
УКРАЇНСЬКИЙ щоденник 
РИС ЬУЩ, Ч. 139. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ИОРК, СУБОТА, 17-го ЧЕРВНЯ 1950: 

UKRAINIAN DAILY 
No. .139. JERSEY CITY and NEW YORK, SATURDAY, JUNE 17. 1950. VOL. ІДПП. 

ІГЯТЂ ЦЕНТІВ в Злуч. Дер. Америка СІМ ЦЕНТІВ Закордоном Тль` „Свободи": BErgtB { { S `" Тсл. У. Н. Союзу: BErgen 4-1016 FIVE GENTS In the U. S. of America SEVEN CENTS 

ss: 

АРЕШТУВАЛИ XEMIKA ЯК 
АТОЛОВОГО ШПИГА 

Вашингтон, 15. червня.—3- доручення Федерального Бю-
ра Інвеєтнгацій арештовано в сиракюз, Н. И., хеміка, як 
другого спільника д-ра Клавза Фукса, засудженого на тюрму 
британським судом за видачу Совєтам американських атомо-
вих дат. Спеціяльно з а к я - л 

ЗБАНКРОТОВАНА СПІЛКА 
ЗАПЛАТИЛА СЕН. МкКАРТІ 

$10,000 ЗА СТАТТЮ 
Колумбус, у стейті Огайо. — 

Лустрон Корпорейшен, яка за-
ймалася в иробом,,передфаб-
рикованих домів", заплатила 
сен. йосифові МкКарті $10,000 
за статтю, поміщену в книжЄч-
ці, яку підприємство поширя-
ло для розголосу. Запитаний 
по телефоні, сенатор відповів, 
що він написав був брошуру 
і шукав купця. Найвищу ці-
ну подала корпорація Лустрон 
і тому він їй продав. Корпора-
ція Лустрон дістала підтримку 
з федерального уряду, який 
хоче поширити інтерес до будо-
ви дешевих домів. Підпрнсм-
ство дістало $36,500,000 з Рі-
констрокшен файненс Корпо-
рейшеи, а кол'и не могло її 
сплатити, п р оголосило бан-
кротство. Уряд вікупнв маєток 
підприємства за $6,000,000. 

Дат. 
дають Слекові видачу небез-
лечного вибухового матеріялу 
й формули, як його виробля-
ти. 

Водночас з арештуванням 
Слека, Бюро Інвестнгації ви-
явило імена совстськнх аген-
тів, під директивами яких при-
збирувано тайні вісті й мате-
ріялн для Росії. Одним з них с 
Анатоль Антонович Якевлєв, 
колишній совотський віцекон-
сул в Ню Иорку, якого ім'я 
подано як ‚Джан" при обви-
яуваченні Ґолда в нюйорськім 
федеральнім суді минулої су-
боти. Другий агентом був Се-
мйон М. Семйонов, звісний під 
іменем „Сем"і Він був зайня-
тий в совстській торговельній 
агенції „Амторґ Трейдінг Кор-
порейшен" а Ню Иорку. Вони 
оба виїхали вже з Америки. 

СУДДЕИСЬКА ЛАВА ЗВІЛЬ-
НИЛА УРЯД ВІД ВІДПОВІ-

ДАЛЬНОСТИ В СПРАВІ 
АМЕРАЗІЇ 

Ню Иорк. і— Спеціяльна фе-
деральна велика судейська ла-
ва („Греяд.ДжюіріІ), яка про-

У СЕНАТІ ДОМАГАЮТЬСЯ 
ВИЯСНЕННЯ ВІД АТЛІ 

Вашингтон, 15. червня. — Сенатор Внлйем Ф. Ноленд, рес-
публіканець з Каліфорнії, виявив, що оба провідники, як біль-
шостн так і меншини, в комісії прнділів, дуже схвильовані де-
клярацісю брнтийської Лейбур Парті, що вона не буде брати 

у французькім пляні" участи 
злиття сталевих і вугільних 
засобів для економічного об'-
сднаня. Комісія прнділів саме 
дискутує йод признанням для 
Великобританії $600,000,000 з 
загальних фондів Пляну Мар-
ала. Сен. Генрі Кабот ‚Ладж 
поставив запит до директора 
Адміністрації Економічної Ко-
операції Павла Гофмана, чи 
деклярація лейбуристів не йде 
в різкий розріз з Плин'ом Мар-
шала для економічного об'єд-
нання. Европи. На Це відповів 
Гофман: „ Ця деклярація є од-
ним з найбільше жалюгідних 
прикладів ізоляції в її найгір-
шій формі" і тому він її не о-
бороняс. Потім Гофман додав, 
що він не вірить, щоб преміср 
Атлі або міністер закордонних 
справ Бевин знали наперед про 
цю деклярацію. Він далі ска-
зав, що надіється співпраці 
Великобританії з пляном Шу-
мана. -

нійдеййх в Ш 5 р. в редакції 
журналу „Амерейжія", звіль-
ннла федеральний уряд від 
відповідальнрсти за орудуван-
ня цею справою, одначе висло-
вила настирливе домагання, 
щоб вести ;дальше слідство в 
тій справі. Реченець праці спе-
ціяльної великої судейської 
лави скінчився і тому вона не 
може сама вести дальше слід-
ства. Рішення слідчої судейсь-
кої лави каже, що урядовці, 
які провірювали крадіж тай-
яих документів і були відпові-
дальні за поставлення перед 
суд шоста обвинувачених в цій 
справі оф, поводилися по-
правно і нема доказів на якесь 
їхнє занедбання. Судейська ла-
ва висловлює думку, що різні 
закиди в цій справі, подані до 
загального відома населення, 
викликали тільки замішання, 
бо не подавали повної правди 
ані доказів. Тому судейська 
лава дораджує департаменто-
ві справедлявоста оприлюдяи-
ти точні дні в справі Амеразії 
для вияснення справи і пода-
ти причини, чому арештовані 
не були покарані так, як цьо-
го дехто домагався. 

Видаючи рішення в справі 
Амеразії судейська лава на-
таврувала теж затії комуністів 
як одну з найбільших небез-
пек для нашої країни. Про Фе-
деральне Бюро Інвестигацій 
судейська лава висловила по-
гляд, що це. „одна з яайваж-
ливіших агенцій які працю-
ють дяя охорони країни". 

ЗА ^ Г О д а і П Щ И ДЕНЬ 

ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ 

Вашингтон. — Прсзидент-
ська коміісія Для устійнення 
фактів вийшла з дорученням, 
щоб признати 75,000 робітни-
кам у зиді$нячих варстатах 
право до 40-годннного тижня 
праці, замість дотеперішніх 48 
годин. Зате'комісія дораджус 
юнії обмежити своє домагання 
підвшпкя платні тільки до 18 
центів на годину. Комісія спро-
тпвилась підвищці платні для 
125,000 котядўкторів. і 

ЗА ДВОПАРТІЙНІ СЛІДЧІ 
КОМІСІЇ В КОНГРЕСІ 

Сенатори Айвес і Елберт То-
мас зголосилн резолюцію, щоб 

Є ^ Д ^ И Й - Й О М І З І Ш ^ ^ Ш - - - - О О О І ' ' 
бя з обох політичних партій 
для запевнення безпартійнос-
ти. До слідчих комісій мали б 
бути покликані теж люди з-
поза Конгресу. Домагання 
внйло з того, що підчас слід-
ства кидають конгресмени од-
нісї партії закиди в сторону 
противної партії, а це обнижўе 
повагу Конгресу. 

ГОЛОВА РЕСПУБЛІКАНСЬ-
КОІ ПАРТИ ДІСТАВ ПОЗИЧ-
КУ З ФЕДЕРАЛЬНИХ ФОН-

ДІВ 
Сен. Гомер Е. Кейпгарт, рес-

публіканець з Індіяни, висло-
вив протест проти рішення 
банкової комісії, яка признала 
'позичку у висоті $18,500,000 
для підприємства, на чолі яко-
го стоїть голова Красвого Рее-
публіканського Комітету, Гай 
Дж. Ґабріелсон. Позичка ви-
глядас на контролю уряду над 
підприємствами, твердив Кейп-
гарт, а Ґабріелсон проповідує 
свободу підприємств. 

ДАЛЬШІ ДВІ ЮНП 
ПРОГНАНІ 3 f t І. О. 

„Вашингтон. — Екзекутивпа 
Рада Конгресу Індустріальних 
Організацій рішила виключи-
ти дальших дві юнії з членст-
ва в К. І. 6., закидаючи їм, що 
вони опановані комуністами. 
Це є юнії кушиірів і юнія ко-
мунікаційних робітників. Екзе-
кутнва похвалила юнію робіт-
ників виробу меблів за її резо-
люцію на останній конвенції, 
що юнія підтримуватиме полі-
тику уряду К. І. О. 

СТРАХІТТЯ АТОМОВОЇ 
БОМБИ 

Ню Иорк. — На викладах 
про економічну мобілізацію в 
готелю Астор виявив полк. 
ВилФ'ред А. Стінер, що Після 
вибуху атомової бомби пока-
лічена людина потребуватиме 
72 кватирок ќрови для виду-
жаняя. Одна бомба може попа-

ГОФМАН ПРОТИ ВЖИВАН-
НЯ ФОНДІВ З ПЛЯНУ МАР-

ШАЛА НА ЗБРОЮ 
: Вашингтон. — На, пеіюслу-

справ і збройних сил днрск-
тор Адміністрації Економічної 
Кооперації Пол Гофман зая-
вив, що не можна вживати 
фондів з Пляну Маршала на 
озброєння західно-европейсь-
ких країн проти агресії. Він 
вказав на пропаганду Совстів, 
яка зводиться до закиду, що 
Америка озброює Европу до 
війни в часі, коли Росія нібито 
хоче миру. Гофман твердить, 
що фонди для відбудови Евро-, 
пи на підставі Пляну Марша-
ла Й фонди на озброєння за-
хідно-европейськях країн по-
винні бути втримувані окремо. 
Заява Гофмана була відповід-
дю на домагання сенаторів Ла-
джа Й Ноленда, що вжиття 
фондів з Пляну Маршала на 
зброєння заощадить більйони 
долярів Злученим Державам. 

НАСТРОЇ ПРОТИ ЗЛУЧЕ-
ІІИХ ДЕРЖАВ У ВРАЗИЛИ 

Дипломатичний кореспон- Халіщинў і ѓ 
дент щоденника Ню Иорк 
Тайме, В. Г. Лореис, довідуєть-
ся з політичних кол у Вашннґ-
тоні, що в останніх кількох мі-
сяцях поширилося в Бразилії 
негодування на Злучені Дер-
жави. Це слідно підчас перед-
виборчої агітаці, в якій колиш-
ній през. Гетуліо Варґас хоче 
хоче здобути популярність для 
себе. Він видвигає проти ЗДА 
закиди з приводу сенатського 
слідства над цінами бразилій-
ської кави, в якому сказано, 
що ціни пішли вгору внаслі-
док спекуляції, а не цін про-
дукції. Крім того він сторонни-
чо насвітлює становище ЗДА 
до комунізму. 

БІЛИЙ ДІМ ПОТВЕРДЖУЄ 
ОДЕРЖАННЯ Р^ІЗОЛЮЦН 

У. И. (`. 

З доручення Білоічі Дому у 
Вашингтоні, керівник підділу 
публичпих зв'язків в держав-
ному департаменті, MaprajK'T 
Р. Т. Картер, потвердила окре-
мнм листом одержання в Біло-
му Домі внсланйї`до прсзиден-
та Трумана резг)Аюції 22-гої 
Конвенції У. Н. С`оюзу. В резо-
люції, як відомо, УИСоюз під-
держував оборонну політику у-
ряду Злучених Держав та ре-
командував включити в неї 
теж допомогу українським вн-
звольним змаганням. В листі л 
Білого Дому м. L пишеться: 
‚.Дякую Мам` за вислів Вашої 
піддержки для Президента ѓа 
за Вашу ласкавість в зверненні 
уваги на погляди Вашої ѓруни. 
Вашого листа передано цим у-
рядннкам в Департаменті, що 
заінтересовані східно-свропей-
ськнми справами " 

НІМЕЧЧИНА РІШИЛА ПРИСТУ-
ПИТИ ДО ЕВРОПЕЙСЬКОЇ 

РАДИ 

пив з Ліги Націй, Німеччина 
матиме свого вільного пред-
ставника в того роду мінена-

СЬОГОДНІ ВІЧЕ В 
СПРАВІ YXK. 

