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АМЕРИКАНСЬКІ ПРИСТАНІ 
БЕРЕЖЕНІ НА ВОЄННИЙ 

ЛАД 
Вашингтон, 18 жовтня. — Президент Труман покористував

ся новим законом, підписаним 9 серпня 1950 р. і передав при
бережній сторожі владу для забезпечення американських пор
тів проти пачк-ування атомових бомб і проти підривних діянь. 
„Оцим стверджую, що безце-* 
ченство Злучених Держав є за 
грожене внаслідок підривних 
діянь" — сказав президент у 
своїм розпорядку. 

Розпорядок дає право при
бережній сторожі над усіми ко
раблями, які припливають на 
американські води і над персо
налом таких кораблів, як теж 
над людьми, що працюють на 
воднім фронті. У відповідь на 
доручення президенте прибе
режна сторожа в Ню Иорку 
видала оповістку, що під тепе
рішню пору буде виповнена 

ДЮЇ КАЖЕ, ЩО ДЕМОКРА
ТІЇ ЗІБРАЛИ $200,000 НА ЗА
ПЛАТУ ДОВГІВ РУЗВЕЛТА 

Нюбурґ, Н. И. — Губернатор 
Тома Е. Дюї, який обіцяв ви
нагородити заступника губер
натора Джозефа Р. Генлі, як
що він відтягне свою кандида
туру в користь Дюї, вийшов з 
закидом на Демократичну пар
тію, що вона постаралася за
платити довги Френклина Д. 
Рузвслта в 1928 р. у висоті 
$200,000, щоб спонукати його 
кандидувати на губернатора 
Ню Иорку в тому часі, коли 
Ал Смит кандидував на пре
зидента. Довги заплатив не
давно помершнй Джан Раскоб. 
Це були Рузвелтові зобовязан-

овя ̂ аишвцдіїіуваша^ліиточої са
наторії на поліо в Гат Спріяґс, 
в Аркансо. Дюї покликався на 
книжку Джеймса Фарлі в цій 
справі Є це відповідь Дюї на 
використовування листа Генлі 
для закиду підкупства, щоб 
прочистити дорогу до поновної 
кандидатури Дюї. Сенатські 
кола у Вашингтоні хочуть у-
рядово провірити закиди з лис
та Генлі. 

обмежена програма безпсчен-
ства. Портовий капітан, яким 
може бути кожний член при
бережної сторожі, може недо-
пустити кожного чоловіка до 
вступу на корабель, а теж не 
дозволити вивантажити кора
бель якимнебудь набором, я-
кнй, на його думку, може бути 
небезпечним для країни. Зало
ги й офіцери американських 
торговельних кораблів можуть 
дістати наказ постаратися за 
спеціяльні дозволи на вступ 
на корабель. — Хто ломить о-
ці постанови закону може бу
ти притягнений до відповідаль
носте і бути покараний тюр
мою до десяти років і гроше
вою карою до $10.000. 

СЕНАТ ПРОВІРЮЄ ВИСИЛАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ТОВАРІВ ДО КОМУНІСТИЧНОГО КИТАЮ 
Вашингтон. — Після того, 

як один корабельний капітан 
посвідчив, що американський 
корабель завіз сталеві плити і 
електричні дручки до комуніс 
тичного Китаю в серпні б. p., 

FIVE CENTS in the U. S. of America SEVEN CENTS Elsewehere 

ПІСЛЯ ІСТОРИЧНОЇ ЗУСТРІЧІ З ГКН. M'APT.VpoM „а острові Вовк нц Тихому Океані, пре
зидент Труман вернувся до Вашингтону, де його зустріли ип аеродромі секретар оборони ген. 
д ж о р д ж С. Маршал та державний секретар Дій Ачесон. Зліва стоїть президентів дорадник Аверел 
Гарямен. В поворотній дорозі президент Труман був зупинився в Син Франсиско, де виголосив 
промову про американську закордонну політику. 

