
81-ИЙ КОНГРЕС ЗІБРАВСЯ НА 
НАРАДИ 

Вашингтон, 3 січна. — Сесія 81-го конгресу, заповіджена 
на полуднє сьогодні, була призначена тільки на формальне від-
крнття конгресу, одначе провідники обох великих партій за-
здалегідь приготовили матеріал, щоб зазначити різниці у сво-
їх поглядах. Заки президент^-^ 
Трумав виголосить свою про-
мову про Сгай Нації в середу 
4 січня, республіканські про-
відники жгоЛосять законопро-
єкти для знижки федеральних 
податків. Це має бути засто-
рогою республіканців перед 
можливим змаганням адміяі-
страції до підвишкн податків у 
біжучому році . 

Крім того сенатор Роберт А. 
Тефт, республіканець з Огайо, 
приготовляє постійну акцію 
своєї партії' за знижку вндат-
ків федерального уряду, а го-
ловно до того, щоб зредукува-
тв дефіцит в'бюджеті на най-
ближчий рік; який мав би ви-
нестн два біліони долярів. 

Про зміст промови президен-
та, яку він має виголосити в 
середу, говорять різно, одначе 
загальне переконання таке, що 
в ній не буде надзвичайних но-
востей. 

Як звичайно, так і тепер, чле-
ни конгресу` зосереджують 
свою увагу на організацію са-
мого конгресу і різнородних 
комісій.. Головно йдеться про 
вибір провідників у комісіях, 
б о КОМІСІЇ. ЧЇДГРТОПттвіл-гу, 3RKO-
нодавствб. Тому, що до конґре-
су прийшло кілька нових сил, 
вони можуть внести нові ідеї у 
нарадах комісій. 

ГУВЕР І ТЕФТ ЗА ОБОРОНУ 
ФОРМОЗИ 

Вашингтон, 2. січня. — Колишній президент Герберт 
Гувер і сенатор Роберт А. Тефт візвали Злучені Держави до 
оборони острова Формози, на якому примістився національ-
ний уряд Китаю. Вони дораджують вжити американської воен-
ної фльоти, якщо зайшла б# т -

РЕДАКТОРИ ПЕРЕДБАЧУ -
ЮТЬ ДОБРОБУТ В 1950 Р. 

Чотирнадцять редакцій ве-
ликих американських щоден-
ників виголосили по радіо4 з 
з нагоди Нового Року погляд, 
що 1950 рік принесе добробут 
в Америці, посилення бороть-
би проти комунізму закордо-
ном і важливі рішення в еконо-
мічних справах. Видавці ѓа-
зет на Середнім Заході висло-
вили погляд, що атомова бом-
ба буде відстрашуючим чинни-
ком проти Совстів і тому 1950 
рік буде роком миру, а не 
стріляної війни. Газети зі За-
хідного побережжя передбачу-
ють поворот до релігійного 
життя, а газети з південних 
стейтів думають, що надійшов 
час на більше консервативну 
політику в Злучених Держа-
вах. 

ЗА ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ 
СЗТЕИТЮ. 

Олбені, Н. Й. — Губернадор 
Тамес Дюї приготовляє плян 
оборони стенѓу Ню Иорк перед 
можливим нападом ворога а-
томовою бомбою з повітря. Цей 
плян він виявить у промові 
прн відкритті стейтової легіс-
лативи в середу 4 січня. У пля-
ні передбачується право еваку-
ації цивільного населення з ве-
ликих осередків, щоб можна 
було успішно переводити обо-
ронну акцію. Точний плян 
має бути зголошений в легК 
елативі впродовж найближчих 
двох тижнів. Подібну оборону 
акцію приготовляють ще 12 
інших стейтів.' 

СТРАХ ПЕРЕД БЕЗРОБІТ-
ТЯМ МИНАЄ. 

Вашингтон. — Після захн-
тання правильного стану в ро-
бітничнх затрудненнях і хви-
левого безробіття, можна зав-
важнти зворот до постійного 
затруднення- робітників у про-
мислі упродовж 1^50 р. Пер-
шнй раз після війни кількість 
безробітних улітку минулого 
року перевищила цифру 4,-
000,000, одначе з кінцем 1949 
р. це число` впало. Найвища 
кількість джабів після війни 
припала на'чіередину 1948 р. і 
тоді було затруднених 61„615,-
000 осіб. Два місяці пізніше 
це число почало, меншати. 
ВІД вересня 1948 до вересня 
1949 р. число робітників в про-
мнслових шдприємствах упало 
на 1,250,000.' У серпні можна 
було вже зявважати набір но-
вих робітників. З кінцем 1949 
року безробіття 3HOBJ5 зросло, 
одначе це'є нормальне явище 
з кінцем кожного року. У січ-
ні ft лютім, як передбачують 
фахові знавці, роботи зростуть 
наново і будуть постійними. 

ВІДНОВЛЕНО КАПГГОЛЬ 
З 1793 РОКУ. 

Фнладелфія. — Упродовж 
кількох останніх місяців від-
новлено історичний Дім Морі-
са й город коло нього та від-
крито йото для відвідин пуб-
лікн як національну памятку. 
Цей дім був капітолем Злуче-
них Держав за часів Джорджа 
Вашингтона в 1793 р. а. в 1794 
р. служив йому за літню резн-
денцію. Крім дому Вашингто-
на в Мавнт Вернос, це є єди-
ний дім, у ўякому мешкав ко-
лись Вашингтон, що остався 
незнищеним. Дім стоїть прн 
5442 Джернантавн евеню про-
ти площі званої Паркет Сквер. 
Він був незамешкалий довший 
час. У 1948 р. остання влас-
тнтелька дому, Маріот Морріс, 
записала його на власність 
Злучених Держав. Його від-
новлено коштом $20,000 у та-
кому виді, як він був за часів 
Вашингтона. . . 

—, а 
ПОМЕР РОБЕРТ РШГЛШГ, 

ВЛАСНИК ЦИРКУ. 
Сарасота, на Флориді. — Ро-

берт Едвард Рінґлінґ, предсід-
ник корпорації циркового під-
приємства Рінґлінґ Вродерс 
енд Варнум енд Бейлі, помер 
від удару серця в 52 році жит-
тя. Небіжчик був закоханний 
у музиці і студіював оперу. 
Покінчивши студії музичні зі 
ступнем доктора музики,, він 
виступив у вщі 24 літ в опері 
Травіята в Бруклині Екедемі 
оф Мюзік в 1922 р. як теноро-
вий співак. Після кількох ро-
ків він пішов до цирку, в яко-
му був інвестований родинний 
маєток. Його музичний талант 
помагав йому у веденні цир-
кових вистав. 

џ 

РОДИНА ДЮ п о н д с в я т -
КУВАЛА 150-РГЧЧЯ СВОГО 

ПРИЇЗДУ В АМЕРИКУ. 
Кеняет Сквер, у стейті Пен-

силвенія. г— У навеЧерія Но-
вого Року, 31 грудня 1949, зї-
халося до родинної палати 
дю Пондів 632 члени цієї мі-
ліонерської родини з цілого 
світу, для вщсвяткування 150 
річчя прибуття Пієра дю Пон-
да з Франції до Америки. Це 
другий подібний зїзд. Перший 
був у сторіччя, в 1899 р- -

потреба. Гувер у відповідь на 
запит сенатора Вилйема Нов-
ленда відповів листовно, що 
Злучені Держави повинні про-
довжувати признавати і під-
тримувати китайський націо-
нальннй уряд, а якшо зайде 
потреба, дати йому військову 
охорону в утриманні посідан-
ня Формози, а можливе теж і 
острова Гаййан. Подібне ста-
новище виявив і сенатор Тефт. 
Це мала б бути відповідь рес-
публіканських провідників на 
оприлюднені вісті, наче б пре- 'Нитку у висоті $3,385,000,000 
зидент Труман противився вій-
ськовій обороні Формози си-
лами Злучених Держав. . 

Гувер у своєму листі до сен. 
Новленда зќадав сім точок, які 
має на цілі оборона Формози. 
Це є: Створення муру проти 
комунізму на Пацифіку; обо-
рона Японії й Филипин; засто-
рога проти того, щоб китай-
ські посольства й консулати, 
стали гніздами комуністичних 
конспірацій; недопущення но-
вого постійного члена до Ра-
ди Безпеки в Обєднаних Дер-
жавах для пѓѓримќи комуніс-
тичиої політики; виключення 
участи китайських комуністів 
у формуванні мирового дого-
вору 3 Японією; втримування 
принаймні символу опЬру.'бо 
тоді ми матимемо базу для ўя-
тупќу південно-східної Азії; 
збереження надії, що Китай 
може стати колись свобідною 
країною. 

АМЕРИКА ВИДАЛА КОЛО,30 
БІЛЮНІВ НА ЧУЖИННУ 

ДОПОМОГУ 
Вашингтон. — Департамент 

торгівлі оприлюднив статисти-
ку постачання фінансової до-
помоги для різнАх закордон-
них країн від 1945 р. Показу-
ється, що загальна сума таких 
допомог дійшла до висоти 
$24,802,000,000. Коли до цього 
додати ще інвестицію Злуче-
них Держав у Міжнародний 
Банк для Реконструкції й Роз-

в Монетарнім Фонді, то разом 
ці видатки дійдуть до висоти 
$28,187,000,000. 

ГЕН МекАРТУР НРО ,ЛРА-
ВО НА ОБОРОНУ" ДЛЯ 

ЯПОНЦІВ 
Токіо, 3 січна^ Американсь-

кий головнокомандуючий на 
Далекому Сході, ген. Доґлес 
МекАртур, заявив в своєму но-
ворічному посланні, що Япо-
нія не зрезигнувала зі свого 
„незаперечного права на обо-

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬ-
ТУРНО-МИСТЕЦЬ-
КОТСУ життя в 

ню ИОРКУ 

Ню Иорк, 3 січня. Коорди-
нація мистецького життя в 
Нюйорській Метрополії успіш-
но продовжається. Відбулася 
низка вступних нарад, на яких 
були заступлені своїми пред-
ставниками різні галузі мис-
тецтва, образотворче мистецт-
во, література, музика і театр. 
Йде інтензивна підготовка до 
створення на теренї Ню Иор-
ку центрального культурно-
мистецького осередку, чи т.зв. 
Літер'атурно - Мистецького 
Ќлюбу зі широким обсягом 
діяльности і в с є с т о ронніми 
можливостями. Повстала Іні-
ціятнвиа Гру ѓа, яка повела пе-
реговори з керівництвом існу-
ючого вже в Ню Иорку Music 
and АгЬ Guild з метою об'єд-
нання всіх творчих сил в од-
ній-спільній організації. Ініція-
тивна Група закликає всіх но-
воприбулих зБвропи діячів ми-
стецтва (образотворчих мист-
ців, письменників, музик, ак-
торів, співаків) прибути в чет-
вер, 5. січня 1950 р. в годині 
7-ій вечером на інформаційні 
Сходини, що відбудуться в до-
мівці Т-ва Українських Ком-

НОВІ ПОБОЮВАННЯ І НОВІ 
НАДІЇ В НОВОМУ РОЦІ 

Світова преса й політичні провідники та державні мужі 
відзначили початок нового 1950 року статтями та посланнями 
до народів, висловлюючи нові надії, але й нові побоювання. 
Комуністичні перемоги в Китаю, наявність дальших агресяв-
них плян і в та атомі ч на екс-` 
пльозія в Совєтському Союзі в 
минулому році, це головні 
причини побоювань теж на 
1950 рік. Атлантійський Пакт, 
поступова і щораз більша ста-
білізація стосунків на Заході 
та західна, головно американ-
ська рішучість .протиставитися 
агресивному большевизмові 
скрізь, де він тільки появиться, 
це ті надії, з якими людство 
вступило в новий рік. Ці про-
тнвеиства влучно характерн-
зує Н. И. Тайме в редакційній 
новорічній статті, пишучи про 
нові можливості в новому ро-

ці": „Можливо, що нам дове-
деться погодитися з думкою, 
що перед нами ще довгий пе-
ріод турбот і непевности. Але 
турботи є даниною за жит-
тя в добі великих рішень. За 
це не бракує теж і нагороди. 
Життя ніколи не могло бути 
більш інтересне, як воно є 
сьогодні. Найскромнішнй з 
нас 'ніколи не 
більшої нагоди 

року" в своїй новій констнту 
ції, в якій зрікається збройних І батантів, Ню Иорк Ситі, 101 
сил. До заяви ген.. ,А" Евні, І. поверх. 

