-
лодь, і тоді мова п р о ‚‚віднов-
лення ФранціГ' стане , ре-
альністю. 

Та скандали, , які сьогодні 
займають - перші сторінки 
преси, будуть суджені не ДЄ1" 
Голем, а звичайними суддями, 
доцьогочасннни. Я к щ о судові 
процеси не дадуть відчуття 
що дійсно все доосновно заті-
пилося, то це деаіоралізува-
тнме А найбільших ідеалістів. 

О. Д 

Німецькі комуністи не хочуть бути 
тільки „дорадниками м 

Берлін. —̀ KOMJHO - німець-
кнй ‚.Носс Дойчлянд". що вн-
словлюс погляди східньо - ні-
мсцького З'ряду, приніс ве-
лпку статтю проти західньої 
сяест і ї , щоб на новій східньо-
західній конференції міністрів 
закордонних справ німці з За-
хідньої і Східньої Німеччини 
були прнлвні в "ролі ‚‚дорад-
ників". Німецькі КОМ}"НІСТИ 
взагалі п и т а ю т ь в сумнів по-
трсбу і практичну вартість та-
коі конференції, яка в'язала б 
справу Берліну із загально-
німецькою проблемою. Німе-
цькі комуністи підтримують 
знову совстську пропозицію 

щодо скликання 28-члснної 
Конференції для підпнсаяня 
мирового договору з двома 
Німеччинамя та поручас в 
підході д о проблеми німець-
кого з'сднненкя, ставати на 
„реальний rpj'HT нинішніх 
факт ів" . ' Німецькі комуністи 
розуміють під цим ніби існу-
вання „суверенноЃ' східньо-
німепької держави, створеяоі 
і підтрнмз"ваної Совстами. Л і -
мсцькі комзтгістн заявляють, 
що в ножній міжнародній 
конференції, в якій буде мо-
ва про Німеччину, представ-
ники Східньої Німеччини му-
сять брати участь на базі 
„рівних з рівними". 

Про роман Василя Баркн „Р А В " писали вже літературні 
критики ft звичайні читачі (Л. Луціа, К. Кпсілсвськяй, 
М. Островсрха, Л Шаиковськнй, Т. Т., О. Черяова, С. 
Карпевнчева, Юрій Шерех і О. Решетило) і всі вона 
високо оцінили цей Варчин твір. 
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