ПЛЯНИ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕКИ 
ДАЛЕКОГО СХОДУ 

точного Китаю в серпій б. p., І Вашингтон, 18. жовтня. — Негайно після повороту президента Трумана з його подоро-
заповіджено сенатську провіп- Г1^1 і*а о с т Р о в В?"* » після виголошення промови у Сан франціско, він кинувся до праці для 

і досі похід аліянтів тільки де
що сповільнено, але не при
пинено. Вміжчасі, американсь
ка 24-та Дивізія, що бореться 
на лівому крилі Кавалерійсь
кої, несподіваним маневром за
вернула дальше на схід, зали
шила за собою місто Черйонг 
та здобула місто Чіннампо, сто
личний порт на східному побе
режжі, відгороджуючи всі ко
муністичні сили, що залиши
лися в південно-східному куті 
півострова Онджін. Інші з'сд-

Франціско, він" кинувся до пращі для ',иання тої дивізії переправились 

ЗАПЕКЛІ БОЇ З А ЧЕРВОНУ 
СТОЛИЦЮ В КОРЕЇ 

ЧЕРВОНІ КИДАЮТЬ ВСІ СВОЇ РЕЗЕРВИ НА ОБОРОНУ 
ШІОНГЯНГ. — УСПІХИ АЛІЯНТІВ НА ВСІХ СЕКТОРАХ 

ФРОНТУ 
Токіо, 19. жоьтня. — Аліянтські війська, що підійшли до 

комуно-коренської столиці з трьох боків, натрапили на за
пеклий спротив ворога, що кинув до оборони всі резерви і на
магається припинити похід аліянтів. Нанзанзятниі бої роз
гортаються на південь і на схід* • 
від міста. Головна квартира а- С Х І Д В І Д ЦЬОГО M j C T a Т о д і , як в 
мернканської Восьмої Армії районі Пйонґянґ комуністи ще 
сьогодні вранці повідомила, що Пр0буЮТь організувати спро-
два полки Кавалерійської Дн- ТНВі -Іхиі оборонні сили на всіх 
візи вже увійшли до червоної | і и ш и х фронтах є вже до краю 
столиці, тоді як південно-ко-; вичерпані і не творять жадної 
ренська Перша Дивізія підій- серіознішої перешкоди для по-
шла до неї вже на три милі, а! х о ду аліянтів. Теж і в самому 
непотверджені повідомлення до р айоні Пйонґянґ мало б бути 
дають, що південно-корейські 
патрулі здобули місцевий ае
родром. З усіх повідомлень ви
ходить, що розпачливі спроби 
червоних перемінити Пйонґ
янґ в корейський ,,Сталінґрад" 
мають малі вигляди на успіх 5,000 комуністичних вояків, — 

ще тільки около 20,000 кому
ністичних військ. Стверджує
ться, що комуністів с вже ба
гато більше в полоні, ніж на 
фронті. Протягом останніх 24 
годин взято в полон дальших 

збільшуючи загальну кількість 
полонених до 70,000. Сильні 
з'єднання аліянтської авіяції 
продовжували вчора нищити 
воєнні об'єкти ворога на фрон
ті і в запіллі. 

ЧЕРВОНІ ВЖЕ ПРИЗНА
ЮТЬСЯ ДО ПРОГРАНОЇ 

В1ПНИ 
Сеул, Корея, 19. жовтня. - -

Тут переловлено радіопромову 
комуно-корейського премієра 
Кім Іль Сунґа, в якій він при-

ку над постачанням 
товару до тої країни. Фред Рай-
лендер, капітан корабля Флай-
інґ Клавд, посвідчив теж, що 
він пробував завезти до Китаю 
&.000. барилок кіщшданої оли
ви до смаруваиня машин, од
наче представник корабельної 
фірми ІзбранДсен Стімшіп Ком-
пані в Йокогама, в Японії, ска
зав йому, що треба цс залиши
ти, бо повстали якісь непоро
зуміння. Капітан каже, що він 
мав дозвіл на перевіз цих това
рів від належних урядовців і 
від військових офіцерів в Япо
нії. 

