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ЗДА випуаили і,боо-
ФУНТ0В0Г0 САТЕЛІТА 

В ПОНАДБІГУНОВУ 
ОРБІТУ ЗЕМЛІ 

Вашингтон. — В понеділок 
дня 13 квітня ц. p., відбулося 
успішне 'випущення амери
канського штучного сателіти 
Землі, що його названо . Д н с -
коверер П". Було здійснене 
це випущення із лстунсько7 

бази ім. Валдербсрга в Калі
форнії о год. 1 : 1 8 по полудні 
(година 4:18 східньоамер. 
часу ) , з 'допомогою уліп-
шеної і зміненої балістичної 
ракети „TJORT- .Дисковерер 
П" с прототипом мілітарного 
розвідувального сателіта і но
го випущено в орбіту Землі 
понад u бігунами. Водночас 
із цим це с перша спроба ви
пустити штучного сателіта в 
орбіту Землі і стягнути час 
тину йогсі назад на Землю т 
означеному часі і місці. Дві 
години після випущення ко
мандування летунських збро
йних сил сповістило, що 19.2 
столовий, циліндричної фор
ми, сателіт увійшов досить а-
куратно в понадбігуяову орбі
ту Землі ft облітас Землю ко
ж н и х 94.2 мінути із пересіч 
ною скорістго* 17.433 миль ня 
годину. Летить він на висоті 
між 158 і 445 милями і пере
буватиме у повітрі на протязі 
довгих місяців. Збудовано йо
го з тією метою, щоб збирати 
важливі для- науки дані й о-
держати їх цазад на Землю л 
допомогою' чЗісціяльної 160 
фунтової капсулі із парашу
том, яка у відповідний час маг 
відокремитися й осісти біля 
Гаванських островів на Тихо
му Океані. Стежитимуть за її 
осіданням Військові вантажні 
ЛІТ*»КИ; ЯКІ* &*ПЛЄ9ЛЯТ*г ЦІЙ 
капсулю гаками із моря. Ус
пішність цього виловлений за
лежатиме ВІД правильності! 
визначеної , ,Дясковерерові II" 
траси. .Дисковерер II" с вось
мим американським штучним 
сателітом Землі випущеним у-
спішно в орбіту. Чотири з них 
— Вангардп І і II н Експ ло-

Вангард НІ, вмонтований на 
в е р т к у трискладової ракети, 
що його не повелося випусти
ти з дослідної бази в Кеші 

Канаяерал на Флориді. 

рерн І і IV кружляють ще II 
юсі в міжпланетних просто
рах. Дисковерер І був випу
щений дня 28 лютого ц. р. і 
кружляв в орбіті 17 днів. Вод
ночас із випущенням . Л и с к о -
верера Н" відбулися на дос
лідній базі в Кейп Канаверал 
на Флориді безуспішні спроби 
з випущенням двох штучних 
наукових сателітів типу Ван-

ґард. Невдача була спричине
на якимось технічним дефек
том в- другій складовій -части
ні трискладової ракети, що з 
її допомогою відбулося випу
щення цих сателітів. Один з 
цих сателітів, вагою 22.6 фун
тів, мав завдання зібрати дея
кі далі про магнетичні поля 
землі і другий мав встановити 
можлнветь вимірювання гус
тоти міжпланетних просторів. 

Айзенгавер відклав рішення в справі 
Доллеса 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер ще не вирішує те
пер справи свого державного 
секретаря Д ж . Фостера Д о л 
леса, бо хоче зачекати, що 
скажуть лікарі після дальшо
го лікування пацієнта, який 
несподівано в неділю 12 го 
квітня мусів припинити свій 
відпочинок На Флориді та вер
нутись до армійського шпита
л ю Волтера Ріда. Президент 
відвідав Доллеса в шпиталі, а 
після того секретар Білого 
Д о м у Д ж е й м с Гаґерті заявив 
журналістам*, що ще не було 
жадного рішення в справі мо
жливої резиґнації Доллеса . 
Але представники уряду і ди
пломати сумніваються, чи 
Д о л л е с зможе вернутися д о 
виконування своїх обов'язків. 
Гадають, Що до тижня западе 
рішення в цій'справі, коли лі
карі зможуть докладніше піз
нати стан здоров'я державно
го секретарі . Президент при

був до столиці і Джорджі ї . 
де відпочиває, і куди знову 
від'їде. 

НАЙ З А С У Д Ж Е Н Н І ! 
Д О СМЕРТОІ КАРИ 

І В И С Е Л Е Н Н І ! ІЗ КУБИ 

Гавана, Кубинська Респуб
ліка. — 12-го квітня військо
вий суд засудив до смертної 
кари 31 річного американця 
Роберта Алена Пал, але пишім 
нив виконання кирн, засу
дившій виїде до 48 годин із 
Кубинської Республіки. Най 
негайно зголосився в амери
канській амбасаді і ще в неді
лю прибув до своєї матері в 
ЇЛнкаГо. Ная судили за змо
ву вбити провідника кубин
ської революції Фіделя Кастра 
за $100.000. Пан заявив і за
являє, що він не винен і їз
ди Б До Куби допомагати пов
станцям Фіделя Кастра, 

В АМЕРИЦІ 
Щ Дна полщягти. Робс|>т Счі-

ЛІЯИО і Пол-Дв Стсфано, ЯВИЛИ
СЯ до помошианкя зо-річної Ду
елі Вільме і допомогли in н.і-
родитя хлоочкка. Коли вони 
вже збиралися відходити. ШЯС-
липа мати заявили, що потребуй 
дальшої оШкА І через кілька 
хвилин прийшла иа світ дівчин
ка. Число дітей пані Вільлмс 
збільшилося до одинадцяти. 

# Злггудашк директора Аме
риканського Товариства Публіч
ного Здоров'я. Д-Р Томас Р. Гул 
з Ню Порку. промовляючи на 
зборах членів Цього товариства 
в ШикаГо. сказав, що ненор
мальний спосіб життя, перевто
ма та клопоти спричиняють 
більше недуг як всі заразкп ра
зом узяті Він навів багато пе
реконливих доказів, що 11 спри
чинюванні туберкульози більшу 

фолю відіграють кепські жнттс-
T,WMOBH, як самі бацилі цієї не-

• * W * A Публічного Здоров я 
ЗІІА стВердЛус. що число зане
д б а н ь В«ЯПОЛІО від початку 
S T p o « y > ^ н ц я березня 
доновшю б , Ш , аТ> іону само-

і му часі минулого року 3,387 
ЗбіЛІШИЛОСЯ Й ЧИ! по маралі-
ТОЧНОГО полії) и тому масі, бо 
цього року захворювань на цю 

| форму полю було 3,206 випад
ків, а рік тому 2,005. Уряд Здо
ров'я закликає населення за-
щеплюватися вакциною Солка. 

ф У К.1ІП-1ІМІДІ д Н р И Ґ С И і 
Джордж Шслл перервав коя-
кертн симфонічної оркестри, за. 
явивши публіці, що дас їй 0 
хвилин на тс. щоб „прочистила 
горло". .Ми стараємося грати 
якнайкраще. Чи не могли б ви 
нам не перешкаджатн заявив 
Джордж Шслл. Після 5-хяилин-
ної перерви у залі вже не чути 
було покашлювання, 

ф ІІразидеят Американського 
І Чераокого Х|>ОСТІІ генерал /Сг-

фред М. Грунтер повідомив, 
що збірку И8 АМЧ будуть про
довжувати доти, аж поки вона 
не принесе 95.000.000 дол. Ця 
сума сказав гем. Грунтер 
конче потрібна на те, щоб АМЧ 
міг виконувати своє завдання 
— допомагати потребуючим. До
сі зібрано тільки 72,8'» запля-

1 иоьоної суми. 

Пр езидент вимагає допомоги закордонові 
і збалансованого бюджету 

Президент громадянства. І ми мусимо Вашингтон. 
Ліізенгавср виголосив 13-го 
квітня дві промови, В ЯКИХ 
наполягав на тому, щоб З Д Л 
могли належно допомагати 
закордонові в інтересі сз^сї 
власної безпеки, і щоб од
ночасно могли збалансувати 
федеральний бюджет. В про
мові на конвенції Реклямог.оі 
Ради Президент, заявив, шо 
З Д Д і ВІЛЬНИЙ світ розбудо
вують оборону на ге. щоб мо
жна було за тим оборонним 
щитом творити пристойніш 
світ, який був би КорИСШІІ! 
для людей. . .Наша можли
вість існувати як вільна дер
жава залежить від багатьох 
факторів. Наприклад плато
спроможність і безпека цс 
природні пршемстн вільного ду". 

ловишй ч*ас дбати про обидва 
ці чинники", бо нагло можемо 
ствердити, що їх втратили. 
Президент казав; що домашні 
проблеми тісно пов'язані з за
кордонними, і тому З Д А но
сять дбати про свій добробут 
і одночасно допомагати закор 
донові в обороні проти аґре-
сії і в боротьбі проти еконо
мічної нужди. У своїй промов 
на Конференції республікан
ських жінок Айзенгавер зак 
лнкав республіканок, щоб по
двоїли свою працю для того 
щоб їхня партія вийшла Яг 
реможцем У виборах I960 рр 
ку. Президент твердив. ІН< 
Республіканська партія пр* 
цюс і працюватиме для „без 
пеки, волі і добробуту нар©-

Німецький військовий міністер не вірить 
у війну з Совєтами 

Кеннеді закликає демократів до складенні) 
нової програми 

Джсйнсвілл, Внскансін. — ральний урядовець мао дума-
Сеиатор - демократ із Масса- І ™ в першу чергу про відпо-

гт ^ тг відальність перед Конституцій чусетс Д ж а н Ф. Ксннсді при °^а- » ” к- п „„ л п і ' сю. Проти сенатора Кеннеді 
кшці тижня був на зборах в | б у л | | в и с т у п и л и Т О Я ді крайові 
1-х містах Внскансіну, де при-
готовллв собі перемогу у пра-
пнборах кандидата на прези
дента в квітні 1900 року. В 
Ди:ейнсвіллі Кеннеді закли
кав демократів до складення 
нової партійної виборчої плят-
формн, бо кличі „нового" і 
„старого" розподілів вже те
пер не діють, не відповідають 
потребам часу. Він промовляв 
також у Мілвокі і Аппслтані. 
У Мілвокі Кеннеді заявив на 
пресовій конференції, що у 
в тижневику „Лук" він зовсім 
не порушував релігійних' про
блем, коли твердив, що З Д А 
не повинні висилати свого 
представника дн Ватикану і 
нз мають допомагати школам. 
Він писав там також, що пре
зидент З Д А ЧЯ.4НШЛЙ; ф в д е -

і місцеві католицькі часописи, 
але він тепер сказав, що flqro 
даиніші заяви зовсім не були 
релігійного змісту, бо вони вс 
порушували жадної релігій
ної догми, тільки були пуб
лічного характеру і він їх і те* 
пер підтримус. Сенатор Кен
неді с католиком, і в деяких 
політичних колах ведеться 
дискусія, чи він зможе стати 
кандидатом на президента, і 
пізніше чн зможе виграти ВН: 
бори, коли досі тільки раз, у 
1928 році, католик Смит. как-
дидував, і то безуспішно, на 
президента цісї країни. В Ап-
пелтані сенатор Кеннеді під
тримував організацію фар-
мерськнх кооператив, які мо-
ясуть причинитися д о стабілі
зації у фермерств і • *• 

Конгресмен Анфюзо проектує збільшення 
пенсій і лікарську 

Вашингтон. — Конгресмен-
демократ із Бруклнна Віктор 
Л. А н ф ю з о вніс оаконопроект 
про те, щоб збільшити пенсії 
СОЦІАЛЬНОГО забезпечення та 
про лікарську опіку для тих 
осіб, які живуть із старечих 
пенсій. Цс все треба зробити, 
щоб хоч трошки „відповісти 
вимогам теперішнього часу і 
людським потребам", заявив 
внескодавець, який проектує 
збільшити старечі пенсії на 
30%, і встановити лікарський 
плян опіки над особами, — 
смеритамн соціального забез
печення аж до" операційних 
заходів включно. Згідно з 
п.:яном конгресмена А н ф ю з а 
найменша пенсія СОЦІАЛЬНОГО 
забезпечення виносила б 50 
дол прів місячно (тепер $33) . 
а найбільша — $200 місячно. 

опіку для емеритів 
Чоловіки мали б право йти 
на емеритуру вже в 62 році 
життя (подібно як тепер жін-

I ки) , а вкладки на соціяльне 
забезпечення треба б платити 
не від заробленої річно суми 
до висоти 4,800 долярів. як 
Цз дісться від 1-го січня 1969 
(давніше тільки до висоти 
1,200 долярів) , а від 6,000 до
лярів річно. Емернтн мали б 
право дорабляти до пенсії це 
1,200 дол. річно, тільки -
1,500 дол. На жаль, нсмао 
виглядів, щоб законопроект 
•конгресмена А н ф ю з а був у-
хвалений вже на цій сесії 
Конгресу, бо підприємці с 
проти нього, а консервативні 
члени Конгресу в обох пар
тіях с проти всякого поліп
шування СОЦІАЛЬНОГО забезпе
чення. 

Ню Поріс. Західньо-ні
мецький міністер об о р 0 Н II 
Франц Посиф Штравс заявнг 
на пресовій конфе|>снції в ми
нулий понеділок в Гантср Ка-
леджі і Ню Иорку, що він не 
вірнть, щоб большевнцькі про
водирі відважились на війну 
з Заходом. Така війна принес
ла б поважні удари 'З'одннс-
ним Державам, але була б 
нищнльна для Совстів — за
явив Штравс і додав, що бо-
льшевикн самі це добре зна
ють. Він пояснив теперішню 
Берлінську кризу постійним 
змаганням московських пра
вителів до осягнення їх оста
точної цілі, в яку вони ві
рять, а саме — заволодіннл 
цілим світом. Штравс додав, 
що шляхом війни большеви-
Ш до тісї цілі напевно не лій-
чуть. Запитаний щодо можли
востей створити в центральній 
Европі зону з обмеженими 
'бройнимн силами і родами 
зброї, Штравс відповів, що та 
ка зона ,.мусіла б мати глузд" 
себто вона мусіла б бути по
в'язана однаково з політнч 
ними розв'язками, лк із шир
шим міжнародним роззброєн
ням. Щодо наступника Аде 
науера на становищі канцле 
ра Західньої Німеччини, тс 
Штравс вказав на ,.перніен 

Франц По.ісф Штравс, 
міністер оборони 

Західньої Німеччини. 

тво літери Е": кандидатури 
міністра народного господар
ства Людвіґа Ергарда або мі
ністра фінансів Франка Екс-
ля. Штравс викликав загаль
ний сміх серед численних 
журналістів, коли на запит 
njK) атомову зб]юю для захід-
ньо-німецької армії відповів: 
„нічого про це не знаю". 
Франц Посиф Штравс прибув 
на 18 днів до З Д А на роз 
мови з керівними чинникам!. 
Пентагону у справах, що сто 
суютьсл нової західньо- німе 
цької армії. 

ЗДА запропонували компроміс у справі 
припинення атомових дослідів 

Женева. — Д о Женеви вер
нулись голови трьох делега
ції" — З Д А , Англії і СССР — 
які засідають від 31-го жовт
ня мни. року над справою 
припинення дальших атомо
вих дослідів і досі відбули 72 
засідання — без позитивного 
внеліду. Вони роз'їхались бу
ли 19-го березня ц. р. на Ве
ликодні ферії. За пресовими 
інформацілмн, американська 
делегація під п р о в о д о м 
Д ж е й м с а Водсворта старати
меться видобути конференцію 
з сліпого кута, в яку воня”за-
йшла внаслідку большевнць-
кої вимоги, щоб три атомові 
державі! мали право „вета" 
в майбутній міжнародній кон
трольно - інспекційній комісії 
і щобн члени контрольних 
станиць встановлених в різ
них країнах, були громадяни 
даної країни. З Д А ц Англія 
рішуче спротивились цьому, 
вважаючи, що ті совстські за

стереження звели б в практи
ці на нівець всяку дійсну 
контролю виконання договору 
про припинення атомових ви
бухів. 23 ц. м. З Д А і Англія 
запропонували Совстам, щоб 
договір забороняв переводити 
атомові вибухи тільки на по
верхні землі, себто в такій 
висоті, в якій ці вибухи 
спричинюють небезпечну для 
жяття - і • здоров'я радіяцію. 
Зате можна б відбувати ек
сперименти глибоко під зем
лею чн у д у ж е великій висо
ті, отже там, де треба би ст|ю-
гої міжнародної контролі, як
що б і л о б заборонено перево 
днтн такі експерименти. Co-
вг.тськнй уряд проголосив в 
минулу неділю заклик до Ан
глії й З Д А до „згоди" — пов 
торюючи знову псі давні со-
ві.тські вимоги. З Д А й Англія 
вважають, т о це суто - про 
паґандианий трюк, який під
креслим; нещирість Москви. 