ПЕРЕДБАЧУВАННЯ БРИ-
ТАНСЬКО - А М Е Р И К А Њ 

СЬКИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ 
В СПРАВІ КИТАЮ. 

Лондон, 3 січня. — Вритан-
ська преса і допломотнчні ко-
ла висловлюють серіозні побо-
ювання брнтансько-американ-
ських непорозумінь в справі 
Китаю. Діло в тому, що бри-
тавський уряд вже від деяко-
го часу виявляє готовість ви-
знати комуністичний режим з 
різних'господарських і номер-
сій них міркувань, тоді як Злу-
чені Держави -виявили свою 
готовість дати далекойдучу до-
помогу національному урядові 
в обороні стратегічного остро-
ва Формози. В останньому по-
відомлено, що американський 
уряд, зокрема президент Тру-
ман і Рада Національної Без-
пеки, погодилися щодо обме-
женої фінансової та технічної 
допомоги китайському націо-

міг би мати І пальному урядові, включно з 
впливати на американською військовою ак-

ЗАБОРОНА КОМУ НІСТИЧ-
НОГО ЩОДЕННИКА 

В АРГЕНТИНІ 
Буенос Айрес. — Комуніс-

тичний щоденник „Ора", який 
вже від року був загрожений 
у своєму існуванні внаслідок 
безупинної боротьб'и, яку він 
викликував при кожній наго-
ді, остаточно перестав вихо-
дити. Конгресова слідча комі-
сія закинула редакції недоста-
чу патріотизму в тому, що 
„Ора" не помістила на першо-
му місті наголовку „Рік від ви-
зволителя генерала Сан Мар-
тіна". Президент Хуан Пе-
рон видав прокламацію, щоб 
святкувати 1950 рік як рік Сан 
Мартіна. „Ора" виходила 12 
років. Звичайно редакція була 
дуже обережна у відношенні 
до президента Перона. 

З Ріо де Жанейро, столиці 
Бразилії, звідомляють, що та-
мошні комуністи повели на ве-
ликі розміри акцію для поси-
лення сврєї партії. Комуністич-
на партія в Бразилії забороие-
на законом від трьох років, 
одначе це не припинило кому-
ністичної діяльности. 

ДВА ВИСЛ`УПН БАНДУРИСТІВ В 
НЮ Й0РКУ ВИПРАВДУЮТЬ 

ЇХНЮ СЛАВУ 
ОКОЛО 3,000 ОСІБ В КАРНЌЃІ ГОЛЛ І ПОВЕРХ 1,000 В 

АВДИТОРП ВАППШГТОН ІРВННҐ З ЕНТУЗШЗМОМ 
ПРНННЯЛИ КОНЦЕРТ; ЗАСЛУЖЕНЕ ПРИЗНАННЯ 

АМЕРИКАНСЬКОЇ КРИТИКИ 

Ославлена вже своїми виступами в Україні, на еміграції 
в Езропі та в поодиноких містах Злучених Держав і Канади 
Українська Капеля Бандуристів ім. Т. Шевченка, під мистець-
ким керівництвом'Григорія Китастого, виправдала свою доте-
перішню славу двома концер-^ " 

МОЖЛИВІСТЬ ЛЕНД-ЛІЗУ 
ДЛЯ ФОРМОЗИ 

Вашингтон. — Президент 
Труман дістав новий плян для 
рятуйќў Формози, а цег щоб 
Злучені Держави наймили час-
тину землі на Формозі на ство-
рення своїх операційних баз 
на довгі роки. Контракт може 
бути за'ключений з китайським 
національним урядом, а Зл^не-
ні Держави платили б упраЦ 
острова природними матерія-
ламн на такий лад, як ц$ було 
плачене на підставі закону про 

тами в Ню Иорку, що відбу-
лися в репрезентативній Кар-
неґі Голл в пятницю 30-го 
грудня та в авдиторії Вашинґ-
тон Ірвінґ Гай Сќул в понеді-
лок, 2-го січня. Карнеґі Голл, 
що нараховує около . 3,000 
місць, як і Вашингтон Ірвінґ 
авдиторія були в и п о в н е н і 
вщерть ентузіястнчною публі-
кою, українською і американ-
ською, що довгими оплесками 
нагороджувала кожну точку 
ђ(еликої {програми. Виступ в 
Карнеґі Ѓолл українська пуб-
ліка прийняла святочно як на-
ціональну імпрезу, доказом чо-
го була прикладна поведінка, 
численні формально-вечірні о 
дяги та загальний настрій 
Концерт сам по собі був справ-
ді репрезентативним прикла-
дом українського мистецтва, 
української пісні та українсь-
кого національного інструмен-
ту Так оцінила його і сувора 
місцева американська крйти-
ка, що звичайно надас тону та 

Позичку-Наем („Ленд-Ліз") з 
різними воєнними союзниками 

с міродайна для цілого мис 

курс історії. Це, що ми може- цією на випадок комуністич-
мо зробити- в цьому році, від І ного нападу на Формозу. Брн-
президента починаючи а кін- танська преса вважав, що розг 
чаючи на кожному громадя-Ібіжності між Лондоном і Ва-
нинові, який може навіть неішинґтоном в справі далеко- , 
голосувати тоді, як повинен, Іс^диої^п-олкадде-мо}куть тгро-^'' 
не вирішить майбутньої долі Іззеотн до і'̂ нещаслнвшс нелоро-
цілого світу, але воно може І зумінь". s 
вплинути на вирішення. Сло-1 фрАНПЗ^ЗЬКА АСАМБЛЕЇ 
вами і ділами ми можемо буду- j УХВАЛИЛА ДОВІР'Я 
вати те, що Велс називає „за-
рисом майбутнього". Можливо, 
що як за рік від сьогодні за-
вершиться перша половина 
двадцятого сторіччя, ми змо-

. УРЯДОВІ. 
Париж, 3 січня. — Фрая-

цузька Національна Асамблея 
ухвалила вчора заяву довір'я 
урядові премісра Жоржа Бідо 

жемо поглянути на довершене 'трьома голосуваннями в справі 
з переконанням, що ми зроби-
лн деякий прогрес в правиль-
ному' напрямку". 

тецько-культурного життя в 
цій країні. „Гералд Трибюн", 
у виданні я 31-го грудня, на 
цю тему м.і. пише: „Українсь-
ка Капеля Бандуристів, що 
виступила вчора в Карнеґі 
Голл, відома своєю групою 
громоподібних басів, що запев-
няє повну гармонійність та ба-
гату і звучну якість співу. Так 
воно цілком певно було. Крім 
того, Капеля мас деякі лункі 
тенорові голоси і головною на-
солодою хору є дозволити їм 
співати дуже високо, як баси 

рівночасно . співають д у ж е 
низько. Вони виконують це го-
лосно, м'яко, на кожному дн-
намічному рівні; і завжди во-
ни задержують могутню силу. 
А коли ця сила не потрібна, 
вони можуть теж мережати 
тонку тканину голосу, інтона-
ційно чистого та широкого ко-
лориту. Пісні Української Ка-
пелі Бандуристів є цілком ав-
тентичні — твердить рецен-
зент Гералд Трибюн, продов-
жуючи: вони мають мелодійну 
софістику народної музики, 
дуже дбайливо вивченої, а її 
вимовна передача с наслідком 
її оригінального духа і сенти-
менту.." Окрему увагу віддає 
рецензент ще бандурі та її 
функції в хорі, що вповні ви-
конус свою ціль. 

На концерті Бандуристів в 
Карнеґі Голл були приявні 
теж деякі відомі американські 
знавці, між ними відомий ім-
пресарію Порок, які в приват-
них розмовах висловилися про 
Капелю та її концерт з немен-
шимн одушевленнлми, як їх 
прийняла публіка. 

Оцінка нюйорської критики 
завершує відгомін виступів Ка-
пелі в інших містах, відкрн-
ваючи для неї нові можливості 
дальшої мистецької праці. 

Концерт в Карнеґі Голл вла-
штовано старанням Митропо-
литального Комітету Україн-
ської Молоді, а концерт в ав-
диторії Вашингтон Ірвінґ Гай-
Скул відбувся старанням Ук-
раїнсько-Американських Вете-
ранів. 

А М Е Р И К А ПЛЯНУЄ МО-
РАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ 

АТЛАНТШСЬКОГО 
ПАКТУ. 

Гаага Голандія, 3 січня.— В 
поінформованих колах тут 
стверджують, що американ-
ські власті у Вашингтоні й за-
кордоном плянують тепер по-
чати широко закроєну акцію 
для морального доповнення 
Атлантійського Пакту, що ма-
ло б становити: 1. розвиток і 
закріплення взаємного довір'я 
між всіми партнерами цего до-
тевору, та готовости кожного 
з них дати свій повний вклад 
в розбудові західного фронту 
проти східної агресії; 2. Спіль-
не поборювання комуністич-
ної пропаганди та комуністич-
них п'ятих колон, посилення 
яких передбачується рівночас-
но з розвитком програми вій-
ськової допомоги. Для тих ці-
лей плянується створення о-
кремої спільної пропогандив-
но-інфорамтивної агенції. 

37,000 В'ЯЗНІВ В ЕСПАНИ. 
Мадрид, 3 січня. — Еспан-

ський міністер юстиції повідо-
мив, що в еспаиських тюрмах 
тепер перебуває 37,000 в'язнів 
в порівнянні з 34,000, що були 
на початку громадянської вій-
га та з 270,000, що були нр̀ л 

її закінченні. На підставі про-
голошеної на честь Святого 
Року амнестії 5,000 в'язнів бу-
дуть звільнені безпосередньо, 
а 8 тисячам будуть скорочені 

бюджету, але голосування пе-
реншло такою малою більші-
стю голосів, в одному випад-
ку тільки чотирьох, що це се-
ріозно підважило авторитет у-
ряду. Кінцевого рішення в 
справі бюджету ще не винесе-
но. В такому положенні уряд 
премієра Бідо не мас виглядів 
на швидку стабілізацію, навіть 
якщоб він ще деякий час вдер-
жався при владі. 

ВИБОРИ В ЄГИПТІ. 
Каіро, Зѓсічня. — Сьогодні в 

Єгипті відбуваються загальні 
вибори, перші за останніх 25 
років, в яких беруть участь всі 
партії. Уряд запевняє, що він 
поробив заходи, щоб ці вибори 
були під кожним оглядом віль-
ні і загальні. Вже під час під-
готовки до виборів сім осіб бу-
ло вбитих. 

БРИТАНСЬКА АКЦІЯ 
В ЕРГГРЕЇ. 

Лондон, 3 січня. — В адміяі-
строваній тепер Британією ко-
лишній італійській колонії Е-
рітреї від деякого часу посн-
люсться явно інспірована ко-
ністами бандитська і терорй-
стична діяльність. Для бороть-
би проти бандитизму Британія 
вислала нові військові підкріп-
лення. 

РОКОСОВСЬКИИ ЧИСТЯТЬ 
ПОЛЬСЬКУ АРМІЮ. 

Варшава, 3 січня. — Ново-
іменований польським мініс-
тром оборони і головнокоман-
дуючим.польськими військами 
совстський маршал Констан-
тин Рокосовськкй вже почав 
широко закроєну чостку в 
польській армії, головно в її 
командному складі 
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ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ 
„Свобода" почала з в ч о р а ш н і м числом 58-ий рік сво-

го існування. Це замітна подія не тільки в житті американ-
ських українців, але й українців взагалі, де вони не жили б, 
на рідній землі чи на чужині, в ярмі чи на волі Сьогодні ця 
подія особливо важлива, бо московська влада здавила справж-
ню українську пресу; її варварська рука досягла вже й Льво-
ва й зліквідувала теж там вільну українську пресу, з 60-літнім 
„Ділом" на чолі. Тому 57 років безпереривної історії „Свободи" 
й голошеної нею думки про український нарід та його націо-
нальні ідеали і змагання, набирають сьогодні особливого зна-
чення, яке ще побільшується фактом, що „Свобода" не є орга-
ном якоїсь одної політичної групи чи партії. Політичний сві-
тогляд „Свободи" с звязаний тільки ухвалами Конвенцій Укра-
їнського Народного Союзу, які визначають її напрям, що зав-
ждя був і залишається таким самим: національно-демокра-
тичним. 