У 11 П О В І Р * • ~ »* «-jgrwMWUM J -4--4.W* д [ м и і ц и n w , П І П I W i r i Y D l ^ / l ^ і у Ц,ЬДСМХІ Д Л Л ” * * . і X У 

Амспики в , д б у д о в и К°Р^- Негайно після зібрання Конгресу 27 листопада Труман має предложити через Р,ЧКУ т а 3Д°бУл и місто знається вже до програної вій 

КОМІТЕТ О.Н. ПРИЙНЯВ АМЕРИ
КАНСЬКУ РЕЗОЛЮЦІЮ ПРОТИ 

АГРЕСІЇ ' 'вриміИМИЦММіні 

Лейк Соксес, 19. жовтня. —І повновласті для акції проти ко-
Політичний Комітет Генераль- жного агресора та без загрози 

ПОЯВИЛИСЯ ВИВІСКИ НА сховии 
ПЕРЕД БОМБОЮ 

На деяких будинках в діль
ниці Мангаттан у Ню Иорку 
появилися вже таблиці з ла
тинською буквою „S" і з ан
глійським написом „Поблик 
Шелтер" та зі стрілками, які 
вказують, куди бігти для захо-
ронн перед атомовою бомбою, 
або для шукання першої допо
моги після нападу. Будинки, 
зазначені як сховки, мають у-
же відповідне місце для примі
щення людей і відповідні засо
би для першої помочі раненим. 
Крім таких будинків, яких досі 

приладжено 90 для згаданих 
цілей, можна буде використа
ти ще підземні залізниці — 
,.собвеї" — на сховок перед на
слідками радіюваиня атомової 
бомби. Директор цивільної обо
рони, Артур Валандср, спові
щає, що праця над прнспосіб-
ленням будинків для оборон
них цілей іде дальше. Табли
ці з вказівками мають чорно-
білу краску. Вивіски на будин
ках вказують, кільки осіб мо
же найти сховок у цьому міс
ці. 

КОЛИШНІЙ ВОЯК ПРИЗНАВСЯ 
ДО ШПИГУНСТВА В КОРИСТЬ 

РОСІЇ 
Ню Иорк. — Давид Грінґласс признався сьогодні у феде

ральному суді до передавання тайних урядових оборонних ін-
формацій для вжитку Росії підчас війни. Ґрінґласс це колиш
ній сержант армії, який працював в Лос Аламос, у стейті Ню 
• ' •Мексик, де находиться устано

ва для виробу атомової бомби. 
За такі інформації йому гро
зить кара смерти, одначе се
ред судових кол втримується 
поголоска, що він мас стати 
урядовим свідком проти інших 
шпигів, а в тому випадку ка
ра може бути зменшена. Суд
дя Вилйем Бонді відложив ви
мір кари до 4 грудня. 

Грінґласс був арештований 
16 червня за співпрацю з Гері 
Голдом з Филаделфії, який 
признався до шпигунства в ко-

В А М Е Р И Ц І 
• Давнішня шофер посадника О' 

Двайера в Ню Порку, Джозеф 
Войл, мусить зрезнгнуватн зі свого 
становища заступника комісари по
ліції на жадання теперішнього ди
ректора поліції Томи А. Морфі. — 
Бойл дістав цс становище на про
щанні з О'дваг,ром. 

• У Джерзі Ситі ухвалено місь
кий розпорядок про обов'язкову ре
єстрацію комуністів. Як* мотив до 
такої ухвали подано, що комуністи 
представляють чужинецьку силу. 

• Прийняли німців І японців до 
Світового Медичного Товариства на 
зібранні в Ню Иорку. Протест проти 
цього заложили жидівські делегати 
кількох країн. 

• Заорав нових марок вартости 
дол. 600.000 Гаролд Ф. Амброз, ко
лишній споціяльпнй асистент голов
ного поотмайстра в Вашингтоні. •— 
Федеральна велика лава присяжних 
суддів поставила його в стан обви
нувачення. 