Неру конферуватиме з Даляй Лямою 

Відділ УККА в Гартфорді, Конн., відбув 
річні збори 

Гартфорд. Кони. С неді-1 не в конгресових і урядових 
ЛЮ 12 квітня Ц. р. відбулися' департаментах, різних універ-
річні збори відділу УККА. і ентетах та антикомуністичних 
при участі 60-ох п і д с т а в - 1 американських і н с т и т у ц і я х 
.шків різних організації!. ЯК Він основно проаналізував 
також індивідуальних плат- плян завдання і функцію вя 
ників Національного Датку, глововннх публікація УККА 
Організакійний і>сфс[)снт про і потребу збільшення україн 
працю і діяльність УККА ВН-ІСЬКОГО національного фонду 
ГОЛОСИВ рвД. Володимир Д у ш - який забезпечує матерінльн\ 
ник з Ню Иорку. який в дста- базу для всісї діяльносте УК 
іях з'ясував працю цісї о р - . К А . Після живої дискусії внб 
•анізації в різних ділянках І рано нову Управу Відділу ні 
і.мсрнканського ЖИТТЯ, голоп- чолі з д-ром Вол. Гузаром. 

Д-р Симеон Федюк прибув із Бразилії 
до ЗДА 

У ИОІІеДІЛОК ДНЯ 13 ItBlTJIJI 

ц. р. відвідав редакцію „Сво
боди" д-р Симеон Федюк, л-
кнй минулого тижня приїхав 
із Ріо де Жансйро в Бразилії 
на постійне перебування до 
З Д А . Д-р С. Федюк студіював 
суспільно-політичні та дипло
матичні науки в Еспанії і йо
го докторська дисертація про 
Ссрвантеса була нагороджена 
премісю Ізідро Бонсонс у 
Борсельоні. В 1951 р. д-р Фе
дюк був запрошений брязя 
лійськнм урядом до Ріо ;іс 
Жанейро для напис.іння пра
ці про міжнародні взаємовід
носини Бразилії з Еспанською 

І Америкою. Свою пращо д-р 

над його дальшою долею 
Ню Делі . — Володар Тибе

ту Даляй Ляма, який мусів 
рятуватися втечею під час 
піютнкомуністичного повстан-
н:і в Тибеті, прибув д о індійсь
кого адміністряційного центру 
в Гімаляях Бонділі, на висоті 
9,000 стіп. Таким чином він 
перебув найважчий етап шля
ху від прикордонної оселі То-
яанґ, де спершу з'явився з 
своїм почотом, перестудивши 
внеокогірськин кордон між 
Тибетом і Індісю. Він мусів 
прокласти 62 милі важкими 
гірськими плаями верхи і аж 
З Бонділі їхатиме автом. Д о 
Бонділі виїхав йому назустріч 
представник індійського уря
ду. На 23-го ісвітня ц. р. при
значено зустріч Даляй Лями 
з індійським прем'єром Неру 
і щойно тоді буде вирішена 
остаточно індійська політика 

супроти комуністичного ре
жиму в Тибеті та доля самого 
Даляй Лями. Представник Ін
дійського уряду переговорні 
відразу з Даляй Лямою спра
ву його публічних заяв, які 
не ставили б в „клопітливе 
становище" індійського уря
ду, який хоче зберегти „при 
язні" власники з комуністич
ним Китаєм. Визнавці Будди 
стрічають ДаляЙ Ляму скрізі 
з найбільшими почестями. 

• Потім прем'єром Білорусь
кої ССР призначено я Москви 
Тихоня ІОссльова, дотеперіш
нього другого секретаря білору
ської комуністичної партії. '$мі-
ну на становищі прем ера А ІН
ШИХ керівних становищах у Co-
встськія Білорусі можна буж 
сподіватися, бо недавно москов
ська „Правда" липла білорусі, 
КИХ комуністів за різні иедотлг-
неннл. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

Федюк, ЯК І ТІІПСНДІЛНТ м ні 
стерствя закордонних : і:р1 

Бразилії, закінчив і її пг 
рейняло до видання одно 
найбільших бразилііісьі:п: 
видавництв Фрейтас Бастос 
Перебуваючи в Бразилії, д-! 
Федюк приготовив працю njK 
історію преси в провінції Па
рана і про вклад українців } 
її розвиток і відвідував гу'>-
млди українських поселенців 
у Бразилії, зокрема в Сан 
Иавльо і Парані, ознайомлю
ючися з їх історією і тепе
рішнім життям. Багато стаг-
тей і есеїв д-ра Федюка на 
різні теми надрукувала у-
країнська преса, зключно и 

' „Свободою." 

• Нрооесор II. Юаня з Иа-
НІТО6ГЬКОІЧ> Л'ніплрситету, ВІІ-
датннн украінськня іащадіясь. 
кий діяч виїжджає восени цьо
го роїсУ до Лііг.'іп ft іппінх країн 
Кнропії д.'іп студій над проб
лемою української еміграції і 
ЕСвропИ ДО РІЗНИХ країн світу. 

Ф 11е|>іпн кннжкя ,,> краінсь-
•сого Кнартн-іміика" (за 1939 
рік), англомовного журналу У-
к к л вийшла з дрку і нн П зміст 
СКЛадЯНГГЬСЯ такі сгатті: редак
ційна ..Пост Мортемс про опера
цію Мікоян". МярОС. Проко
пе, ,.Ліггунльні тенденції в на
ціональній ПОЛІТИЦІ Москва", 
Ироф. Л. Добрлнського .Росій
ська проблема: Від Івана Гріа-
ноі-о до МИКИТИ Сангвініка". М. 
Стахова ,.Совстська держав
ність України з соціологічного 
аспекту", К. Меннінґа „Нові 
трюки для полегшення світово
го напруження" і Хозс Хуліо 
Санта Пінтера, аргентинського 
дослідника для міжнародних 
проблем ,,Совстська дипломатія 
і комуністична псисграція в Ес-

панській Америці" Доповні 
циі ВЛ-сторІнколу кпижі у 
К." відділ рецензій. 

• Па іаі :ільинх зі?орвд Ун 
раїнського ( т \ дгнтського Iwiio 
fiv при Університеті п Торонто 
Uto відбулися ДНЯ 1-П) КВІТНІ! 
ц р . вибрано нову Ккзекутнв) 
в такому складі: 0ЛСКСЯИДЄ| 
Вабій голова. Микола Держ-
ко, іпір Курнліп, Люби Моска-
люк, Юрій Борис, Борис Соро. 
Кіаський, Микола Лнл овець. 
кий. Іван Трон. Квген Дяі:оп-
і'м:и/і і Мнрон СохалІвськнЙ, 

# Мартя Чапельгька, сту
дентка Музичного Українсько
го Інституту виступить в субо
ту дня 18го квітня ц. р. о год. 
10.30 перед полуднем у проіра-
мі ..Молода Америка", що п 
передаг. американська стація 
WNYC Молода піяшстка. уче
ниця кллси проф. J3. Чапельсь-
коі. виконає в рямцях цісї про-
грами Рарсля ..Водограй" 1 ком
позицію Рахманінова ..Гумо
реска", 

HIKC0H ЗА БІЛЬШУ 
РОЛЮ МІЖНАРОДНОГО 
ТРИБУНАЛУ В СПОРАХ 

З СССР 
Ню Порк. Віце-президенті пропонус 

Рнчард Ніксон запіюпонував. зайнявся 
щоб у майбутньому Міжнаро-1 досі. Міжнародний Трибунал 
дннй Трибунал Справедлнвос- Справсдлнвости. Не треба по-

щоб цими справами 
в більшій мірі, як 

тн був зобов'язаний вирішу 
вати всі спори, які виринають 
3 інтерпретації підписуваних 
міжнародних договорів і щоб 
він дбав за те, щоб договір
ні сторони правильно викону
вали прийняті зобов'язання. 
Віце-президент займався цим 
питанням у великій промові, 
іку він ВИГОЛОСИВ на бенкеті 
Академії ПОЛІТИЧНИХ наук у 
Валдорф Асторії в Ню Порку 
4 минулий понеділок 13 ц.м. 
Він вказав, як на центральну 
нинішню проблему всього 
людства, щоб встановити пра
во закону вище права сили і 
Щоб льолльність суп роту обо-
в'язуючого закону заступила 
існуючий „балянс жаху". Ні
ксон звернув увагу, що при 
існуючому стані нищівної вій
ськової техніки замало збері
гати силу, як Гарантію миру 
Тому, що ті самі нищівні роди 
зброї знаходяться в руках не-
відповідальних провод и р і г 
міжнародного комунізму, тре 
оа встановити такий міжна
родний порядок, який до мі
німуму зменшив би постійну 
загрозу вибуху вііши внаслід
ку совстської провокації чи а-
вантурннчостн. Ніксон прига
дав, що між Заходом і Сонета
ми підписано багато різних 
договорів і зговорень від часів 
Ялти і Потсдаму. Він запиту
вав у буквальному тексті зго
ду Совстів на останній конерс 
рсиції ,,на вершинах" у Жене 
пі в 1955 році на справедливу 
формулу розв'язання пробле
ми німецького з'едннення. Всі 
ці договори й порозуміння Со-
всти зламали, а в останньому 
часі викликали штучно новий 
великий міжнародний конф

лікт за Берлін. Тому Ніксон і гостей. 

клішувати до життя нових у с 
танов на с л у ж б у мирові, а ви
користовувати краще існуючі 
установи. Такпмн установами 
G саме Об'єднані Нації та в їх
ніх рямцях, як одна з їх аген
цій. Міжнародний Трибунал 
Снраведлнвости. Він складає
ться з 15 х суддів, щ о їх виби
рають Генеральна Асамблея 
ОН і Рада Безпеки. За 12 \м>-
ків існування тісї установи 
тільки рідко коли вона займа
ється будь-якими справами — 
пересічно по дві річно, і то 
другорядного міжнародн о г о 
характеру. Ніксон заповів, що 
американський уряд оголо
сить конкретний законопро
ект в цііі справі д о Конгресу, 
щоб у майбутньому американ
ські договори з чужинними 
країнами підлягали контролі 
Міжнародного Триб у н а л у 
Справедлнвости щодо їх ви
конання. Ніксон склав при 
цій нагоді подяку демократяч"^ 
ним членам Конгресу за їх 
надпартійнс державний, ь к є 
становище до такої міжнарод
ної проблеми, як Берлінська 
криза, та віддав почесть не
дужому секретареві Доллесо-
ві, як упертому і безстрашно
му борцеві за міжнародну 
справедливість. Він ствердив, 
що поки поїхавЧйґЬе зібран
ня в Ню Иорку, відбув нара
ду з Доллесом у шпиталі у 
Вашингтоні, як теж з голов
ним прокуратором Роджер-
сом. -• Другим юлотганм про
мовцем на тому бенкеті був 
ПОСТІЙНИЙ представник З Д А в 
Раді НАТО, Р а н д о л ф Бур-
джес. На тому бенкеті було 
2.000 членів Академії Полі
тичних Наук та запрошених 

Папа забороняє голосувати на 
комуністів і їх спільників 

Рим. Святіша Конгреі'я- Бога, правдивої релігії 1 Хри-
ція у Витикані прийняла ще стової Церкви". Ця гостра 
25 березня ц. р. постанову, І антикомуністична з а б о р о н а 
яка забоїюняє католикам го- б у л а — з а коментарями щл--
лосувати на комуністичні ви- їси — прикрою несподіванкою 
борчі листи, на окремих кому-1 для італійських та міжнарод-
НІстичянх кандидатів, а та- них комуністів. Вони, мовляв, 
кож на такі листи и таких j сподівалися, що новий Папа 
кандидатів, які хоч самі І не буде ставитись супроти ко
не ставляться вороже до Цер
кви і віри. и|юте підтримують 
комуністів і мають з ними 
спілку. Пні постанову Свя
тішої Конгрегації, яка заимя-
сться справами віри і моралі, 
Папа Іван XXIII затвердив 
2 квітня ц. p.. я орган Нати
кану „Осссрваторс Романо" 
оприлюднив текст в минулий 
понеділок 13 ц. м. У цііі поста
нові стверджусться, що ..ко
мунізм с матеріалістичний і 
антнхрнстнлнськнй". а ..ліде
ри комунізму, хоч інколи заяв
ляють, Що вони не поборю-
оть релігії, насправді своїми 
теоріями і своїми діями. стяв< 

муиізму так різко й ригорис
тично, як цс робив Пала Пій 
XIГ. який в 1940 році екско-
мунікуоав активних комуніс
тів. Ця теперішня заборона с 
першим рішучим "виступом 
Пали Іяана XXIII в актуаль
них політичних спорах. Ця 
заборона - твердять комен
татори матиме поважні на
слідки на внутрішні відноси
ни в Італії, але також в ін
ших країнах, в яких комуніс
ти вічно залицяються до тво
рення з іншими партіями „на
родні фронти". Вона може 
теж напружити відносини між 
Церквою і комуністичним 

ілть себе на позиції ворогів правлінням в Польщі. 

У СВІТІ 
• Л&ХІДПМ - німецький K.UIU- І 

лер Кшір.і.т Лдрнауср, :і доні-
кою Шзоіо Вергап і гуртком 
прибічників, приїхав у п'ятницю ' 
минулого тижня ня З-тижиеянй 
відпочинок ДО ПІВНІЧНОЇ Іт:і 111. І 
Ллі'о лі Комо біля МІЛЯНО. ІТ.і-
ційські власті оточують гтро-
ічно, але днекрстноіо поліцій-
пою охоронош віллю ^дсшіуе. 
ра. І ї і н м;и: тепер Х.'і рої п. 

• 21-РІЧНИЙ ІІІІНЧСІІ . І і ІМ і І . 
буддійоький монах, якого ки
тайські комуністи пастаповили 
на місце 23-рІЧНОГО Двляй Лп-
мн, що втік до Індії, виїхав з 
столиці Тибету, Пхали, д<> ІІен-
иінгу на 2-ий конгрес китайсь
кої комуністичної парти, ию мас. 
розпочатись 17 квітня ц. р, За 
фактичну причину його виїзду 
Західні газети подають бажан
ая китайських комуністів позбу-
тисня з Тибету навіть слухняно; 
го ім Нанчсіі ЛЯМИ, щоб під час 
Пого неиріиївностн свобіднішс 
було переводити масові репресії 
у зв'язну з протнкомуиістячним 
повстанським рухом. 

• в італікеькому пнолямситі 
обговорюють, здавалося б. малу 
справу, яка іцюте мас змінити 
ДОТеДСріШНЦІ СПОСІб ЯШТТЯ Ціло

го населення; справу об і дно го 
віцпочннку урядовців, В ціліЛ 
Італії зобов'яаус вполудне ,.сі-
•:ста", відпочинок, який фор
мально триває U ГОДИНИ, від 
1 до 3 або шд 2 до і. а насправ
ді Інколи Й і годний, У тому 
чиєї всі держави] ft самоуправні 
УСТЯЯОСИ та мнй:к" неї крамниці 
Зачинені, Це найприкріший 
час для вуличного руху, бо ВСІ 
службовці поспішають додому 
на обід, я ПОТІМ Назад до праці. 
Само Зріст автомобільних ката
строф став ГОЛОВНОЮ причиною 
Законопроекту про урядування, 
беа обідньої' перерий. 

• АНГЛІЙСЬКИЙ маршал-мнА-
кплнт Ліонтгомгрі захотів гово
рити з Хрущовим. Хр>тцов, оче
видно, погодився, бо цл - ще 
один засіб дл> боЛЬШеВЯЦЬКОІ 
пропаганди і ще одна можли
вість зробити ІНТрнГу на Заході. 
Перед оід'іздом до Москви 
Монтгомсрі довго крнфсрувая з 
прем'єром Мекмілленом. В ко
лах союзників Англії ставлять
ся назагал до тісї подорожі, як 
до персональної забаганки ста
рого маршала, ЩО з снобізму чи 
політичної амбіціі хоче втрути-

і тнея до міжнарс^дноі політики, 
і без ніякої корвети ДЛЯ ВСІ. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА J E SVOBODA; 
hOUNJEl ) 1893 

Ukrainian newsparx-r published Jaily extent Sunday*, Monday* 
£ holidays (Saturday <& Monday issues combined) 

by the Ukrainian Natio..ui Association. Inc. 
at 81-83 Grand Street, lersev City 3. N. I 

Вгтцпаил n 

Accepted for I' • '• 
11.40 n< Act 

•кпи Українського Народного Союзу! 
• :• ..t чреСІ&І rate Ol DOSt&Ce provided fol Section 
..( October ч. ІЧІ7 authorized |uly 31. ЮіЯ. 