Завданням „Свободи" було гуртувати і ободнувати аме-
риканських українців, вказувати їм шлях до кращої долі в 
Америці, загрівати їх до щораз видатнішої матеріяльної до-
помоги своїм рідним в старім краю та до щораз інтензивнішої 
інформативної й політичної акції для оборони природного 
права українського народу на самостійне національне й дер-
жавне життя. X 

Те, що було написане в „Свободі" в українській справі 
в першому числі, що появилось в 1893 році, можемо й сьогодні 
повторити слово зіѓ словом. Воно й нині буде так само ак-
туальним і правдивим, як було 57 років тому. Бо це, що го-
ворила „Свобода","Чндчував весь^український нарід; він тіль-
ки не мав на рідній землі можливосте голосити повну правду 
про те, що в нього на серці й умі. Говорила, за нього ця його 
віѓка, що її вигнала лиха доля з рідної хати і загнала — ща-
сливим випадком — на вільну американську землю. Говори-
ла тоді в його імені одинока на американській землі україн-
ська газета „Свобода". 

57 років видержала „Свобода" на своїй вірній службі вн-
соким ідеалам, однаково дорогим американському і україн-
сьќому народам. Вона непохитно служила тим ідеалам, що 
лягли в основу християнської цивілізації, що просвічували 
шлях будівничим Америки та що висловлені теж і найкра-
щими умами, яких видала Україна. 57 років проповідувала 
„Свобода" глибоку віру в Божу правду та її перемогу, а з нею 
і в перемогу права українського народу на вільне життя. 57 
років проповідувала „Свобода" віру в нарід, віру в силу-його 
духа і ума; віру.в його моральні й культурні цінносте; віру, 
що він готов завжди понести і найбільші жертви за високі 
ідеали свободи. 

В такому дусі і з такими переконаннями зачинає „Сво-
бода" теж і 58-ий рік своєї праці, може навіть дуже скромної, 
але важливої, в надії, що величезна більшість нашо'ї свідомої 
спільноти в Америці, яка досі так щиро її попирала, теж і на-
далі допоможе їй вірно служити тим ідеалам, для яких вона 
на світ прийшла 57 років тому і в тому самому місті, в якому 
вона й нині появляється, засвідчуючи безпереривність, пра-
вильність і чесноту довгого і трудного шляху, по якому вона 
ступає. 

КОЛЯДѓп і колядники 
Вже тільки короткий час ді-

лить нас від великого свята 
Христового, Різдва, а з ним 
і нашої традиційної коляди на 
народні цілі. За минулий рік 
наші громади збільшилися ве-
ликою кількістю нових коляд-
ииків і в змінених обставинах 
виринули деякі иові проблеми, 
на які хочеться звернути ува-
гу вже перед колядою. 

Перед „воз'єднанням" нашо-
го „Старого Краю" в одній со-
ветській неволі, в Західній 
Україні вже була прийнялася 
традиція, що „коляда" і „пи-
санка", отже масові народні 
імпрези з нагоди рокових цер-
ковних свят, призначалися на 
потреби „Рідної Школи". Ця 
інституція малд-^вже своерід-
ний моральний, „монополь" на 
так потрібну їй 'допомогу з 
цих нагод, і ніхто не брався 
цего оспорювати. 

Українці в Новому Світі ма-
ють свою традицію .коляди, 
шо завжди стояла під знаком 
найпекучіших харитативно-до-
помоговнх потреб. Протягом 
останніх чотирьох років після 
війни нею безспірно найпеку-
чішою потребою була допо-
могова акція для українських 
скитальців, ведена і репрезен-
тована ЗУАДКомітетом. З 
цим погодилися в більшості 
інші народні інституції, включ-
но з Українським Конгресовим 
Комітетом, хоч як і вони по-
требували фондів. Звичайно, 
в таких випадках добровіль-
них пожертв важЉ) було б 
ставити будь-які вимоги. Важ-
ко і непотрібно було б „моно-
полізувати" коляду в повному 
розумінні того слова. Кожна 
пожертва на благородну ціль 
є благородна. Найкращою 
розв'язкою було б, якщоб з 
нагоди коляди наш громгдсь-
кий загал склав` свої жертви 
на всі народні цілі, і склав їх 
справді щиро. Але побажаним 
було б, щоб і , в цьому році 
зберегли традицію та зложи-
ти насамперед не допомогово-
рятункову акцію ЗУАДКомі-
тету. 

В цьому році не менш важ-
ливою справою в громадсько-
му значенні є теж колядники. 
Рідво і коляда, це традиційно 
родинне свято, дає нашим гро-
мадам нову прекрасну нагоду 
відсвяткувати його по родин-
ному в найширшому розумін-
ні. Маємо на, думці головно 
місцевих громадян і нову іміг-
рацію та їх взаємовідношення. 
Колядуючи на народні цілі, бу-
ло б добре творити мішані 
групи -колядників, засвідчую-
чи цим практично співпрацю 
для спільних цілей. Для нових 
імігрантів тут зокрема буде 
інтересно, бо їх місцеві спів-
громадяни введуть їх і пред-
ставлять в місцевих домах та 
допоможуть їм їх пізнати і 
зрозуміти. Рішучо не мо'жна в 
громадах допустити до того, 

щоби на тему та під час коля-
ди доходило до будь-яких по-
ділів на „ми" і „вони''. В це ве-
лике родинне свято будьмо 
справді тільки „ми", будьмо 
одною в е л и к о ю родиною, 
пройнятою братньою любов'ю 
і довір'ям. Тоді справді мати-
мемо веселі і щасливі свята. 

крім самої загальної коляди 
на народні цілі; Різдвяні свята 
дать нам, місцевим громади-
нам і новим імігрантам, ще од-
ну добру нагоду взаємно піз-
натися та нав'язати кращі вза-
ємини. Маємо на думці взаєм-
ну гостину, традиційну під час 

свят. Було б добре, щоби ко-
жна родина з місцевих грома-
дян мала під час свят гостями 
одну ̀ чи більше з родин нових 
імігрантів. І навпаки, нові іміґ-
ранти, якщо вже якнебудь 
влаштувалися, повинні вико-
ристатн цю нагоду, запрошу-
ючи до себе своїх спонсорів, 
знайомих, чи будь-кого зі су-
сідів з-поміж місцевих грома-
дян. За спільним столом, при 
спільних спогадах та при 
спільній коляді закріпляться 
дружні взаємини і приязнь, 
так дуже потрібні в нашому 
особистому і громадському 
житті. Ідеї правди і любовн 
новонародженого Христа-Бога 
хай будуть між нами! 

М."В. Дольницькнй. 

HR ПЕРЕЛОМІ ДВОХ РОКІВ 
Багатий в різноманітні, ви-1 Вдержуваная дипломатичних 

рішальні події 1949 рік відій- взаємин з СССР, ного с{ѓѓелі-
шов в історію — новий — тами та можливість наладнан-

політики Англії і Америки вже 
заповіли нову політику в спра-
ві Китаю. 

1950 рік заповідається немен-
ше важливий і ще більш пере-
повнений в (Події, які можуть 
статися угольним каменем до 
переміни сучасного неспокій-
його світу. 

Світ тужить за миром і пра-
цею та намаганням своїх кра-
тих синів -т- прямує до здійс-
нення цього ідеалу людського 
роду, ідеалу, шо досі не стаа 
дійсністю і — може — ніколи 
не стане. Два виразно скриста-
лізовані табори, демократич-
ннй і російсько-комуністичний 
тоталітаризм, збільшили й по-
силнли боротьбу за здійснен-
ня своїх гасел і кличів. 

Минулий рік був багатий в 
неспокійні події: революцій-
ний переворот в низці півден-
но - американських держав, в 
Бірмі, Сирії, безупинні чистки 
в СССР і совєтських сателітів, 
дальший розвал кольоніяль-
них імперій, політичні проце-
си в низці країн, постійні змі-
ни урядів у Франції, безупин-
ні страйки в Америці, безчис-
ленні демонстрації і завору-
шення. џя v v ' 

На цьому тлі `найв'ажнішою 
подією в минулому році слід 
уважати перемогу червоних в 
Китаї, що являється великою 
програною західнњо- демокра-
тичноСіо світу.. Комунізм, здо-
бувши цей успіх після довгих 
років кривавої, жорстокої вій-
ни, підготовляє атаку на інші 
країни Азії та Західньої Евро-
пи. Не зважаючи на це, відпо-
відальні керівники англо-аме-
риканської закордонної полі-
тики призадумуються над мо-
жливостями і конечністю виз-
нання комуністичного Китаю, 
що диктоване мало оправда-
ними надіями на наладнаний 
господарських взаємин між 
Заходом і Азією, та бажанням 
не втратити великих ринків 
збуту. Стратеги закордонної‡але ще більше підпорядкував 

ня нормальних взаємин з Кн-
таєм, пбволі переконують за-
хідні демократії `в конечності 
відновити дипломатичні і гос-
подарські взаємини з послі-
довно п р о т и ќ омуністичною 
державою, Еспаніею, яка в ми-
пуломў році святкувала уро-
чисто 10-ти літтн нового режН-
му під кермою ген. Франка. 
Крім того, західні демократії 
рішилися на створення Феде-
ративної Західно - Німець'кої 
Республіки, яка, щоправда, 
без військової сили, та все ж 
із значними господарсько-про-
мисловими ресурсами відігра-
вала б, разом з Еспаніею, виз-
начну ролю в зміцненні Евро-
пи проти червоного наступу в 
рямцях т. зв. Пляну Маршала. 

Плян Маршала, разом із пля-
ном Трумана, дали в минуло-
му році надсподівані висліди, 
не зважаючи на постійний са-
ботаж. пятих червоних колон в 
низці держав. Перш усього — 
війна в Греції 'принесла зав-
дяки допомозі Заходу повну 
перемогу демократичним си-
лам. Далі — сила і розмах ко-
муністичних підривних партій 
в Італії, Франції та низці ін-
ших країн — помітно зменши-
лися. Комунізм втратив впли-
ви в Зах. Німеччині, Фінляндії, 
Швеції, Норвегії. Продукція 
західніх європейських держав 
виказує в минулому ропі по-
стійний зріст, ВІДНОСИНИ В ЦИХ 
країнах стабілізуються поміт-
но, життєвий рівень — підні-
мається, і це видно не тільки в 
держав-переможців, але й пе-
реможеній Німеччині. 

„Плян Молотова", що мав 
конкурувати з „Пляном Мар-
шала" — виявив в 1949 році 
повне безсилля. Він не тільки 
що не зміг успішно допомог-
ти советським сателітам в їх-
ній господарській відбудові, 

їх плянам Кремля. Комінформ 
гарячково шукав можливостей 
вийти із цієї сліпої ситуації, із 

ще бі'льшою силою денунцію-
ючн Югославію, що рішила 
вдержати самостійність і по 
свому реалізувати „комуніс-
тичннй соціялізм". 

Розлам між СССР і його са-
телітами та Югославією' збіль-
шився і поглибився в минуло-
му році. Ця перша, значна 
прогалина в „залізній завісі" 
стала джерелом нових турбот 
Сходу і"нових надій Заходу. 
Югославія дістає значну фі-
нансову допомогу від Заходу і 
з ним наладнує нормальні вза-
ємини. „Тітоїзм" — І новітня 
форма „троцккізму" г-п розко-
люе комуністичні партії в май-
же всіх країнах, в наслідку чо-
го наступають чистка за чист-
кою і послаблення діяльности 
комуністичний партій в неко-
муністнчннх країнах. 

„Холодна війна" — на фору-
мі ОН, в пресі і в етері — ми-
нулого року набрала ще біль-
Шої сили, проте Захід не дав 
себе вже більше гіпнотизувати 
ані запевненнями Сталіна про 
бажання і можливість співпра-
ці „пародніх демократій" з 
„капіталістиннми державами", 
ані словесним еквілібристикам 
Вишинського чи Маліка, але 
приступив до протиакції, на-
решті переконавшись, що СС-
СР розуміє і шанує тільки фн 
зичну силу і тільки перед нею 
має респект. 