' • Підроблених американських 
доларів вживають'Італійські комуні
сти для пропаганди, як це виявив 
департамент стейту. Урядовці ка
жуть, що банкноти наслідувані не
зручно і їх можна легко пізнати. 

ної Асамблеї Об'єднаних На
цій, в якому заступлені всі 
"члени цеї світової орїанізації, 
прийняв вчора пункт за пунк
том і величезною більшістю го 
лосів американську резолюцію 
щодо повновластей для Гене-1 

ральної Асамблеї діяти негай
но проти агресії, якщоб Радь 
Безпеки була перешкоджена з 
такій акції совєтським правом 
спротнву. Кожна точка аме
риканської пропозиції була 
прийнята в Комітеті біль
ше ніж двома т|ютімн голосів, 
що запевняє пі теж перемогу в 
Генеральній Асамблеї. Деле
гати поодиноких націй вважа
ють, що ця резолюція, відома 
під назвою ..Акції Об'єднаних 
Націй в користь миру", мати
ме історичне значення не тіль
ки для самих Об'єднаних На
цій, але й для дальшого роз
витку подій в світі. Надаючи 
Генеральній Асамблеї окремі 

суму вндатків на цю ціль, а теж на інші ціли, про які він згадував у своїй промові, щоб від 
вернути азійські народи від^ 
російського комунізму і приєд
нати їх для демократичних За
хідних ідей. Ці пляни мали б 
бути ддіаянені під -опікою Об-
еднаних Націй, а Злучені Дер
жави мали б постачати вели
ку частину фондів на їх спов
нення. ОН мали б теж втриму
вати на Далекому Сході свою 
армію для забезпеки перед ко
муністичною агресією. У цій 
справі, як звідомляють з ото
чення президента, прийшло до 
повного порозуміння між Тру-
маном і ген. Доґлесом МекАр-
туром. 

Без огляду на світові інте
реси Америка мала б утриму
вати більшу армію у своїх ба
зах для забезпеки Пацнфіку, 
хоч Америка не буде посяга
ти по чужі землі. Злучені Дер
жави мають теж вислати не
гайно зброю й воєнні матерія-
лн до Індо-Китаю на допомогу 
Франції й союзникам з Встна-
му, одначе американська армія 
не піде туди для поборювання 
китайських комуністів. Як 
стримати цю нову загрозу на 
Далекому Сході, над цим ідуть 
тепер студії в департаменті 
стейту. 

ршіального совстського "спро
тнву. вигляди на вдержання 
миру серіозно збільшуються, 
бо після досвіду в Кореї агре
сор два рази подумає, заки по
чне нову війну. Стверджуєть
ся, що якби не припадок, що 
з вибухом війни в Кореї совст-
ський представник був відсут-
инй в Раді Безпеки, бойкотую
чи її, щоб в той спосіб добити
ся допущення до неї представ
ника комуністичного Китаю, 
до акції Об'єднаних Націй в 
Кореї було би ніколи не дійшло 
і ціле положення в Азії, а з 
цим і у світі, було б виглядало 
сиропні далеко інакше і не в 
користь миролюбних країн. 

Кйомпо і наступають на сто-1 ни та звалює вину за це на 
лицю тепер вже теж з иівден-1 корейців, зокрема на військо, 
ного заходу. На півночі здовж що „не розуміли і не застосу-
східного побережжя південно-1 вали принципів комунізму".— 
корейські війська посунулись' Він закликав комуністичні вій-
вчора дальших шість миль від '< ська, щоб при втечі, яку вів 

учч?р&'л нриі—и, малої о ^ м п г ' ^ w a ^ j m ^ f ^ S ^ 
ру гямтувґ, здобуваючи важ- ли зброї і воєнного устаткувая-
ливий аеродром на північний яя. 