П Е Р Е Д П Л А Т А : SUBSCRIPTION RATES: 
Н а р і к $ 1 2 0 0 I One vear $ Ї2/Ц1 

_„ 6 2.» 
3 » 

ТИБЕТСЬКЕ ПОВСТАННЯ і МОСКВА 
Революційні події в Тибеті, ,каний місцевим тибетським 

які наприкінці березня ц. р. урядом разом з „великими 
вилилися в збройне повстан- февдаламн - кріпосниками", 
и:і дроти комуно-кнг.іііськнх|був засуджений ..з гнівом й 
окупантів, затривожили Пси-1обуренням" всіма „мнролюб-
иіиг і Москву це так може І ними народами", і придушен-
свосю мілітарною загрозою !ня цього ..бунту" було зует-
(населення Тибету, за захід-1 рінуте ,,з повною підтримкою 
ними джерелами, нараховує, jтибетського народу, який за-
яі:их три мільїюни душ, а заівжди бачив і бачить у цент-

Н а ній року . 
На три ми нці 

с.м і Six months 
3.25 І Three months 

ЗІІ оголошення редлкц:я не відповідає і не зобов'язується 
повертати псіїїмонл'-”і матеріяли 

АЛоеся 

За кожну зміну адресо платиться ю центів 

•SVOBODA", P.O.Box 346. IERSEV CJTY 3. N 

БОРОТЬБА ПРОТИ БЕЗРОБІТТЯ 
і Сенат 
схвалив 
Комісії 

Минулої п'ятниці сталася в Конгресі рідка п і 
буквально за ІО хвилин, бел дебат і одноголосні 
Постанову Н І " П іКЛЙКаНИЯ ДО НСІЇТТЯ сн цім.і!.!! 
призначеної частинно урядом а частинно Конгресом, для 
приймання протягом найближчих GO-x пив пропозицій щодо 
боротьби проти безробіття. Голова демократичної більшосте 
u Сенаті. Лнндои Джансои підкреслив, що (їде гут не про 
СТУДІЇ над Проблемою безробіття , 0 ПрО . . •а :юч. :ткунаннн дії", 
отож пг>о практичні заходи в ЦІЙ болючій справі. Р ішення 
Сенату переСЛаИО ДО П а л а т и репрезентантів , ДО ноно 
передбачають фахівці мас бути затверджене ще 
тижня. 

Безробіття в Америці як, зрешт >ю, її кожній країні, 
належить до найболючішіїх соціально псономічних проблем. 
J підході до неї с ОПТИМІСТІ! в уря (Ьвому таборі, І ПЄСИ-

цього 

СОВСТСЬКНМЛ даними всього о-
днц мільйон), як МОЖЛИВИМИ 
наслідками для престижу ко
муністичного Китаю і кому
ністичної ідеї серед народів 
Азії. Це ж бо проти комуно-
кн ганського ҐОЛІЯТП із 050 
мільйонами населення, під
тримуваного 200-мільионовнм 
СОВСТСЬКИМ Союзом, підійняв* 
ся невеличкий волелюбний 
тибетський народ без НІЯКОЇ 
мілітарної й моральної допо
моги ЗЗОВНІ. А з другого бо-
:у - - втеча Да:іяи Лями, не 

тільки голови тибетського 
правління, але й духового во
лодаря Тибету, особи священ
ної для всього будднетського 
світу, що почнтас Даляй Ля-
му, як перевтілення Будди, 
поставила комуно-кнтайських 
володарів у скрутне положен
ня перед широкими народни
ми масами всіх країн Азії, в 
тому числі й самого Китаю. 

Дуже характеристична з 
того погляду реакція Москви 
на тибетські події. Промовчу
ючи з початку виникнення 

Олег Лнгяі: 

ОСНАРОВІ СУМНІВИ 

місти ;-ц міг зорганізованого робітництва та демокра . 
опозиції в Конгресі; ОПТИМІСТИ покликаються на ста- повстання в Тибеті, московсь-

ночатком цього місяця оприлюднили секре- к , ОфІЦІОЗИ згодом були при-
торгівлі Ці статистичні дані стверджують рушені визнати цей факт. 

1ИЧИ0.1 
ТИсТІ'ку. ЩО п : 
таріяти праці і 

РОЛЬНОМУ народному уряді 
виразника своїх ЖИТТЬОВИХ 
інтересів і надійного оборон
ця проти всіх підступів збоку 
зовнішніх і внутрішніх воро
гів". 

Далі „Правдо." у цій статті, 
присвяченій ,,пропилові ІМІК" 
ріялістнчної провокації в Ти
беті*, підкреслює на різні ла
ди, що уряд комуністичного 
Китаю, підписавши в 1051 р. 
„договір в справі заходів для 
мирного визволення Тибету", 
як названо тоді окупацію Ти
бету КОМУНІСТИЧНИМИ війська
ми, ставився „з глибоким зро. 
зумінням і увагою до націо
нальних традицій, місцевих 
окремішностей і релігійних 
почувань тибетців". На під
твердження ..уважливого ста
влення" китайського комуніс
тичного уряду до ,,релІГІЙНИХ 
почувань і обнчаїв тнбег?ько-
го народу", ,.Правда'- цитує 
заяви таких комуністичних 
ставленців, як вихований і 
вишколений китайськими ко
муністами Панчен Ляма, чи 
як голова зорганізованого ци
ми ж комуністами „китайсь
кого будднетського товарнет-

зріст загальної крайової продукції н першому кварталі цього підкреслюючи, ясна річ, що-на" Шрбба Джалцо. який на-
року до $405 більйонів у порівнянні з $429 більйонів за той 
самий час минулого року. зріст продажу аят до 1..'52.1.001) 
в перших трьох місяцях цього року в порівнянні з 1.006.300 
в тому часі минулого року, зрії т числа затруднених ДО 
імпонуючої цифри 63,800,000 осіб в березні ц.р., отже на 
1.100.000 більші-, ніж в лютому цього року, зменшення 
числа безробітних на 387.000 в березні ц р в порівнянні з 
лютим Ц. р. і інші ПОЗИТИВНІ дані. На їх підставі речники 
уряду, між. іншими н сим секретар праці Джеймс II. Мічелл. 
твердять, ідо в Америці загальний добробут зростає, і восени 
цього року число затруднених досягне 07 мільйонів, а число 
безробітних зменшиться до З МІЛЬЙОНІВ. Урядові чинники 
твердять, що 3 мільйони безробітних в Америці це ..нормаль 
не" явище, що ііого в ЦІЛКОМ достатнії) мірі конт|юлює 
система державного і стсйгоього СУСПІЛЬНОГО забезпечення- ' 

Цьому ОПТИМІСТИЧНОМУ урядовому поглядові централг 
зорганізованого робітництва, Американська Федерація Пра 
ці-Конгрес Індустріальних Організацій протиставить не 
заперечний і дуже невтішний факт: актуальну цифру 4,362 
000 безробітних. Рахуючи, що безробіття кожної одиннц 
відбивається пересічно на долі чотирьох осіб, у сумі маєм-
понад 17 мільйонів покривджених, себто кругло Ю'ї насе 
лення. До того ж існуюче соціальне законодавство недостат 
не: ставки допомоги безробітним занизькі, а час її триванні 
закороткий Робітничі СПІЛКИ закидають урядові ЩО він Ні 
чого не р\)бнт!.. щ.»б зрівноважити зріст Безробіття внаслідок 
автоматизації продукції в різних' ділянках промислу. Воні 
пропонують, щоб уряд дбав за (1) створення додатковій 
варстатів праці фінансуванням різних проектів і (2) гїобІЛЬ 
шував число варстатів зменшенням числа годин праці до ЗІ 
тижнево, при збереженні теперішньої основної платні. Робіт
ничі провідники мають той величезний аргумент, що безро 
біття, при нинішньому стані продукції и торговельних обо
ротів в Америці, б'є виключно по робітниках, не позначаю 
чись на прибутках продуцентів і торгівців. Тому робітничі 
спілки домагаються, щоб державна політика супроти системи 
вільного господарства більше дбала за інтереси працюючих 

Як це дуже часто буває, обидві сторони мають раціві 
Рацію мас уряд, який, вбачаючи найбільшу загрозу для ін
фляції в безперервному підвищуванні цій та заробітків, ви
магає від зорганізованого робітництва, щоО воно обережніше 
підходило до боротьби за вищі заробітки, бо автоНатичниіі 
зріст коштів продукції потягає .ріст цін і пнулюс корист* 
5 вищих платень. Але рацію маніть також провідники ро
бітництва, які вказують на трагічні ..ножиці" між заробіт
ками промислових компаній і ситуацією мільйонів безробіт 
mix. 

Зудар цих двох становиш оптимістів і песимістів 
виявився в середу минулого тижня у Вашингтоні на масо 
них зборах 7.000 делегатів від робітництва ; участю представ
ників уряду Згадана на вступі акція в Сенаті була безносе 
реднім наслідком тих зборів. ?.Іабуть, поштовхом до енергії, 
яку з пій справі ВИЯВИВ сен. Лиидон Джансон. був публіч 
пий критицизм, проявлений його власними сиівпартїйцямн 
сенатором Проксмасром з Внскансіну і МекНамар] з Мнгап-
ґену, ПІЦ адресою ного ДЖОНСОНВ лідер, тна та ЙОГО 
ніби байдужвости до справи безробіття, Хоч скептики вва-
жають; що Конгресові навряд чи вдасться в Цій його сесії 
прийняти будь-які радикальні заходи проти безробіття, про 
тс одностай 
ні парті 
дуть і гарні діла, 

І ніякого повстання не було, 
а був лише бунт ..купки аван-
тюрннків", з л і к в ідовании 
з'г.днанн я м н ,.народно-внз-
вольної" армії Китаю. ІЦоЖ-
до втечі Даляй Лями в Ін
дію, то і Москва і Пеипінґ 
твердили та ще й досі твер-
•,ять у своїй пропаганді, що 
зідбулася вона під ...приму-
•ом повстанців, і розголошу' 
ють у своїй пресі і в радіо 
різні повідомлення, що мали 
Зи підтверджувати прихиль
ність Даляй Лями до комуні* 
-тнчного ік?жиму. В одному ; 
останніх комунікатів (з 5 
квітня ц. р.) про приїзд з 
Пеипінгу до Лхасн Панчен 
Лями з дорученням розв'я
зати тибетський уряд і вико
лупати обов'язки Даляй Ля
ми підкреслено навіть, що це 
лаг. бути тільки „на час від-
•утностн Даляй Лями". Мос

ква і Пейпінг щювадять таку 
політику з метою переконати 
народи Китаю й інших країн 
Чзії, що Даляц Ляма по їх-
ІЬОЦУ боці і що він проти 
.бунтівників". 

Тому теж, не торкаючи Ди-
ІЯЙ Лями, Москва прндума-
іа скинути всю відповідаль

ність иі повстання в окупо-
іаноиу комуно-китайськнми 
іійськамн і відрізаному від 
•овнішнього світу Тибеті на 
закордонних, зокрема на... 
ч мери папських імперіалістів. 

Згідно із заялозенею вже 
іабріханою совстською такти. 
КОЮ, справу повстання в Ти
беті московська „Правда" 
представила (в числі з 5-го 
:світня ц. p.), своїм читачам 
так само, як у випадку недав. 
ньої революції на Мадярщн-
іі, ЧИ колись у випадку за-
га|>бання України та інших 
країн Східньої Европн, з од-
:юго боку, як чужоземну „ім-
періялістичну щювокацію" а, 
і другого - - як „відкриту зра-

друкувпв У китайській га
зеті ,.Женмінь жібао" заяву, 
що „тибетські бунтівники пі
шли птютн волі тибетського 
народу, щ<і вони зрадили не 
тільки свою батьківщину, але 
її догми буддизму, і що їм 
того не простять ні державні 
закони, ні догми буддизму' 

Вся ця писанина, всі ці 
просто сміховинні заяви зав 
ЗЯТИХ винищувачів релігії 
що, окупувавши Тибет, запо 
чаткувалн широку іі безогля
дну антирелігійну пропагані 
цу. не викликані конечністю 
впливати на тибетських,, бун
тівників", які всупереч усім 
повідомленням про л'квіда 
цію „бунту", далі продовжу' 
ють збройну боротьбу upon 
комуно-кнтайських окупантів 
але подиктовані намаганням 
і Москви і Пеипінгу заспоко
їти мільйонові маси азійськит 
і китайських буддистів. :Т5-
тривоясеннх й Обурених анти 
наїюдною й антирелігійною 
політнкою ПейпіИгу в Тибеті 
Особливо ж мусять доклала; 
ти всіх зусиль для заспокосн-
ня будднетського світу Мос
ква і Пеипінґ сьогодні, коли 
втеча Даляй Лями Перекрес
лила всі їх розрахунки. 

ПОМІЖ КВІТАМИ 
( \ іпдрнґал орхідейний і 

Поміж КВІТамн :ілотпбілнмн. 
за зеленими таяносховамн, 

Щ 6 ліянними ЖИВОПЛОТІІМН 
відгороджені від людей. 

На галявині ясносоняшній 
зупинився я над бузкоі:имн 

Неповторними в їх тендітності 
черевичками орхідей 

Між солодкою мадреселькоіо. 
лігуетрйиою н білій повені 

Па галявині зачаї:ловпній 
я від пахощів Ізноміг 

стайніеть. що П виявили в цій справі в п'ятницю обид-1шістською бандою". — Згідної 
ії. .-.мушу: сподіватися, ЩО за гарними словами ГГрпй-і3 представленням ..Правди".і 

ду" тибетської ..реакційної 
верхівки, яка пішла на змо- І здавалося, що природою 
зу з імперіялістнчнимн кола- черевички ці приготоваїгі 
:v:!: : ; : ! ""І'-1«^"--' і •' - ^ ^ - І Д л я б . л ^ е „ м : н х , гарне, енькігх 

інйх ваших ІГІГ 

У перший понеділок цього в* 
міся'пя „ціла Америка" до 
Пізнього вечора дивилася на 
телевізійні екрани. Нема в то
му нічого, дивного, бо й так 
кой;нього вечора майже ціла 
Америка дивиться на телеві
зійні екрани, якщо не раху
вати тих, які пдуть до к.іна. 
до к.іюбін. барів або на ніч
ну шихту. 

Але в цей квітневий, пер
ший понеділок у місяці на
віть кіно не могло суперни
чати з телевізією, бо в теле
візії відбувалось власне кіно, 
а радше роздача нагород ,.Ос-
кпі'з" за найкращу фільмову 
продукцію 195S року в ЗДА. 
Це одна з найвндатніших „по
дій року" в цін країні. Тоді 
роздають найвищі нагороди 
за найкращий фільм, найкра
щу акторську гру, найкращу 
фільмову пісеньку, найкращу 
фільмову фотографію, най
кращу режнеерію і т. Д. за 
зсе. що найкращого випроду
кувала наймогутніша центра. 
ля фільму в західньому сві
ті найбільша на ЦІЙ землі 
„фабрика сніп" — Голлявуд. 

Нема потреби намагатися 
конкурувати із спеціалістами 
в Цій ділянці, американськими 
фільмовими спецами, які 
впродовж останніх дсів до
кладно обговорили і скомен-

налн цю „подію року". Але 
ЦОДУМати Про цю подію — 
варто. 

Мала, металева статуетка 
символізує вершини фільмо
вої слави. У ній замикається 
все. що може дати своєму вн-
бранцеві чи вибранії! десята, 
фільмова муза. Бо це, що да
ють своїм адептам поперед
ніх дев'яті., КЛЯСНЧНИХ і мі-
тологічних (цих „справжніх 
муз",—можна б насмілитися 
сказати) те все с нічим у 
порівнянні з дарами целю-
Льойдрво! музи двадцятого 
(Угорі гчя. музи фільму - чи 
радше музи Голлнвуду. 

А все таки, не намагаючнеї 
Іуперннчати з фільмовими 
:пецамн, хочеться скомеяту 
іатн цю подію. І тоді, кггн 
тодумати над нагородами 
,.Оскара" —• насуваються див
ні думки. 

Хто ж отримав ці нагороді-
і за які досягнення? Візьмі
мо, наприклад, нагороду за 
найкращу гру актора-мужчи-
•ш. Вона припала відомому 
не лише як фільмовііЙ:, алі 
і як сценічний актор. Дейві-

дові Півснові, акторові інте 
лігентному і . відомому з ба
гатьох добрих креацій. 

„Оскар" припав йому за 
ролю життєвого невдахи, бре
хуна і боягуза з фільму -
„Окремі столи". Нема потре
би сперечатися про те, чи 
ця рол я була дійсно ран кра
щім досягненням року — але 

одне певне: фільм „Окремі 
столи" - це історія купки 
психопатів, людей „на кризі", 
чюдей, що невдало прожили 
;-нос ЖИТТЯ, не змагаючись н 
за які ідеали, або ж людей, 
які вже в дорослому віці жит
тя свого ще н не почали. Сам 
че ж головний герой це 

лише малий брехунець, сексу-
ільно збочена людина, бід
ненький чоловік. Чи справді 
„проблема" такого „героя" 
настільки важлива, що Гол-
лнвуд присвятив їй свою" най
кращу спроможність? 