Ню Иорк, 16. червня. — Ко-
мітст Об'єднаних Американсь-
ко-Українських Організацій 
міста Ню Иорку пригадує, що ; 
ВАвтра, в суботу 17-го червня! Бонн. Німеччина, 16. червня. - Бундестаг парламент За-
відбудеться громадське віче в хідно-Німецькоі Федеративної Республіки, ріш'ив вчора прнй-
справі-Україиського Конґресо- н я т и запрошення Tanfиступитн до Европейськоі Ради, пер-
вого Комітету, його акції в до- ш о ' конкретної спроби створити європейський „над-уряд' на 
гтмогу українським визволь- ШЛНХУ До^федеращі евіюпей-^-
инм змаганням та зв'язаних з с ' ; " н х к І^ 'н . Це вперше від 
цим його потреб. На вічу, ц0 ;1$Й$ poffl. кодн T h g y м с т у -
відбудеться в Ќупер Юніон 
при 3-тій ЕІвешо між 7 і 8 Стрі-
тами, та почнеться точно в г. 
8-мій ввечорі. виступить цілий Родній організації. Рішення ви-
ряд визначних промовців. К о - , , , е с е н 0 більш.стю.220 голосів 
мітет прйгвдус, що обов'язком "Ро" 1 1 5 2 ! при 9 Здержених. 
кожного українця в Ню Иорку. і Канцлер Аденауер, коменту-
як місцевих так і новопрнбу-,ю ч и Р""ення, заявив, що -
лих громадян, є взяти участь у! " ш л я х Німеччини до Ев,юпи 
цьому вічу тазаманіфестуватні т е п е11 відкритий . Інакше ду-
своє становище в цих важли- м а С п ^ ^ н н к социлістів. Д-р 

Курт Шумахер, що очолював 
кампанію проти цього рішеи-
ня. Він вважає, що „німці те-
пер допомогли французькому 
самолюбству, ослаблюючи Ев-
ропу до тої міри, що вона не 
буде достаточно розвинена в 
теперішньому п о л і т ичному 
конфлікті зі Советським Со-
юзом". Соціялісти вважають, 

внх для оборони Америки та 
внзволеяня України спі)авах. 

АМЕРИКА ДАРУС СВОЇ 
БАЗИ ФИЛИПИПИНМ 

Маніля, 16. червня. — Злу-
чсні Держави передали урядо-
ні ФніТнпин свої військові спо-
рудн, вартости 8,500,000 доля-
рів. Згідно з договор%и між о-
бома країнами, Америка за-
держить на филипинській те-
риторії ще дві свої військові 
бази до 1952 року. 

що рішення приступити до Ев-
ролейської Ради є до деякої 
міри німецькою апробатою об- ^^nя чи уряд 
кроєння Німеччини з терито-
рій Саарщини та земель на схід 
від лінії Одри-Нісси. Проте, во-
ни дали до зрозуміння, одо во-

СКЛАДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
БРИТАНСЬКОГО УРЯДУ 

т е л я ПАРТІЙНОГО МАНІ-
ФЕСТУ 

7ІОНДОН, 16. червня. — Лей-
бурнстський уряд Британії о-
пнннвся в дуже складному по-
ложснні, після проголошення 
Лейбуристською партією мані-
фесту проти всіх дальших аа-
ходів для об'єднання Европи. 
В правд і, негайно після прого-
лошення маніфесту уряд ствер-
дйв, що вів' не вважає його о-
бов'язуючим для британської 
закордонно! політики, але це 
не припинило гострої критики, 
як в Британії так і закордоном. 
Вчора на засіданні парлямен-
ту преміср Атлі мав дуже важ-
ке завдання відповідати На за-
ПИТИ, де кінчиться політика 
парті! і де починається політи-
ка уряду, та хто має право і 
говорить в імені Британії: пар-

СПІЛЬНОТА ПОЛЬСЬКО-
- - ^ " ї і і і Ч № ' і Г ' О Т й і ^ Г - І г ^ візьмуть дгчадагь у IB oco-ljjf1"1 
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СТРАЙК В КОМУНІСТИЧНІЙ 
ГАЗЕТІ В ЛОНДОН! 

Лондон, 16. червня. — Міс-
цевя$ комуністичний „ДеЙлі 

ч ЗАШТНИН ЛИСТ Б. УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ 
В ПОЛЬСЬКІЙ ГАЗЕТІ 

Ню Иорк, 16. червня. — „Сильна Україна — то найліпший 
союзник Польщі, і навпаки, сильна Польща мас таке саме зна-
чення для Ќкраїни" — твердить Е. П., що подає себе за був-
шого"українського повстанця, в листі до місцевого польського 
щоденника „Нони Свят", - на 
друкованому у вчорашньому 
виданні. Лист о відповіддю на 
статтю ред. Ріо.-леса „Діпісі", 
в який` автор зѓажав про „вину 
українців від№хво поляків". 
Автор листа Ьасшперед ствер`-
джус; що відділі польської Ар-
мії Крайової ІЗоерезня 1944. 
РОКУ ВИМОрДуісІЛН ЦІЛУ Й01Ч) 
родину: батька 'матір, сестру 
і брата, разом з (75 іншими у-
країнцямн в-iv.'f Модринь на 
Холмпщні. Авюр сам служив 
тоді в Українській Повстанчін 
Армії та був на старшинсько-
му вишколі р Ііарпатах. Опі-
сля був відіфавленин на 

перебував до 
о командував 
ЎПА на Під-
Прусії та на-
року пробив-

лом в амерн-
Німеччннин, 

ojK)3i 70 нро-
`о відділу, иіо 

В ПЕРУ ЗДАВЛЕНО БУНТ 
Ліма, столиця Перу. — Віп-

ськовнй уряд Перу опрнлюд-
нюс, що револьта, яка вибух-
ла в місті Арекіпа, здавлена в 
самих початках. Арештовано 
цілу низку визначних осіб з 
різних ділянок суспільного 

рити 40,000-50,000 осіб підчас життя, які брали участь у ре-
вибуху. Стінер висловив по-'вольті.Головою повстання був 
ѓляд, що Комуністичну партію ген. Ернесто Монтань. Пов-
треба поставити поза законом,' станя вибухло підчас прнготу-
бо вона й так пішла в підпілля ванни до президентських вибо-
і звідти діє незаконно. t І рів, назначених на 2. липня. 

1948 іюку, коли 
рейдом відділу 
ЛІССЯ І ДО СХІД)І' 
зад. В осені 191 
ся зі своїм ві;і; 
ісанську зону 
втративши по 
цент складу свс 
згинули в боро‡їбі. Нав'язую-
чи до згадки щ (у „вину укра-
їнців", автор ѓа їрднть, що на 
тій самій Хол-v: цинІ, так обн-
льно политій україн^іпс( 

АМБАСАДОР КГРК 
ЇДЕ НА СИБІР 

Москва, 16. червня. — Аме-
рикаиськнй амбасадор в Моск-
ві, адмірал Ален Дж. Кірк, за-
повів свою окружну подорож 
по Сибіру, що триватиме около 
два тижні та виноситнме около 
5,000 миль. Це буде найдовша 
подоіюж по Совстському Со-
юзі. яку колинебудь відбув а-
мериканський дипломат. Ра-
зом з амбасадором подоіюжу-
ватнме перший секретар амба-
сади, Ричард Сервіс, та.снн ам-
їасадора, Роджер. Амбасадор 
Кірк мж; в ПЛЯНІ ааїхатн аж 
до Іркутсѓька, недалеко Бай-
кальського озера. Вія подоро-
жуватиме транс-спбірською за-
пізницекА 

к р о в ' ю З ВИНИ ‡)ЛЯКІВ, ВКЛЮЧ'-
но з кров'ю ї'м ̀ о родини, ВІН 
дня 28-го трап^ і 1946 року ие-
режив спільнії наступ відді-
лів ВІН (BOJH ггк?ць і Нєпод-
лсґлосць) і ЎІ V на Грубещів, 
Це була періві спільна акція 
українських і і іольських пов-
станців проти і ільшевиків, ні-
сля підписанії відповідного 
протоколу мія командуванням 
обох повстане. :их армій. Гру-
бешів здобуп І спільними по-
льсько-українѓикіши силами, 
В тому наступ ^івтор листа ко-
мандував віддлом. По иольсь-
кому боці браЩ участь в на-
стугіі відділи ш самої волин-
ської дивізії, ќера вимордува-
ла йому родину Але в тій хви-

(ДОКІІП 

УСИІІІІНЕ ЗАКІНЧЕННЯ 
СЕСІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

КОМІСІЇ О. II. ДЛЯ ЕВРОПИ 
ЖенеліСЧ 6. червня. — Вчо-

ра тут успішно закінчено дво-
тнжневу сесію бурхливих на-
рад Господарської Комісії Об'-
сднаннх Націй для Евроті. Ко-
місія погодилася на всі важ-
ливіші пропозиції СВОГО ЄЄКІ)Є-
таріяту в ділянці між-европей-
ської господарської співпраці, 
включно до можливостей на-
паднавня східно-західної тор-
гівлі. Під час дебат доходило 
до nx'TfMH виміни слів між за-
хідинмн і комуністичними 
представниками. 

ісанцлером Аденауером виїде 
на чергову сесію Дорадчої А-
самблеї Европейської Ради, що 
почнеться в Страсбургу в дні 
7-го серпня. Інтересно, що пар-
лямент відкинув пропозицію, 
щоби німецька делегація об-
стоювала визнання її за щіед-
ставництво цілої Німеччини в 
кордонах з 1937-го року, вва-
жаючн, що нові кордони нраї-
ни мають бути визначені миро-
вим договором. В дальшому 
яарлямент рішив позбавити на 
один місяць парляментарних 
прав чотирьох дальших кому-
ністичних депутатів, які разим 
з покараним вже так комуніс-
тичним лідером Максом Рай-
маном брали участь в „парля-
ментарній бійці" на п'ястўки 
минулого вівтірка. 

ЛІЬЕРАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ 
ПРО ЗАКОРДОННІ ІНВЕС-

ТИЦН В НІМЕЧЧИНІ 
Берлін, 16. червня. — Захід-

но-аліянтський Високий Комі-
саріят проголосив вчора дору-
чення відносно лібералізації 
закону щодо закордонних ін-
вестнцій в Західній Німеччині. 
Проте, фінансові спеціялісти 
вважають, що закон ще дале-
ко не розв'язує цілої проблеми 
та не дозволить на такий при-
плнв закордонних капіталів, 
як було б необхідно для даль-
шого розвипсу німецького гос-
подаікггва. 

ІМ)ЛГАРИ ВБИЛИ ТУРКА 
С(хрія, 16. червня. — Офіці-

яльне комуно-болгарське пре-
сове агенство проголосило сьо-
годні повідомлення, що мину-
лої суботи озброєна турецька 
стежа вдерлася на територію 
Болгарії, але була відбита бол-

ПРОЖИТИ ОДИН ДЕНЬ 
ДОВШЕ — ГОЛОВНОЮ 

ІЏЛЛЮ ЧЕХІВ 
Відень, 16. червня. — Дана 

Едамс Шмідт, кореспондент Kt 
П. Таймеў в Празі, що виїхав 
з Чехословаччини недавно під 
безпосередньою загрозою аре-
щту, в своїй черговій статті на 
тему відносин в комуністичній 
Чехословаччнні твердить ,що в 
теперішньому жахливому пб-
ліційному терорі головною ме-
тою кожного чеха є — могти 
прожити один день довше. Ці 
методи всевладного страху за 
своє життя вже давно відомі з 

жди було щшхвп}дущтн ТИ Ш`' 
кликати британських робітнн-
ків до політичних страйків, г1-
тепер сам мас страйк, що йо-
го почали робітники доставлю-
вання газети. Вони страйку-
ють проти накннення їм ново-
го наглядача — члена комуяі-
стичної парті!, бо цей з-поміж 
них самих, кому прислуговує 
цей пост, не є партійним. 

В ЮГОСЛАВІЇ ЗАСУДЖЕНО 
НА СМЕРТЬ ДВОХ СОВСТ-

СЬКИХ ШПИГУНІВ 
Беоґрад, 16. червня. — Юго-

славськнй військовий трибу-
нал проголосив вчора вирок, 
засуджуючи на смертне пока-
рання двох обвинувачених в 

шпигунстві на користь Совєт-
ського Союзу, Альбанії та Крм-
інформу. Шістьох інших обви-
нуваченнх в тих самих злочн-
нах васуджено на довгорічну 
кару ув'язнення. 

ЗАСУДИЛИ МОНАРХІСТІВ 
В ЕСПАНИ 

Мндрнд, 16. червня. — 15с-
панський суд покарав ўв'яз-
ненням в.ід 15 до 18 місяців 
трьох адвокатів, обвинуваче-
них` в підготовці звернених 
проти теперішнього режиму 
моиархістичяих розкндок. На-
томість суд звільнив від такого 
самого обвинувачення герцо-
гиню Валенсії, Марію Люізу 
Нарваез, відому зі своїх муж-
ніх виступів проти режиму ген. 
франка. 

гаіхчікою прикордонною сторо 
жею. В перестрілці один турок J практики большевіщької оку 
";ап бути убитпн. нації в Україні. 