ВИШКОЛЕНІ МОСКВОЮ КИТАЙ
СЬКІ ОФІЦЕРИ КОМАНДУЮТЬ 

В КОРЕЇ 

НІМЕЦЬКІ ГЕНЕРАЛИ ПЛАНУЮТЬ 
СВОЮ УЧАСТЬ В ЗАХІДНІЙ 

ОБОРОНІ 
Франкфурт, 19. жовтня. — 

Від часу, як західні великодер
жавні міністри на нарадах в 
Ню Иорку минулого місяця рі
шили продовжувати заходи 
для включення Німеччини в 
західно-європейську оборону, 
в Німеччині, зокрема в колах 
колишніх професійних війсь
ковиків, живо обговорюється 
та обдумується пляни органіаа-
ції такої німецької участи. Хо
ча під цим оглядом німці ще 
не дістали жадної конкретної 
пропозиції, проте вже тепер вн-

ганізаторів і комендантів нової 
німецької армії. В першу чергу 
мали б бути зорганізовані мо
дерні піхотні і панцерні диві
зії Лвіяція мала б бути обме
жена тільки до мал 
чних з'єднань для ко 
ня артилерії. 

МОБІЛІЗАЦІЯ В СХІДНІП 
НІМЕЧЧИНІ 

Бонн, Німеччина. 19. жовтня. 
В колах західно-німецького у-
ряду стверджується на підставі 
достовірних джерел, що в со-
вєтській зоні вже формується 
комуно-німецький генеральний 
штаб для встановлення та пе
реведення мобілізаційних пля-
иів для молодих людей, що ма
ють бути покликані на вишкіл 
в рямках прикритої маскою по-
ліцінних уніформів комуно-ні-
мецької армії. В західно-німе-
цькпх урядових і публнчних 
колах переконані, що Совєти 

нх розвідо-' раніше або пізніше почнуть за 
:орнстуван-1 посередництвом цеї армії аг

ресію на Західну Німеччину. 

ОЦІНКА ПРОМОВИ ТРУМАНА 
В ДИПЛОМАТИЧНИХ КОЛАХ 

Вашингтон 

стей. Раніше ці справи були 
монополем організації ,,Бру-
дершафт", яку вважається під 
впливом колишніх націстів. — 

ристь Росії тим, що передавав і Тепер, натомість, виринула ін-
російським шпигам документи, | ша група генералівj? ген. Шве-
які відносилися до оборони і ріном на чолі, який є теж до-
Злученнх Держав. За співпра- < радником канцлера Аденауера 
цю з Голдом арештовано ще і в справі безпеки. Крім нього. 
інших людей, а саме сестру говориться теж про генералів 
Грінгласса, Етел Розенберґ і фон Фітшгтофа-Шіля, ген. 
її чоловіка Юліюса. Дальше | Гойзінґсра та ген. Шпайделя 
обвинувачені ще Мортон Собел і й інших, як про майбутніх ор-
і Анатоль Яковлев, давніший і •" ' ' аа 
РОСІЙСЬКИЙ ВІЦЄКОНСУЛ В Н ю | т Колишній югославський ко-
И о р к у , ЯКИЙ ОДНаЧе ВТІК ДО Р о - І роль Петро виїхав з Лондону на від-
СІІ. .„ „ - . '.. Ірідчки до Злучених Держав, 

ві президента Трумана у Сан 
Франціско нема нічого незви
чайного, то вона матиме вели
кий вплив закордоном, як це 

двигається цілий ряд можливо- j заповідають дипломати, що пе
ребувають у столиці. Вона мо
же мати велике значення для 
приєднання азійських народів 
і тому ..Голос Америки" пере
дає її постійно, як ніч так день, 
в різних мовах аІЙСЬКИХ наро
дів. Загальне переконання та-

Хоч у промо- совстськни похід на поневолен
ня світу „комуністичним імпе
ріалізмом" і „новим КОЛОНІА
ЛІЗМОМ" для зрозуміння неосві-
домлених народів. Теж порів
няння комуністичної револю
ції з американською буде ма
ти свої наслідки серед думаю
чих людей. 