А найкраща акторка? Рудо
волоса, темпераментна Сузан 

жертву судівництва. 
Знову питання ненормально
сті , знову проблема виведе
ного з рейрк ЖИТТЯ, пробле
ма злочину, бруду — все це 
стало знову найважливішою 
проблемою найкращої про
дукції фільму західнього 
світу. 

А нагороджений дев'ятьма 
нагородами найкращий 

громадськості! з ЗДА н ін
ших країнах поселенця з про
блемою прогресуючого збай
дужіння до української по
літики змушує, самозрозу-. 
міло, наших політиків і пуб
ліцистів шукати причин тако
го стану і протидіяти тому, 

фільм? Це „Ві-жі". - фільм Причин є багато. Великою мі-
про життя паризького . демі- , ю ю . . в о н и _ , л е ж а ^ ;

По_ ™ ! ? ™ 
монду" на переломі 10-20 сто 

Любомнр О. Ортянськнй і . . 

ГРОМАДЯНСТВО ХОЧЕ ОБ'ЄКТИВНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ . 

Сконфронтування нашої нові, хай спершу й не цілком 

річ. це фільм про ..пробле
ми'" професії колишніх і май
бутніх куртизан. Чи справді 
в цих важких часах, коли до
бро змагається із злом, коли 
невблаганно зближається ви
рішна година, час, коли рі-

нться про „бути чи не бути" 
цілому, поділеному тепер на
двоє світові — не було вже 
важливіших проблем, як про
блеми малої парижанки з, по-
чатків цього сторіччя? Чи 
справді фільмова муза, чи 
>адше фільмова індустрія, 

могутній засіб (не вживаймо 
слова „пропаганда", воно не
модне) — але, скажім, мо
гутній засіб впливання на 
людей — не знаходить нічо
го іншого, і присвячує СВОЇ 
зусилля якраз таким „проб
лемам"? 

Відомо цілому світові, що 
на Америку і на її головного 
противника в розгрі за май
бутнє світу, на Совстськнй 
Союз, звернені тепер очі ці
лого світу. І якраз, коли Аме
рика займається у своїй най-
зращій фільмовій продукції 
питаннями малих брехунів, 
злочинців, психопатів, курти-
:ан, ЛЮДЄЙ, вибитих :>. нор
мального життя. і признає 
фільмам про Ці „проблеми" 
•!«" іівнщі нагороди тоді Со-
пєтський Союз, схидний май-
тер пропаганди, випускає і 
іпроваджус в світ такі філь

ми, як „Коли злітають жу-
•іав.п", який минулого року 
Отримав найвищу міжнародну 
нагороду на світовій виставці 
фільмів у Венеції. За якийсь 
час цей фільм прийде до А-
мерикн. і мільйони людей по
за ча'ть його. Це також фільм 
іро Проблеми людей, про 

Проблеми людської любови і 
щастя, — але як же спритно 
•роблений, на тлі великих 
подій війни, патріотизму І по-
•ппти. 

Якщо Дійдуть — а напевно 
(ійдуть — ці два роди філь

мів до широкої публіки В А-
ії, в Европі, в Африці. в 

Південній Америці, в ціло
му розбитому й повному сум
нівів евті — т-оді ці мільйони 
глядачів можуть зробити ці-
чаві і може не зовсім прихи
льні для фільмової продукції 
Голлнвуду висновки. Багато 
людей, прнмітнвізуючн яви
ща, на підставі баченого в 
кіновій залі, оцінки: цілість 
проблеми „хіо кращий". j 

Чи висновки ці будуть по І 
ЗИТИВН] для Заходу, який ' 
глядач] з цінових заль — а 
їх же МІЛЬЙОНИ і мільйони — 
утотожнюють з культурою, 
репрезентованою Десятою 
Музою — можна сумніватись. 

нашої спільноти і виплива
ють з об'єктивних умові її по 
буту і суб'єктивної настано
ви. Але не без вини й друга 
сторона, тобто наша політика, 
публіцистика і журналістика. 

Назбиравши дещо досвіду 
із зустрічей з громадянством 
в кількох українських осеред
ках, а також на підставі чи
сленних приватних розмов і 
спостережень, спробуємо о-
4>ормнтн їх в постуляти, які, 
здасться нам, треба доконче 
взяти до уваги нашим полі
тичним діячам і пресі, - якщо 
хочемо затримати процес бан-
дужіння до- політичної проб
лематики і викликати живіше 
для неї зацікавлення. 

Ветупайти и члени Ті.-раіпеькг.-
го Народного Союзу, Во мін дас 
Вам дешеві та пигідні ріані ро
ди :іаГ.е:шечеіпі!і життя І рівно. 
•і:іепо G оборондгм української 
екрани а Америці. Український 
Народний Союз ппна:киють і Іенворт - кого ж вона в«-1 н і а | І П | | „„ „ ^ MB;inHH 

творювала у своїй найкращій U 0 „ „ , „ , , „ Г е в е я м І 20-тн 
полі з фільму „Хочу жити"? М,ЛІ>Й(ІІІОВОГО м а й ц а > м в , м 
Якраз виведену з нормально-

ней „збройний бунт", виклн-і ХВЕДОСІП ЧИЧКА 
го життя жінку, психопатку, 
людину, що вбила, чи. як хто 

"іого гідну, високопатріотичну 
поставу в о'.оропі еноГіодн 

І демократії. 

Наука не йде в ліс 
Прикрий досвід з нашого 

недавнього політичного ми
нулого, вплив притаманного 
американському життю кри
тицизму і поінформованість 
нашого загалу про міжнарод
ну ситуацію не остались без 
висліду ка українській спіль
ноті в ЗДА й інших країнах 
поселення еміграції. Коротко 

недопившись, наша спільно
та стала вибагливішою, кри
тичнішою і об'єктивнішою, 
ніж була п'ять-десять років 
тому. Це правда, що внаслі
док різних причин, в тому 
числі і тих, що їх можна 
•кваліфікувати як „дух рбн 
вательщинн", зацікавлений до 
громадсько-політичних справ 
'іе|іед нашого громадянства 
спало. Але спало воно також 
і тому, Що наша політика і 
публіцистика ие завдають со
бі багато труду, щоб допасу
ватися до змін, які зайшли в 
ментальності нашого грома
дянства, і все ще користую
ться методами й підходом, які 
не промовляють уже до тепе-
чішньої психології нашого 
громадянства. Ще не цілком 
іадомашнився в нашій полі

тиці й публіцистиці обов'язок 
точної, критичної і об'єктив
ної інформації і висновків про 
:тан української спрпвн, про 
'.спіхи й недоліки наших по-
іітнчннх дій. про шанси і 

труднощі, з якими зустріча
ються українська політична 
дія. У нас завжди ще поку
тує намагання закривати не
приємне, сильне підретушо-
вувати, а малі досягнення пе
ребільшувати. Мовляв, а педа
гогічних моментів годі говори
ти повну правду. Але ж бо ця 
правда, в біл'.шості випадків, 
їж надто добре відома колам 
громадянства, яке дискутує 
на ці теми і мас про них свою 
думку. 

Зокрема, не можна продов 
и:ува,ти методи насвітлювання 
і коментування політичних 
проблем і взагалі нашої по
літичної дії та перспектив, за
мість на базі стислої аналізи 
ситуації, з погляду наших 
бажань чи сподівань. І не мо
жна також, заради тої части
ни Спільноти, яка неспромож
на збагнути нової міжнарод
ної й української політичної 
ситуації, тупцювати на пере-
старілнх. вже неактуальних 
або малоецЬектовних виявах 
політичної діяльности, але 
треба мати відвагу тукати 

Софія Парфанович 

ЦЕ — ТВОЯ КРАЇНА 

(7) 

дорога веде петлею на пів- п на гуцульському конику, з 
день і, протинаючи луки, Ми чого довго насміхався Кость 
в'їздимо в загороджену час- Паньків с ь к и и. „Дивлюся. 
тину. Загороди такі .як у нас, Парфановичка їде на коні"). 

j [Із дерева, і хвіртки такі, як у Та господиня знову мило ус-
|нас в горах. Тільки в'їздова міхасться і каже: „Донт во-
Ібрама понад вигн>тим міст- рі, ві фікс ю ап". Ви бо вн-
ком з колод. Господиня пояс- наймнлн хату, оцю лаґ-кебін 

; нює, що коні не підуть на разом з харчем і конем! 
Озеро ДжексоВ плюскоче в пана при столику обслуги цей поміст. Ах, „бай дп вей": ; Зподвір'я досконалий вид 

улоговині. Треи-аери в Кол- знайти для мене ренч. Під- чи їздите верхом? При цьому'на пасмо Тітан, і це мене го-
тербей засипали зарінок і лі- креслюс кілька. Йду до теле- усміх: „У нас головне зай-|дить навіть з необхідністю 
сок над його берегами. То ва- фона и викликаю одну. Хоч няття гостей — кінна їзда", бути ,.фікст пп". Під горбом 
каціоністи, що приїхали ри- ціна Не далеко відбігла від Розглядаю господиню: сині будинок, а рядком біля нього 
бачити. Вже іі незрівнянна готелю, рішаюся й прошу ме- штани й така ж куртка, під- кабіни. Все з круглого дере-
Джексон Ладж. і ви висідас- не забрати перезана кораликовнм індіян- ва й потягнене покостом. Моя 
те з автобуса в Тітан парку,' Пані :•. „Трикутної ГОСПО- ським пояском (міис іншим: кабіна, мила, чиста, з уми-
постановляючн тут ВІДПОЧИТИ дарки", сива, але струнка, об- ц| коралини спроваджітоться валкою й душем, може вміс-
кілька днів. Де? В Джексон лнччя брескви, очі живі, ж - 3 Чехії, і під час війни ІНДІЯ-.тяти трос людей, але нале-
Лядж? Може було б на'нро- ний усміх. Деяке побоювання ни не ма,іи.з чого внготоаля- жить виключно мені. Отже, я 
зумніше, хоч дорожче. Але перед невідомим уступає з ти своїх кораликових виро-j вдома. Розпаковую валізку п 
елегантна публіка, готелдрий самого її усміху, з самого по- бів). на босих ногах західні І одягаю ш т а н и , шкотську 
настрій, килими, прислуга ^-^піснення руки. Тож їдемо. І чобітки з вибиваними халя- блюзку, светер і спортові че-
ХІба ми'за тим сюди їхали ? ' Л Одинадцять миль в напря-'пами й гострими передками,'ревнки, ще з Німеччини. Бо 

ЙДУ до столика обслуги ту- >п. протилежному до Тітан, на оперті індіанська куртка з зараз приїдуть по мене, щоб 
пистів і хоч там нерадо да- до пасма Гро ііантр дорогою оленячої шкірки з торочками. .їхати на пікнік. 
ЮТЬ Інформації про інші по- посеред надрічних лук. Гос-jAx. це ж Захід! Щождо їздн|, Заходжу ДО бундинку і зна-
дібні заклади, дістаю книже- подиня запевняє, що від них верхи трохи несміло кажу 'номлюсь з господарем. Ввіч-
ЧКУ-СПИСОК готелів і .ДУД- найкращий вид на гори, про- f що колись замолоду... (ІТри-ІЛНВИЙ, трохи б.йдавнй пан. 
ренч" в околиці. Гублюся се- те я раз-у-раз повертаюся й | годується прогулянка в ЧоріПитак мене мене: хто я? Не 
pen назв у цій незнанії' кра- дивлюсь на них. якби бон- ногору. коли то поранені во-івиявляс жадного здивовання 
їні Тож таки прошу оцього чись, що їх втрачу. Але ні. ги примусили мене докінчити'й заявляс: „Україна лййгпть 

на південь від Росії, начне-Ідва паленнща. викопані в зе-
люс коло сорока мільйонів,млі та прикриті бляхами. На 
людей, мас найкращий у сві- одній смажуть „геМбургерс". 
ті чорнозем і є житницею Ев- на другій парус кава. Ви бе-
ропн". Це речення і теплий'рете зі стола паперову таріл-
усміх зблтіжають нас. Перес- J ку, накладаєте собі салату і 
таю почувати себе чужою на j чого там ще, а потім підсту-
далекому, „дикому" Заході, пасте до „кухаря" і дістанете 
£ Сумерком їдемо господаре-'„гембургер". Сідаєте на коло-
лим „фордом" по стежках і ду і їсте зі слаком. Місяць 
зарінках. Авто скаче по гор-|світить у горщик з кавою, го-
бках і рівчаках, але, очевнд- ри височіють — і зникає на-
но, йому це не шкодить. В'їз- пруга подорожі, самотою, се-
димо на зарінок над річкою,'ред чужих, в далекому краю, 
оцією Снейк. Ледве снується Вн серед знайомих, ви завтра 
під лозами, що пахнуть зна- висе не мусите їхати далі, 
йомо .рідно. Вода дзюркоче Ватра палахкотить, на се-
по камінцях. На заході, за рі- . в и х о д и т ь М О Л О Д И м ч о . 
чкою величавіс Тітан і в мі-1 
сячному сяйві бШЕють його л о в , к 3 «»»ДОл '«°'° і починає 
ребра. Що нагадуй ця річка ?{співати. Співає яяпівречита-

Кабіни можуть вмістити со-'тнвом західні пісні, що в япх 
рок гостей, але їх тепер меи- є все: лови й коні, ранчі й ін
ше, бо береться під осінь. Де-|діянн, а надуое кохання. Під-
хто приїхав верхи ,інші авта- тягає дехто з гостей, і після 
ми. Верхи головно молодь, .кількох строф молодь хором 
коні пасуться в травах і сти-[повторює рефрен. Я не хочу 
ха пирхають. Знайомлюсь з бути саятиментальною, але є 
деякими гостями, і з зднву-.'в тому щось 3 рідного, є бап-
ванням помічаю ,що тут при дура. заспіви і коні, що па-
знайомленні подають руку, суться в с тепу . . . І декілька 
Над ріЧКОЮ горить ватра - разів Ще ім'я мого краю вос

кресає, колті мене запитують, 
хто я й відкіля. 

Співак кінчає, співати піс
нею „Це моя країна". її під
хоплюють всі хором з переко
нанням і певністю, що ця 
країна — їхня, а її краса — 
неподільна власність амери
канського народу. В. резерва
тах, за горами, ще1 дожива
ють індіяни: Шошоні, Кроу, 
Чорна Нога, Баннок і Ара
па го . . . І обидва наші куха
рі індіянн. Завтра вони бу
дуть мене вчити їздити верхи, 
як заявляють гості. Я дивлю
ся на місяць, річку і посмі
хаюсь: чи снилося мені ко
лись, що на Далекому Заході 
Шошоні вчнтиме мене, як до-
сідати коня? 

Усміх не покидає мене, ко
ли лягаю спати в вигідному 
ліжку. Ще перед тим відсло-
нюю вікно й. підпершись ПО
ДУШКОЮ, дивлюсь, як місяць 
сріблить сніги на горах. 

(Далі буде) 

популярні, шляхи і нашої до
поміжної політичної дій 

Нам здасться, що сучасний 
український громадянин в 
ЗДА чн в іншій країні у біль
шості випадків бере газету до 
рук чн йде на доповідь на те, 
щоб дістати джер/гльну об'єк
тивну інформацію .і логічний 
коментар, що є, найкращим 
засобом для національного 
самовиховання. Наш критич
ний читач чи слухач уже не 
потребує, щоб його автор чи 
доповідач „підіймав на дусі", 
заколисував підтасован й м и 
інформаціями і рожевими пер
спективами, але хоче, в гра
ницях можливого, відкритої, 
спертої на фактах, інформації 
і обміну думок. Очевидно, тре
ба і святкових, емоційних імп
рез, що діють на 'почуття. У 
нас їх досить, і тему, крім сер
ця, треба ще деіцо підкинути 
н розумові. 

Український інтерес 
перемагає партійний 

Зацікавлення положенням 
в Україні і можливостями 
конкретної допомоги україн
ській визвольній боротьбі зав
жди велике. Тільки ме вільно 
підмінювати український на
ціональний інтерес партійно-
груповим. Щодо'Ц'ього, то ук
раїнське громадянство, при
наймні та його'.'„с£реднна", я -
ка сьогодні не є партійно по
в'язаною (а її дуже багато), 
добре розрізняє, де Україна," 
а де партія. ЦЮлчастину гро
мадянства, а передусім мо
лодь, можна сьогодні і теж 
завтра мобілізувати для за
гальноукраїнської дії. її мо
жемо, в якійсь' мірі, зберегти 
тільки для справи батьківщи
ни її батьків, а не д л я історич 
ного вже партійного ребусу. 