ПО.ІПТРУКИ КОМАНДУЮТЬ 
ЧЕСЬКОЮ АРМІСЮ 

Прага, 16. червня'. — Ново-
L-печений комуно-чеськяй міні-

.̀ ч̂ стер оборони, д-р Олексій Це-
піцка, своїм новим денним на-
казом зробив політичних комі-
-арів фактичними , командан-
гамн чеської армії. В своєму 
наказі, яким надасться політ-
рукам великі новновлаеті, Це-
піцка твердить, що „тиіькн йр-
мія, зложена зі свідомих і зрі-
аих вояків та старшин, у.оу.и` 
5ути справді в босвому стані". 
Політруки мають ‚.озброіо^а-
ти" чеських ВОЯКІ1! „вчеіінлм 
Маркса-Енгельса-Лєпіііа Ста-
^ліна". 
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Проблеми оборони 
Дорого вже довелося світо-

FI платити за легковаження 
хоч би навіть найменшої на' 
перший погляд загрози. Про-
те, впродовж історії, і навіть 
найновішої, ця наука завжди, 
здається, йшла більше до бу-
ка ніж до голови. Гітлерівська 
загроза, її початкове легкова-
ження і Ѓі пізніші наслідки 
можуть послужити на це жи-
внм прикладом. Треба було 
аж страшної руїни та втрати 
мільйонів людських ж е р т в 
в першій і головно в другій 
світовій війні, шоб клясична 
наука про забезпечення миру 
г о т о в і с т ю до війни дала 
практичні наслідки, що їх те-
пер спостерігається в оборон-
ній ніді`отові демократичного 
світу, зі Злученими Держава-
мн на чолі, проти наявної со-
вєтської загрози. Пустими 
д е-к л я`м а ц і имн про '„мир", 
„співпрацю" і тим подібні 
пусті фрази в пропаганді ко-
муністичпої диктатури вже не 
можна відвернути уваги світу 
і.ід дійсного стану речей: за-
ровідженого комуністичними 
апостолами „останнього бою", 
т о мав би погребати ввесь 
той дорібок людства, т о йо-
го ще не потребано в попе-
редніх війнах. 

Проблеми оборони є тепер 
без сумніву на першому місці 
поодиноких . західних країн, 
кожної зокрема і всіх разом. 
Подібно, як довкола проблеми 
нападу на Захід крутиться вся 

політика" Совєтів. 
Власне на тему оборонних 

ҐОМПЕРС 
Цього року припадає, століття ўродин Семюела Гомперса 

(1850-1924, іміґранта з Англії, основинќа і першого голови 
Американськрї^Федерації Праці. „Тамімент Сошйел енд Бќо 
номік Інститют'', який влаштовує кожного року літом у Та-
мімент конференції, на яких обговорюються різні політичні та 
економічні проблеми, проголосив, що темою цьогорічної кой 
ференції, 16-ої з черги, яка відбудеться у днях 22-25 червня, 
буде — „Ґомперс — та Століття Праці". 

Доповіді у Тамімент виголосять самі визначні робітничі та 
громадські діячі. А говорити буде про що, коли зважити, яку 
велику ролю відграє сьогодні зорганізоване робітництво в ці 
лому американському життю, та який великий вплив мас теж 
і на закордонну політику країни, що змагає до справедливого 
і тривкого миру та закріплення демократії в світі. Як залові 
дають, говоритимуть про минуле й величезні заслуги Ґомлерса 
для робітничої справи, але в однаковій мірі будуть займатися' 
майбутнім робітничого руху, зв'язуючи його тісно з будуччи- („мирна 
ною демократії. 

Семюел Ґомперс став першим президентом Американської '‚проблем заслуговують на о-
Федерації Праці в 1882 році. Хто визнається хоч трохи в істо-."Р^У УвагУ f які важливі ж-
рії робітничого руху в Америці, той теж знає, якої треба було'Ф0Рм а ц" ^ ^ f W W J 
великої індивідуальности, щоб той рух вдержати й поширити 
в таких рямцях, які відповідали б американському духові й 
американському способі життя. Треба було боротись з реак-
цією, великими промисловими магнатами, а теж і з тими, що 
хотіли надати усьому робітничому рухові в Америці соціяліс-
ткчну марку. 

Якраз тоді, коли почала виходити „Свобода" і заснувався 
У.Н.Союз, доходило в цій країні часто до кривавих страйків 
Соціалістична коаліція в Американській Федерації Праці усу-
нула тоді (в 1894 році) Гомперса з головства, але тільки на 
один рік, бо в наступному році він зиову був вибраний голо-
вою і остав на цьому становищі аж до смерти, себто до 1924 
року. Вже з цього можна завважити, що Ґомперс відразу зро-
зумів, що соціялістнчна доктрина до американців не промовляє 
і не надасться для організування робітництва в Америці. При 
цьому він стояв ціле життя. Ного заслуги для американської 
демократії є величезні. Йому треба завдячувати, що робітнн-
чий рух в Америці не дався зловити на вудку комуністичної 
пропаганди, не зважаючи на пізніший розлам, який довів до 
повстання другої головної робітничої організації, Конгресу 
Індустріальних Організацій (КІО), і то головно завдяки та-
кнм амбітникам як Джан Лўіс, що були тоді під впливом ксг-
муністів. 

Оце розбиття иа дві рнвалізуючі з собою організації є ще 
й нині колодою, яку треба б за всяку ціну усунути. Вигляда-
ло б, що до такого об'єднання повинно прийти тепер куди лег-
ше, бо в КІО проведено основні „чистки", які вже знівелювали 
у великій мірі комуністичні впливи в юніях. На жаль, у прак-
тиці цього не видно. Говориться про об'єднання, а практику-
сться роз'єднання, що найкраще пізнати при страйках, де одна 
юнія часто називає друг^ „страйколомом" і т.п. Проте до об-
сднання треба далі змагати, хочбн тому, щоб спільними внла-
ми краще боротись з спільною комуністичною небезпекою. 

аж доки не наспіє допомога з 
Америки, що запевнить теж 
кінцеву перемогу. 

В європейських військових 
колах говориться тепер не 
тільки про нову зброю, ѓо-
ловно проти-та нќову і протн-
авіяційну, але теж про обу-
мовлену технічним розвитком 
нову воєнно оборонну тех-
ніку. 

європейським країнам і відпо-
відно цю справу розголосити. 
Мається на думці головно 
протитанкову і протнавіяцін-
ну зброю, бо відомо, що 
бодьшевихн власне на танках 
і літаках концентрують тепер 
свою увагу. Тому, що західні 
плішѓѓи не мають агресивних 
тільки оборонні цілі, вони мо-
жуть власне на оборонну 
зброю звернути головну у-
ввгу. 

Треба приспішити програ-
му націоналізації і стандари-Звертається велику увагу 

на необхідність власне довір'яІ^4"- європейської продукції 
європейських народів в маж 
ливість їхньої успішної обо-
рони. Це тцм більше, що те-
пер дуже рекл я мўіться совет-
ську військову силу і совєтсь-
ку зброю. Европ енські народи 
чули про існування цілого ря-
ду нової оборонної зброї а 
Америці. Вони знають, що 
Злучені Держанії мають про-
тнтанкові гармати, перед яки-
ми не встоїться жадна сталь, 
вони чули теж і про тактичну 
атомову зброю, яку в потребі 
можна б використати у фрон-
тивіії боротьбі Але вони не 
знають, чи з тої зброї іцоне-
будь вже вислано до Европн. 

У -зв'язку з цим усім реко-
мендується такі конкретні за-
ходи для скріплення фактич-
пої і моральної готовости за-
хідно-европейськнх народів: 

Продовжувати і скріпити 
посилку американської зброї 

Парижа, надруковані в Н. й 
Таймсі з 14-го червня, йдеть-
си насамперед про впевненість 
та довір'я поверх 200,000,000 
західно - європейського насе-
лсння, що на випадок совєт-
сьќого нападу воно зможе о-
иороиитисвуі Цю впевненість 
мають дати головно Злучені 
Держави Америки своєю ак-
тивною допомогою в оборон-
них заходах. 

Під цим оглядом вже бага-
о дечого зроблено. Атлантій-

ський Пакт є тут без сумніву 
головним фактором, а постій-
на в и с и л к а американської 
зброї європейським країнам в 
рямках того пакту є вже сьо-
годні його практичним вияв-

енням. Дальші оборонні про-
блеми вияснені багатомовно в 
заявах і твердженнях відлові-
дальних державних мужів та 
військових стратегів і лолко-
ьодців, які переконливо до-
казують, що західно - евро-
пейські народи вже сьогодні 
є в стані успішно оборонитися 
перед кожним совєтським на-
ступом; що нова військова 
іаука та пороблені вже обо-

ронні заходи вможливлять їм 
видержати кожну таку атаку, 

зброї, як тог.о вимагають 
спільні проблеми спільної обо-
ронн. Теж в цьому напрямі 
народні маси повинні дістати 
відповідні вияснення, наскіл.ь-
кн на це дозволяють військові 
таємниці, бо свідомість обо-
ронних можливостей скріп-
пить теж їх обороішу мораль-
ну силу. 

В оборонних заходах звер-
нути грловну увагу на оборон-
ну підготовку Франції, що на 
випадок війни мусіла б прий-
ІІНТИ перший удар і його ви-
держати. 

Це тільки деякі з тих додат-
КОЙИХ заходів, шо їх рекомен-
дується для скріплення мате-
ріяльної і моральної оборон-
ної готовости, вважаючи, що 
все це разом буде рівночасно 
успішною осторогою для на-
пасинка і тим самим важливим 
засобом для вдержання миру. 

II ".' - і' І 

Д-р Володимир Ґалан. т 
Чи українські ДП перестали 

існувати? 
1. Розпорошення збірковоі 

акції. 

Чи українських сингальців 
в Європі вже нема і чи нере-
ссленча акція вже остаточно 
закінчена? — такі питання му-
сять насуватися к о ж н о м у 
пнльнішому обсерваторові ни-
нішнього українського життя 
о Амери'ці. Українське грома-
дянство в Америці поводиться 
від довшого часу так, наче бц 
не тільки перестала Існувати 
переселенча акція, як акту-
альне практичне завдання, але 
взагалі наче би була вже злі-
квідована ціла проблема укра 

ції^в 
УШ 

ма". Просимо взяти резолюції 
різних українських організацій 
з останніх місяців, однаково 
старо- як і ноЯо-імігрантсь-
кнх. Відбувалися річні загаль-
ш збори, з'їзди і конвенції та-
кн.х організацій, як „Самопо-
міч", „СУМ", організація Уќ-
раїнсько-Американськи'х Вете-
ріінів, всі вони численні, з ве-
ликою скількістю промовців і 
довгими резолюціями. В усіх 

- і ' ."и '. " ' ' ""'І ` X ' HS-1 

їиської еміграції, в Европі, на-
че українських ДП вже „не-

В ТЃЃЃІ ДУХОБОРІВ 
1 , 

Серед канадських духобор-
ців, як звідомтяють газети, 
трапляються оааниѓми часа-
ми частіше підпали дол(ів, ніж 
минулими роками. Дехто звя-
зуе це з комуністичною агіта-
цією. Одначе бостонський 
‚.М'онітор"^ який втримує по-
сі ійного кореспондента на За-
ході Канади, иасвітлює цю 
справу з ішшп "очки, а саме 
непорозумтшхж`'^Іііг` старою 
громадою „правовірних" духо-
борців і молодою генерацією, 
званою „Синами 1 Волі". Обі 
фракції живуть разом в коло-
нії Гренд Форкс, Вритиш Ко-
лумбія. Загальне їх число до-
ходить до 10,000 голов. Стара 
громада це залишки давньої 
іміграції, ‚яка прибула до Ка-
нади з Кавказу під проводом 
Веригіна в деадтдесяти роках 
минулого струччя, а Сини 
Волі це вже родовиті канадій-
ці. Тх нараховуіоть коло 2,000 
осіб. 

ЕнциклопедіїІподають тіль-
ки загальні вісті про духобор-
ців, представлиі)чн їх непри-
миримою російською релігій-
ною сектою, які не признава-
ла приватної бласностн, а зате 
в`изнавала госпожарську спіль-
ність, щось в годі теперіш-
нього комунізму. Засадннча 
різниця між новомодним ко 
мунізмом і ддерборським ле 

жить у безбожництві комуніс-
іів і релігійним фанатизмі ду-
хоборців. Вони пацифісти і 
відмовляються від участи в 
війні. Канадський уряд, даючії 
їм право поселення в кількох 
провінціях, зобовязався звіль-
ігити їх від військової служби.. 
Вони мали повчу свободу, а 
як їм щось було не до в-подо-
Си, ўладжу вали протестаційні 
демонстрацї! в одягу Адама -й 
Єни. Таку традицію протестів 
втрииую†ь обидві групи. Та 
вдерлася і в це гетто незгода 
а з нею і боротьба між „пра-
ѓовірними" і „Синами Волі". 