Тик зродився в минулому 
році Лтлантійський Пакт, що 
його в'квітні підписали Данія, 
Франція, Ісляндіи, Італія, Люк-
сембурґ, Голяндія, Норвегія, 
Португалія, Бельгія, Британія 
та ЗДА, не зважаючи на те-
рористичну дипломатичну ак-
цію СССР. Ill в и д ^ а ратифі-
каиія цього договору і приз-
нання американським Конґре-
сом 1,3.14,010,000 долярів на 
програму о з б р о є н ня захід-
них держав були в мину-
лому році великим ударом для 
червоного табору. Інавгура-
цінна промова през. Трумана 
про те, що Америка рішена 
організувати сильний спротив 
Совєтам, в минулому році по-
чала xWbrrn -ewrt наслідки. 
' Закінчення бльокади Берлі: 

на — було поважним ударом 
для СССР. Коштом 51 людсь-
ких жертв і більш чим 250,-
000,000 дол., цісля 327 днів, 
здобувши великий досвід в 
цій найбільшій досі світовій 
повітряній операції, яка дала 
змогу втримати при житті 2 
мільйони берлінців, ЗДА і 
Англія вийшли переможцями, 
в наслідку чого престіж СССР 
помітно впав, а західніх дер-
жав — піднявся. 

В наслідку безуспішної, но-
вої конференції 4-ох міністрів 
закордонних справ прийшло 
до розчленований Німеччини, 
однієї з найбільш вразливих 
точок світової політики, на За-
хідню і Східню Німеччину. 
Західня частина, зорганізував-
шйсь у федеративну республі-
ку, перейняла до своїх рук 
велику частину політичної 

відповідальности за к р а ї н у . 
Східня ж частина ще більше 
підпорядкувалася Кремлеві, о-
першись на ново створену ні-
мецьку, знаменито вишколену, 
але не дуже певну комуністич-
ну поліцію. 

Терор на схід( від „залізної 
завіси" збільшився був мину-
лoгot року. Не тільки в совет-
ськііі армії, в господарських 
та культурних установах СССР 
переведено кількаразові чист-
ки, але і в низці сателітських 
держав відбулося це . саме. 
Чистка не оминула, не тільки 
преси, к у л ь т у р . н и х діячів, 
шкіл, але і армії та найвизиач-
ніших провідників комунізму 
в Польщі, Болгари, Угорщині 
і Румунії. За інсценізовані про-
цеси ` проти католицького і 
протестантського .клеру в У-
горшині та Болгарії і інших 
державах виявили 'повну і не-
двозначну навіть. для Заходу 
ненависть червоної тиранії до 
релігії, а присуди і кари смер-
ти для низки комуністичних 
будівничих сателітських дер-
жав, включно з Ќостовим в 
Болгарії, доказали, що в кра-
їнах на схід від .„залізної за-
вісн" існує постійний фермент. 
В минулому році із Сходу на 
Захід, різними шляхами втек-
ло тільки ЮО.ООО вояків з со-
вєтської армії, не , вчисляючи 
діячів різних ділянок а то і сі-
рих громадян, які рятувалися 
перед терором червоної дикта-
тури Сходу. 

Терористична акція в мину-
лому році була -звернена не 
тільки проти власних грома-
дян, але СССР та його сателі-, 
ти почали виарештовувати і 
судити теж громадян і на-
віть днпльоматів західніх дер-
жав, обвинувачуючи їх в шпіо-
нажі. та підривній роботі про-
ти народніх демб'кратій. В на-
слідок цих подій, світова де-
мократична опінія щораз біль1-
ше почала звертатися проти 
СССР, який попробував ряту-
вати свій престМк скликуючи 
т. зв. конгреси миру в Ню 
Йорќу та Парижі. Проте заяви 
Толіяті, Тореза, та Форстера, 
що італійські, французькі та 
американські комуністи, у ви-
падку війни, вітатимуть со-
вєтську армію, як І визволите-
лів, до решти здерли „льояль-
ну маску" щодо своїх держав 
із комуністичного' обличчя та 
остаточно роз'яснили Заходо-
ві, що комунізм`-— це інстру-

імент Кремля, який тільки жде 
хвилини, щоб знищити націо-
нальні держави, і† І 

В Ню Йорќу, після 3^-тиж-, 
невого процесу аме`риканський 
суд засудив 11-тьох головних 
комуністичних и р о в і дників, 
доказавштг'інпітќїтидержавну 
діяльність, чим остаточно від-
крив очі американського гро-
мадянства на підривність ко-
муністичної роботи. Комунізм 
знайшовся в минулому році в 
західньому світі-в-дефензиві. 

(ДокІвчАшиі ж% crop. 3-TUH 
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Важливіші події в ўкраїн-
сьќому житті в році1949. 

СІЧЕНЬ: 
5. Вийшла друком в аяглій-

ській мові видана старанням 
Українського Народного Сою-
зом у Философікал Лайбрері 
книжка Персивала Конді: „Ви-
брані Твори Івана Франка". 

7. Українці в усьому світі по-
за залізною завісою обходили 
врочисто традиційним звичаєм 
Свято Христового Різдва під 
знаком глибокого .співчуття 
своєму народові на Рідній Зем-
лі, що у важкій совстській не-
волі не міг навіть Бога про-
славлятн. Скрізь відбулися 
традиційні Коляди зі збіркою 
грондДв на народні та харита-
ТИВНІ ціл і . 

8 1 9 : Відбулиоя збори Екзе-
кутивн ЗУАДКомітету. Пред-
метом нарад була справа пе-
реселення українських ски-
тальників до ЗДА. 

17. До Бостону приїхав пер-
шиЙ більший транспорт нових 
іміґрантів з-поміж европей-
ськшс скитальннків, між яки-

шців, що приїхали старанням 
ЗУАДКомітету на фарми Мері-
ленду. Групу привітав в Бо-
стоні губернатор стейту Маса-
чусетс Девер та' представняк 
губернатора Мерілендсь к о г о 
стейту, Лейна. 

19. Повідомлення про ство-
рення Українського Централ ь-
ного Громадського Комітету у 
Франції, в якому об'єдналися 
всі місцеві українські групи 
організації. 

21. До Ню Йорќу причалив 
корабель „Марін Мерлий", що 
привіз 457 нових імігрантів 
з-поміж європейських скиталь-
ників, між якими було вже по-
верх 200 українців. З огляду 
на цю переважаючу кількість 
українців, висадку новоприбу-
лих в порті названо „Україн-
ським Днем". 

22- В Ню Иоркх відбулося з 
великим успіхом Ĉ BHTO Собор-
ностн в ювілейну річницю про-
голошення злукн українських 
земель в одну суверенну укра-

27. Американська преса по-
дала повідомлення з нарад 
16-го з'їзду комуністичної пар-

^ тії в Україні, під час яких Хру-
щов взивав до боротьби проти 
українських націоналістів. 

29. Бостонський „Кришчисн 
Монітор", коментуючи виступи 
Хрущова і Манўільського на 
16-тому з'їзді комуністичної 
партії в Україні, ствердив, що 
„український націоналізм є ду-
же конкретним фактором в 
східно"- європейських справах 
та вже не з одної нагоди натво-
рив клопотів Кремлеві". 

30. В Дітройті відбулося ве-
личаве Свято Соборности укра 
їнськнх земель, на якому ви-, ських владик під Советами 

іш була перша група 44 укра-їнську державу в 1919 році. 

ступив мейор міста, Вен Ент-
верп. 

ЛЮТИЙ: 
2. ЗУАДКомітет здобув від 

фармерів Меріленду 1,000 но-
вих завірень на приїзд до ЗДА 
українських скитальннків з 
Европи. 

3. На процесі Віктора Крав-
ченка в Парижі проти ‚‚Лєтр 
Франсе" за клевету, відомий 
наклепник на американських 
українців, Алберт Кал, пробу-
вав „свідчити", що Кравченко 
написав свою книжку „Я вн-
брав волю" за „намовою ве-
личезної фашистської групи 
українців в Америці". 

8. Старанням ІРО у Вашинґ-
тоні відбулася виставка ми-
стецьких виробів різних наці-
ональних груп європейських 
скитальннків. Виставку від-
крила дружина президента 
ЗДА. п-ні Труман, подивляю-
чи зокрема українські мистець-
кі вироби. 

10. Український Конгресо-
вий Комітет звернувся до се-
кретаря стейту Діна Ечісона, 
закликаючи його до інтервен-
ції в справі тількищо засудже-
ного мадярським комуністич-
ним судом кардинала Міндсен 
ті та пригадуючи при цій на 
годі мученицьку долю ўкраїн 

11. Два совстські летунн, Пі-
роґов і Барсов, що втекли лі-
таком з України до американ-
ців, потвердили американським 
кореспондентам н а я в н і с т ь 
сильного повстанчого руху в 
Україні. 

11. До Бостону причалив 
пароплав „Марій Флешер" з 
новими емігрантами, між яки-
мн було 210 українців-

13. З Европи вернувся голо-
ва ЗУАДКомітету, адв. Іван 
Пан чук, що відбув інспекційну 
поїздку по таборах українських 
скитальннків. 

17. Сітка американських ра-
діостанцій подала коментарі 
про положення в країнах за за-

I 

лізною завісою, називаючи У-
країну „авангардом в боіютьбі 
народів за волю проти комуні-
стичної диктатури". 

18. Закордонні кореспонден-
ти повідомили про розпачливі 
оклики „Рятуйте" від україн-
ських в'язнів з комуністичної 
тюрми біля міста Кошиць на 
Словаччині. 

21. Американська преса по-
відомила про існуваќння укра-
їцської підпольної організації, 
якя`з успіхом допомагає втіка-
чам зі Совєтів на Захід. 

22. До Бостону причалив 
„Ирні ГІайл" з новими імігран-
тами, між якими було знову 
230 українців. 

27. Завершено ліквідацію У-
країнської Католицької Цер-
кви в Карпатській Україні, 
„воз'єдненої" з р о с і й с ькою 
православною. 

БЕРЕЗЕНЬ: 
L В Нюарку помер видатний 

український вчений і громад-
ськнй діяч, голова НТШ., про-
фесор Іван Раковський, про-
живши років 74. 

2. На місяць березень запо-
віджено 12 транспортів нових 
імігрантів з європейської скя-
тальщннн, між якими велику 
кількість становитимуть укра-
Інці. 

4гв. Відбувся з'їзд Централь-

ного Представництва Україн-
ської Еміграції в Европі, під` 
час якого прийшло до нових 
партійно-політичних непорозу-
мінь. 

8- На зібранні Т-ва Адвока-
тів Ню Иорку, колишній аси-
стент державного секретаря, 
АДолф А. Берле, натаврував 
совєтське народовбивство в У-' 
країні та в інших поневолених 
Совєтами країнах. 

9. Українці в усьому світі 
згадували врочисто річницю 
свого генія, Тараса Шевченка. 

13. Відбулося велике Юві-
лейне Свято НТШ в Ню Иор-
ку, з участю піяністки Любки 
Колеси. 

21-25. Відбулися річні збори 
Головного Уряду Українсько-
го Народного Союзу, у внсліді 
яких м. і. ухвалено виасиґву-
вати $10,000 на народні цілі, а 
між резолюціями ухвалено: 
Привіт президентові Трумано-
ві; Привіт народові України, 
що бореться за волю; Привіт 
українській еміграції в Евро-
пі; Заклик до спільної праці 
та більшої жертвенности, як 
теж окреме звернення до нової 
української іміграції в ЗДА. 

31. Конгресмен Смит з Вн-
сконсин вніс до конгренового 
рекорду статтю проф. Смаль-
Стоцького з „Українського 
Квартальнвка" . про україн-

ський визвольний, рух. 
31. Український Конґресо-

вий Комітет видав в аяглій-
ській мові книжку „Юкреин-
ієн Резистенс" про український 
визвольний рух ‚під час другої 
світової війни та після неї. 

КВІТЕНЬ: . 
2. Закордонна преса подала 

вістку про повстанський рух 
на Правобережній Україні. 

4. З нагоди підписання Ат-
лантійського Пакту у Вапгавг-
тоні в американський пресі на-
друковано ряд статей з мірку 
ваннями про стратегічне зна-
чення України та українського 
визвольного руху в евентуаль-
ній совстеько-західній війні. 