Крім здорового, але вже 
критичного загальноукраїнсь
кого патріотизму, • більшість 
українського Громадянства, 
вже до деякої міри погодила
ся з прикрим явищем, що на 
повну політичну' консоліда-• 
цію доведеться ще, на жаль, 
чекати. Тому доко при різ
них нагодах зустрічей, диску
сій тощо питається, що коли 
не можна сконсолідуватися, 
то чи ж не можна б принай
мні узгіднювати і співпрацю
вати українським партіям і 
центрам в таких акціях, від
носно яких існус, можливість 
їх спільно переводити? JTpcr 
иадянство чекає, *що україн
ські політичні . середовища 
почнуть ставити український 
інтерес понад свій груповий. 
Гіюмадянство змучене і зну
джене партійними лщнтація-
ми, хто більше винен, а хто 
більше мас рації;1 не бере-^в 
ні.х участи і мас я а ці справи 
свою думку: всі потрохи вин
ні. І тому це 'громадянство 
не сприймає вже вічевої вґі-. 
тації, але хоче солідної по-
•ітичної інформації і логіч

ного коментаря. 

Такі, виглядає нам, є вимо
ги нашої громадськостн сьо
годні. Вони позитивні 1 тому 
треба їх взяти* до уваги. 

S • • 
МІСТО Г И Н Ч Е С Ь Ї С Е 

З А Н Е П А Д А Є 
Цього року ' снс>внюсться 

175-річчя містові.Генічесько-
му на Херсонщині, колишній 
„чумацькій столиці" над Озів-
ськнм морем. З,цього приводу 
до редакції московських „Ізвс-
стій" мешканець ;Генічесько-
го, Ф. Липсьинй, вислав лис
та, в якому, між іншим, пише; 
„Від деякого ча,су*(доля Міста 
у нас. старожнтдів викликає 
неспокій. У 20-х роках яа Ар-
батській стрілц} (піщаній ко
сі, пересипі, утвореному мор
ською течією —” Ред.) буду
вали залізничну вітку ,жід 
станції Ново-Олексіївка через 
Гснічеське до. станції Валок. 
В однрму місці^ стрілку пере
тинала вимоїна, що сполучу
вала Озівське море з Сива
шем. Інженери,'не заглядаю
чи в майбутнє, вирішили тоді, 
замість будувати 60-метровий 
міст, забутувати, загатити ту 
вимоїну. Це спричинило дуже 
прикрі наслідки. • Гевічеське 
віддавна славилося такою нн-
соковартісною рибою, як ке
фаль. Тепер наші рибалка 
ловлять кефалі 'в п'ять разів 
менше, бо забутгування вимог 
їни перепинило рибі дорогу 
до Сивашу. Прибережна зона 
міста розмиваєтеся ; Будинок 
різні стояв колись за 50 мет
рів від моря, а тепер він уже 
під водою. Море підбирається 
вже й до лікарні, загрожує 
маякові. В слобідці, що над 
берегом протоки Тонка,, під 
водою опинилась ціла вули
ця. Зміна прибережної течії 
спричинила й іншу біду — за
мулювання вхідиогр каналу в 
порт. Тепер, коли дме захід
нії! вітер, жадне рибальсько 
судно не може вийти в море. 
Славне колись місто Гевічесь
ке занепадає . . , ' -
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ДОПОВІДЬ І. СВІТА ПРО „УКРАЇНСЬКІ 
ВІЙСЬКОВІ ФОРМАЦІЇ В АЗИ-" 
(З Наукових Конференцій УВАН у ЗДА) 

3-го лютого в Ню Норку 
відбулось засідання Комісії 
УВАН у ЗДА для дослідів 
над пореволюцінною Украї
ною і Совстськнм Союзом, на 
якому Іван Світ доповів про 
„Українські військові форма
ції в Азії в роках Д917 - 1922". 
Він зазначив, що українці 
Далекого Сходу з початку ре
волюції 1917 р. беззастережно 
стали на повну'підтримку У-
країнської Центральної Ради 
в Києві. Коли -Дійшли відо
мості про скликання Першого 
Українського Військового З'їз
ду в Кнсві — серед українців 
Військовиків на, всьому про
сторі ' від Уралу до Тихого 
Океану почались організува
тись гуртки у військових ча
стинах. Найбільшу активність 
проявили українські вояки в 
МанджурП, зокрема в Харбі-
ні та у Владивостоші. В „Хар
бінському Вестніку" 18 лип
ня 1917 року вміщено лист до 
українців у Маяджурії за під
писом Грнцька Живаго з за
кликом про створення україн
ської військової частини для 
захисту Батьківщини. В ча
сописі „Українець на Зеленім 
Клиці" вміщено відозву до 
українців - вояків про ство
рення українського війська. 

Доповідач подав матеріяли І Від українців - вояків в Ом-
про формування українських ську виїхала до Кисва деле-

які в останній момент були 
заборонені розпорядженням 
командуючого округою. Але 
цс ще посилило активність у-
країнців - вояків і вони до
бились дозволу на створення 
окремої військової частини^ 
Хорунжий Бородасвський ор
ганізував „Перший українсь
кий Курінь ім. Гетьмана Са
гайдачного" і успішно прова
див працю до травня 1917 p., 
а після його ВІД'ЇЗДІ* на фронт 
цю працю продовжував пра
порщик Ст. Шпаченко. Ота
маном" Кургня був Ст. Шпа
ченко, його помішниками бу
ли старшини Дідовець, Мам-
чур, Лавровський, Олексіюк 
і козаки Горбу ля та Варабаш. 
У касарнях 27-го полку укра 

МАЛЯРСЬКА ШКОЛА ЛЮБОМИРА 
КУЗЬМИ В НЮ ЙОРКУ 

(Розмова з Ученицею) 
—О, коли б я могла усе так 

робити, як ходити иа лекції 
малярства! Я була б найща-
слнвішою людиною в світі, — 
відповіла меяі І3*літня учени
ця проф. Кузьми, коли я її, 
запитала, як їй подобається 
малярська наука, 

— ІДУ я на лекцію спокій
но, без страху. Лише серце 
підскакує. Направду таки, я-
кось таке щось робиться, мов
би підскакувало. Це від ра-
дости. Там же ж сяду немов 
серед кущів величезних роже
вих і білих квітів і малюю. 
Кожна квітка — інший обра
зочок, < усе те, що мені від
давна уявлялось. Малюю, як 
ХОЧУ, і так гарно, як лише 
вмію. Ніхто не перешкоджає 

шці мали окремі мешкання і | Лише час доі часу підійде до 
мене учитель, ви всі кличете 
його „професор Кузьма", ме
ні ж видасться, що це зазви-
чайна назва для нього. Він 
такий спокійний, і для всього 
мас зрозуміння, лише часами 
піднесе иа когось голос, бо 
бува, з нами й найсвятіший 
не витримав би. 

— Тож, — питаю далі — 

провадили регулярні військо
ві вправи під керівництвом 
поручника Капкана. Коман-
дирБригадн полковник Под-
горський, родом з Київщини, 
допомагав українцям - воя
кам, дав назву частини: ,,Ок 
ремий Відділ Українських 
Стрілків на Сибіру". 

1917 рік пройшов У військо
вих вправах. Були спроби 
розвалити українську части
ну, перешкоджати українцям 
переходити з інших частин 

частин У териториїльному по
рядку: 

У Владивостоці справу з 
організацією українців - вій
ськовиків найбільш активно 
провадили — Кость Андру-
щеико, Васмленко' і полков
ник Ф. Стешко. Вони органі
зували військову секцію при 
місцевій українській громаді 
і провадили роботу серед во
яків - українців,- яких у вла
дивостоцькій фортеці було по-

ґація на чолі з Дідонцем. Ді-
донець і Гончаренко поверну
лись з Києва й їх оповідасня 
піднесли настрій та патріо
тизм серед українців - вояків 
в Омську. В грудні 1917 року 
на українському військовому 
вічі в Омську виступали де
легати з Америки — Досвіт
ній та Білинський, що їхали 
на Україну через Сибір. Пі
сля ліквідації большевицько-
го панування в Сибіру — в 

над 1,500 осіб. Ілго травня і літку 1918 року, знову відно-
1917 року, в час революційно- і вилася організація українсь-
го походу, українці - вояки 
йшли окремо під блакнтно-
жовтнми прапорами.Українці-
вояки Сибірського фльотово-
по екипажу організувались в 
українські сотні. 

В Омську весною 1917 року 
в касарнях 37-го. стрілецького 
полку кілька старшин україн
ців почали організацію окре
мої української військової ча
стини. Значну ролю в тій 
праці відіграв хорунжий Бо
родасвський. Він Дістав доз
віл на сходили ухраїнців-воя-
ків у гарнізоновому зібранні, 

ких військових частин. З то
го часу збереглося кілька до
кументів про Курень ім Геть
мана Сагайдачного, з них 
лист - циркуляр за підписом 
отамана Куреня полковника 
Мандрики, цікавий своїм на
ціональним змістом. 

В Іркутську українці - вій
ськовики в різних військових 
частинах спільно брали у-
часть у маніфестаціях і вия
вили наміри заснувати окре
му українську військову ча
стину. Для цього вони обра
ли комісію у складі: Хвиль, 

С Т У Д К Н Т И М И С Т Е Ц Ь К И Х Ш К І Л 
< у Ф И Л А Д Е Л Ф И 

- в л а ш т о в у ю т ь 
в днях 18 — 26-го КВІТНЯ 1959 р. 

в залі дому „ПЛАСТУ" _ 827 N. Franklin Street 

ПЕРШУ ВИСТАВКУ ПРАЦЬ 
МАЛЯРСТВА, С К У Л Ь П Т У Р И і Г Р А Ф І К И . 

Відкриття: 
в СУ СОТУ, 'ІЯ-го КВІТНЯ — в год. 2:00 по йол 

Опівля виставка буде відкрита; 
ЇВ. IV. — Год. -2-В 20-24. IV. — Год. в-Я 
19. IV. — Гед> И>-Д 2Д-28. IV . ,— Год. 10-5 

Порядок висвітлювання фільму 
„УКРАЇНСЬКА КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ 

В ЕВРОПІ" 
Ю Т И К А , Н . И. 

Зал* Укр. Кат. Церкви — 81Я Гсмплтон. 
15-го ^КВІТНЯ 19Д9. — Год. 6:30 веч. 

ЮТИКА, Н. її.: 
Задя У*Р- Прав. Церкви св. Петра І Павла, 
15-го КВІТНЯ 19Л9. — Год. И:ЗО веч. 

ТРОЯ, н. тіл' 
В ПІЙ. поїздці з фільмом, висвітлення не відбу
деться з причті наглої відмови залі. Українців 
ІЗ Трой запроіпус.мо до поблизьких МІСТ Коговз 
І Вотерпліт 

ВОТЕРВЛІТ , Н . FL: 
'Лили ".Українського Народного Лому, 
1в-п» КВІТНЯ 1939. — Год. 6:00 веч. 

КОГОВС, Н. И. : .- -
'In ти Укр. Горожанського Клюоу, Медон вул. 
17-г« КВІТНЯ 1959. — Год. 7:00 веч. 

БРІДЖПОРТ, Конн. 
Заля Укр. Народного Дому. 500 Галлет вул. 
18-го КВІТНЯ 1959, — Год. 8:00 веч. 
(МоЛсе оутн змінено**) див летючки І. 

БОСТОН, Марс 
ї”ермап' Католік Касіио, 1SS ІІІовмат Кве. 
19-го КВІТНЯ 1959. — Год. ” ” 

ВУНСОКЕТ, Р. Ай. 
Заля церкви ся, М нхаіла, S! 
20-го КВІТНЯ 1959 — Год. 

ВУНСОКЕТ, Р. Ай. 
Зала православної церкви св. Михаїла 
21-го КВІТНЯ 1959. — Год. 7:00 веч. 

ПРОВІДЕНС, Р. Ай. 
Зала цравосланної церкви ся, Михаїла, 
22-го КВІТНЯ 1959 р — Год. 7:00 веч. 

Н Ю Г Е И В Е Н , Конн. 
З&ля української кат. церкви. 558 ї е р р д ж вул. 
28-го.КВІТНЯ 1959. — Год. 7:80 веч. 

Г А Р Т Ф О Р Д , Конн. 
Залп 1 •час будуть подані в летючках на міспі. 
24-го , КВІТНЯ 1959. 

Н Ю А Р К , Н. Д ж . : 
Гі:рписгька Централп. 180 Вілліям вул 
25-го. КВІТНЯ — Год. 4:00. 6:00 І Н:ОО веч. 

Н Ю ПОРК, Н. И. : 
Індагтрі Феліен Іпстнтут, 225 
26-го КВІТНЯ. — Год. 5:00, 

6:00 веч. 

Блскстоне 
:ОО веч. 

Вест 24-та 
?:ОО 1 9:00 

При цій нагоді повідомляємо, що фільм С виключно 
власністю Товариства Приятелів Капеяі Бандуристів, а 
ввесь дохід с, призначений на фонд Капелі Бандуристів для 
забезпечення П сталого концертування в країйах вільного 
світу. 

Просимо с.тїдкуватн за нашими дальшими оголошен
нями. 

Незалежно від тісі тури з фільмом, висвітлення в Мін-
веапояісі відбудеться, як итошджено дня 16-го квітня 1959 
року в год б:ПО-веч. в укр кат церкві св Коні-тантява 

Т-ВО ПРИЯТЕЛІВ КАПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 

Мнроненко. Ткаченко, Смо-
FHr, яка дістала агоду пол
ковника Гаука на формуван
ня української частини в ка
сарнях 12 полку. Зібралось 
понад 2,000 козаків, з них 
утворили Батальйон ім . Ота
мана Залізняка. Проти укра
їнської військової формації 
виступили антиукраїнські *у 
лементн і добилися від пол-
ксв. Гаука її заборони. Але 
під керівництвом поручника 
Мироненка частина зберегла 
свос існування, перейшовши в 
іише мешкання на березі річ
ки Ангари. Цей батальйон ви
їхав з Іркутська і в липні 1917 
року прибув до Кисва, де йо
го-зустріли представники Ук
раїнського Військового Секре
таріату на чолі з Симоном 
Петлюрою. 

В Харбіні і на території 
Манджурії, після одержання 
Українською Манджурською 
Радою телеграми Секретаря 
Військових Справ Централь
ної Ради від 27-го листопада 
1917 року, за підписом пол
ковника Жуковського, з нака
зом ч. 6 від 13-го листопада 
1917 року, справа з українсь
кими військовими формація
ми значно посилилась. Тоді 
в Харбіні військову секцію о-
чолювали полковник І. Mo-v 
залевський та поручник Ф. 
Твардовський, Вони перевели 
успішну розмову з команду
ючим в Манджурії генералом 
Переверзівим, що вважав себе 
за ,.малороса", родом з Хар
ківщини, в справі формуван
ня української військової ча
стини. Про це видано спеці-
яльяий наказ. Мозалевський і 
Твардовський ще мали зуст
річ з керівником Китайсько-
Східної Залізниці генералом 
Хорватом і добились від нього 
самих пільг, що їх мали вояки 
бувшої царської армії. В той 
час під впливом большевиць-
кої агітації ішов швидкий 
розклад частин б. царської 
армії. В українській частині 
панував добрий військовий 
порядок і ген. Переверзів ви
дав наказ по гарнізону — 
брати приклад з українців — 
У Залі Залізничого Зібрання 
10-го грудня 1917 року від
булось урочисте свято укра
їнської військової частини з 
посвяченням прапора і урочи
стим проголошенням Універ
салу Української Централь
ної Ради. Це свято було опи
сано в журналі „Засів", що 
виходив в Харбіні. Ще треба 
зазначити, що українці вико
нували обов'язок тримання 
порядку в місті Харбіні. Ко
мандувач китайськігмн війсь
ками генерал Чжан-Хуан-Сян 
розброїв російські військові 
частини і залишив зброю ук
раїнській частині, а коли во
ни виїздила з Манджурії 
на станції проводила її ки
тайська почесна варта. 

На закінчення Іван Світ ще 
подав кілька даних про скли
кання українських військових 
з'їздів, про ті труднощі, що 
риникали при формації укра
їнських військових частин. 
про спротив росіян червоних 
і білих, про репресії збоку у-
ряду адмірала А. Колчака. 
про арешти українців, як це 
особливо мало місце у Влади
востоці збоку генерала Роза-
нова, про арешти українців у 
Приморщттні в 1919 році, тру
си та ін. 

Після доповіді відбулись 
запити та жвава дискусія. 

І. 3 . 

до тебе підходить учитель . . . 
— Так; порадить, поможе, 

і без обурення, без вимагання 
чогось, чого людина не спро
можна виконати. Я його слу
хаю і кожне слово хотіла б 
назавжди пам'ятати; стільки 
сенсу і мудрости в ньому. 

— Чи ти вважаєш, що вже 
зробила поступ? 

— 0, так! Колись ніхто не 
хвалив того, що я намалюва
ла, а тепер подивляють мої 
малюнки навіть ті, які зна
ють, що вчуся малювати. Я і 
сама відчваю більшу пев
ність у руці, і вже багато 
знаю теоретично, що і як зро
бити, і напрактиці незле ви
ходить. А ще, я це- навмисно 
випробувала: мій учитель не 
сміється з того, що я з гли
бини серця малюю. Навпаки, 
він до того заохочує. І тепер я 
відважно виявляю те, що мені 
видасться цікавим побачити 
на образі. 