Мала числом група духо-
борської молоді почала підпа-
лювати доми правовірних на 
знан „п р о те с т у". Протести 
влаштовують тому, що стар-
ша генерація почала привяка-
ти до звичаїв канад№ського 
політичного й громадського 
ладу, і — управляючи землю 
— жити мирним життям. Коли 
йдеться про земельне госпо-
дарство, то духоборців вва-
жають за зразкових хліборо-
бів. Як хлібороби вони аитво-
рили вже своє окреме життя 
І пробують закинути давні фа-
натИчні обряди. Вони створи-
ли свої культурні осередки 8 
околиці Ґренд Форкс і зало-
жили свій хор, `з яким висту-
пають у радієвих програмах 

або на концертах навіть у 
Вениувері на побережжі Тихо-
го океану. 

Сини Волі, у противенстві 
до правовірних, не хочуть чў` 
Т̂ І про приноровлення до ка-
надського громадського ладу 
і тому роблять пакости crat 
рим. Пакости виявляються в 
паленні мешкальних домів. 
Через те приходить до завзя-

цих резолюціях багато патрі-
отнчннх слів, але нічого про 
найважнішу, до ць̀ ш о̀ часу ще 
нерозв'язану справу - кількаде-
сяти тисяч живих і людей, які 
ждуть вирішення їхньої долі 
від нас, їхніх американських 
земляків. Про переселенчу ак-
цію звиќлося тепер говорити 
на американсько - українських 
зборах як про щось, про що 
„ие лицює" не згадати. 'І в 
цьому підході Є, 'ЯК ми вже 
згадали, всі солідарні: і „ста-
рі" і „нові". 

Звернім увагу на нові часо-
ігиси, які в останньому .часі 
появилися в Америці- Перші 
три числа органу- централі ор-
і анізації нових імігрантів, „Мо-
вий Світ": про долю еміграції 
в Европі та про переселенчу 
проблему — ані словечка. По-
иривсН новий орган ООЧСУ, 
„Національна Трибуна", — на 
ці теми ані слова. Правда, но-
ьі іміграцій масово спрова-
джували своїх свояків і прня-
телїв. Але поза Індивідуальний 
ми заходами — ніякого орга-
гізованого, ніякого масового 
відруху нема. 

Зате бачимо велику метуш-
ливість — головно нових іміі-
ронтів — у висуванні іїреріз-
них плянів на терені ЗДА і 
спробах реалізувати їх. Деякі 
з цих плянів дуже похвальні, 
ділі 'корисні, добрі.' Але вони 
вимагають, очевидно, фондів. 
Тому кожний такни плян по-
тягае за собою і автоматично 
нову збіркову акцію, стуканий 
до кишень окремих- бизнесме-
иів і до масової громадської 

тої боротьби між старими й ж е - е н н о с т и ш т а к е ь . 
молодими. Поліція, очевидно, 
охороняє правовірних, а вре-
штує Синів Волі. Тепер си 
днть у тюрмі 225 „синів", між 
якими є теж' і „дочки", тобто 
дівчата. 

Уряд знає, що арештами не 
здавить бунту молодих. Тому 
настановив комісію для студії 
цеї пової проблеми.' Головою 
такої „соціологічної комісії" 
є д-р . А. МекКензі, президент 
Університету Бритнш Колум-
бія. Він має взірці давніших 
подібних дослідів, які покін-
чилися невдачею. Між сусід-
ним населенням росте негоду` 
вання до цілого духоборськб-
го руху. Появилися проекти 
писелення їх з Канади, одначе 
це важка проблема. Помірно-
вені люди хочуть піти на ком-
проміс і дораджують иаснлі,-
нно забрати тільки Сипів Во-
лі і розселити їх поодниокн-
ми родинами по громадам, де 
живуть звичайні канадінці. 

Проблема гетта духоборців 
має ще й загальне значення. 
Вона виявляє якнайвиразніше 
шкідливі наслідки виховання 
у гетті. 

но відоме явище, що мимо-
хіть насувається думка: Всі 
нові українські імігранти, на-
впь їх чільні прош'дннки, які 
й Европі признавали, що най-
а (̂жнІшЬю емігрантською про-
блемою є 'проблема переселен-
ня, перестали нею - цікавитися, 
Ьќ проблемою, з. хвилиною, 
коли самі опинилися в Амерн-
ul. Зароїлося від 'політичних 
організацій. Але поруч із ни-
ми існує все ще rfaoc у питан-
ні, хто властиво повинен пере-
їхати, а хто залишитися в Ев-
ролі. 

Люди просто привикли, що 
всіми цими справами займа-
ється ЗУАДК і їіи думка за--
цитькує їхню совість. Але як 
ЗУАДК має переводити далі 
переселенчу акцію і як він має 
зорганізувати постійну поміч 
„залишенням" в 'Европі, про 
це американсько - український 
загал не думає, або думає, 
шо все це йде „автоматично", 
силою свого розгону... Всі ті, 
що висувають нові пудові пля-
кн і пускають в рух нові збір-

(Докінчений на crop. 3-тій). 

Ольга Мак. Авторські права застережені! 

„ЄЖОВЩИНА" 
(Уривок з автобіографічних матеріалів). 

Мою заяву, т о самообвину-
вачення було вимушене иро-

суду став пункт перший, бо я 
в ньому закинув гачок, на ко-

інзаконннмн методами, суд (три й сподівався спіймати без-
відхиляє, бо в другому пункті і рамотних суддів з обласного 

суду. І тому проти цього най-нроти мене СВІДЧИТЬ мін ко-
лишній колега професор М., а 
третій пункт - знайомство з 
‚.ворогом народу" Затонським 

'Я сам далі віинаю і перед су-
дом. 

З ходу розправи для мене 
стало цілком ясно, т о ці два 
останніх, На перший погляд 
дрібнйчкові, пункти можуть 
стати причиною засуду, від 
котрого мене не оборонить і 
рекурс до витої інстанції, бо 
вони мають за собою реальні 
підстави. Отже, мені треба бу-

`ло їх збити негайно, туї гаки, 
на цьому суді! Греоа було ко-
нечно повести справу так, 
щоб осн'овою неминучого за-( 

тяжчого обвинувачення боро-
пився навмисне дуже слабо: 

— В мене вимусили це об-
нинувачення. Це — неправда! 
Я ніколи до організації Укра-
їнської Автокеіральної Право-
славної Церкті не належав. Я 
г.е міг бути її керівником! — 
Цс все, що я сказав в обороні 
шодо пункту першого і, зви-
чайно, в очах суду не оборо-
нився, тим більше, шо згадані 
мною члени організації фак-
тично вже були давно засу-
джені. 

Зате два останніх п)тікти я 
збив, бо і суд, маючи вже під-
ставу засуду, не дуже на них 

звертав увагу. 
Другий пункт обвяиувачен-

ня звучав так: 
„Підсудний Олександер Мак, 

перебуваючи зі свідком про-
фесором М. в місті Конотопі, 
сказав: Тут колись мусить бу-
ти збудований великий па-
м'ятник на згадку величезної 
події. Саме тут, під Коното-
иом, 8-го липня 1659 року на-
ше українське військо під 
проводом гетьмана Виговсь-
кого перший раз в Історії 
розбило проклятих москалів". 
Запитаний шодо цього пуик-

ту, я відповів: 
— Такої безграмотної лу^ 

ниці я сказати не міг! Що-
правда, такий факт був, але 
далеко не перший! Не відхи-
ляючись дуже в глибину істо-
рії, я можу вам, шановні суд-
ді, з того самого сімнадцято-
го віку навести подібні фак-
ти: так, наприклад, 1618 р. під 
проводом Сагайдачного 20,-
000 у'країнського війська зро-
било похід в саму-ссродину 
московської держави і осягло 
численних перемог, одна з ко̀ -
трих була під містом Путі№, 
лем. Пізніше в 1633 році уќ` 

раїнське військо під проводом 
гетьмана Тимоіі а Орендарен-
ка також випра шлось на до-
помогу польсь :им військам, 
котрі воювали і роти Москви, 
і також осягло і обід. Я міг 6И 
назвати ще кіл ќа випадків, 
але вважаю, що і цих досить. 

Як бачите, я історію знаю 
добре, і не вив' лв її тепер у 
в'язниці, лиш і еред в'язни-
цею. Очевидно, п̂чав і про 
факт, про який згадує свідок 
М., а тому не у ` сказати, що 
це було перший раз в Історії. 

— Не є важя , — перебив 
мене трохи спсі іспий суддя, 
— чи це було nt ший раз в іс-
торії! Головне те шо ви раді-
ли ворожнечею між двома 
братніми народе) н .— україн-
ським і росінсьі їм — а цс є 
злочин! 

— Власне, що не радів! Я 
думаю, що ко.тк б дійсно ви-
словив таку злеѓ инну радість, 
то свідок М. по іинен був би 
відразу на мене 
повідним органа , а ие чекати 
півтора року! її кше він ста-
вав співучасник- л злочину. 

Погроза досяі а мети, а то-
му запитаний с ідоќ починає 

донести від-

вияснювати, що він не може 
ствердити моєї особливої вті-
хн з приводу згаданої події, 
що про якийсь пам'ятник ми-
ви також не було і що взагалі 
вся розмова велася в спокій-
но^іу, чисто науковому тоні. 

Таким чином пункт обвину-
вачення розпався. 

Прокуратор береться за тре-
тій, останній, пункт і форму-
люс його, приблизно в такий 
спосіб: 

— Товариші судді! Що цей 
керівник націоналістичної ор-
ѓанізації Українська Автоке-
фальна Православна Церква 
ніколи не залишав намірів і 
далі вести свою підривну ро-
6f ту, шо він шукав і знахо-
див собі приятелів в контрре-
волюційному окруженню, вид-
но з того, що він був прияте-
лем ворога народу Затонсько-
го. Я кажу „приятелем", бо як 
інакше можна пояснити його 
чаювання з Затонським при 
однім столі?!... Я вважаю, що 
за сукупність вИйй но нершо-
му і третьому пункті обвину-
вачення на підставі статей... і 
параграфів... карного кодексу 
обвинувачений заслуговує на 

заслання в далекі табори тер-
міиом 10 років і конфіскацію 
всього рухомого і нерухомого 
майна! 

Мій невдалий заляканий о-
бороиець спромігся на таку 
„промову": 

— Товариші судді! Сторона 
оборони підсудного не може 
заперечати і н к р и мінованих 
підсудному першого і третьо-
ѓо пункту обвинувачення за 
...` статтями і... параграфами 
карного кодексу, але, вважаю-
чк (10 років заслання затяж-
кою карою, просить дати 
менше... 

Поминаючи весь процес, ко-
їрий нагадував якусь дивну 
комедію своїм перебігоІиТ`з по-
рушенням елементарних засад 
прийнятих у цілому світі 
форм судівннцтва, виступ мо-
го адвокната збунтував мені 
рештки ќрови. Тим більше, 
що останнє^ обвинувачення, 
глупе і мізерне, було, одначе 
дуже небезпечне, оскільки о-
ішралося иа (раќті. Заперечм-
тн його було неможливо, ли-
шалося хіба його внсліятн. 

До цього способу Я І взяв-
ся р своєму останньому слові 

Поминувши драстичне і 
злегка знову з а п е р е ч ивши 
зовсім невигідне для мене пи-
тання причини мого арешту, 
приналежність до організації 
УАПЦ, я зупинився над остан-
нім пунктом: 

— Так, громадяни судді! Не 
можу і не вважаю за потрібне 
заперечувати того ..факту, що 
сдин єдиний раз,. — підкрес-
люю: один єдиний! — зустрів-
шись, тоді ше не ^з ворогом 
народу Затонським,. а з народ-
ним комісаром освіти України 
Затонським в Харкові у моїх 
знайомих, я півгодини сидів з 
ним при однім столі і випив в 
його присутносте дві склянки 
чаю. -

(Далт?ше буде). 