6. Американська і канадін-
ська преса надр'укувала дуже 
прихильні рецензії на тільки-
що видану старанням УНСою-
зу книгу ‚Зибраних творів І-
Франка" в англій^ському пере-
кладі, стверджук)чи, що „укра-
їнська література немає до-
треби боятись порівнянь зі за-
хідною.". 7 ` , 

7. Представники ЗУАДКомі-
тету взяли участь в краєвій на-
раді в переселекчих справах 
в Шякаго. Конференція прнй-
няла ряд рекомендацій україн-
ських представників. 

7. Американська і британ-
ська преса надрукувала прн-

(Дімигашм mm сод в-тШ) 

^" 

-- . 



ч. СВОБОДАЎ СЕРІЯХ;'4-го СІЧНЯ "1950. 

Важливіші події в українському 
житті-в році 1949 

(Докшчення si crop, 3-гої). 

гадку про ліквідацію Украін-
ської Католицької Церкви в 
Совстах та про иартирологію 
українських владик. 

9. В Мюнхені в Німеччині 
відбулися з а г а л ь н і збори 
НТЩ, на яких вибрано проф. 
Зенона Кузелк) головою Т-ва. 

10. В Мюнхені в Німеччині 
відбулася зорганізована "укра-
їнцями велика` демонстрація 
національних груп поневоле-
них Советамл. народів. Амери-
канська військова поліція сліз-
иими бомбами розганяла де-
монстратів, як вони намагали-
ся дістатися до приміщень мі-
сцевої совстоької місії. 

11. В місті Джерзі виті від-
булася влаштована місцевою 
молодю величава українська 
культурна імпреза, на якій 
мейор міста Френк Еґґерс з ве-
ликнм признанням висловився 
про заслуги українського на-
роду в обороні західної цивілі-
зації перед большевицькою за-
грозою. 

12. Закордонна преса повідо-
мила про існування таємних 
проти - большевицьких радіо-
станцій в Україні. 

13. ІРО в Женеві повідомило, 
що протягом' років 1948-49 на 
захід втекло з-під Совсгів 12,-
000 українців. 

14. Повідомлено про відкрит-
тя Українського Вюра в Лон-
ДОНІ. 

24- Українці у вільних кра-
їнах традиційно святкували 
свято Христового Воскресіння. 
З усіх українських осередків 
повідомлено про великий здвиг 
народу в церковних відправах. 

30. Українці Ню Йорќу і о-
колиць взяли' видатну органі-
зовану участь у великій проти-
большевицькій демонтрацИ з 
нагоди американського ‚„Дня 
Вірности". 

31. Протягом цілого місяця 
квітня приїжджали до ЗДА 

Ветеранів. Володимир Шіпка 
був вибраний головою. 

ЧЕРВЕНЬ: 
2. Українець Дмитро Маріян 

переплив у Венесуелі вперше 
в історії другу по величині ріку 
в Південній АмеридиОріноко. 
Подію відмітила світова пресам 

4. Повідомлено про „нову 
чистку в комуністичній партії 
в Україні за „націоналістичні 
ухили". 

8. Вістка про арешт в Німеч-
чині гітлерівського ката Укра-
їни, Еріха Коха. 

їв. При закладані газопро-
воду в Києві знайдено цінні 
історичні пам'ятки. 

26. Українське католицьке 
громадянство ЗДА вшанувало 
25-річчя єпископського душ-
пастирства преосв. владики 
Константина Богачевського. 

27. Повідомлено про перехід 
в Західну Німеччину нових 
бійців ЎПА. 

26. В Прудентополіс в Вра-
зилії українці влаштували ве-
лнку проти-большевицьку де-
монстрацію. 

25-27- Відбулася друга сесія 
УНРади в Европі. 

ЗО. У Винипегу в Канаді від-булася краева конференція УНО. t - t - " ч 

ЛИПКНЬ: 
1. Міжнародна пресова служ-

ба повідомила про жахливу со-
встську експлуатацію України. 

6. До конгресового рекорду 
конгресмен Смит з Вискансин 
подав факти совстського наро-
довбивства в Україні зі статті 
проф. Смаль-Стоцького в „У-
країнському Квартальнику". 

5. Відбувся Український Вій-
ськовий З'їзд в Бельгії. 

12. Повідомлено про дальші 
масові депортації з України. 

17. Український визвольний 
рух знову відбився широким транспортќ нових іміґрантш, пГт^илилм ш.Z^Z^L.rT"^vr . сеоед яких велику кількість в1Дгомоном в американській 1 ^ с в т о в і й прес. Лос Енджелес становили українці. Американ-

ська і чужомовна преса під-
' креслювала великі успіхи 3. 

У.АЛКомітету в переселенчій 
акції. 

.-.......‚ТРАВЕНЬ;,. ......... неві .дроголосшщ дамі, про 

Тайме назвав Україну „фор-
постом демократії". 

28. Американські і британ-
ські представники в Економіч-
Ш̀й і Соціяльній Раді ОН в Же-

4. Приїхала; до ЗДА перша 
група бандуристів а Капелі ім. 
Т. Шевченка. 

5. Створено „Союз Українців 
у Німеччині". 

6. В Карнеѓі Голл в Ню Иор-
ку відбулася величава проти-
большевицька маніфест а ц і я 
представництв понево л є н и х 
Совстами народів. Від імені у-
країнців виступав ЎЌКомітет. 

7-8- У Филаделфії відбулися 
другі з черги загальні збори 
‚ЗУАДКомітету, на яких адв. 
Іван Панчук був перевибраний 
головою, а д-р Володимир Га-
лан екзекутивним директором. 

9. Звільнені зі совстського 
полону німці передали вістку 
про жахливу нужду і терор в 
підсовстській Україні. 

15. Ню Иорк Тайме в статті 
Ѓакс'она В. Болдвина потвер-
див вістку' про „поширений 
повстанський рух" в Україні, 
проти якого бореться чотири 
советські дивізії. 

15. В Балтимор, в стейті Ме-
ріленд, відбувся перший з'їзд 
нових українських іміґрантів, 
що взяли участь в американ-
ському „Дні Вірности" та впер-
ше в історії склали передбаче-
не законом „Приречення Вір-
ности" американській консти-
туції і прапорЬві в українсь'кій 
мові. 

18. Американська преса по-
дала обширйе. інтерв'ю з воя-
ками ЎПА про визвольний рух 
в Україні.- -

22. Відомий американський 
публіцист Ганеон В. Волдвин 
надрукував в Н. Й. Таймсі 
статтю, в якій твердить, що 
„в боротьбі проти большевизму 
український націоналізм силь-
ніший від атомової бомби". 

29. В Карнеґі Голл в Ню 
Норку відбулася старанням 
Митрополитального Комітету 
Української Молоді величава 
імпреза „Гомін України", в 
ЗОО-річчя триюмфального в`їз-
ду` Богдана Хмельницького до 
Києва. '" 

30. Американська преса по-̀  
дала вістку,'п{о Совети вбили 
в'Украіні 15,000 осіб для „на-
укових дослідів''. 

31- Продовж місяця травня 
приїхало 14 транспортів з во-
вими іміґрантами, в тому вели 
ќа кількість українців, між ня-
ми Театр БЛавацького, спро-
вадженнй Старанням ЗУАД-
Комітету. і" 

28-30. В Нюарку відбулася 
, друга з черги краєва конвен-

ція У країнонко- Американських у 

„найбільше в історії" невіль-
ництво в Совєтах. 

ЗО. Протягом місяця продов-
жувалися транспортн нових 
іміґрантів з європейської ски 
тальщини. . 

СЕРПЕНЬ: 
8. У Джерзі Ситі помер пред-

сідник УкраїнсЃького Народно-
го Союзу, Микола Мурашко-

4. У Филаделфії ̂ створено У-
країнський Театр під мистець-
ким проводом Волод. Блаваць-
кого. 

5. Н. И. Тайме надрукував 
довшого листа єпископа Івана 
Бучка з Риму про мартироло-
гію Української Церкви та не-
зламаний релігійний дух і на-
ціональне завзяття українців. 

6. Американсько - украінчька 
молодь в Ню Иорку запон 
плян будови репрезентативно 
го „Українського Культурного 
Центру" в цій метрополії. 

18. Світова преса подала зно-
ву вістку про героїчні змаган-
ня українського народу за во-
лю. 

20. Н. И. Тайме подав обшир-
не повідомлення про боротьбу 
українських селян проти ко-
лективізації. 

28. Американська преса по-
відомила про таємні радіовн-
сильні в Україні. 

27. У Филаделфії відбулися 
старанням З.У.АД.Комітету 
ширші громадські наради для 
посилення переселенчої акції. 

ВЕРЕСЕНЬ 
8—4—5. Відбулася конвен-

ція Ліги Української Молоді 
Північної Америки в Сиракюз. 
Головою Ліґи вибрано Євгена 
Волошина. 

11. В Ню Иорку помер вн-
датннй український компози-
тор Михайло Гайворонський. 

17. Американська преса по-
дала чергові повідомлення про 
збройний повстанський рух в 
Україні. 

22. Совстське міністерсво 
збройних сил в Москві видало 
окрему брошуру, в якій осте-
рігавться вояків перед амери-
канськнии ризвідчиками і пе-
ред українськими націоналіс-
тами. 

25. Американська і світова 
преса подали обшярні повідом-
лення про „катакомби в Укра-
їні", стверджуючи релігійні 
практики в Україні всупереч 
всім заборонам та перес^іду-
ваяням з боку большевигавлГ 

ЗО. Український Театр пвд 

проводом В. Блавацького у 
Филаделфії дав інавгураційну 
виставку „Батурина". 

ЗО. Протягом місяця ЗУАД-
Комітет вів посилену кампанію 
в справі допомоги в переселен-
ні українських скитальників. 

ЖОВТЕНЬ 
2. Українська Капеля Бан-

дурнстів ім. Т. Шевченка здо-
була собі перший триюмф на 
американській землі концертом 
в Дітройті. 

9. Відбулася в Ню Иорку ін-
авгураційна виставка „Мати і 
я" Театр-Студії И. Гірняка. 

9. В Ню Иорку відбулися 
конституційні збори бб'сднан-
ня б. Вояків Українців в Аме-
риці. Головою Об'єднання виб-
рано Дмитра Галичина.' 

12. Британський представ-
ник в Генеральній Асамблеї 
ОН, Гертлі Шокрос, ствердив 
поневолення України Моск-
вою. 

ЛНСТОПАД 
1. Українці в цілому світі 

поза залізною завісою врочи-
сто обходили річницю Листо-
падового Зриву. 

2. Европейські радіовнсиль-
ні і преса повідомили про за-
тяжні бої українських повстан-
ців проти совєтських окупацій-
ннх військ і адміністрації. 

2. В публичній Бібліотеці в 
Ню Иорку почалася виставка 
української графіки. 

2. Ватиканська радіовнсиль-
ня а за нею вся світова преса 
подали знову про пересліду-
вання церкви в Україні та про 
мучеництво українських вла-
дик. 

5—в. Відбувся Четвертий 
Конгрес Америки нських Укра-
їнців у Вашингтоні. Президент 
Труман привітав Конгрес окре-
мвм посланням, признаючи ве-
ликий український вклад в а-
мерягканське життя та вітаючи 
допомогу поневоленій Укратнќ. 
Головою Конгресового Коміте-
ту вибрано проф. Льва Доб-
рянського. 

8. В. Ню Иорку. відбулися 
чергові наради ПАУКонферен-
ції. 

13. Нюйорський Гералд Три-
бюн надрукував сензаційну 
статтю про збройну визволь-
ну боротьбу українського на-
роду під час і після війни. 

14. В американську зону Ні-
меччини пробилася з України 
нова група вояків ЎПА.,.-

24. Верховна Рада УССР за-
твердила новий гіѓмн, прапор і 
герб для підсоветської Укра-
їнй. ^ 

ЗУЯДК. прийлае грошеві 
вплати лише в Америці 

ГРУДЕНЬ 
4. Австрійське міністерство 

внутрішніх справ повідомило 
про інтернування чотирьох во-
яків ЎПА. 

5. ЎЌКомітет почав кон-
кретні заходи для організації 
Американського товариства 
Приятелів України. 