-— А чи ви ще не малювали 
всі разом ту саму мертву на
туру, чи протрет? 

— Я ще такої лекції не ма
ля, але пригадую, що минуло
го року на шкільній виставці 
були речі на ОДНУ тему, нама
льовані всіма учнями. Для 
мене було цікавим, як інакше 
кожний це переживав, особ
ливо вирази тих самих облич 
у портреті хлопця і скульпту
ри. Та біжучого року бачила 
я в студії, залишені на моль
бертах картини старших уч
нів, які не тільки різнилися 
виразами, але і кольорами та 
міцно стилями. Яка чарівна 
свобода! 

— То правда. Все ж мені 
здасться, що наш професор 
міг бн хотіти, щоб ми усі ма
лювали, як він. Чи ж це не є 
прнемно мати наслідників? 
Але він ні, він нас усіх вва
жає за людей, що мають свій 
смак, свої бажання та ідеї. Я 
особисто, маю почуття, що 
професор Кузьма найбільше 
змагає до того, щоб ті дари в 
нас Ушляхетнити і не дати 
нам про них забути. 

Стільки сказала учениця 
про свою школу. Потім гово
рила я з професором Кузь
мою. Мені хотілося знати, які 
можливості мають учні в йо
го школі. Професор Кузьма 
відповів, що з його школи у-
чень повинен вийти готовим 
мистцем; очевидно, залежить 
це і від учня. Від себе стара
ється професор дати учневі те, 
що дають європейські маляр
ські школи. 

Медична опіка в Совєтському Союзі 
У редакційній статті ,.Ізвсс-

тій" з 4 квітня дано перегляд 
стану медичної опіки в Совєт
ському Союзі. Після приго
ломшуючих цифр (3.000,000) 
медичних працівників, що ма
ють опікуватися здоров'ям 
населення, колосальних вит
рат держави на цю ціль (360 
мільярдів рублів у майбут
ньому семиріччі) і інших до
сягнень, зацитовано деякі 
,,недоліки". Отож, ,,в теперіш
ній час — читаємо в Цій стат
ті населення інколи (!) 
відчуває гостру потребу в ме
дикаментах. Деякі ліки лише 
з великим трудом можна роз
шукати в аптеках. В деяких 
ранонах без ніяких на те під
став зменшується інвестиції в 
розбудову медичної промисло
вості!". Автор редакційної 
статті, підкреслюючи досяг
нення совстської медицини в 
поборюванні інфекційних за- j 
хворувань, з а з н а ч а є , що 
„тяжко відбиваються на здо-, 

ров'ї населення і величезної 
шкоди завдають державі що
річні пошесті вірусової грипи, 
грізний противник людства 
пістряк та серцево - судинні 
недуги. Не можна закривати 
очей і на те, що в деяких на
ших лікарнях культура ме
дичного обслужування все ще 
стоїть на дуже низькому рів
ні. Наприклад, у робітничому 
селищі, „Кочегарка" на Дон
басі лікарня знаходиться У то
му самому приміщенні, Що й 
поліклініка. У вузькому кори
дорі, де робітники чекають на 
свою чергу до лікаря, похо-
джають і інфекційні хворі. 
Сюди ж таки доставляє амбу-
лянс всіх потерпілих від не
щасливих випадків. Які ж 
при цьому можуть бути нор
мальні умови для огляд>' хво
рих, яка може бути гігієна? 
Культуру медичного обслужу
вання треба підняти на вищий 
рівень! — Такими словами 
закінчується стаття в ,,Ізвсс-
тіях". 

ЮВІЛЕПЛИП ФОНД „с в о г» о д я-
На цьому місці друкуймо Імена тих Ш1І. Громадян, що з наґОДВ 
65-річчя ,.Свободи" надіслали свою добровільну" д о а Л А л * ]&Д° 
передплати та свою пожертву на П фонд та на фонд П пидшгь: 
англомовного „Українського Тижневика" і дитячого журналу 
„В є с с л к а", 1 потверджуймо з подякою висоту одержаної суми. 

0 II І І С О К Ч. ЗІ. 

Помер славний архітект Ф. Л. Райт 
у віці 90 років 

Фінікс, Арізона. — 9-го кві- ІвОю культурою. Райт знав про 
тня в шпиталі помер славний це, але нічого собі з цього не 
американської архітект -
Френк ЛлоГід Райт у віці 90 
років (нар. 8 червня 1869 p.). 
якого деякі фахівці вважа
ють найелавнішим будівни
чим двадцятого віку. Він сам 
уважав себе за найбільшого 
архітекта теперішнього часу, 
але с такі будівничі, які від
мовляють йому тієї величі, ка
жучи, що його архітектурні 
проекти не мають дійсного 
мистецького зв'язку з правдн-

робив, кажучи: „Ще в своїй 
молодості я мав вибирати між 
чесною ароганцісю і гіпокрн-
тичною покорою, і я вибрав 
ароганцію та ціле життя не 
бачив потреби це змінити". — 
Коли Райт дістав Золоту Ме-
далю від Крайового Інститу
ту Мистецтва і Літератури в 
1953 році, сказав, що вже „па
дає на нього тінь", бо на ньо
го „находить дивна недуга — 
покора". 

Дентистичний журнал проти надмірного 
пересвітлювання рентгеном 

Вашингтон. — „Журнал 
Американського Дентистич-
ного Товариства" надрукував 
статтю рентґенового спеція-
ліста д-ра Ізраела Е. Кірша і 
дентиста д-ра Гаролда Л. Діо-
та. в якій рекомендується ден-
тистам якнайменше послуго
вуватися апаратом рентгена 
та пересвітлюватн в потребі 
тільки ті частини усної ями. 
які дійсно цього вимагають. 
Обидва ці доктори працюють 
у Ветеранському шпиталі в 
Гайнесі, Іллинон. Вони ствер
дили, що кількість радіації 
під час пересвітлювання апа
ратом рентгена не є шкідлива Учень мусить вміти зробити , J" ,WM Н««»*"» « - \ 

добрий рисунок, і тоді перехо- 'Дл я людського організму, але 
дить до малюнку. І через на-1 навіть найменша радіяція м о 
тюрморти (перспективи), ана-1 »* мати шкідливі наслідки на 

те потомство, що мас народи
тися. Тому треба обмежити 

томію і портрети, переходить, 
вправившись ще і в графічній 
техніці (рнтовнна, лінорит). 
до композицій ліній, барв і 
образу,. Різниться школа від 
інших шкіл тим, що в ній мо
жна засвоїти собі дві головні 
техніки малювання: темпера 
і олія, а доходить ще і аква-
реля. 

Ця програма відноситься до 
старших і дорослих учнів. У 
школі ж є ще і діти від 5-ох 
років. Дитина мас спеціальну 
психіку, підкреслює профе
сор Кузьма, і треба до неї 
спеціального підходу. Дати 
їй познайомитися з рисунком 
і фарбами, а головне дати 
можливасті в и с л овитися — 
є завданням її вчителя. При
ходить час, коли дитину пе
рестає задовольнювати малю
вати лише з фантазії; дитина 
робиться реальнішою і хоче 
малювати те, що бачить нав
коло себе, хоче малювати так, 
як великі майстри, з яких тво
рами вона вспіла зустрітися. 
І це означає, що дитина доро
стає до вищезгаданої про
грами. 

На менші групи поділено 
громадку учнів і це уможлив
лює вчителеві присвятитися, 
під час окремих лекцій, кож
ному учневі осібно. 

Я була в студії, оглядала 
картини Учнів, і деякими бу
ла захоплена. Дорослі ж уч
ні пробують тепер виставити 
кілька своїх картин на ви
ставці Об'єднання Мистців у 
Літ. - Мнст. Клюбі. 

Ще одне, що робить нам 
особливо потрібною щколу 
професора Кузьми, — вона є 
зв'язана духово і своїм поло
женням (УНДім) з українсь
ким життям. І наприклад те
пер у ній малюються проекти 
до українських великодних 
писанок, праця, яка захоплює 
і великих і малих учнів. 

Ірина Ш. Шуварська 

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

УЖК ПОЯВИЛОСЯ КВІТНКВК ч и с л о 
В І С Н И К А 

суспільно-політичного місячника 
З М І С Т : 

Н. К. — 3. V V А світ мовчить: В. Г — Нотатки о>л 
такту 1 яг m такт; І Хорольськнй Мітом соціялі:іму при
крито колоніальні ПЛІШИ; С Килимник — Носковсько-ук-
раїпсьвп віяна 1659 p.; П. Кізко — Нескорена література; 
М Щербяк Овшан-зілля; Ф Одрач Нічні иідпідини; 
М. Бутовнч Дитячі -lira; N N - До Історії голоду 1921-
192S на УкраГні; М. Чировський -т Інфляція; І В-к Про 

Ініціативу я „новим духом". 
Замовлення на1 передплату і $ 5 00 річної припм:ш 

V 1 S N Y K 
Р. О. Box 304, Cooper Station, New York 3, N. Y 

вживання апаратів рентгена в 
лікарських і д е й ти с тичннх 
канцеляріях до дійсно конеч
них випадків, головним чи
ном в тих пацієнтів, які мо
жуть бути батьками і мате
рями. 

О Л К И Я В П О Л Ю В А В 
МИКОЛА, А Л Е ПОЧИНОК... 

В частині вчорашнього ви
дання ,.Свободи" у поданій на 
цьому місці інформації про 
„Мисливську вечерю на Сою-
зігці" написано помилково, 
їло вечеря була приготована 
з оленя, якого вполював Ми 
ксла . . . Понеділок. На ділі 
оленя вполював справді Ми 
ксла, але Починок. Микола 
Понеділок також відомий в 
мисливському світі, але біль
ше з рибальства . . 

Ділюся сумною і болючою вісткою 
з Друзями і Знайомими, що 

З (5-го на 7-го квітня 1959 p., в год. 1:00 ночі, 
в шпиталі у WiUimantic, 

після довгої і важкої хвороби, 
підійшла у вічність, 

моя НАЙДОРОЖЧА І НЕЗАБУТНЯ 
Д Р У Ж И Н А , 

Надія Н А У М Е Н К О 
Похорон відбувся у WiUimantic. в п 'ятницю, 

10-го квітня 1959 p., в год. 9:00 рано. 
Прибитий невнмовнігм горем: 

МУЖ 

В П Е Р Ш У Р І Ч Н И Ц Ю С М Е Р Т В 
Нашого Найдорожчого та Незабутнього 

МУЖА, Б А Т Ь К А і Д І Д У Н Я , 

бл. і). Миколи 
КОМАРНИЦЬКОГО 

fiynuioro старшини Українських Січоиих СгрІЛМЦв 
та громадського діяча ни Рідних Землях та иа еміграції, 

Пуде відправленії 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА, 
в СУБОТУ, 18-іч) К В І Т Н Я 1959 р. 

в год. 7:30 рано 
в церкві гв. Юра — при "-їй вул. 

в Ню Порку. 
Дружина — АНАСТ.ЧСІЯ 
(-ким — БОГДАН І РОМАН 
Синова — СОФІЯ 
Внучка — МУСЯ 

Зпмігть квітів на свіжу могилу 

бл. п. АНТОНИ Г О Д О В А Н С Ь К О Ї 
дложив — $ 10.00 — на ЛУАДК 

Д-р ВАСИЛЬ КІНАЛЬ 

Особливо своєчасна і потрібна книжка 
Тількнніо нояиилась аПІрі:п зразкових промов І доповідей 

на березневі ШЕВЧЕНКІВСЬКІ СВЯТА, І також на 
РІЧНИЦІ 22-го СІЧНЯ t 1-го ЛИСТОПАДА 

М ШЛКМККВНЧ 

ВЕРХИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТИ 
Промови-доповіді. 

Кни:кка мас 160 сторінок. Ціна 2.00 дол. 
Замоиляти можна на адресу: 

„SV0B0DA' , Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

A. K. Івашко, Маямі $ 
H. .Мігаячук, Клівленд 
II. Андріішин, Клівлемд 
М. Гаврншків, ІІІикаґо 
Д. Шибам, Ніллім:пкмт 
Т. Чнкета, ДІтроЙт 
B. Здендяк, Морріс Плнг 
О. Середингькнй, Лігле 
Д-р М. Кріжаиовгькмй, 

Джемейші 
П. Іваштудн Л о т ' Ай. С. 
C. Ку.шинч, Гікгаіл 
П. Лвсюк, Сиракюз 
В. Осідач, Дірборн 
B. Левмцькнй, Скреигок 
П. Ю. Бурбело, Фііладі'лфіїї 
Н. Ьойчук, Колюмбус 
М. Корітць, Лот Аидж. 
C. Шевченко, Нм> Порі; 
0 . БІлецькиА,Фордг 
М. Лі-пеигон, Филпдо.іфія 
A. Прокофіїп, Торонто 
Н. Рубаш, Чегтер 
К. Вербнцькяй, Рівер Гров 
М. Гиспг.ька, Фліит 
М. С. Стефакськмй, Мігаїеал. 
М. Сош,і.ііі, Кліфтон Гтс 
II. ЛІЧ'ШШІИ, Спріиґфілд 
II. Мельник, От. Кетерінс 
Д. Олсксіоі;, БрІджпорт 
М. Польовий, Шккаго 
Д. Прмсяжшок, Річмонд 
С. Перун, Ию Брітейн 
L. Стороїч.инн, Річмонд 
Д-р П. Семенький, Августа 
К. Сімка, Кандор 
Л. Терти чий й, Форд Ситі 
B. Завольович, Клівленд 
A. Зейло, Балтімор 
B, Киїїко, Фнладелфія 
1. МокрннгькяЙ, Ірвінґтон 
І. Білецький, Довнерг Гров 
1. Чайківський, Детройт 
М. Дмнтрюк, Ніо Гейвеп 
И. 1 .юнацький, Вуш-акет 
Н. Гарагимчук, Рачеотер 
A. Годчак, Шккаґо 
І. Куниця, Шкґсггон 
М. Левицькяй, Шнкаґо 
Р. Кмшакевич, Шикаго 
Я. Козарук, Віровкен 
М. Козиревяч, Боффало 
М. Мату чин, Ст. Луїс-
B. Пій їм: In, Ч естер 
I. :і:ищь, Вал по. і 
A. ВерЛІцька, Флітвуд 
C. Вод. Лорейн 
<;. Валігунда, Ев ІСлер 
B. Галок, Торонто 
C. Чормомаа, Фнладелфія 
Ф. Савчук, Насґра Фоле 
Т. СкомгьккЙ, Ню Порк 
II. Спікула, ІІмтебург 
С. Сенько, Донора 
С. Рогач, Иоигставн 
Р. Ракочнй, Когове 
І. Столяр, Дітройт 
Г. Шабатуро, Пнтсбург 
Т. Стойко, І. Типі mm 
К. Спендак, Детройт 
Л. Сарабуи, БрІджпорт 
В. СМО.ЇШІСЬЦНІІ. Кембрідж 
П. Тнмечко, Клівленд 
Г. Тепленький, Клівленд 
І. (Viiln Шикаго 
М. Савчук, Джерзі Ситі 
B. Біленький, Бруклин 
C. Базнк, Лашіїї 
Т. Березюк, Дітройт 
С. Дзінко, Рачестер 
IJ. Двулят, Клівленд 
A. ДІмІтреньо, Шикиї о 
М. Дяків, Рачестер 
М. Дарчук, Нітсфілд 
L Чаас, І'ачехтер 
ЛІ. Чепак. Happen 
О. ЦІюито. Фкллделфія 
М, Хлопецьккй, Торонто 
B. Чубара, Рачостер 
ЛІ. Голінко, Трентон 

5.00 
4 00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

4.00 
І.00 
І.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.99 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 00 
і.оо 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.110 
і.оо 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

! Ю, Гераеимепко, Шнкаґо 1.00 
j Н. Грмцнк, Дітройт 1.00 

К. Галюка, Ню Порк 1,00 
і Ф. Гулька. Паеейк ІЛв 
j А. Гула. Лояг Ай. СмП 1.І0 
t І. Герелюк. ЛІоитреод І.0О 

В. Форогтина, Бруїитгаї 1^0 
ЛІ. Кіцера, ЛІейфілд 1.00 
П, Іванців, Брук.ііш 1.00 
М. Кікарчнн, Шикаго 1.0О 
Д. ЛІиквта, Лорейя 1.00 
В. ЛІитичий. Авбурш 1.00 
II. :іучанко. Ню Порк 1.00 
II. ЛІіиюр. Шнкаґо 1.00 
I. .Іодичка. Кліфтон 1.00 
Т. Лес-ів, Клівленд 1.00 
Г. Левко. Варрем 1,00 
М. Литвин, Ошава 1.00 
II. Легькін, ВІ.ік Бері 1.00 
ЛІ. К.ТНМОЧКО, Рачестер 1 4 0 . 
Б. Колннкошькнй, Моитреол lJjiQ 
Т Надзьо, Чсчтер 1.00 
І. Налар, Ст. Луїс 1.00 
В. Лоґуш, Ст. Луїс 1.00, 
В. .Марків, Ню Порк 1.00 
І. Москальчук, Олжфаат 1.00 
Г. .Ме.п.шіі:, Галкотед 1.00 