4oua іщА 

'^амтп‡г 
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Пктакенвенційні міркування 
я -
Більшќ справ — комісіям. 
Причини, які утруднюють 

вибори, утруднюють також 
вирішення чимало інших кон-
венційних справ. Є певні спра-
ви, які самі по собі не нада-
ються до. вирішування вели-
ким вбором людей. До таких 
справ передовсім належать: у-
стійнекня платні головному у 
рядові й встановлення висоти 
делегатських дієт. Ці й подіб-
кі справи можна б передати 
до вирішення окремим комі-
сіям, обраним конвенцією, 
або' колегії- головних контро-
льорів Союзу. Обрані загалом 
делегатів члени таких комісій 
мали б повне довір'я конвен-
ції й томўі ‚нічого лякатися, 
ло вони можуть винести ие-
розважне рішення. Якщо б ця 
зміна була, для союзового 
членства за` різка, тоді мож-
і:а б бодай, дешо усправнитн 
конвенцію, . відаючи названі 
питання окремим комісіям до 
обдумання - й приготування 
внесень для, пленуму конвен-
ції. На прикладі розумної й 
успішної праці комісії про-
хань і скарг на останній кон-
вснції можна побачити, шо 
значить розумна- застанова не-
ьеликого гурта довірених лю-
дсп над складними питання-
ми, які згодом мають статися 
предметом, розважувань і ви-
рішень загалу конвенції. Над-
вана комісія, працюючи напо-
лсгливо, та докладно Й спра-
ведливо виконала доручене їй 
завдання, шо загал делегатів 
приняв її пропозиції майже 
бея дискусії й одноголосно. 
Якщо б загал делегатів був 
сам взявся розділювати по-
жертви, підмоги й стипендії, 
яких було багато понад сот-
ию, тоді конвенція була б 
напевно продовжувалася бо-
дай на яднн`два дні, й була б 
сама з'їла ті фоади, ujo їх прн-
шднлось розд^Тйтн, На о-
краю обговорюваного пнтан-
ня варто підмітити, що назва-
на комісія була, враз з її еиер-
гійною головою, ціла крім 
одного винятку — жіночого 
роду! `А 

Переведення цеі зміни дуже 
усиравннло б .конвенцію. Тоді 
конвенція мод̀ ла б занятися 
тільки н а й п о в а жнішиМи й 
найбільш загальними питання-
ми, що дуже. піднесло б пОва-
гу цієї найвищої установи 
Союзу. 
Більше уваги для статутових 

змін. 
На останній конвенції пере-

ведено декілька дуже важли-
вих змін статуту Союзу. Дс-
які з них були дуже гарячо 
розважувані, оспорювані або 
похвалювані, доводили до по-
різнения делегатів між собою. 
Вирішення деяких статутових 
змін було ви слідом випадку. 
Така випадковість казала де-
легатам відкинути деякі про-
єкти важливих змін. На ко"н-
венції не раз` і не двічі годі 
Суло опертися враженню, що 
запропоновані зміни були за 
нові для делегатів й тому їм 
важко було па них рішитися в 
метушливій й нервовій атмос-
фері конвенційної салі. Тому 
нЄ диво, шо у цих таких 
важливих справах грав таку 
поважну ролю — випадок. 

Коли, зважити, що статут це 
основа кожного товариства, 
ного конституція, від якої у 
великій мір'і' залежить доля 
установи, тоді варто подбати 
про те, щоб його зміни були 
і ќслідом зрілого обміркуван-
нк й грунтовноѓђ переконан-
ня загалу членів. ' 

З ТЄАТРУ 

Одним із засобів до цього 
була б вимога до відділів, 
щоб вони з голошу вали свої 
внесення щодо аміяи статуту 
на довший час до конвенції 
(два-три місяці наперед) та 
щоб головний уряд чи окрема 
статутова комісія підготовила 
проекти змін й оголосила їх 
разрм із оповісткою про час 

І й порядок конвенції. Тоді за-
гал членів міг би обдумати 
запропоновані зміни й пере-
дати делегатам свій погляд 
на те, чи слід ці зміни пере-
вести, чи ні. Тоді рішення де-
легатів на конвенції було б 
згідні з волею більшости не 
самих делегатів, але цілого 
?ктивного членства Союзу. 

При цьому варто завважа-
ти, що союзові діячі замало 
користають зі свого органу в 
справах Союзу. Ці короткі й' 
звичайно и е о б г р - у н т о вані 
, конвенційні проекти", що їх 
друкує „Свобода" в останні 
тижні перед конвенцією, не 
можуть ‚ ф о р м у в а т и думки 
членів щодо всіх важливих 
питань Союзу. Варта було б, 
щоб члени постійно підноси-
ли важливі Союзові справи 
па сторінках нашого часопису 
й так формували спільні дум-
ки й погляди на них союзово-
ѓо членства,. розпорошеного 
ПСУ величезній американській 
землі. Тоді не було 6 стільки 
несподіванок на конвенціях, 
бо ще до конвенції витвори-
лись й виявилась би спільна 
думка загалу членства й вона 
обовязувала б І на конвенції. 

Потреба протокольної 
комісії. 

Союзові конвенції є дідич -
но чи радше статутово обтя-
жені# одним неприємним тяга-
рем, який не тільки продов-
жуе конвенції, але й робить 
їх непотрібно`иудннми. Ду-
мвга про обов'язок прочиту.-. 
вати кожного ранку чергово-
іо дня конвенційних нарад 
протокол з праці попередньо -
го дня. Від цього нудного, 
для нікого не цікавого читан-
І-Я й зачинається кожний день 
нарад й делегати не рідко до-
сипляють проагітовані, недо-
спані ночі. Це можна б зміни-
ти без шкоди для вірности й 
докладности протоколу, який 
с конечний. Думаю, що бу-
ло б вказаним на початку 
конвенції обрати протоколь-
ьу комісію, яка мала б обов'я-
зок дбати про списання вір-
ного й докладного протоколўі 
провірюючи те, що запрото-
колував секретар конвенції. 
Комісія й згодом запропону-
вала б конвенції приняття ці-
лого протоколу, не читаючи 
його, або — на бажання деле-
гатів т- прочитуючи тільки 
деякі уступи з нього. Довіре-
ці особи членів комісії гаран-
гували б, що протокол буде 
вірним образом пройдених на-
рад. Ця новість була б новіс-
тю тільки в Союзі. Такий спо-
сіб поладнання справи при-
ниття протоколів практику-
ється вже широко в світі. 

Ця зміна буде тим конечні-
ша після зміни принятої остап-
ььою конвенцією, що прото-
кол майбутніх конвенцій' спи-
суватиме стенограф. Цей про-
токол обніматими кожне сло-
во сказане на конвенції, отже 
буде дуже докладний й — 
довгий. На прочитання тако-
го протоколу треба б присвя-
тити щоденно бодай пару го-
дин. На таку страту часу кои-
еенція собі ніяк позволити не 
може. 

(Дальше буде). 

Театр В. Блавацького і його 
нова пре мі єра.. 

(М. Чнрськяй: „Отаман ПістЃ, п'єса в $ќж діях, 
' 4-ох від слонах). ( ' 

Химерна доля так захотіла, 
що коли у воєнних роках 1939-
44 українські}й нарід у цілому 
випивав під совстсько-гітлерів-
ськнм пануванням чашу горя 
до дна, вахідчьо`укрвїнськнй 
театр дістав небувалі до тоѓр 
часу можливості розвитку. Q-
пнннвшись після мандрівниць-
кого скитання по малице га-
лнцькнх містечках у найкра-
щому, дійсно величавому те-
атральному будинку ДђВОЇВ в 
ротаційною сценою $ усіми 
технічними уладженнямн мо-
дерного театру, — поповнений 
першорядними сцлами'наддні-
прянськнх артистів і толерова-
ний окупантами, як найневнн-
нішяй в їхючах прояв культу-
ри, що служив загальній роз-
вазі, — українським театр зняв 
ся тоді на вершини мистецтва 
однаково великим драматнч-
ним і оперним репертуаром, як 
і його майстерним виконан-
ням. Директором того театру 
був Володимир Блавацький, 
який таким чином увійшов в 
історію українського театру 
найсвітлішої його доби. 

Не диво, що з приїздом до А-
мерикн В. Блавацького, який 
на еміграції в Німеччині згур-
тував. біля себе поважну час-
тнну членів львівського теат-

пити з першою репрезентацій-
ною виставою у ФнладелфіІ, 
літом мни. року. Велика саля 
Тавн Гол'у бу^а тоді вщерть 
повна. Театр дав показ мнс-
тецьких сил, показав те, що 
можуть Показати досвідчені 
професіонали, а не аматори 
сцени, але — але погано піді-
брана п'єса, (переробка „Вату-
рина Б. ЛепкЬго), незрозумі-
ла масі місцевих глядачів, — 
зробила препогану послугу 
Театрові. Українська публика, 
яка швидко аражується, поча-
ла від нього бокувати. Театр 
почав ставити легкі комедії 
другорядного європейського 
репертуару, що не поправили 
Йому атмосфери. Блавацький, 
людина великої .театрально! 
культури, знання і досвіду, але 
вперта й самовпевнена, мав 
жаль до публикн, а публика 
мала жаль до Блавацького: 
вона була б яапр. захоплено 
прийняла мистецько виведену 
побутовщину, але Блавацький 
не захотів до не! нагнутись. І 
Театр Блавацького став сам 
проблемою. Очевидно, що за-
доволитн репертуаром і вихо-
вану на європейських театрах 
еліту нової еміграції, і масу 
старої еміграції, виховану на 
аматорській побутовщині, і 

ру, американські українці зв'я- народжену тут американсько-
зували великі надії, дарма, Що 
самі собі їх не вміли з'ясувати. 
ЗУДАК виявив У відношенні 
до Театру В. Влавацького те 
саме зрозуміння культурних 
ціннощів еміграції, що у відно-
щенні до Студії Й. Гірняка, 
Капелі Бандуристів Китастого 
чи хору „Ватри". Він теж ак-
тивно допоміг Театрові ВВГОту-
.ЦіШРіаіІІіШіІІІІІ ПМІІМІІИІІШ НІ III ц и м м ш а м ч и м 

українську молодь, — такої 
штуки навіть нагеніяльнішнн 
Директор театру не втне. Це 
так, як той український емі-
грант, що хотів би на чужині 
купити собі хату з куснем 
грунту та знайти там спогад 
всієї України: щоб було і мо-
ре й гори, і щоб можна було 
на чорноземі і лан пшеннчень-

кя засіяти і щоб був садок 
вишневий коло хати та було 
де пасіку завести, ну й щоб 
було недалеко міста... 

Остання премієра Театру 
Блавацького, яка відбулася 
в неділю 11-го червня у салі 
иа Фрейќлін Ст. у Филаделфії, 
була репертуарним компромі-
сом, була спробою замиритись 
із публнкою та залишитись 
вірним давнім традиціям. Ком-
проміс нікого не вдоволяє на 
100%, але був удатний. М. 
Чирський мало у нас відомий 
драматург. Емігрант із 20-тях 
pp. жив увесь час на Закар-
патті і тому не мав там ̀ того 
культурного середовища й у-
мовин, що потрібні для розвит-
ку літературного таланту. Ви-
їхав, здасться, у 1941 році, ко-
ли німці пішли на схід, до сво-
го рідного Кам'янця Подільсь` 
кого, подорозі у Львові всту-
пнв до Великого Театру і за-
лишив Блавацькому рукопис 
драми та швидко потім помер 
у Кам'янці на сухоти. Його 
„Отаман Пісня" (кепський на-
головок для драми) зраджує 
великий талант, сценічний 
нерв і глибінь думки, проте 
потребує теж „шліфу", що йо-
го режисер дав тільки частнн-
но, зацукуючись, здається, пе-
ред радикальною операцією. 

Чому отаман і чому „Піс-
ня"? Діється у Правобереж-
ній Україні, у 1920 p., коли 
край, зайнятий червоними, ро-
ївся від повстанських загонів, 
що руйнували Совєтам запіл-
ля і влегшували наступ армії 
УНР із заходу. Отаман одного 
такого загону — центральна 
фігура п'єси. Його правдивого 
прізвища ніхто не знає, „Піс-
нею" прозвали його тому, бо 
— за його власними словами 
— Україна все загубила, тіль-
кн пісню заховала. Другим 
знаменитим символом п'єси це 
глухота старенького емирито-
ваного вчителя, який не. знає, 
що довкола нього діється і ги-
не дурною смертю, застріле-

А. К. 

Добрі діла,—великі наслідки 
Кажуть: добра слава ло-

жить, а погана біжить. Це є 
— людське. В часописах 'май-
же нічого не пишуть про доб-
рі діла, але про погані — то-
го повно. Коли б не було зло-
чинів, то, здається усі амери-
канські часописи збанкротува-
лн б!. . 

Але ми, українці, не сміємо 
наслідувати! І то ще з такої 
причини: де є держава, там 
державна влада завжди може 
означити корисну працю гро-
мадянина, але ми, українці, 
держави не маємо і тому дуже 
часто корисна й віддана пра-
ця наших громадян для нац. 
справи залишається зовсім без 
відгуку. Правда, такі грома-
дянн працюють не для слави, 
а для, справи, але не раз сама 
справа вимагає, щоби на доб-
ру працю було звернуто увагу. 

В даному разі уважаємо, що 
було б несправедливо не від-
значити тої патріотичної і ко-
рисної праці, яку провадить 
філія Українського Конґресо-
вого Комітету, Центральний 
Комітет, в місті Снракюз, стейт 
Њо Иорк. 

Місто Снракюз — невелнч-
кий, порівнюючи, украінсь-
кнй осередок. Але є там кіль-
ка діяльних людей і свідомий 
загал. І цікаво глянути, — що 

духа. Це плястична жива пос-
тать, як і інші постаті. Велике 
признання В. Мельникові за 
брак шаржу і за дискретне, а-
ле послідовЌе підкреслювання 
^галичанства" типового галн-
цького старшини, що даремне 
намагається вбрати повстан-
ців у шори дисципліни („шля-
ків" могло бути менше). Важ-
ку ролю мав Б. Цаздрій —. б. 
царського капітана, воскруна. 