11. ЎЌКомітет звернувся до 
відповідних властей, інтерве-

Депкі українські емігранти 
в Німеччині й Австрії, дізнав-
иіись, що ЗУАДК загострив 
приписи про вгілату належних 
оплат (25 дол. від родини і 
кошти залізничого переїзду 
від порту до місця замешкан-
ия спонзора), почали зголо-
шуватись до Представництва 
ЗУАДК на Німеччину й Ав-
стрію з готовістю скласти на 
його руки там, в Европі, зга-
дані оплати. Як довідуємось, 
деякі одиниці почали виступа-
ги в ролі посередників та стя-
гати з людей ці оплати. Це 
може викликати різні непоро-
зумінняи при чому емігранти, 
які в добрій вірі складали б 
гроші, можуть виступати з 
претенсіями до ЗУАДК. 

Тому, щоб оминути такі не-
гюрозуміння, ЗУАДК разом із 
Представництвом в Пвропі рі-
шив-не приймати взагалі ні-
яких грошей безпосередньо 
від українських емігрантів в 
Европі. Обов'язок скласти ці 
гроші мають спонзори в ЗДА, 
які повинні вплатитн їх без-
посередньо до каси централі 
ЗУАДК у Филаделфії, на ад-
ресу: 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF COMMITTEE, Inc. 
P. O. Box 1661, Philadelphia 5, Pa. 

Українські емігранти внко-
иають свій обов'язок, якщо 
вони зобов'яжуться п е р е д 
своїми, спонсорами віддати їм 
гроші з перших зароблених в 
Америці грошей та дійсно це 
своє приречення додержуть. 

При цій нагоді повідомляе-
мо, що переселенська акція 
ЗУАДК — поминаючи нові 
постанови ДП-Комісії у Ва-
шинґтоні про упрнвілеення 
фармерських робітників — і-
де знову повною ходою. У 
другій половині грудня ц.р. 
що-кілька днів причалюють 

до портів у Ню Тіорку, Босто 
ні й Орлінсі кораблі з ДП 
іміґрантами, при чому в дея 
ких тих транспортах є по 
кількасот новоприїзжих захо 
дами ЗУАДК. У Бремені зали-
шилорк вже лиш мінімально 
задержаних. Вони приспішать 
свій приїзд до ЗДА, якщо са-
мі про це подбають, прохаю-
чи листовно своїх американсь-
ких спонзорів вплатитн на-
лежну квоту, або звертаючись 
до сврїх приятелів чи свояків 
в Америці виконати це, коли 
спонзор отягається. 

Вазаглі переселення україн-
ців із Німеччини й Австрії до 
ЗДА піде далеко швидшою 
ходою, коли зможемо вико-
рнстати всі законні, існуючі 
для цього можливості. По-
трібна для цього тісна спів-
праця самих українських еміг-
рантів з ЗУАД^С, їхнє зрозу-
міння праці і зусиль ЗУАДК 
а його труднощі, із котрими 
він мусить боротися. Самі ук-
раїнські емігранти1 можуть і 
повинні помогти ЗУАДК ці 
труднощі перебороти, -влас-
ною поставою и Европі й Аме-
риці та ставленням-справи не-
ред своїми спонзорамн. 

Злучений Українсько-Амери-
канський Допомоговий 

Комітет. 

ИЛ ПЕРЕЛОМІ ДВОХ РОКІВ 
(Докінченая al crop. 2-rel) 

ЮГОСЛАВІЯ ВДЯЧНА ЗА 
МІЖНАРОДНУ ДОПОМО-

ГУ ДІТЯМ. 

Югославський уряд телегра-
фічно висловив подяку Міжна-
родному Фондові Допомоги Ді-
тям за його великодушну про-
граму для Югославії, якою о-
хоплено поверх 600,000 дітей. 
Програма відноситься до допо-
моги харчами та піклування 
здоров^ям дітей. В югослав-

Незвичайно великого зна-
чення набрала в минулому ро-
ці справа атомової бомби, що-
до якої між Сходом і Заходом 
не вдалося знайти розв'язки 
про контролю над нею. Чор-
чнл в своїй промові в квітні 
підчас подорожі по Америці 
ствердив, що світ може бути 
щасливий, іцо СССР атомової 
бомби не має. Цього ж місяця 
през. Труман, заявив прилюД-
но, що він не завагається да-
ти наказу вжити атомової 
бомби у війні з СССР, як щоб 
до такої війни мало прийти. 

Ці заяви втратили на свойо-
му значенні з хвилиною, коли 
през, Труман в серпні подав 
до загального відома, що За-
хід має відомості про атомову 
експлозію в СССР. Таким чи-
ном Америка перестала бути 
монопольною країною в цій 
ділянці, хоч знатоки в захід-
ньому світі до цієї експлозії 
не прив'язують покищо надто 
великого значення, уважаючи, 
що СССР не так швидко змо-
же продукувати доброї якос-
тн атомову бомбу, а тим біль-, 
ше продукувати її серійно. 
Советського роз'яснення ніби-
то в СССР, з допомогою ато-
мової енергії пересунено рори 
та Змінено біг рік, Захід не 
прийняв, перекойаний, що 
Кремль вживатиме всіх зусиль, 
щоб атомову енергію нристо-
сувати до воєнних цілей. 

В можливість швидкого ви-
буху нової війни західні дер-
жави не вірять, за те ж Схід 
обвинувачує Англію і Америку 
в иідготові нового конфлікту 

ли і до неї включилася актив-
по також Церква. В цій ділян-
ці иайважнішою подією був 
дикрет Ватикаиу проти ісйму-
нізму і відкриття Папою Пмш 
ХН. Святого Року, що буде 
одночасно і початком оста-
точної розправи` з комуніз-
мом. 

В минулому неспокійному 
році „холодної війни", війни в 
Китаї та безупинних переворо-
тів, страйків та змін урядів —г-̀  
представники поневолених на-
родів, що проживають в дер-
жавах західних демократій, 
зміцнили або потворили нові 
еміграційні політичні органі-
зації, які з однієї сторони на-
магаються впливати на по.їі-
тнку західних `держав щодо 
Сходу Европи, а з другої сто-
рони мобілізувати під свої 
прапори значне число політич-
них емігрантів та опедш. на 
них вести національну подіти-
ќу. На овіідПіоказався Керен-
ський із своїм „комітетом для 
визволення народів РосіЃ', 
створилася „Рада вільної Ч. С. 
P.", посилили свою діяльність 
білоруськ'і, литовські, естон-
ські, лотишські, угорські, бол-
гарські та інші націоналі.-
ні політичні еміграційні орга-
нізації та центри в захід-
ньому світі. В червні відбув-
ся у Вашингтоні Четвертий 
Конгрес Американських Укра-
їнців. 

1949 рік приніс зактивізуван-
ня української справи в ціло-
му світі. В цілій низці турець-
ких, швайцарських, грецьких, 
голяндських, французьких, іта-

з метою захопити цілий світ, лійських, норвезьких, еспансь-
В цьому переконанні червоні ких, німецьких, американських 

та південно-американських ча-можновладці стараються вихо-
вувати своїх громадян. З усієї 
політики СССР видно, що він 
готується до війни і тому за-
хідні демократії не тільки що 
рішилися 
прапором 

сописах появилися статті про 
проблему України про ЎПА, 
про український організова-
ний політичний рух спротивў 

на об'єднання під І проти СССР- „Голос Амери-
пляну Маршала ііки" почав надавати авдиції в 

= 
ській телеграмі з подякою, під-1 Атлантійського Паќту, але во-1 українській мові, 

яті писаній' предсідіннком Комйве-Іни зарядилиГтюстійле пого-1 Для політичних орпипзппіі) 
(ТУ Лублнтаогр Здоров'я, пра-Ітівля, відбувають військовііпоодиноких н а ц і о н а л ь н и і 

зилю для вояків ЎПА в Авст-П10 М^иародного Фонду нази- маневри в різних частинах сві-ІГруп, що перебувають в закід 
ріїі Німеччині. Івасться „найкращим овЬчем(ту і радаровою системою на-)ніх державах, відкрилися нові 

12. Державний департамент дотеперішньої активности Об'-
започаткував радіопередачі — 
„Голос Америки" в українсь-
кій мові. 

18. М о с к в а призначила 
Мельнікова комуністичним ди-
ктатором - України на місце — 
Хрущова. 

19. Поширений ж у р н а л 
„Лайф" надрукував велику ін-
формативну статтю про укра-
їнський визвольний рух. 

єднаних На^ій". Вірні Москві 
сателіти в останньому заборо-
ннлн діяльність цеї організації 
В своїх країнах. 

Читайте украіна.кі ктіжкк 
іџ часописи, бо чадѓѓе чнтанва 
веде до просвіти, а просвіта — 

магаються охоронитися перед 
несподіваними нападами з по-
вітря чи з моря. 

Створення нової держави 
Ізраїля і Злучених Держав 
Індонезії доказують, що здо-
ровий націоналізм знаходить 
на Заході підтримку. Бороть-
ба проти комунізму в мину-
лому році набрала великої си-

можливості дії. 

Чи Ви G вже членом Україн-
ського Народного Союзу? Як-
що ні, то памятайте, що Вам не 
мсжливс обійтись без забезпе-
чення, а найкраще І найпев-
яііие забезпечеЕня дасть Вам 
Украінськнй Шродннй Союзі 

5-І тт?т№Є№еяя^ 

ВУДЖЕНИНИ, 

ВИРОБИ 
МЯСАРСЬШ 

ТА РІЗНОРОДШ 
МЯСИВА 

(МІЖ ВУЃЛИЦЯМИ 7." 

3. 
а 8^) 

КУПУЙТЕ 4 t m 

ДЕ ВАМ 
ВИГІДНО. 

АЛЕ КЎЃЃУЙТЕ 

СВІЖІ І ДОБРОЇ 

ЯКОСТІ МЯСИВА 

У НАШІМ СКЛЕПІ ДІСТАНЕТЕ НАЙКРАЩІ ВИРОБИ МАСАРСЬКІ ТА 
ВСЯКІ ВУДЖЕНИНИ ПО ЦІНАХ УМІРК0ВАНИХ. 

ФІРМА, ІСНУЮЧА ПОНАД 27 РОКІВ, ГОВОРИТЬ САМА ЗА СЕБЕ. 
З НАГОДИ РІЗДВЯНИХ СВЯТ, У НАШІМ СКЛЕПІ П0РУЧАЄМ0 КІЛЬ-

КА МЯСНИХ ПРОДУКТІВ ПО НАСТУПНИХ ЦІНАХ: 
ІМПОРТОВАНІ 

ПОЛЬСЬКІ ш и н к и 
В КЕНАХ 

93с. Њ. 

ВУДЖЕЌНА 
до смаження або до варення 

(В ЦІЛІМ КАВАЛКУ) 

39с. lb. 

КОВБАСА 
СІЕАНА 

55с. Њ. 

шинки 
ВЌЕНАХ 

готові до Ідження (передні) 

63с. њ. 
СМАЛЕЦЬ 

ПЕРШОЇ ЯКОСТИ W КАПУСТА 
КВАШЕНА 9Ѓ ШИНКИ (ЗАДНІ) rrd 

ВУДЖЕНІ ОчУ 
к 

СВОГО ВИРОБУ њ 
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Classified Advertising 
FOR CLASSIFIED ADS CALL: 

Worth 2-3056 
2-3057 
2-3058 

FLORAL PARK, 254-11 84 Drive. 
A Post home, detached brick 

bungalow, 4`Л rooms, expansion 
attic", gas, heal, extras include 
screens, storm windows, blinds, 
Immediate occup. OWNER. Mrs. 
Jane Beekman.'Reldstone 7-3238 
Rye, N. Y. Transferee1 Executive sacri-

fices 4-bedroom House near beach A 
trains, $16.000. Other Homes Broker. 
Dobbs Ferry 3-2071. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ЕЛИЗАБЕТ, H. ДЖ. ' 

Концерт Українского Співаць-
кого Товариства. 