ЛІндзяк, Елмвуд 1.00 
М:ійданіький. ІПнклґо 1.00 
Мельник, РослілдеАл 1.00 
Ліу:інчмшки, Вайтстоа 1.00 
ІІІНУТ, Шнкаґо 1.00 
І lip VI, Люблін 1.00 

Орлик, ЛІедовбрук 1.00 
І. Пасічник. Клівленд 1.00 
Г. Пасічник, Амстердам 1.00 

Иаславськнй, Иілі:с Бері 1.0-0 
Пнтльованнй, Лішсіпґ 1.90 
НІніло, Шикаґо 1.00 
Покора, Пасейк 1-00 
Солеііькмй, ВЬлІнґ 1.00 
Шавалюк, Дітройт 1.00 
Ромашок. С. ДІрфІлх 1.00 

Рабкенич, Кміївлеяд 
Арх. А. ГеннадШ, Шккаґо 1.00 
Р. РуГ.льошьккй. CupcffToa 1.00 
P. Попович, Джерзі Cvrt 1.00 
ЛІ Петруняк, Шнкаґо 1.00 
I. Озорівськкй, Джерзі Снті 1.00 
К. Баліцькяй, Мояггреал 1.00 
II. Бродич, Честер \М 
В. Сорочак, Тсрривіл 1.00 
М. Вилка, Торонто 1^0 
Р. Иіленко, Балтімор 1.90 
Д. Зибігач. Седар Поле 1J0 
A. Звармч, Пнтсбург 1.00 
B. Зарічний. Торонто 1.00 
Лі. Улан, Ню Брітейа 1.00 
Т. ЛІиннк, Скреігтон 1.96 
A Jlpoiu, l 'ho Парк 1.00 
Лі". Дякун. Дітройт 1.00 
І. Д.ус-анівсккия. Асторі* 1.00 
Л. Стеткевич, Ню Порк 1.00 
Я. Шурі'от, Ліоігтреал 1.00 
І. ПІї:ільшік, Торонто 1.00 
ЛІ. Савіцький, Торонто 1.00 

. Савчнн, Фнладелфія 1.00 
Шевчук, Вотервліт 1.00 

Сан.піна. Балтімор 1.00 
Гула, РІчфІДд Спрію”с 1^0 

__. Ковалів, Мінлеаиоліс 1.00 
Д. Янковськнй, Міішіхшоліс 140 
Д Яковічук, Филаделфія 1.00 
ЛІ. Кашуба, Джерзі Снті 1.00 
Г. Новсм'Ільськкй, Ню Иорк 1.00 
Т. Опорні:, Озон Парк 1.00 
І.'Рудакевнч, Шикаґо 1.00 
І. Стадннк, Клівленл 1-00 
Д, ЛПтулІиеькнй. Амстердам 1.00 
B. Мазурок, Бруклжн 1.00 
К. Бабій, Иотакет 1.00 
C. Савчнн. Клівленд 1.00 
В. Гаврилах, Рачестер 1.0О 
Т. Олексин. Рачестер 1.00 

Р а з о м . . . . * 8ІВ.49 
Раніше проголошено $ 7,000.40 

Р а з о м $ 7,906.9а 

лггтіхіїххххгххххухттаттттттттттіттітті^ііппппг 
н У К Р А Ї Н С Ь К Е СТУДЬ:НТСЬКК О Б ' Є Д Н А Н Н Я 

„ З А Р Е В О " в Н Ю П О Р К У 
в л а ш т о в у г 

в суботу, 18-го квітня 1959 р. 
в гол. 7:30 ім'Ч. 

в приміщенні УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ АМКРИКН 
при 2 East 79th пул в Ню Порку 

ЧЕРГОВИЙ 
А К А Д Е М І Ч Н И Й ВЕЧІР 

присвячений 

Мазепинським Роковинам 
і ДОПОВІДДЮ 

проф. Володимира СІЧИНСЬКОГО — го.іовм ЮКОМА 
па тему „ЧУЖІШЩ ПРО М А З Е П У . 

ГОСТЯМ РАДІ ! 
УПРАВА 

ГТТ-Т^ТТТТТТТТТТГГТТУТТТТТТТТТТ1ГТ»ГТЄ^ 

УЙАГА УВАГА! РІДНИМ 
• у Р ІДНОМУ К Р А Ю -

НА ГІДНІ ВЕЛИКОДНІ СВЯТА 
цього року — в транні 

О Р И Г І Н А Л Ь Н І Л И С Т И д л я святочних побажань 
арт. мал . 

М. Анастазієвсьного 
Набути можна у всіх українських книгарнях I крамницях 

Америки ft Канади. 
Ціна листи — 10*. 

Комплет ЛИСТІВ — штук 12, за надісланням одного долара, 
вненлас відворотною поштою: 

М, ANASTASIJEVSKY 
569 So. Smith Ave. — ST PAUL 7, Minn. 

УКРАШСЬКИН НАРОДШШ СОЮЗ 1 „СВОБОДА'1 — ДО 
ТВЕРДИШ УКРАЇНЦІВ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ, ЯКІ МАЮТЬ 
ЗА СОВОЮ 60-ЛГТНЮ ІСТОРІЮ ІІРОВІДНИЦТВА В ПО
ЛІТИЧНИХ, КУЛЬТУРНИХ ТА с о ц і а л ь н и х ЗМАГАН. 

НИХ НАШОЇ ІМНТАЦЛ В AMEPHHL 

J 

Д-р ЮРІЙ К У Ш Н І Р 
Л І К А Р — СТОМАТОЛОГ 

— повідомляє про — 
— > В І Д К Р И Т Т Я СВОЄЇ < — 

ДЕНТИСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 
прн 

205 Е. 10th Street — (близько 2-ої Еве.) 
в Н Ю П О Р К У . 

Приймас. пацІонтів кожного дня, дЛ попереднім 
лголошеняям. 

Телефон: ALgonquln 4-0390 



• П Р А Ц Я 
ш PROFESSIONAL HELP 

Українська Католицька 
Ііарохія Сош. Св. Духа 

в Акрон, Огайо 
— пошукує — 

ДЯКА й ДИРИГЕНТА 
який був би рівночасно поміч
ною сялгоо у веденні суботньої 
парохіяльяої школи. Платня 
після умови. Заінтересованим 

слід писати на адресу: 

HOLY OHOST UKRAINIAN 
CATHOUC CHURCH 

185 Abel Street 
Akron II, Ohio 

— • • > ' 1 1 ' — : — 

• П Р А Ц Я 
• HELP WANTED MALE 

• 
• 

ДОГЛЯДАЧ 
при чищенні вікон. 
15 25 Whitehall Street 

NYC. Room 210 
bctw. 3 5 P.M. 

LEATHER RECOLORERS 
and 

REF1NISHERS 
Must be experienced. Steady 
" employment. Salary open. 

Apply: M. Catalano 
303 Cherry Street 

or call OR 7-1870 for appointment 

Wanted 
SUPERINTENDENT 

Flatbush Area 
Modern 35 family apartment 

House. Lovely 3 room apart
ment All utilities plus good 

salary. Call — in Brooklyn 
MAin 4-9888 

MACHINISTS 
"D" man who had some experi

ence with bench епш'пе lathe. 
Should be able to make uncom

plicated set-ups and read 
blueprints. 

Work in modern, new 
Air-conditioned plant. 

Edgewood 36000 . ExL 222 

Whitebousc Products, Inc. 
in Brooklyn, hae onenings for 
Campbell Machine Operators A 
Clicker Cutter*, familiar with lea
ther work. 5 day, Union salaries 
depending on experience and abil
ity. Steady. Applv: 3*0 r-'urman 
St- (hear Buro Hail). Interviews 
§—12 A.M. 

K N I T T E R S 
Circular Rib A Flat Machines. 

Experienced only. 
Day - Night Shifts. 
Steady Employment. 

Call: WA 4-391S 

MACHINISTS — MECH. 
! б years experience with basic 
knowledge for general machine 

shop. 
AJI around, layout, fabrication. 

floor and bench. Also same 
electrical experience 

Call: SP 7-3360 

• П Р А Ц Я • 
• HELP WANTED FEMALE • 

NURSES — 
Afternoon it 

RN'S — LPN'S 
Midnight Shifts. 

Per Diem vf Staff. Also Nurse-
Aides, all shifts Modern nursni; 

home in Parxchceter Area 
Phone: TY 2-6600 

COOK — H O U S E W O R K E R 
Excellent Cook, experienced. 

No heavy cleaning, recent 
references, ov\ И room, bath. 

T-Y. Good salary. 
Cedarhui-st. L. 1. 

CE 9 5553 

ENVELOPE OPERATORS 
Experience necessary 
for Plunger Machines. 

Union shop. 
All Company Benefits. 

Salary open. 
Call: Mr. Marsala • • 

AL 5-0186 

NURSES — REGISTERED 
PROFESSIONAL 

ALL SHUTS OfEN 
Differential Paid on Evening & 

Night Shifts 
Maintenance available if so desirei 

Excellent Personnel Policies 
Voluntary psychiatric hospital — 

with School of Nuretng. 
Salaries depending on experience 

and ability. 
Wire, write, or phone bef. 8 PM 

DIRECTOR OK NURSES 
ST. VINCENTS HOSPITAL 

240 North St.. Harrison. N. Y. 
Phone Rye 7 0 5 0 2 

OPERATORS 
WANTED AT ONCE 

Experienced on custom shirts. No 
section work. Steady work 6: Good 
salaries. Apply 

K VVRAGOE 
48 W. 4tJtb St.. N. Y. C. 

JC 2-4662 

LABORATORY 
TECHNICIANS 

Nights. Experienced Only. 
Salary open. 

Good Personnel Policies 
lull Time, Steady Position. 
Wire, write, call, or apply 

PATHOLOGIST 
DOCTOR'S HOSPITAL 

320 W. Merrick. Frccport, L. I. 
or call Freeport 8-8500 (Ext 7) 

T Y P I S T 
Must be experienced 

for local Trucking Organization 
in industrial area. 5 day week 
Salary depending on experience 

and ability. Apply: 
MUNICIPAL WAREHOUSE, Inc 

190 3rd Street 
UL 5-4101 

NURSES — R. N. & L .P. N 
TOP PAY. 

Afternoons, Good Personnel 
Policies. 

Apply 
34 W. 74th Street 

SU 7-3060 

BUY U 3 SAVINGS BONDS 

$1.25 

52.50 
53.00 

52.00 

$1.00 
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КНИЖНОВІ новини 
Яр. РУДНИЦЬКІШ: 

З подорожей по Канаді 1940—1959 
Олена ЗВИЧАЙНА: • • - -

Страх — роман у двох томах, ч. 1. 
(в друку) ч. 2. . . . 

Володимир СІЧИНСЬКИИ: 
Іван Мазепа — людина і меценат 5100 

Микола ШЛЕМКЕВНЧ: 
Верхи життя і творчосте — промови-

доповіді 
Леся ХРАИЛИВА: 

У темряві — нариси 
Леся ХРАПЛЙВА: 

Вітер з України — оповідання та казки 
для дітей 52.00 

І Стелаж САМГИЛЕНКО: 
Дні слави — спогади 52.00 

Євген МАЛАНЮК: 
Остання Весна — поезії 51-50 

ЮрШ БОРЖАВА: 
Від угорської Руси до Карпатської 

України 0.65 
Микола ВАПДА: 

Великий Пробудитель Закарпаття — 
в пам'ять 150-літнього народження 
о. Александра Духновича 0.60 

Належність А книжки слати ТІЛЬКИ чеками або 
поштовими переказами: 

S V O B O D A 
Р. О. Box 346 — JERSEY CITY, N. J 

auiBu»wax ДВмб^/?їч/?^/Ач/^ч/Р^^^/Аь/ЯківЬД^'ЯЬЛВл/бЬ/ІіЬЯЬ/б^^^/в 

Зміна адресі 
До Адміяістрацгї „СВОБОДИ". 

вТ-83 Grand Street 
IP. О. Box 346) 
JERSEY а т у , N. J. 
Долучаю 10 центів — прошу аміннти мою 

адресу* 
Моя ОТАРА адреса буяв і 

ЧЩЗЛО ВТДЛДЛУ (якщо член УНО) • 
Ьґй І пріаватдв - •... . . — 
Адреса .— 

Мва НОНА адреса 
*ОГІ І 8Т43Я*Д» 

Дискусійний Вечір „Овиду" 
Використовуючи побут на 

Конгресі УККА у Ваишнгтоні 
редактора и видавця ..Овиду" 
п. Миколи Денисюка, місце
вий ВІДДІЛ УВАН влаштував 
дискусійний вечір з доповід
д ю госта 23-го лютого в го
стинному домі професора Ол. 
Повстенка. 

Ред. М. Деннсюк накреслив 
тло української діпсности в 
аспектах освіти й науки, полі
тики та мистецької творчости. 
Порушені справи доповідач 
насвітлював по лінії, що її 
заступас у видаваному ним 
юке д е с я т и н [>ік" журналі 
„Овнд". 

Всупереч опінії про розбит
тя українців п. Деннсюк твер
дить, що українці сьогодні 
огУєднані свосю дієвою наста
новою і на багатьох відтин
ках перейшли з дефензиви в 
офеязиву. Сьогодні кожний 
українець, як член у ж е скри
сталізованої національної спі
льноти всюди боронить гідно 
української рації. Це роблять 
українські учні в народних і 
середніх школах, студенти, 
доценти н професори на висо
ких школах, українські робіт
ники при фабричних станках, 
українські урядовці, купці, 
промисловці,інженери, лікарі, 
священики ТА інші, всі у сфері 
свого діяння. Ми с учасника
ми лише єдиної української 
самостійницької політики, що 
ц заступають всі без виїмку 
установи, організації і партії. 
Наші політичні партії не с 
гірші від партій інших наро
дів. Кожна з них на своєму 
відтинку вдержує спільноту в 
мобілізаційному стані, а на
зовні однаково й послідовно 
боронить українських само
стійницьких позицій, хоч і не 
сконсолідовано. На думку до
повідача, полюси політичного 
розпорошення звужуються, бо 
як ще донедавна було біль
ше претендентів д о репрезен
тації українців чи У країни, так 
сьогодні розгра в тій площині 
відбувається в загальному вже 
лише між політичними пар
тіями збльокованими в УН-
Раді з одного боку, та органі
заціями Визвольного Фронту 
з другого боку. Між ними вже 
також заісновують прояви 
співпраці на форумі різних 
теренових репрезентативних 
установ, подібно як це діється 
в УККА. 

Не зовсім переконливо про
звучало на перший погляд 
твердження п. Денисюка про 
існування якостево доброго 
українського читача. Всупе
реч іншим він мас свої аргу
менти. На його думку укра
їнський читач у ж е виробле
ний і шукає добрих літератур
них творів. Такі твори як 
,,Жаїра" Ольги Мак чи ,,Буй
ний вітер" Івана Багряного не 
затримуються на книгарськнх 
полицях. Після появи першо
го тому „Страху" Олени Зви
чайної, читачі весь час запи
тують, чи- ще нема другого 
тому? 

Явище, що ми не маємо лі
тературного журналу , що бу
ло стверди:ено на з'їзді пись
менників, на думку доповіда
не є викликане браком чита
ча, але браком літературної 
продукції. В усіх без вишку 
журналах ми не стрічаємоше-
деврів української поезії, ані 
доброї новелі. Причина цього, 
— за твердженням М. Дени
сюка, д у ж е проста - поети 
не пишуть поезій, письменни
ки не пишуть новель. 

Щ о д о самого „Овиду", його 
видавець характеризує, як су
то політичний журнал. Полі
тичного характеру „Овндові" 
надають не тільки статті з по
літичною тематикою, але й 
мистецькі твори та інші мате
ріали він зараховує до сфе
ри політики, так як і прияв-
ність кожного з нас на емі 
грації є політикою. „Овнд" у 
своїй політиці нікого не дне 
крнмінус, ані нікого не про
мовчує, а навпаки популяри
зує українських політичних 
діячів та їх самостійницьку 
діяльність. . 

Видавництво мало певні 
технічні труднощі на новому 
місці, але в останньому часі 
успііино наладнус свою пра
цю Ге почало вже книжкову 
продукцію. Д р у к у є тепер тво
ри чотирьох сучасних авто-

ріп (Л. Храпливої, 3 . Дончу-
ка, М. Ковалевського ft І \ 
Лагодннської) та приступило 
до перевидання Повного Ви
дання Творів Тараса Шевчен
ка (до століття його смерти). 
що було видане перед війною 
Українським Науковим Інсти
тутом у Варшаві під редакці
єю Павла Зайцева з допов
ненням найновіших дослідів 
шевченкознавства. Д о ' спів
праці при перевиданні творів 
Шевченка запрошено всіх 
що є до осягнення - колиш
ніх співробітників першого 
видання та нових авторів 
шевченкознавців. 