її 

може зробити добра воля й ЄЏ" 
стематвчиа праця! Громада 
Снракюз рішила започати аќ` 
цію в справі Загального На-
ціонального Датку `Для цьо-
го 1-го травня ц. р. було скли-
кане людне віче. І зразу доб-
рий почин і добра організація 
дали наслідки. Присутні за-
клярувалн 1200 дол. і тут-чсе 
готівкою зложили 060 Дол. 
Гроші внесли повністю А част-
камн 100 людей і громада Си-
ракюз урочисто повернула до 
Ню Иорку дві виповнених кві-
танційні книжки! 

Цілою справою керують па-
нове: Голова Комітету Іван 
Пігуляк, секретар Микола Го-
джак, організатор Михайло 
Клк)снк і скарбник'— Михай-
(дОланій. Треба бачити робо-
ту скарбника п. Канія: пріз-
внща платників виписані ста-
ранќо й чітко, проти кожного 
— адреса і дані — скільки зде-
клярував та скільки заплатив. 
Скарбник Конгресового Комі-
тету в Ню Иорку кожному по-
казує: ось документ, який при-
ємно взяти в руки!.. Але 
справа ще далеко не закінче-
на: Управа з Снракюз пові-
домляс: усім громадянам, що 
ще не заплатили, маємо внсла-
ти інформаційні листи, а да-
лі підемо від хати до хати. Спо-
дівасмось успіху! . . 

В Снракюз працює еиергій-
но Ліґа Української Молоді — 
і ця Ліґа прислала доЛСоміте-
ту княжий дар — 500 дол. Го-
лова Ліги пані Тереза Новен-
че, посилаючи гроші, обіцяє 
Комітетові дальшу співпрацю. 

Також обізвалось із Сира-
к юз ж і н оцтво: „Зол отин 
Хрест" вислав 100 дол. Таким 
чином,українське громадянс-
тво Снракюз, щойно започав-
шн акцію, вислала поверх 1200 
дол.!.. -
, Яке це мас значення? — Be-

Чи українські ДП перестали 
існ` 
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відбудвться 
Ќ ПОПИС УЧНІВ 

С Т Я Т І Ї иіиніста РОМАНА САВНЦЬЕОГО 
:.%:, ВСТУП вільний. 

кові акції, не мають абсолютно 
у тямці, що кожна така збірко-
вв акція підрізує переселенчу 
ВКШю І підготовў до постій-
кої допомоги європейським 
„залишенням", бо параліжуе 
ц і л к о в и т о збіркоќў акцію 
ЗЙ^АДК-ту. Коли напр. тере-
ном таких нових збіркопих аќ-
цій стали в останньому часі 
Ню Йорќ, Филаделфія і Шіка-
го, то ці три найбільші цент-
рн скупчення українців в Аме-
риці перестали взагалі існува-
ти, як джерело і резервуар за-
собів для помочі українцям в 
Европі. Матеріяльні засоби 
американських українців були 
завсіди обмежені. Тому великі 
задуми можна реалізувати 
тут за чергою, а не одночас 
но. Сам ЗУАДК також не вц 
ступає назверх з жадними Ін 
шими пляками своєї діяльнос 
ти на майбутність, що їх має 
поки не закінчиться пере сѐ  
лсича акція. Однак, як бачи-
мо, засаду Українського Кон-
ґресового Комітету щодо од-
ної збіркової акції — зн`ехто-
вано, бо тепер аж кишить від 
збірок із найбільшою мобілі-
заціею сил та з ангажуванням 
до деяких збірок усіх можли-
них засобів. Вислід такий, що 
і ті нові акції стоять під зна-
ком запиту і давні загрожені. 

Очевидно, життя пливе і ви-
сувае щораз нові потреби. 
Але існують і такі старі лотре-
би, які мусять мати першен-
ство, якшо взагаіі хочеться їх 
зсспокоїти. Переселенча акція 
і опіка над еміграцією в Єв-
рояі це не є монопольний о-

Обов'язок ЗУАДК-ту. ЗУАДК 
{не існує як інституція відірва-
на від громадянства, не тіль-
ми в матеріяльнім розумінні, 
але тс більше в духовому, і 
тому ЗУАДК може виправда 
ги вповні завдання і надії, по-

ѓкладені на нього громадянст-
сом, якщо г р о м а д я н с т в о , 

ввесь свідомий американсько-
український зогаі старої й но-
вої іміграції даоть ЗУАДК-ві 
1) матеріяльні $асоби збір-
кою фондів і 2) Іиоральну си-
лу своїм масові^ членством. 
Всі довеперішні успіхи ЗЎАД 
Комітету оперті виключно на 
цій матерйільіііііі моральній 
піддержці збо.уі громадян-
ава. Праця ЗУ^ДК-ту з ири-
родн річи мусігь вестись у 
постійному і ті'ному зв'язку з 
різними амеріканськими та 
міжнароднімќ инниками. Во-
ни тільки том) йдуть нам на-
зустріч у пре`ізвих конкрет-
них справах (як ось напр. о-
станній успіх ЗУАДК-ту у 
справі національної назви чи 
безумовний цсср'п у справі 
трактування ук`аІнців, колиш-
ніх членів німсіикої збройної 
сили), що знаќть, що ЗУАДК 
втішається в українському 
світі повагою, Що українська 
спінія за нами, г‡).іи ми хоче-
мо, щоб ЗУАІК міг надалі 
внкористовуваті І всі можли-
вості, що їх `а#, як єдина 
взагалі — по а і. жидівськими 
— національн 'організація з 
міжконтинентал4им з а с я ѓом 
діяння, тоді тера, щоб аме-
риканський і 4 чужинецький 
світ діставав і ора:і нові Д0-
казн, шо укра'ибький світ є за 
ЗУАДК-том. 5 
внеску — це 
для кожної лн 
позиція у рі` 
родини. Проте 
ки тисяч укра 
нами ЗУАДК-т 
сила, яку діст 
ЗУАДК, отже 
діставати к'онш і̂ї, була б ба-
гато більша чк матеріяльної 
корнети з оти.̀  членських вне-
сківі 

Які ж завда.'Чя ЗЎАД IN мас 
виконаѓй у на^злижчому ча-
сі? Розкажемо ^про це у на 
ступноиу .числі 

дол. річного 
ленька квота 
нн і ніяка 
му бюджеті 
оли б десят-
ів .стало чде-
то моральна 
би через те 
можливості 

мійцями. Найбільшою лрнкг'е-
тою п'єси це ^-Ї цри всьому її 
патріотичному, ба навіть вн-
ховиому характері, відсутність 
гурра-патріотичної бомбасти-
кн і тромтадратії, що не знас 
різниці між літературою і а-
гіткою. П'єса віддає історнч-
но — вірно й сценічно добре 
схоплену атмосферу воюючого 
комунізму перших років мон-
тування Сов. Союзу, отаман-
щини з типами ідеальними і 
розярістанимн, молодечого і-
деалізму і повної несвідомости. 
„Що таке Україна?" питає од-
на молода дівчина. — „Нена-
внджу України" — заявляє 
молода жінка, що її чоловік 
пішов у повстанці. Є рада на 
цю хворобу, „але на це треба 
мати часу, а історії за хвіст 
не вдержиш". Знамениті типи, 
добре переплітування комічни-
ми епізодиками, дискретне за-
вертання від патосу до сарказ-
му. Хибою п'єси — невикорис-
тання первісного дуже добро-
го зав'язку для послідовного 
переведення любовної історії 
між Отаманом і Любою, роз-
гублення поміж паралельними 
акціями Отаман — Люба і 
Димов — Ірина, аж надто мс-
ханічна розв'язка ідеус екс 
махіна"), що зробити з Іриною, 
трагічною постаттю молодої 
жінки, що мала двох чолові-
ків, а не мала" в ніодному при-
яте.;г)і. Знамениту сцену з ма-
лоросом-моряком, який гине у 
фанатичній вірності червоній 
революції, треба було- зберсг-
ти, але сполучити обидві від-
слони третьої дп, змінити ос-
таяню яву з Іриною, таксамо, 
як скоротити діялоги у 2-гій 
дії залишаючи чудовий діялоѓ 
у супроводі пісні за сценою.' 

П'єса була грана всіми без 
ьийнятку артистами, знамени-
то. Високий рівень професіо-
нального театру відразу ки-
дався в очі у дбайливості, в де-
тайлях декорацій і характери-
:?нції. Подивляі'и треба, як 
Г..`і;іи:іці,і;пй ПОСЛІДОВНЬ " м п 

нав дешевіѓй ітатпс і дав тип 
повстанського отамана-філосо-
фа, а не задиркуватого легко-

ннмі: жестами, 
Шяот-Рудакевич, ще кращий і ношенні громади до справи 
як Кислиця, ані Тарасюк. Ду- раз проголошено загальяо-на 
же добрий В. Кіт, як наївно-за-
пальннй юнак, знаменитий 
Меламуд, голова ревному, Ша-
шарівського, .тільки перешар-
жований у масці, 
постать спантеличеного хама-
матроса дав Д. І'онта. Важкі і 
трудні ролі мали Л. Шашарів-
ська (Ірини, дружини спершу 
Отамана, потім Димова), яка 
створила центральну жіночу 
постать, нещасну жертву рево-
люційного хаосу і переплутан-
ня всіх понять, і Е. Днчкіяна, 
молоденька доня вчителя, що 
її ролі автор не довів до кінця. 
Третя жіноча епізодична ро-
ля припала М. Степовій: жін-
ка, що даремне старається 
вблагати володаря життя і 
смерти невинних жертв. Всі 
названі і неназвані творили су-
цільний зіграний ансамбль. 

Саля була вщерть повна. Во-
на повинна заповнитись також 
при всіх дальших виставах ці-
єї п'єси, недосконалої, але доб-
рої, яка виповнює один ціка-
вяй вечір і дас насолоду диви-
тися на знаменитий театр. 

Іван Кедрнн 

ціонаільну акцію, то треба по- ` 
ставитись до неї ділово і по-
важно! 

Це ті „малі діла", на яких 
яскраву J держиться стіт! Снракюз да-

ли 1200 дол., але таких Сира-
кюз в Америці сотки, коли не 
більше. А це означає сотку 
тисяч доларів. З такими засо-
бами вже можна вільніше рух-
нутись і в справах політичних, 
і культурних і харитативних. 
Можна робити поважну націо-
нальну справу! 

А приклад Снракюз пока-
зує, що українство в Америці 
має повну змогу сильно під-
тримати свою справу. 

Потрібна лише добра воля!.. 

І Р И Н А А Р І И М 

ЯК ЩАСТЯ ЗБЛИЖАЄТЬСЯ ( 
ПОЕЗІЇ " 

в кольорокІЙ окладиііці 
40 поезій. 75 сторін. 

Піна 25 о. 
3;імп!!.нмііія слати до: 

M 8VOBODV 
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НА З ДІЇ 

УВАГА! НЮ ПОЃЌ І ОКОЛИЦЯ! 
Перший раз в Історії української іміграції 

на американській землі 
УКР. ГУЦУЛЬСЬКА НАРОДИЯ ГРУПА „ЧОРНОГОРА" 

: відігрію гуцульським говором : 

В НЕДІЛЮ, 18-го ЧЕРВНЯ 1950 Р. 
в WASHINGTON IRVING HIGH SCHOOL 

10 th Street and Irving Place, New York, N. Y. 

ОПРИШКИ 
Початок о ѓод. 8' w ^ 

В гол mi і піч ролях І ў̀і о . пі b Жабя, Ворохтм, Яремча, Шгшор 
т:і Косм:іч;і . 

Корястайте 9 нагоди вперше поза Рідним Красм почути ѓу-
цульську трембіту та пережити уявою кѓлька хвмлин на Рідній 
Гуцульщяиі. 

Ця група своїми спішшками, танцями строимн мала великий 
успіх па Рідній Гуцулмцині. 

В часі перебуванню в Німеччині під проводом братів Шеке-
рихів тішилася ця група дуже нелнкнмн успіхами серед лаґерів 
ДП, німецького громадянгтиа та американських віськовнх частин. 
Це правдиві Гуцули селяни, що на тлі драми ОПРИШКИ пока-
лують пірниП етнографічний обрая Гуцульіцини. 

Х т о ХОЧѓ иршмЛ'і'УІ РІДНИЙ Кр.іП, СІЯЬі`І.ку Муяііку. п і і і 'Лі іп і 
ta тинці. nfnv имо прпйтм на нашу іантаву, Ѓні ци група цг прлвдн-
ьнй ѓпомни про РіЛИЯЙ Край 

Оригінальиі гуцульські ctpot. ірсмбіхн, мўамка, співаньч 
Фольклііорппй кер)тптк: А. Шіч.-срнк — ЛнрмгВІя: Д. ІЛмсерапс 

місто голови М. Гиврилн)к — касіср: 11. Васнлашук. JX 
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СВОБОДА, СУБОТА, з 7-го ЧЕРВНЯ 1950. Ч. 130. 