В неділю 4-го грудня, я був 
запрошений `послухати Кон-
церту Українського Співацько-
го Товариства в стсйті Ню 
Джерзі ПІД ДІрІГЄНСТВОМ МОЛО: 
дого Юрія Кириченка. Кон-
церт відбувся в Елизабет, в га-
лі Українськѓо Народного До-

Дати найважливіших подій 
в світі в 1949 році 

СІЧЕНЬ: 3. Під контролем) 
Демократичної Партії почався 
81-ший Конгрес. — 7. Дін А-
чесон іменований державним 
секретарем на місце ген. Джор-
джа Маршала. — 17. В Ню 
Иорку почався судовий процес 
проти американського комуні-
стичного політбюра. — 20. 
Президент Труман почав свою 
чергову президентську каден-
цію, видвигаючи в інавґура-
ційній промові „ Ч е т в е р т и й 
П у н к т " про {юзвиток відста-
лизс територій. — 23. Загальні 
вибори в Японії виявили силь-
нии зворот на право. — 25. 
Відбулися перші вибори до 
парляменту Ізраїля, з перемо-
гою поміркованої лейбурист-
ської партії. — ЗО. Сталін за-
пропонував зустріч з презид. 
Труманом; през. Труман за-
пропонував йому приїхати до 
Вашингтону. 

ЛЮТИЙ: 8. В Мадярщнні 
засуджено на досмертне ув'яз-
нення кардинала Міндсенті. — 
17. Хаїм Вайцман вибраний 
першим президентом Ізраїля. 
—БЕРЕЗЕНЬ: 4. Андрей Ви-
шннський іменований мініст-
ром закордонних справ Совєт-
ськогб Союзу на місце Вяче-
слава Молотова. 

КВІТЕНЬ: 4. Міністри 12 
країн підписали у Вашингтоні 
Атлантійський Пакт. — 24. 
Китайські комуністи здобули 
столицю країни, Нанкінѓ, 

ТРАВЕНЬ: 12. Закінчено со-
встську блокаду Берліна і та 
західну протибльокаду еовст-
ської зони. — 27. Комуністи 
здобули найбільше місто Ки-
таю, Шанхай. 
ЧЕРВЕНЬ: 20. В Парижі від-
булася конференція міністрів 

ЎКРІТЌСЬКІ СТШН! І 
КАЛЕНДАРІ 

НА 

1950 
РІК 

0 У гарних кольорах 
# Календаріюм друковане 

українською мовою 
# Свята означені читким 

червоним друком 
Ціна ЗО ц. один 
На С. О. D. не вменшимо. 
Належитѓѓь треба посилати 

разом Із замовенням. 
оань НА ФАРМІ 

1 ) Фірмі 
І j ХІТІ, навколо ивітн 
І j Дівчинка з псом 
І j Гарний вид фірми. Дгти, 

кури свині, пес 
{ ) Діти їздять на сеймах у 

зимову пору 
( ) Наталка Полтавка 
І j Тайна вечере Ч 
1 J Матір Божа Неустанної 

Помочі! 
І ) Святе семейство 
{ J Ферма. Діти годують аач-

кн 
f ) Зимовий вид 
І J Христос добрий пастир 
І І Серце куса Христа 
І ) Серце Пресвятої Діви Марії 

' ( і ѓСвята Родина 
j j Гарний вид ферми 

І Дитина в ліжку, ангел о-
хоронм 

І 1 Різдво Христозв 
Се. Ннколей роздає^ де-1 
рунќи ДІТЯМ 

І j Гетьмая Мааепа 
( ) (Our Lady Fatima 
і І Дівчинка з каченятками: 

j Веселе щасливе дитяча 
життя 

( j Під- таоші вечір у ЛІСІ 
І 1 Божий Гість 

Зпмпе'е— слати на адресўі 
"SVOBODA" 

Р. О. ЮХ 94Й 
JERSEY СТПГ З, ft. У 

закордонних справ чотирьох 
великодержав в справі Німеч-
чини. . j ^ 

ЛИПЕНЬ: 25. Президент 
Труман підписав Атлантійсь-
кнй Пакт, домагаючись безпо-
середньо від Конгресу фондів 
на зброеневу допомогу партне-
рам Пакту. 

СЕРПЕНЬ: 5. ЗДА пррголо-
сили „Білу Книгу" в справі 
Китаю, припинюючи допомогу 
Чіянг-Кай-Ші, — 14. Христи-
янські демократи перемогли в 
перших виборах до парлямен-
ту західньо-німецької респуб-
ліки. 

ВЕРЕСЕНЬ: 7. Почалася 

му.` Хор числом 35 молодих 
дівчат і хлопців здається праз-
нував першу роковинў свого 
існування. Звичайно, від тако-
го молодого хору ніхто не мо-
же чекати коректного вико-
наші'й. Головний матеріял ще 
сириіі, далеко не випрацьова'-
нин, але вважаючи на завзяття, 
дбайливість і старання моло-
дого талановитого діригента 
та молодих хористів, це все 
дало гарні наслідки і концерт 
пройшов досить добре. 

Програма складалася в пер 
іиому відділі: „Отче наш" — 
музика Вербицькего; „Канта 
про Страшний Суд", Р. Де-
муцьќого; „Ой там за горою", 
Леонтовнча, та трьох пісень Р. 
Якименка: „Ой у полі"; „Піз-
най мати" j ^ . „Не стій вербо". 
Всі пі̀ сні- були виконані Спі-
вацьким Товаржгѓвом стейту 
Ню Джерзі. Така річ чяк кант 
про Страшний Суд — Демуць-
кого вимагає хору з великою 
звучністю могутніх голосів — 
була не під силу цего молодо-
го xqpy. Може за--кілька років 
праці, коли голоси скріпиўть і 
техніка випрацюеться — буде 
гаразд. Другі пісні „Ой у полі 
три керниченьки, Ю. Киричен-
ка; „Коло Млина", Ол ч Коши-

БОСТОН, МАСО 
1 Листопадове Свято. 

йдучи за тридцят-річною 
традицією наша громада від-
святкувала й цього року Лис-
топадове Свято 20 листопада. 
Воно складалося з двох час-
тин: релігій'ної й народної. 

Після Богослужби в україн-
ській православній церкві у-
ставлено на середині церкви 
могилу для пригадки про ве-
ликі жертви в героях, які ляѓ 
лн на полі слави за Україну і 
коло неї відправлено панахн-
ду за поляглих С і ч о в и х 
Стрільців.' ЇЇ відправив місце 
вий парох о. Є. Королншин і 
сказав патріотичне слово для 
звеличання тих, що поклали 
свої голови за волю народу. 
Після панахиди була збірка 
на народні шли. 

В третій годині сполудня в 
церковній залі відбувся кон-
церт, на якому явилася май-
же вся громада, як з иеред-
воєнних часів гак і новіша, що 
прибула зі скитальщини. По, 

перша сесія західньо-німець-
кого парляменту. — 8. Амери- ця; „Жала Олян^а", Ступниць 

кого; „Сон", Стеценка; „Зася-
ло сонце золоте", Недільсько-
го; були виконані досить доб-
ре молодим хором. Досить ми-

канський Експортово-Імпорто 
вий Банк признав $20,000,000 
позички Югославії. —- 18. Бри-
танія а за нею інші країни про-
голосили девальвацію гроша. 
20. Генеральна Асамблея Об'-
єднаних Націй почала в Ню 
Иорку свою четверту з черги 
сесію. 23. Президент Труман 
повідомив про „атомічну екс-
плозію" в Совстах. 28. Амери-
канський Конгрес ухвалив за-
конопроскт про.зброеневу до-
помогу партнерам Атлантій-
ського Пакту. 29. Совстський 
Союз, а за ним його сателіти; 
відкликав договір приязні з 
Югославією. 

ЖОВТЕНЬ: 7 В совстській 
зоні Німеччини проголошено 
комуністичну державу. 14. В 
Ню Иорку засуджено—амери 
канськнх комуністичних про-
відннків. 20. Югославію внбра 
но до Ради Безпеки, проти со-
вєтської опозиції. 28. Жорж Бі-
до створив новий уряд Франції, 
закінчуючи довгу урядову кри-
зу. 

ЛИСТОПАД: 2. Підписано 
голадсько-індонезький договір 
в справі незалежности Індоне-
зії. 7. Совстський маршал Ро-
косовський іменований голов-
нокомандуючим польської ар-
мії та міністром оборони Поль-
щі. ЗО. У виборах в Новій Зе-
ляндії повалено лейбурист-
ський уряд, що був при владі 
14 років. 

ГРУДЕНЬ: 8. Національний 
уряд Китаю залишив конти-
нент, переносячи свій осідок на 
Формозу. 9. Генеральна Асамб-
лея ОН ухвалила інтернаціо-
налізацію Єрусалиму. 10. У ви-
борах в Австралії- повалено 
лейбористський уряд, що був 
8 років при владі. 16- Болгар-

$ї'ські комуністи повісили в СчЬ 
5 фії свого колишнього лідера, 
^ Траіча Ќостова. 24. Папа Пій 

XII. Проголосив Святий Рік. 
26. Підписано британсько-юго-
славськнй торговельний дого-
вір. 27. Формально проголоше-
но суверенність Злучених Дер-
жав Індонезії. 

ХРУЩОВ, ПОПОВ І 
СОКОЛОВ 

Москва, 3 січня. У зв'язку з 
недавнім повідомленням, що 
Москва забрала з України 
Хрущова, іменувавши на його 
місце Мельнікова, тепер пові-
домлясться про дальші зміни 
та призначення в большевиць-
кій гісрархії. Хрущов зайняв 
пост секретаря компартії в Мо-
скві, з якого звільнено Георгія 
Попова, призначивши його тс-
пер міністром міського будів-
ництва. Дотеперішній міністер 
цего будівництва, К. М. Соко-
лов, іменований першим за-
ступником Попова. 

СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ УКРА-
ЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О 
С О Ю З У , А ТИМСАМИМ І 
СПІВВЛАСНИКОМ 1 1 - Ц Я Т Ь 

МІЛЬРТОНОВОГО МАЄТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ. 

ло були відспівані два дуети: 
„Не цвітуть кві'тки зимою", 
Степового та „Ой ходила дів-
чина бережком", М. Лисенка. 
Мої поради молодим співакам 
і співакам: вчитися співу, тв-
ді їх голоси окріпнуть і вони 
будуть . мати можливість ви-
конувати пісні з більшими і 
більш тонкими нюансами. Іме-
на Співачок пп. Ковальчук і Сі-
пі. З запалом були виконані 
танки дівчатами та хлопцями 
з міста. 

Солісткою концерту висту-
пила Марта Кириченко, яка 
проспівала три пісні до слів 
поета Олеся, муз. Степового: 
„Ні, не співай пісень веселих", 
„Погасло сонце" і „В квітках 
була душа моя". Співачка в 
цих піснях- дуже гарний голос 
— лірично-драматичне сопра-
но — чудового тембру й до-
сить широкого діяпазону. Піс-
ні: „Ні не співай пісень весе-
лих" та „В квітках була душа 
моя" — були проспівані з ве-
лнким підйомом і драматиз-
мом. Мені здається, що Марту 
Кириченко чекає гарна співоча 
карієра в будуччині. — Поза 
програмою, 'по закінченню, 
відспівѓано „Живи Україно", 
Гайворонського. - ` , 

Авдиторія слухачів, котра 
заповнила галю, уважливо слу-
хала програму і ентузіястично 
реагувала на кожний нумер, 
відспіваний хором, солісткою, 
а також на завзяті танки тан-
цюристів. Загальне враження 
з концерту було дуже- симпа-
тичне. Бажаю молодому Спі-
вацькому Товариству Стейту 
Ню Джерзі міста Елизабет та 
його диригентові Ю. Киричен-
кові дальшого прогресу і 
успіху. 

Проф. Гр. Тучапськнй. 

імігрант зі скитальщини, д-р 
Петро Васько про потребу 
трівкого обєднання народних 
працівників у спільнім зма-
ганні. Концерт закінчився дру-
гим виступом хору, який від-
співав другу низку стрілецьких 
пісень, по чім ціла заля від-
співала Український Гнмн. 