Сеул, 19. жовтня. — Інфор
маційна служба південно-ко-
рєйеького міністерства оборо
ни стверджує, що велика кі
лькість вишколених Москвою 
комуно-китайськнх офіцерів 
практично могла мати в руках 
контролю цілої комуио-корей-
ської армії. Доказом цього на
водиться факти, що величезна 
частина взятих в полон черво

ню їх замагазнновано після то
го, як їхні власники були пе
ребрані за „корейців". З цих 
самих джерел стверджується, 
що в Манджурії живе около 5 
мільйон, корейців і їх, правдо
подібно, використається за ба
зу для комуно-корейського у-
ряду після прогнання його з 
Кореї, щоб на території Ман
джурії він міг знову зорганізу 

них офіцерів навіть не вміє го- вати „визвольну народну ар-
воритн по-корейськн. тільки мію" та почати знову агресію 
по-кнтайськн, як теж захопле- на Корею, як тільки з неї бу-
но велику кількість уніформів дуть відкликані війська Об'єд-
і впказок китайських старшин, наннх Націй. 

ФРАНЦУЗИ ЕВАКУУЮТЬ ДАЛЬ
ШІ ПОСТИ В ІНДО-КИТАЮ 

Сайґон, Індо-Кнтай, 19. жовтня. — Під напором в'стмінг-
ських комуністичних партизанів Го Чі Мінга, зорганізованих. 
вишколених і озброєних протягом літа в Китаю, французькі 
війська є вакували ряд дальших своїх постів, головно пост 
Донґданґ. що мав важливе* що мав 
значення для прикордонного 
французького гарнізону. Вій
ська були відкликані правдо
подібно до фортеці Лянґсон, 15 
миль на південний схід, куди 
раніше відкликано війська теж 
з інших прикордонних ПОСТІВ. 
Вміжчасі розвідка стверджує, 
що китайські комуністи на 
швидку руку добудовують 
свою прикордонну залізничу 
сітку, щоб получити її з в'єт-
мінгською і тим вможливити 
безперернвне постачання для 
комуністичних партизанів. -
Французьке командування пе 
скрипає серіозности положен
ня, алярмуючн Париж за да 

В С В І Т І 
• іУм. Отргятмгср. комендант а-

иернканської далекосхідної авіяції, 
твердить, що аліянти мвлячукчь 
спою перемогу головно абсолютній 
перевалі в повітрю Якщо ворог б\'в 
би мав відповідну повітряну СМлу, 
нас не було б сьогодні в Кореї. 

• Ген. Гойт Ванденпері. шеф 
штабу американських повітряних 
збройних- сил, що відбуває тепер ін
спекцію американської авіяції в 
ГСяропі. прибув до Риму. 

О В Німеччині військовий vyi за
судив на досмертне ув'язнення во
яка ВнлЙСМсв. з Тгксас ?а те, що 
він :иїдушив одну німецьку дівчину. 

• Ппл Гофжаи, колишній адміні
стратор ТІляну Маршала та дорал-
ннк президента Трумана. вілоув в 

премісром 

ГРЕЦІЯ ВИСИЛАЄ Г).(ИЮ ГІР-
СЬКИХ ВОЯКІВ ДО КОРЕЇ 

Вашингтон. — Грецький ам-

ЛЬШНМН ІІІДКріПЛеННЯМИ. ЯК В ^""Л””І конференцію 
• о ..; Лтлі 

людях так і в матеріялі в щ-. # югоелавгький уряд видав за
лому прикордонному районі j клик до населення, той воно збнра-
проголотено гостре ної отівля, • яо І щадило все. що може придатися 
В КОЖНІЙ ХВИЛИНІ СПОДІЮЧИСЬ "» КПІ,М ^ л п ^УЛоои. щоб рятувати п г^ //тхпіи A W I I U U скот перед аягрпіою голоду п лнмі 
Г е н е р а л ь н о г о Наступу КОМУНІ- Н а д країною висить грізне марево 
СТІВ, ЩО ДОСІ о б м е ж у в а л и с ь ті- голоду для людей і скоту, :і пГлч 
льки до партизанських вигту-пу на велику посуху в цьому році. 
пів. Орган СОВСТСЬКОЇ армії. | *™£™. " t w 6 , ,»^« •п г '" можлоту" 
„Красная Звєзда". сьогодні пи- # Лвстралійськнй уряд проЛов-
ШЄ, ЩО ф р а н ц у з и В ІНДО-КН-|жус в парляменті Інтензннні за.хо-