ОЛЕКСДНДЕР ПРОХОДА 
(Житті, и і іѓ людннн що пережила пекли) 

На одному з цвинтарів Діт-1 дженої Української Держави, 
ройту насилано одну свіжу{ А опісля все пішло „нор-
могилу. Першу цього роду в мальним" руслом. Дня 1. груд-
Дітройті. Там поховано одну і ня 1924 р. прийшов арешт за 
українську людину, якій доля і злочин „зрада революції" —, 
пощастила вирватися з мос-: „злочин", за який сотки тисяч, 
ковсько-большевицької катівні І а пізніше мільйони наших 
і вмерти на вільній американ-! людей ішли „під стенќу" або 
гі.кій землі. " _ 

СПІЛЬНОТА.ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ 

(Д(ікінч. ішя аі ѓтор. 1.) 

лині боротьби проти спільного 
ворога, він забув про свою о-
собисту недолю та його поль-
СЬКИХ ВИНОВНИКІВ. 

Автор, листа в дальшому о-
на каторжні роботи. О. В. Про- І повідає фрагменти зі свосї по-

Олександер Прохода, родом І хода опинився „за стенќами" 
із Катеринославщини (село Но і Чека в місті Олександрівську 
во-Миколаївка), приїхавши! на Катеринославщині. Почи-
до ЗДА в перших днях берез-і наються довгі місяці слідства, 
ня. не мав щастя ані хвилини допитів, катувань. На засідан-
насолоджуватися життям віль- J ні „Трійки" Чека винесено дня 
ної людини. Знищене здоров'я j 3 червня 1926 р. смертний вя-
на Соловецьких островах не і рок, який вислано на затвер-
видержало довго еміґрантсь-, дження у ЦЕЌ. В той же день 
ких злиднів і далекої подоро-
жі. Після приїзду до Дітройту.І - - дають денно два-фунтовий 
зараз третього дня зайшла 
криза і треба було вже в май-
же безнадійному стані відвез-
ти його до шпиталю. Амери-
канські лікарі робили `якнай-
більші зусилля, щоб урятува-
ти життя цієї жертви москов-
сько-большевицького терору і 

починають годувати „на заріз' 

хліб і добру м'ясну юшку. І, 
як казав Покійний, „якщо б 
не ожидання розстрілу кож-
ної години, то можна було б 
гарно пожити, а так кожний 
кусок хліба застрягав у горлі". 

Дня 19 серпня 1926 р. в год. 
10 рано ведуть його до`"дижур-

одного дня тутешня американ- ного команданта тюрми. Там 
ська преса навіть писала, що. йому заявляють: „Розстріл за-
нинішний небіжчик буде вря- j мінено на десять років заслан-
тований. Але це була тільки j ня в північних, віддалених та-
хвилина надії. .На спараліжо-1 борах, без права переписќи, 
вану ще дома ногу кинулась амнестій і оплати за працю, 
гангрена і операція була оди-1 Слідча тюрма' не зараховусть-
ноким рятунком. Але ослабле- j ся, термін кари числиться від 
не серце не видержало б опера- дня винесення присуду." Того 
ції. І так після сімох тижнів; ж дня перевозять його в ін-
у шпиталі прийшов трагічний і шу тюрму в Олександрівську. 
кінець. Дня 25 травня переста-11 гак починається мученицька 
ло битися серце Олександра В, путь на „далеку .північ 
Проходи. ; В'ЯЗНИЦІ до в'язниці. 

встанської боротьби та свого 
рейду через польські землі,, де 
скрізь зустрічав повну допомо-
гу з боку польського населен-
ня. У висновку він п'риходить 
до таких заключень: 

„Маємо спільного ворога, — 
жорстокого ворога. Ріжниця 
між Польщею і Україною с та, 

що Україна ц вже спечений 
когут, тоді як Польща ще тіль-
ки зарізана і ч-кас своєї черги 
на печення. Я не є автором то-
го дотепного порівняння — 
ним с поляк, п. Рищард Вра-
га. Можу тільки ствердити, що 
це порівняння знаменито від 

країна — це обмеження Росії 
до її етнографічних московсь-
ких земель та внрвання жала 
імперіалізму третього-Риму— 
Москви. Сильна Україна — то 
найліпший союзник Польщі, і 
навпаки, — сильна Польща 
має таке саме значення для У-
країни. Я гордий з того, що це 
переконання стаеться щораз 
більше загальним там, де справ 
жні польські і українські па-
тріоти стоять в перших рядах 
боротьби проти російського ім 

дає дійсний стін речей. Крім' періялізму." Прикро мені^ що 

Біографія О. В. Проходи ду-
же`звичайна — як і соток ти-
сяч та мільйонів інших наших 

Дня 25 січня 1927 р. ОСТЯК-
нім пароплавом доставляють 
Покійного на Соловецькі Ост-
рови в концентраційний табор 

людей, що жили у „вільній" у с л о Н . Після цього навігація 
Українській Радянській Соцід- закрилася. І почалася каторж-
лістичній Республиці під „ге- н а р о б о т а _ безмежно тяжка, 
ніяльним" керівництвом Лені- нелкжська робота ліеорубсіва. 
на і під „сонцем сталінської в 1 9 2 8 приходить тяжка 
конституції". Народився О. В. хвороба Ж О Лудка, але молодий 
Прохода дня 18 жовтня 1897 здоровий організм витримав о-
року і жив на рідній українсь-і п е р а ц і ю в 1 9 2 9 ;; j з н о в у те 

І ній землі до 2924 року, пере- с аме. 
! нісши на своїх плечах, як мо- -у Умовний праці, економія 

лода ще людина, і ЗЛИДНІ цар- _ . . " . - п - л „ к, - о робочої сили і опіка над усе ж ськоі Роси і буревіині дні Вос- г _ - J 
таки людиною? От один при-кресшня та упадку новоНаро-. пег . „ м л

 г 
^ J J v ' ќлад : 25 січня 1930 p. при за-

критті навігації на острові бу-
ло 26,100 каторжників. Дня 2 
червня, отже за кругло 5 міся-
ців на острові осталося . . . 
9,800 душ. Останні згинули 
мученичою смертю з причини 
нелюдських умовиќ праці, не-
імовірно злих і недостаточних 
майже голодових харчів, най-
більш примітивних санітарних 
умовин, через що кинувся тиф 
і інші заразливі хвороби та 
бестіяльне поводження сторо-
жі з каторжниками. А як за-

І ції штиќк I'ZZlна ое "соціяліяич-

покарано управу табору, а за 
те, що „знищено робочі руки". 
Тут коментарів не треба. 

В травні 1930 р. „приДхав" 
на Соловки один українець 
(імені його не можемо подати, 
бо він ще живе, мабуть, у СС-
СР), зорганізував підпільну 
організацію і почав завзяту бо-
ротьбу проти нелюдської ад-
міністрації. Умовний дещо по-
кращали і О. В. Прохода діс-
тався навіть на канцелярійќў 
роботу в управі табору (книго-
вод у лазареті, „нарядчик ла-
герного пункта" і ін.) і так пе-
режив аж до 1936 p., коли був 
звільнений з Соловоќ, щоб, 
з підірваним здоров'ям, веш-
татися Марком Проклятим по 
„совстській землі", яка не хо-

і тіла дати йому тихого, спокій-
ного притулку. 

Ще 1935 р. він запізнався 
на-Соловках із своєю м а й б у т - , с т а н е т ь с я ' я к 

^ І т%ѓ%ѓуЃќЃ%їѓ Г Т Ї Л Г Ч П Ґ Л Т 

ньою дружиною, з якою ділив 
долю і недолю аж до кінця 
свого життя. Воєнні події за-
гнали їх у Німеччину, звідки 
приїхав до ЗДА, щоб хоч у-
мерти тут. як вільна людина 
на вільній землі. Один із міль-
йонів! 

Перероблені 
ДО 

лпг.іійські. ціна $21.00. Маємо та-
кож нові і перероблені українські 
машинки. Рахункові машини. О-
фіспві прирядн. 
ALL LANGUAGES TYPEWRITER 
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і ' FUNERAL HOME 
it, народній" уряд? Звільнив 

$ всю управу табору за „нееко-
3 COMPLETELY AIRCONDITIONED НІ н о м і ч н е ЗННЩЄНИЯ ТВЌОГО ВЄ-
Ь ЗАНИМАЄТЬГЯ ПОХОРОНАМИ ̀‡` лнкого числа робочих рук . . . " 
В ВСТЕИТ1 {̂  Не за те, що згинуло 16.300 

N E W J E R S E Y й і Л Ю Д е я н а протязі 5-ти місяців 
Й ЦІНИ ПРИСТУПНІ для всіх gi г 
Ц ОБСЛУГА ЧЕСНА' І НАИКРАІДА ft 

Олександер Васнлеаич Про-
хода мав тільки два бажання, 
коли вже міняв` ѓѓогляди із сво-
єю смертю: 

Щоб на його гробі, на хрес-
ті, поставити світлини його 
двоїх дітей (9 і 14 років), які 
осталися з волі суворої долі в 
країні тиранії і рабства — СС-
СР, і 

Щоб те, що він бачив і пе-
режив у пеклі на землі пере-
дати в українські руки (адв. 
Івана Панчука, який щиро о-
пікувався ним тут) і опубліку-
вати в українській і американ-
ській пресќ Його дружина 
має всі дані про його життя, 
частинно з його оповідань і до-
кументів, а частинно, як влае-
ноочний свідок і приятель до-
лі і недолі Покійника. Оба ба-
жання Проходи ще до здій-
снення. 

А в спадку лишив Покійний 
світлу пам'ять мученика. 

Д. Квітка 

того, можу сть рдити, що на-
роди польськш і український 
то найбільше до себе подібні 
слов'янські наріди. Маємо од-
накові чесноти і однакові хи^ 
би.. Маємо спілі них ворогів, —-
німців і моска."ів. І коли мені 
хтось скаже, цю ми, українці, 
часто споглядь.іи до Берліна, 
то я, згідно з правдою, можу 
відповісти, що поляки, забува-
ючи ^)ізні криііди (різня Пра : 

ги в 1863), дуже часто усміха-
лися до Москви розраховуючи 
на те, що з москалями можна 
буде українські'м коштом „спе-
кти" новий Анлрусів чи Ригу. 
Крім того, наші .‚приятелі", — 
прусаки і москалі, завжди всі-
ми силами зві.іі`алн до того, 
щоби розсварнп! поляків і у-
країнців, бо тіп.кн в той спо-
сіб могли здвинити свої ім-
періялістнчні ііміри. Але чи ж 
не по лінії тих імперіялістич-
них замірів ід4 стаття, згадую-
чи про українрку вину і грі-
хи в хвилині', яка, здається, 
найменше на w підходить? 

„Протягом ќторії поляки і 
українці дуже часто схрещу-
валй шаблі. Одш і другі мають 
гріхи і провив н Але чи вар-
то їх собі взаємно пригадува-
ти, як нам на йарку сидить во-
рог? В чиїм інтересі? Чи не 
час уже писали в газетах так, 
щоби між двора так близьки-
ми собі народами виробити по-
чуття приязні що дойоможуть 
нам позбутися і тримати на 
припоні голові)пѓо ворога? Що 

)бличчі того 
ворога продовжуватимемо різ-
ні і протести За гріхи і прови-
ни"? Чи не млжна бќ обабічно 
призвести до'того. Щоби сумні 
випадки з років 1943 і 1944, ця 
польсько-українська війна в о-
бличчі спільних ворогів, була 
ОСТАННЬОЮ польсько-укра-
їнською війною в історії наших 
народів? Навіщо однобічно 
пригадувати `іірозини? Якщо 
ви, поляки, гнгед^ожите 
українських пртаИ"ЧЙНпгза 
вагаємося предлс‡кити реєстр 
польських прович з того са-
мого часу. 

„В чиїм це Ін†ресі? Ясно, 
що в інтересі німців і моска-
лів! 