Після доповіді відбулася 
дискусія - обговорення „Ови
ду". В дискусії звернено ува
гу на те, що ,,Овид" з перене
сенням до З Д А багато вигр:ів. 
Бракує в ньому щ е мистецької 
частини. Лицем ж у р н а л у не 
мусить бути політичне кредо 
й треба берегтися перед .полі
тичними дебрами. Хочеться 
бачити в журналі матеріяли з 
нашої давнини та історії, бо 
на них будується світогляд 
нової людини. Це думки проф. 
Ол. Повстенка. 

Проф. П. Одарченко дора
д ж у є пропагувати українське 
народне мистецтво, але побо
рювати халтуру й приміти
візм. Треба вітати ініціативу 
повного видання Творів Шев
ченка, але треба його реалі
зувати з нашими видатними 
шевченкознавцями, зокрема з 
текстологами. В и д а вництво 
повинно звернути увагу на 
гідне відзначення річниці Ле
сі Українки — 1963 і Ми
хайла Коцюбинського — 1964 
року. Проф. Одарченко дора
д ж у є цілу ннзку авторів, що 
могли би причинитися д о роз
будови журналу . 

Ред. Д м . Корбутяк одобі>юс 
засаду не в'язати журналу з 
одною партією, бо партійний 
ярлик заломив би його, та по
діляє думку, щ о рівень ми
стецьких творів і літературної 
критики залежить від наяв
ності! талантів. Д о б р а публі
цистика оживлює журнал-До-
раджус робити в кожному чи
слі резюме змісту в англійсь
кій мові. 

Інж. В. Потішно вважає, що 
журнал найбільше виграв, що 
не пішов на політичну одно
бічність. На жаль , картина 
консолідації не с ідилічна 
Політичні середовища помітно 
спростачуються в примітивну 
масу для маніфестації. Інте
лігенція туди не п ішла й не 
приймяс участи в політичній 
грі й залишається п о з а гаряч
ковими політичними середо
вищами й це відбивається.та
кож на УККА. 'Дораджує ви
дати збірник творів Ол. Олеся. 

І. Титаренко, київський ви
давець з 1910 років, вітає ви
давця на чужині. Прикладами 
з своєї видавничої праці звер
тає увагу, щ о праця видавця 
на рідних землях все могла 
бути вндайнішою, бо відбува
лася вона в інпгих умовцнах. 
Контакт з читачем — це важ
лива справа. 

Арт. мал. М. Ррнгоріїв про
аналізував графічну сторінку 
журналу . „Овнд" як і всі ін
ші журнали зовнішнє такі са
мі, як б у л и журнали 20 років 
тому, покутує в них переста-
ріла, стандартна техніка, тоді 
коли легко можна нблизнти 
ж у р н а л до форми західніх 
журналів, чого доказом мо
жуть бути два числа „Овиду" 
оформлені Б. Крюковим. 

Дискус ію закінчила молода 
авторка Інна Пошиваило по
радою, що журнал і видав
ництво виграють найбільше 
перенесенням свого осідку З 
ШнкаГа до Ню Иорку. 

Ред. М. Деннсюк подавав 
ще відповіді на ставлені зали
ти й вияснення на порушува
ні справи в ході дискусії. На 
запит у справі гонорарів, від
повів, що в своїй видавничій 
практиці старається оцінюва
ти працю автора не менше як 
ціну паперу чи друкарської 
машини. ао 

ВІТАЮТЬ НОВОГО ГОЛОВУ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
КОМІТЕТУ 

• Податкові уряди пригаду
ють, що 15-го квітня зажІИЧУ* 
сться термін плачекия стейтово-
го і федерального податків. 
Особи, що платнтимуть подат
ки, після цього терміну, мусітн-
муть додатково платити відсот
ки від загальної суми податків. 

На світлині зліва бачимо нововнбриного голову Республікан
ського Кранового Комітету сенатора Трастона Б. Мортона 
якого представляє кол голова того ж Комітету Мід Ллкори. 

Всередині пані Мортон. 

Совєти вислали новий корабель курдів 
і 2 кораблі зброї до Іраку 

ОГОЛОШЕННЯ 
В І Д Д І Л І В 

Українського Народного 
Союзу 

НЮ ПОРК, Н. И. — Місячні 
Збори 117 Відділу „Запорозької 
Січі", відбудуться в суботу, дня 
18-го квітня 1959 p., в год, 7-ій 
веч.. в Народному Домі — 140 
Друга Евеня. в кімн. ч. ЗвЛІІ. 
Просимо всіх членів з'явитися 
на Зборах. — С. Кучма, преде; 
В. Калина, секр. 

ТРЕНТОН, Н. Дж. — Пові
домляється усіх членів Т-ва 
..Запорозька Січ"., Відд. 245 їм. 
В. Хмельницького, Що -Місячні 
Збори членів відбудуться' а су
боту. 18-го квітня 1959 p.. в 
год. 8-ій веч.. в залі укр. кат. 
паром і при 1195 Дуц Евс. — О. 
Гой шок. голова. 

ФІІЛАДЕЛФІЯ, 11». - 397 
Відд. повідомляє своїх членів. 
що побір вкладок буде в субо
ту, 18-го квітня 1959 p.. від год. 
3-4 по пол.. і в неділю, 19-го 
квітня 1959 р. від год. 12-1.30 
впол. Пригадуємо, що члени с 
зобов'язані сплачувати вклад
ки точно, щоб не наражати се
бе на суспендування. Висилає
мо тільки ті вкладки, які члени 
вплатять. І. Скочиляс, гол.; 
О. Штогрин. секр. 

48 Е. 7th SI. 
New York City 

Td-.jGR 3 3550 
ПРИБОРИ 

для ПИСАННЯ ПИСАНОК: 
фарби, писальне, віск 

(комплет — 2 д о л ) . 
• ^ ! ' 

FARMS FOR SALE 

Каїро. Вже другий з 
черги корабель з озброєними 
курдами вислано з Одеси че
рез Суезький канал *до ірак
ського порту Ваара в П е с ь 
кій затоці. Яких 10 днів тому 
855 курдів переллнло тією са
мою дорогою кораблем „Гру
зія", теперішній транс
портний корабель називаєть
ся ,,Аргун". а два кораблі -
..Ставрополь" і , .Гафан" — 
повезли зброю. Совстські н 
іракські чинники заперечу
ють, наче б курди були вій
ськово вишколені в Совстах 
та везли зброю і були на
справді совстською військо
вою допомогою для прокому
ністичного режиму генерала 
Кассіма в Іраку. Однак Се-

редньо-східня інформаційна 
агенція в Каїро підтримує да-
і.нс твердження, що ці транс-
погтн курдів знаходяться під 
командуванням шрїха Муста-
фи Барзані, який перейшов 
політичний і військовий ви-
ц,кіл в Москві та вже в 1916 
році підняв був з підтримкою 

збоку Совєтів повстання кур-
; в в Ірані й Іраку. Після 
..давлення того повстання, 
гін утік був до Совєтів а те
пер вернувся за згодою від 
уряду Кассіма до Іраку, щ о 
обіцяв курдам автономію. Ці 
курДійські військові частині* 
мають етапі за тверджен
ням єгипетських джерел — 
форпостом совстської армії на 
Середньому Сході. 

Сенатор Кейс пропонує запросити Даляй 
Ляму в гостину до ЗДА 

здраматизус наші зобов'язан-Вашннгтон. — Республікан
ський сенатор) із Ню Джерз і 
вислав листа до діючого дер
жавного секретаря Крістіяио, 
А. Гертера, в якому рекомен
дує запросити в гостину до 
З Д А релігійного і політично
го провідника Тибету Даляй 
Ляму. Сенатор Кейс пише а 
своєму листі: , ,ЗДА, як про
відник вільної світової коалі
ції, дійсно щиро цікавляться 
боротьбою за рівні права, де б 
вена не велася. Сміливе зма
гання Д а л я й Лями і його на-
реду протиставитися комуніс
тичному вмішуванню прига
дує нам ще раз, що між наро
дами світу існує бажання волі 
і національної чесноти". З Д А 
МСЖуть задемонструватн епос 
співчуття до тибетського на
роду тим способом, що запро
сять „Даляй Ляму відвідати 
цю країну, якщо він цього за
бажає. Це, на мою дум::у. 

н і до аспірації! і ідеалів віль
ного світу". — закінчив свій 
лист сенатор Кейс до діючого 
державного секретаря Гер
тера. 

В І Д З Н А Ч Е Н Н Я 
Цього місяця відбулася в 

Понкерсі третя річна ,,Ион-
керська Наукова Вистава", я-
ка охоплювала всіх ученнків 
середніх шкіл нашого міста, В 
ділянці фізики для старших 
ученнків здобув найвищу на
городу уч. Юрій Кіналь, енн 
др-стза В. Кіналів. відомих 
громадян нашого міста, пере
магаючи 700 конкурентів. Уч. 
Ю р т Кіналь також, у мину
лих роках здобув відзначен
ня з ділянки фізики і радіо
техніки. 

Місцевий ,,Гсральд Стейтс-
мсн" помістив велику знимку 
його та 3-ох інших відзначе
них дівчат і хлопців з інших 
груп. С. К. 

flїgj=ь^^^^^fr^^^^^^^-^^xs^^^^ 
Платон СТАСЮН 

ВІДОМИЙ КУПЕЦЬ з ШО ПОРКУ 
написав книжку 

„В НОВОМУ СВІТІ" 
(СПОМИНИ І ДУМКИ БИЗПЕСМЕІІА) 

Ціна — 5 2.50 

Р. О. Box 346 

Зямоаллтж: 

S v о b о d а 
Jersey City З, N. J. 
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І1АТКРСОН, Н. Дж. — Т-во 
ім. Т. Шевченка. Відд, 64, по* 
відомляс, що Місячні Збори від
будуться -в суботу, 18-го квітня 
1969 p.. в год. 7:30 веч.. у В(-
нярського. Просимо всіх прий
ти на Збори. — І. Бурний, секр. 

ДГГРОПТ, Мати. — Б-во св 
о. Миколам. Відд. 175, повідом
ляє, всіх своїх членів. Що Місяч
ні Збори відбудуться в суботу. 
18-го квітня 1959 р.,' в год. 7-ІЙ 
веч., в залі УНДому — 4655 
Мартин пул. Проситься всіх 
членів прибути на час, бо г. 
важливі справи до полагоджен
ня, як також вплатити свої мі
сячні вкладки. Довгуючих чле
нів проситься, щоб прибули на 
Збори й вирівняли свої залеглі 
вкладки, щоб не наразити себе 
на суспендування. — Т. Гри-
цая, предс.; L В. Іванчук, секр., 

ПЛЕПНФІЛД. Н. Дж. — Т-во 
їм. І. Франка Відд. 372, подас 
до відома членам місцевим 1 по-
замісцевнм. що Збори відбу
дуться в суботу, 18-го квітня 
1959 p.. в год. 8-ій веч., в Іґл 
Голл. 210 Church St. Управа за
прошує членів І членкннь при
бути числені*' на ці Збори, ' В 
програмі яких буде: устійнен
ня дати Дня І .місяця, в ЦІЛІ за
гальної знімки всіх членів для 
ювілейного календаря УНСою-
зу I960 році та- справа влашту
вання Товариської Забави або 
Пікніку в літніх місяцях. -— П. 
Шило, секр. 

Ставайте членами Українського 
Народного Союзу, а тим самим 
І сдіввласшпсами 22-мільнонопо. 

го майна організації! 

f 
Посмертні Згадки 

Іван ДЕМЧІІК, — довголітній 
член Т-ва „Українські Січові 
Стрільці". Відд. 44 УНСоЮзУ 
в Нортгемптои. Па. та довго
літній контролер Т-ва, помер 
по короткій недузі 20-го бе
резня 1959 р. Покійний оса-
ритив дружину, 5 синія, 1 
доньку та кількох внуків. По
кійний походив із села Тура, 
пов. Броди. ЗаХ. Україна. По
хорон відбувся 28-го березня 
1959 р. у греко-кат. церкві св. 
І. Хрестителя, при участи Ро
дини, Знайомих 1 Членів міс
цевого Т-ва. Покійний ціле 
життя займався кравецтвом 
І був добрим солідним І обо
в'язковим членом. — В. П. II! 

Друг Л. Д. 

Мнхаїл МАРТПНЯК — 
Б-ва Сош. Св. Духа, Віт. 108 
У Союзу в Лейквуд, Огайо, 
помер дня 25-го лютого 1968 
року. Покійний походив із с. 
НішіатнчІ, пов. Перемишль. 
Полишив У смутку дружину 
Марію, дві доньки Аняу 1 Со
фію, трьох синів, Володими
ра, Емілія 1 Мироиа, одного 
зятя, S невістки, двох внуків 
та двох братів, Антона у ЗДА 
І Володимира в Канаді. По
хорон відбувся при участи 
Родини І Приятелів з україн
ської кат. церкви св, an. Пет
ра І Павла, а опісля на кат. 
цвинтар па Парна. — Вічна 
Пому Пам'ять. 

М. Сіліко, секр. 

Т А Р З А Н , ч. 4242. Чи він пішов д а л і ? 
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Найближчого дня Тарзан 

вже вів звичайне військове 

життя. Він завжди був спо

стерігачем, під час вартової 

служби, стріляння, вправ . . . 

А л е до самої вечері він не 

вспів побачити Сама. Чи той 

хитрий ворог знову йому ви-

с м и к н у в м ? 

ПРИБУТКОВА ЯСЧІІА 
І КУРЯЧА ФАР.МА 

Всі модерні будинки 33.000 sq. 
Н. Автоматичне харчування. 
14,000 тепер носких курей. 120 
пачок 1 більше тижнево. Гар
ний модерний парово огріваний 
Дім, 4 ппарт.. один 7-кімн.. два 
3-кіин. і один 2-КІмн. Також 2 
літні кятеджі для гоїтей. Гар
них 17 акрів. Тінь і овочеві де
рева. Ідеальне для вслнкоі ро
дини або спільників. 

HERZ0G REALTY 
250 Broadway, Mbnticcllo, N. Y. 

Telephone 719. 
Ціна $65,000. готівки $20,000. 

• BUSiNfcSS OPPORTUNITY • 

ШВЕСТУДІХЕ В КРУГОЛЬШ 
Нагода до Інвестування в най
більш популярній і дуже скоро 
розвішеній , ерортовій Індустрії 
8 Америці. Модерний 36 плят-
формопнй кругольний центр бу
де збудований в першокласній 
околиці північного Ню Джерзі, 
біля велнкрго'шляху ( I S . high
way). Населення околиці б ве
лике і швидко побільшується. 
Дуже добрі проспекти на роз-
ріст 1 побільшення капіталу, 
включно з"'великим заробітком. 
Інфляція'цс мас впливу на ін
терес. За Дальшими інформа-
ціяин пишіть: 

U-B0WL * 
Box 112 

Pomptoh Lakes, N. J. 

• K B Н Ж Б И 

,Я 4AG 
І ЦрОСТОРІ" 

ч . П'сса 
Ц і н а $2.0* 

• i b V O B O D A " 
P. О. Box 348, krsev City 3. N. I. 

НОВЕ ВИДАННЯі 4 
В. .АНТОНЕ НКЛ-
ДАВИДОІШЧА 

' 5ЙМЛЕЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ 

Збірка мистецьких репорта-
жш а подорожі по Україні 

а 20-нх роках. 
Кнвжка а гарпій полотняній 

оправі,- 164 сторін. 
* Ніна $1.70 

Вимовляти: 

"S V O В О D А" 
83 Grand St., Jersey City 3, N.J. 

Д. ГуменвоІ 

Діти 
ЧУМАЦЬКОГО 

ШЛЯХУ 
: Г У - Й к т 
i W $2.60. 

Замовляти: 
" S V O B O D A " 

P. О. Box 346 
JERSEY CITY З, N. J. 

ГРАМАТИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 
—0- зладнв :— 

О Л Е К С А Я Д Е Р ПАВЛЕНКО 
і Це підручник для серед

ніх шкіл і для само
освіти. 

— Шва $2.00 — 
Замовляйте у: 

•^УОВОВА" 
Р. О. Box 346 

Jeree> City З, N. J. 
І ******* -її. Вав - - - - - - - — - r u f r i i t 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуг*'ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Service* Are Available 
Anywhere In New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRVINGTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
E S M X 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УКР.ДОГРЕБІШК 
Займається похоронами 

a BRONXr BROOKLYN. NEW 
YORK, і о к о л и ц я х 

Контрольопппл те»пи*раттря. 
Модериа кагілмпя до ужитку 

, ..**>ром. 

Peter Jareitta 
1?9 БАІ5Т 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: ORclmrd 4-2568 