ке, що президент „застрілив басадор Лтянас Політіс виявив, 
кілька зайців одним махом " . щ о яких 5,000 добровольців у 
Заповідь негайної відбудови ; Греції зголосилися на війну до 
Кореї зверне увагу голодних Кореї. Вони вже перейшли ви- т а ю опинилися в розпачливо- Д" для переведення закону про за-
народів, а обіцянка швидкого шкіл і поїдуть туди 5 листо-!

 м у положенні і покладають всі ^ Р 0 ^ комуністично, парти 
миру з Японією дасть японцям І пада. Амбасадор сказав, що са- с в о ї н а д і ї На американську до- т % І б і ^ ^ л ^ ! ! л ^ ^ Г 3 
надію на самостійне життя. Но-; ме тепер ведеться лист>вання помогу, але комуністичний ор- і Кадру, засудженій на кару смерти 
вістю у промові був філософіч-1 з кватнрою ген. МекАртура : ГЯн запевняє що Америка „бу-! минулого року за співпрацю з ко-
S i J ^ ^ S S S K J S S " а Л - Ї Х Н І М 1Р Н З И а Ч Є І Ш Я М я к бо-,Де безсильна'змінити вислід B . - J S ™ ії ІЇХ^”іїп^. 
Візму. Це перший раз названо, свої частини. 'йни" в тій країні. і в наслідок британські штервеаціі. 
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Загрожений Індо-Китай 
Останні вісті виявляють, що 

французька команда залиши
ла 25Q миль території Індо-Ки-
ітаю, положеної на пограниччу 

” ~ Китаю, віддаючи ці землі на 
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лістичні китайці. Недавно бу-
[ліі вісті, цю 5,000 французько* 

війська піддалося повстан
ням. Разом, як досі відомо, 

повстанні забрали 15 тисяч 
Mondays issue (the і-кгаїшап Weekly, французького війська, складе-
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ТРУ МАЙПРО МИР І ДВІ 
РЕВОЛЮЦІЇ 
Президент Труман, хоч не відкрив у промові, виколошеній 

в Сан Франснско, усіх тайн своєї розмови з ген. МекАртуром, 
проте сказав багато такого, що повинно мати далекосяглі по
літичні наслідки. 

Як легко завважити, промова була звернена в першу чер
гу до народів Азії. Президент хотів їх перестерегти перед 
„фальшивою комуністичною революцією", яка ,,с сьогодні най
більш реакційним рухом у світі" та несе їм загрозу „стати ко-
льоніяльними невільниками нового імперіялізму". Тій „фаль-! більше 
шпвій революції 
волюцію", якою живе американський нарід по сьогоднішній 
день. „Історія нашої країни", казав президент, „почалася від|<5ільиіі 

Це, що діється в Індо-Кнтаю 
не менше серіозне від корей
ської справи. В Індо-Кнтаю 
французи вели від чотирьох 
років^під'їздову оборону про
ти комуністів і мали надію на 

1 перемогу. Після невдачі кому
ністів у Кореї наїзди комуніс
тичних військ зросли до небу
валих розмірів, а спосіб їхньо
го воювання вказує, що вони 
дістали повну допомогу в ус
таткуванні й вишколі від су
сіднього комуністичного Ки-

|таю. Дотеперішня підпільна 
війна перемінилася несподіва

н о в одверту війну. 
Французи втримують там 

правильного війська 
през. Труман протиставив „американську ре- шж мають У себе вдома. Фран-