‚‚Як же хотів би я, щоби ко-
жннй поляк зрозумів, що в ін-
тересі Польщі ̀ і сильна Укра-
і'на! Кожний Акдііусів, чи Ри-
га, коштом Укгів!ни, раніше чи 
пізніше закінчіться новим роз-
бором Польщі ТЃак було в 18. 
сторіччі. Байдянсе хто володі-
тиме Росією: фіни чи черво-
ний цар. Маючі Україну в ру-
ках, Росія буджсильна і зма-
гатиме до порсіуміння з нім-
цямн, щоби поділити Польщу. 
Сильна України-— це запору-
ка незалежносш Польщі, Бі-
лорусі, БалтійсЛіх країн, Ка-
вказу, TypKecxaw- Сильна У-

такого переконання нема в сві-
ті волі" — кінчить свої мірку-
вання Б. П. 
ТОРРЕС БОДѓЛ` ВІЛКЛИКАС 
СВОЮ РБЗИГНАІЦЮ З ГО-

ЛОВИ ЮНЕСКО 
Флоренція, Італія, 16. черв-

ня. — Мексиканський вихов-
ник д-р Джейм Торрес Бодет, 
на одноголосне прохання всіх 
делегацій, відкликав вчора 
свою резиґнацію з голови Ви-

ховної, Наукової і Культурної, британії, бо 20,769 осіб. Даль-
Організації Об'єднаних Націй, j ше йдуть імігранти: з Італії 
Він резигнував, бо вважав, що 
Організація лід час тенеріш-
ньої сесії не потрапила зробити 
нічого в користь миру. 

ІМІГРАЦІЯ ДО КАНАДИ 
В1949Р. 

Оттава. — Пресовий Бюле-
тень Іміграційиого Бюра опри-
люднює цифри з іміграції в 
1949 р. Усіх нових імігрантів 
Приїхало 95,217 осіб, між ни-
ми 37,764 переміщених осіб з 
європейських країн. Крім ски-
тальців прибуло ще 57,453 о-
сіб з усіх частин світу. Нйбіль-
ше прибуло людей з Велико-

(7,654), Г о л а н дії'` (6,812), 
Польщі (2,384). З країн, опа-
нованих комуністами, приїха-
ло 4,324 осіб. Зі Злучених Дер-
жав допущено 7,756 осіб. 

v Професійні оголошення } 

ПОШУКУВАННЯ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. І . СОЮЗІ 
РАЧЕСТЕР, Н. И. — Бр. св. Ио-

сафата, від. 217. повідомляє своїх 
місцевих і позамісцевих членЃа, що 
місячні збори відбудуться в вівто-
рок. 20. червня, о год. 7:30 ввечір, 
в галі парафіяльній, 303 Гудпш вул. 
Приявність всіх членів о конечна, 
бо г. багато важних справ до внрі-
шения. На зборах буде справоздан-
ня делегатів з Конвенції УНС. Но-
вих членів проситься, щоби прня-
шлн па збори і забрали свої грамо-
ти. тому приявність іх о коночна. 
Довгуючих членів напомннасмо. 
щоби прийшли на збори і вирівна-

JJJH свої залвглости. Також просимо 
членів приєднувати нових членів.-
П. Паснак, предс; Т. Шўрѓот, к а с : 
А. Іванів, фін. секр.; Г. Вулавинель, 
рек. секр. J 

І ПОСМЕРТНІ З Г Щ Ї 1 
В ci'pt'.iy. ЗІ. травмл 1950 р. по-

мер чяеи Тов. св, Арх. Мнхаіла. 
від. 206 УНСоюзу н Лрмп.ід. На., 
нагло на удар серця 

ДМИТРО ЛЮВІНЕЦЬКИП. 
прожявшя 55 років. Покійний по-
ходня з села Тореко, повіт Залі-
щики, Галнчннп. До С'оюзу исту-
пнв 1925 р. ` 

Покійний полишив у смутку 
дружину Анну і доньку Віру. 
Ввесь час жнття брав активну у-
часть в громадськім життю. Щи-
ро жертвував на різні народні ці-
ЛИ. ПІдчаг війни (1943-1944) слу-
ЯШЯ при миринарці. Черч-з 2S ро-
г.ів належав до Огневої Сторожі. 
" Похорон відбувся з дому ися-
лойн до укр. прав, церкви ев. 
Покрови в Арнолд, Па.,-а відтак 
па місце вічного спочинку. 

Нехай земли прибраної ВІтчи-
ня буде Йому легкою. 

М. .'?гм.ісдух, секр. 

и У випадку смутку в родині Н 
% кличте як в день так і в ночі: к 

У 
I 129 GRAND STREET 
й cor. Warren Street 
I JERSEY CITY. 2. N. J. j 
II Tel. BErgen 4-5131 I 

ІВасиль Когут 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

Запнмасться лохороігамн 
в сѓѓѓіті ІІю Джерзі 

МОДЕРНА КАПЛИЦЯ 
БЕЗПЛАТНО 

Обглугя чесна І найкр.іпіа. II ра- ' і 
зі смутку я родині кличте ' 

плѓаї. І пік.-ні — Rayonnc 3-0187 ! 

William Kohoot і 
F U N E R A L D I R E C T O R ? 

240 BROADWAY ї 
Вауоппе, New Jersey J 

Telephone: BAyonnc 3 0187 J 

EVergreen 3-4416 — 4450 

M A P L E C O A L вс 

72-74 Box Street 
Brooklyn, 22, N. Y. . 

COKE CO. 
Anthracite FUEL OIL Bituminous 

NEW SPRING PRICES IN EFFECT 
ORDER NOW 

Украінеьке підприємство 
Ф К Д Ь ' С А К У Д . І Д К 

OIL BURNERS 
SALES 4 SERVICE 

— - r — 'і 

'THE FOX", f j ) . Box 394, 
Cooper Sta., New 

TAP3AH t .4. 2367. Тарзан загроі{ений. 

DAY OR NIGHT SERVICE 

WHILE JANE'S GUARDS HURRIED 
TO OVERTAKE HER---

Vork 3, N. Y. 

Дня 19. травня I960 p., номер 
у 67. році життя 

ІВАН МІХОЛОВ('ЬКНП. 
довголітяяй член Бр. св. Михаїла, 
від. 857 УНСоюзу у Northumber-
land, Pa. Покійикй походнв а ее-
ла Клибянівкя, пояИг Тернопіль, 
Г а л и ч и н а . 

Полншня у емутку ясену, Тео-
доаію. `і сини I S дочхя: Василя, 
Івана, Марію, Катерину I Мирту 
І 3 внуки. Похорон відбувся 2S. 
травня, я похоронного ааведеявя 
нрн участи ролинн 1 аиайомих на 
цвнн-ntp у Sunbury, Pa. 

В. П. II. 
Stephen Wozney, Sec. 

МАКСИМ}ІЌ СТАНІСЛАВ :і Ncu-
Ulm. Lnduiulorf kasvrnt- DP camp (ier-
many U.S. Zone пошукус Вуйка I 
Тітку. 

DREBOT EWDOKIJA а села Brinci-
Z-iliinii, pow. Bibrka, поніўќўс, aa 
Вуйком і Тіткою І Іваном С`анкою 
мають мешкати в Ню Норку. Зѓо-
лоситнся на адресу: 

PETRYK BOHDAN 
337 East 14th Street 

New York City 

, Dr. S. CHERNOFF 
223 - ^ 2 n d Ave^ (Coc. 14th S{.) N.Y.C. 

l e i . (JKamercy 7-7ІІ97 і 
Острі й довгочасні йсдугн ЧОЛОВІКІВ 
І жпюк. Шкірні. X-R.iy. Ромдуття 
жил лікупмо Co а операції. Пеііеиодн-
мо аналізу кроїш для оупружних 
дозволів. — Офісові годинн: ІЦо-
дня від 10 рацо до 7 ввечір. В т -
Ділі від 11 рано до 1 по і поў дні. 

МИХАЙЛО H1I.VUI з села Мечн-
щів пов. Вережанн, пошукус АІІТО-
ІІА ЖНЛТАНЬС:КОІЧ) 1 його жену 
С'аГіІну з роду Януш. Хто знас про 
них або иоіін самі зголоситись на 
адресу. Михайло Лнуні, 357 East, 
10th Street, New York 9, N. Y. 

Fluoroscopy, X-Ray Electrocardiograph, 
Diathermta, and analysb 

Переводимо аналізу ќрови для су-
пружних ДОЗВОЛІВ. Очі'СОНІ годи-

ии: денно від 12-3 і 6-8 ввечір. 
І', неділі від 11. рано до 1. попол. 

Dr. R. T Y L B O R 
59 hast 3rd Street, New York City 

Near Second Aye. 141.: GR 5-3993 

Л ЃПІНСЬКА—HA KA HIT. 

ЌУХІШ Ії-нї ОДИ НСЬІСОЇ 
ХТО хоче .вніхнтн на літо на свіже 
повітря, .час Іде до . ОДИНОЬКИХ. 
Тим с ярнни зі свого городи, яйцн. 
кури, молбісо. G вода' Д 0 купання 
близько. ВІ`ЛИУЛ покої. Телічронуйте, 
піпніть або приїздіть на адім?су: 

Mrs. J. P. ODYNSKY 
Bremen Avenue ‚Л Deer Street 

Egg Harbor City. N. J. 
Phone: 973VV 

БИЗНЕСОВІ НАГОДИ 
' Р Е А Л Ь Н О С Т И 

В. Володимир'Пархуць 
украївсьхий поп)ебннк 

заряджу є похоронами nu ѓ І Р А 
ннзькят цінах від Щ ' ? P f 
Модероа Каплиця ВЕЗИ ЛАТНО 

Кличте в день і в ночі: 
WOODROW W. PARCHUC 

funeral Director 
Licensed New Yorko:"Connecricul 
439 E. 5th St., New York City 

Tel.; ORegon 3-2057 

^ "^jk"" ' ' i n 

НА ПРОДАЖ . 
Молочна Фарма 

118 акрів, 15 коров, 3 ялівки, 
2 бугаї, 2 коні, все знаряддя.! 
Перейшло 400 фунтів молока. 
денно. Дім, І.О кімнат, 2 гаражі.; 
Продам з іивентаі)ем або без' 
інвентаря. Пять миль до міста 
.Amherst. 

FRANK MAISNER 
Amherst Rd., Leverett, Mass 

Tel.: Amherst 316 M-3 

НА ПРОДАЖ 
Молочні і курпчі фармн з іп 
вентарем або без. Гарні око- і 
ЛИЦІ ПрНСТуПНІ ЦІНИ. В (ЃГОЙ- ? 

J тах Ню Джерзі і Ню Иорку. І 

r + r-rrtf 

Кличте до нашоіч) офісу 
безплатний катадьоґ. 

npf. 

j STEPHEN D. SATZEWICH X 
у Real Estate and General Insurance} 

32 East 7th Street 
NEW YORK CITY 

##^^^^#^##^#^^^^^#^ 

ГРИГОРІЙ КОВЕРДОВИЧ 
FURRIERS 

І % ' 

ПОВІДОМЛЯЄ, що його 
кушнірська робітня 
в тепер ПІД числом 
434 East 6th St. 

BETWEEN AVE. А і l i t 
N E W YORK CITY 

Telephone: Spring 7-3566 
Приймає замовлення на ПОВІ РОБОТИ і ІЇЕРЕРІБКУ 
та дав 20% опусѓу на всі роботи, а також ДАРОМ 
сторндж на літо.—Самий сторндж на літо 2 % від сотнЬ 

Футра можна купити па сплати. 
Робггня отворені від І . рано до Я. ввечір, кожного жив. 

В неділі на вімовленнв. 

'Twwwwwvwvwwwwwwmggsa 

SUPDENLY BECOMING AWARE OP 
HIS PRESENCE— 

— THE JUNGLE LORP STALKED 
THEM, QUIETLY AS A LEOPARD. 
butr bj Vaitte m i m 

Саме, коли сторожі Дженн 

спішили, щоб її дігнати. 

...господар нетрів наступав 

нь них спокійно, наче лео-

пард. 

— ТНЄ GANGSTERS TURNED AND 
SWUNG UP THEIR WEAPONS. 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Our Services Are Available Anywhere 

In New Jersey 
84)1 fePRINGFlELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
ESsei 5-5555 

ІВАН Б Ш К 0 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРКШІНК 

яаряджуе погребами во СІЌП 
ціні так нісњкій як у і и и 

ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A Embalmer 

437 E. 5lh ST., NEW YORK CITY 
Dignified funerals as low as $150 

Telephone: ORomercy 7-76bl 

3 . БЕРЕ30ВСКІ 
УКІ'АЇНСЬКНИ ПОГРЕБНІЇЌ 

УПРАВПТКЛЬ 

BERRY FUNERAL HOME, Inc. 
525 East 6th Street, 

New York 9, N. Y.. 
Phone ALgonquin 4-5746 

Дні ПОПІ n модерній кольоніяль-
ііім стилн) каплиці. 

Першорялна обелугп в усіх по-
XQpOHHX (k:t ркіннір Vai:TKOBOrO 

сѓѓану. 

ШЛИ КГОІЦАК, нотар. 

Одначе ґенстери ДОГЛЯНУЛИ 

його приявність... 

...обернулися і піднести вго-

ру зброю. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГІ'КЃ. І ПІК 

Залимастдея похороппмя' 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОІСОЛИЦЯХ 

'129"EAST 7th SJREElT" 
NEW YORKrX Y-

Tel. OBehartlifcXSee 
U H H I I — n i l " w її і Гін J т и 