В заключенпі список жерт-
водавців, що дали пожертви 
на панахиді в церкві і підчас 
концерту: д-р П. Васько $4; 
по $2: М. Давискнба, І. Мас-
ний, П. Улашкевич, 1. Параба-
нюк, Г. Тепер, О. Панькевич; 
по $І : П. Мороз, в . Начас, В 
Міговал, П. Боднар, К. Ярош, 
A. Гапанюк, М. Сайкевич, Г 
Зварич, Д. Бортник, Г. Пет-
рейко, С. Гудима, В. Полінге-
рек, І. Купчик, Д. Кузь, С. Во 
лошин, А. Копистннський, А. 
Івашко, П. Попович, Т. Вонс, 
B. Осадця, Г. Костецький, ГМ. 
Козулькевич, Т. JropxyT, М. 
Школяр, .С Ќлюка, В. Бойко, 
У. Гримак, М. Українець^ Д. 
Сілі::'.ький, І. Зінько, К. Борт-
ник, А. Шафранська, М. Кор-

ДІТРОИТ, ГЕМТРЕМК, 
ДІРБОРН, МИЩИҐЕН. 

В справі коляди. 

Допомоговий Комітет ухва-
лив більшістю' голосів, що 
цьогорічна Коляда повинна 
бути призначена на переселен-
чу акцію. Всі жіночі організа-
ції, що найбільше труду вкла-
дають у такі акції, заявились 
за це. Нам треба докінчити ак-
цію рятування скитальців так 
славно, як славно ми її почали. 
Тисячі скитальців у Німеччині 
ждуть ще на нашу поміч. Вони 
ще можуть бути врятовані й 
цей порятунок залежить від 
нас. На це й призначена Коли 
да. До кого колядники не зай-
дуть, проситься слати пожерт-
ви на адресу голови ЗУАДКо-
мітету, адв. Ів`ана Панчука: 
5911 Hardware! Rd., Detroit, 
Mich. 

За Допомоговий Комітет: 

Е. Фа'риняк, фін. секр,- ` 
с7о Ukr. Mich. League, 6690 
Michigan Ave., Detroit 10, Mich. 

ПОШУКУШШНЯ 
ФУ ТЕРКО МІЬХАШІО пошукує po-
дння: МАЛШІКА МИХАИА, ОЛЬ-
ГИ 1 ШАРИ, котрі, перебувають а 
Німеччині, а американській зоні. 
Хто про них знає, або вовн самі, 
прошу зголоситися на адресу: 

FUTERKO MICHAEL 
317 Hamilton Ave. 

Rlverhead, L. L, N. Y , U S. A 

відспіванні А м e p HKancbKoroJ бет. T. Драган, C. Дзюбанюк, 
Гимну сказав вступне слово 
М. Давискиба, який пояснив 
значення Листопадового Свя-
та. Він. теж привітав нових 
громадян як учасників свята. 

Хор Молоді при церкві під 
управою о. К'оролишина від-
співав низку пісень, як: „Шу-
мить гуде дібровонька" (М. 
Гайворонського) і Молитву за 
Україну (Лисенка). а поезію 
„На славу Стрільцям" відде-
клямувала Олена Білодська. 
Сопранове сольо — „Ангел 
Ночі" при фортепіяиовім а-
компаніяменті о. Королнши-
на відспівала пані артистка A. j дрібними, разом зібрано в 
Ярош, а дует „Не чужого ми{ церкві і на залі $149.90. 

Т. Брикса, П. Кучер, А. Бербе- ` ^ 

^ ' с А а 8 к Б е Г И К Т . М М а 3 ; ; к а Р с ; Ш Ш № І І Ш П 
М. Шемета, М. Майданий, А. 
Смарж, Томаш, М. Сілінська, 
К. Когут, А. Робовська, Е. Ма-
тейко, Т. Личманенко, М. Хо-
мин, К. Помилуйко, Н. Федо-
ренко, О. Школяр, П. Пазій, 
Ф. Давид, М. Ярош, С. Ярош, 
В. Хомин, А. Виноградник, А. 
Ґурчаковська, Т. Січкоріз, І. 
Матейко, І. Буцяк, М. Буцяк, 
Т. Матук?іс, Р. Федорів, М. 
Кудрик, Т. Купчик, І. Китиќ, К. 
Оліяр, 1. Сілінськи. Решту 

бажаєм" (М. Вербицького) 
відспівали два студенти уні-
верситету, Е, Мороз і Е. Зва-
рич. Треба ствердити, що всі 
точки першої частини були вн-
конані дуже добре і найшли 
відповідне признання „ серед 
приявних. 

Святочну промову виголо-
сив недавній редактор „Укра-
їнських Вістей" в Европі, Пав-
ло Маляр, присвятивши на неї 
цілу годину часу. У промові 
змістив усе, що на таку хви-
лину надавалося: й коротку 
історію і сам чин Першого 
Листопаду і його наслідки для 
майбутності України і значен-
ня для дальшого розвитку по-
дій на Сході Европи. 
, 3 черги Антін Івашко відде-

клямував стрілецький вірш „В 
борбі наша будучність", а піс-
ля тогб прийщов попис діто-
чок парафіяльної, школи з вя-
занкою стрілецьких пісень під 
орудою о. Королишина. Де-
клямація Льва Карапейтіяна і 
маленької Филипів, виголоше-
ні гарною українською мовою 
понесли приявних думками до 
Старого Краю, з якого посе-
редно приїхали ці діти. 

Сопранове сольо нашої мо-
лодої артистки, Люби Коро-
лншин при фортепіяиовім а-
компаніяменті свого батька 
зачарувало публику і тому 
попри „І молилася" (Нижан-
ковського) співачка мусіла 
відспівати ще другу пісню. 

До збірки на потребу ряту-
вання скнтальників говорив о. 
Королншин, а перед переве-
денням її промовив недавній 

М. Давискиба. 

ШАРОН — НЮ КЕСЛ, ПА. 

Листопадове Свято. 

С'пільними силами злучених 
хорів Шерон-Ню Кесл, Па., від-
святкували обидві ці громади 
Листопадові Свята: Шарон на 
27. листопада, в Ню Кесл на 
4 грудня. Нй програму QBAT 
склалися хорові пісні цих гро-
мад під орудою о. С. Мусійчу-
ка із солями і дуетами панно-
чок Телянських, п. М. Лисогіра, 
і деклямаціями п. М. Пиша, та 
школярів: Л. Швайки (скиталь-
ця) і Р. Ґондера. Святочну про-
мову в Шерон виголосив о. Дя-
ків з Микіз Раќс, Па. Також 
говорив гарне слово скиталь-
ник п. М. Граб. 

Ню Кесл святочну промову 
виголосив о. А. Двораківський 
з Ембрідж, Па., а в церкві гар-
ну проповідь на Листопадову 
тему виголосив о. Л. Кушнір з 
Ботлер, Па. 

Вступне слово і програму 

КЕМПБЕЛ, О. — Тов. Сокіл, від. 
218, повідомляє своїх місцевих і по-
замісцевнх членів, що новорічні збо-
рн відбудуться в неділю, 8. січня, в 
годині 2. пополудні, в У. Н Домі, 
165 Gordon Ave. г)роснться всіх чле-
нів прийти на ціз бори 'та вислуха-
ти, які зміни зайшли у відділових 
ухвалах на річних зборах. Прогаду-
сться іще раз. довгуючнм членам, 
щоб були ласкаві вирівняти свої за-
леглі довга, бо Інакше таких чле-
нів подасться до суспенди. Також 
подасться до відома .тим родичам, 
котрі все забувають, що за діти тре-
ба платити кожного місяця членські 
вкладки до У. Н. Союзу; за таких 
дітей векретар більше не засилає 
своїх грошей.. Новий уряд на 1950 
рік: М. Ткачишин, пре де ; В. Проко-
пнк, заст.; М. Стахура, секр.-кас; 
М. Штинь, заст.; М. Корецький, В. 
Масів, контрольори; И. Сорока, М. 
Нановськнй, доз. хворих; Г. Лабай 
до прапора; М. Вгтишнн, дверннк. 
— М. Ткачишин, пр.; М. Стахура, 
секр. 

ПОШУКУЮ 
СТЕПАНА РАПА 

ЗІ СЕЛА СГАРОМДЦАНИ, 
повіт Сќалат. 

Прощу, о передрук в красвих 
часописах. 

STEVE PERSHYN 
172 N. W. 54th Street 

Miami 38,.Fla. 

Пошукую ГІНСЬОРСЬКОГО МИ-
КОЛУ, який перебував коло Шіка-
ґо, 1 рідині та ЗШІЙОММХ із села Бо-
гсстратн#, повіт ІІеремешль. П^о-
шу голосцтнсь до; # . 

EDWARD G.NSIORSKJJ 
512 Е. 4th St, Wilmington, Del. 

і Дрібні Оголошення 1 
УКРАЇНСЬКИЙ МІД 

(від скнтальця). ЛИПОВИЙ, сегоріч-
ВИЙ, ясний. 1 кварта $1.00. Коли за-
мовлясте 2 кварти пошту оплачую 
сам. 

STEFAN NAYDA 
28 ̀ А N. Division St, Aubam, N. Y. 

(Оголошую лиш цей тиждень) 
8ЄГУИАЯТЕ И ЧЛЕНВ 

У.' U. СОЮЗУ! 

БРІДЖПОРТ, ПА. — Бр. св. Пет-
ра й Павла, відділ 383, Повідомляє 
своїх членів, місцевих іп озамісце-
внх, що Річні Збори відбудуться в 
неділю, 8. січня 1950 p., в годині 
1. по обіді, ўгали парохіяльній під 
ч. 494 Ford St. Комітет просить, що-
бв всі члени були присутні. Буде 
слравозданяяз а 1949 рік. За уряд: 
П. Мартинюкл редс; Ю. Кушнір, 
кас; І. Грозінськнй, секр. 

ВАРТЕРВЛІЄТ, Н. И. — Бр. св. 
О. Нихолая, від. 13, подає до відо-
ма всім своїм членма, що річні збо-
ра відбудуться в неділю, 8. січня, 
1950. в годині 2. попол., точно, в га-
ли У. Ќлюбу 402 25 вул.‚Просимо 
всіх членів прийти , бо буде вибір 
уряду на 1950 рік. — С. Ковальчнк, 
предс; Ф. Євусяк, кас; L Урбан, 
секр. 

перевів предс. хору з Шерон п. 
М. Гладьо. 

На обох Святах переведено 
збірки і по малих розходах пі-
слано з обидвох парафій по 
$10. разом $20 для піддержки 
ЎПА. Вислано через ЗУАДК. 

Присутній. 

БАМ-БІМ, ЗАГОРІВСЯ КИЦИН ДІМ! 
ЗРОБІТЬ ВАШІЙ Д И Т И Н І П О Д А Р У Н О К З Ц Е Ї 

ПРЕКРАСНО! КІШ Ж Е ЧЌИ! 
8 сторінок багатобарвних малюнків до народних слів 

приготовив артиет-ма-ляр О. СУДОМИРА. 
Під кожним малюнком артистичні підписи великими 

літерами. В тексті теж ноти до пісеньки „Бам-Бім!" Ви-
давннцтво „Нашим Дітям" в Европі. Ціна тільки 75 цнт. 

Замовлення разом з належитістю слати до: 
"S V О В О D А" 

Р. О. Box 346, (81-83 Grandt S t ) , Jersey City 3, N. J. 

J Comfortable sir 

tLyfWynftLytWyti: 
I UKRAINIAN ' 
J FUNERAL DIRECTOW 
N . M l SPRINGFIELD AVENU1, 
Г NEWARK, N. J, ' 

aod IRVINGTON, N. J.' Ї 
I Essex 5-5555 
ь 
I OUR SERVICES ARJ5 ATAILABLI^ 
? ANyWHERE iN NEW J1RSIY" 

П Е Т Р О Я Р Е М І 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІв 

Зсннкжвться похоровамв 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯЌ 
129 EAST 7th STREET 

NEW-YORK CITY 
TeL ORchard 4-2SW 

BRANCA OFFICE 4k CHAPPBLi 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. IBS St.) 
Bronx, N. Y. 

TeL MElrose 5-6677 

і в я я Б ЇЙ me 
УКРАЇНСЬКИЙ ІІОГРЕБНИК 

заряджув погребами по Ф1КП 
ціні так низькій, як VluU 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker А ЕгаЬаЬшг. 
437 E. 5th ST, NEW YORK CITY 
Dignified funerals as tow as S15B. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

6 — — — . — — — mi.mm . — . — . „ , — j 