: л вузька армія в Індо-Кнтаю по
терпіла теж пропорціонально 

йшли поволі, бо Франція не 
хоче погодитися на озброєн
ня Німеччини. Саме оця про
волока може багато заважити 
на дотеперішніх оборонних 
плянах Західних Держав. Як
що Франція потерпіла б цілко
виту поразку в Індо-Китаю, не 
є виключене, то французькі 
комуністи піднесуть голову в 
себе вдома і стануть загрозою 
теперішньому д е мократнчно-
му французькому режимові. 
Загроза тнмбі.іьіпе поважна, 
що по комуністичних виборах 
у Східній Німеччині Москва 
може почати здійснювати аг
ресивні плини супроти Захід-
ньої F.Bponn. 

Минулої війни В еликобри-
танія була загрожеиа повстан
ням в Індії. Щоб недопустити 
до справжньої війни Індії про
ти Британії, британський уряд 
обіцяв індійцям самостійність 
після війни. Індія справді ус-
покоїлася. Це на тодішній час 
врятувало Англію. Подібне по
ложення заіснувало тепер гу 
французькім Індо-Кнтаю. Там 
Франція дала свою згоду на 
зорганізування окремого авто
номного уряду під правлінням 
цісаря Бао Дай. Цьому цісаре
ві Франція дає допомогу, на 
яку її стати, включаючи й вій
ськову. Та заповідь автономії 
не тільки не стримала сусідніх 
китайських комуністів від по
ходу проти Індо-Кнтаю, але 
ще й заохотила їх до прис'пі-
шення наступу, бо їм так само 
легко агітувати проти цісарсь-

втратн, ніж потерпіла|кої влади, як проти „західного 
корейській війні, 
що комуністична 
Індо-Китай була 

революційної ідеї—ідеї людської свободи і політичної рівнос-1 Америка в 
ти"; „з цею ідеєю ми звертаємось до усіх народів як з відповід-|Пе вказує, 
дю на тиранію міжнародного комунізму". .виправа т 

Як бачимо, президент Труман представив народам Азії до \*0J£ Збр1>ї ^ку”доставіїи 
вибору дві революції й дві ідеї: комуністичну, на прикладі Ро-|муііістичций' Китай. Ten 
сії, та демократичну, на прикладі Америки. Це він доповнив виглядає, що совєти, понісши|му на автономний і замість щ-
заявою, що Злучені Держави не шукають ні в Азії, ні деінде| поразку в Кореї, пробують Ісарської влади погодитися на 
в світі, ніяких привілеїв, ні територіяльних надбань, ні не ду-ІЇІС" Допомозі комуністичного! виборну-демократичну владу 
мають про ніякий економічний імперіялізм, ні навіть не хочуть 

і м п є ріялізму", тобто проти 
Франції. Це, шо Франція обі
цяла Індо-Китаєві, нікого не 

особливо і вдоволило. Тому дораджують 
ко-1 Франції завернути а дотепе-

ер так|рішнього колонія.тьного режи-

ХТО ПІДКЛАВ БОМБУ? 
„Діпісти-терорйсти п і дкла-

лн бомбу під український ро
бітничий дім в Торонто". Так 
ЗВУЧИТЬ найбільший заголо-

. Китаю всадовитися на іншому І під опікою Об'єднаних Націй. 
'місці, себто на східно-азіЙсь- Якщо б до цього дійшло, то-

предкладатн народам якихось готових пляшв щодо їх маибут- к о м у побережжі, щоб звідтам ді О. Н. мали б в Індо-Китаю 
нього, а є за те, щоб кожний нарід сам стелив собі шлях дом:родовжати підбій цілої Азії, сповнити завдання, подібне до 
кращого майбутнього в такий спосіб, який вказує йому його У міжчасі Франція вела пе- завдання в Кореї. Тоді теж 
геній. То тільки в комуністичній системі, казав президент, Ро- рсовори з Америкою в справі і Злучені Держави могли б да-
сія мусить всюди панувати. През. Труман представляв на при- , І 0 с т а ч а и н я ^ _ И с р е г о в о р і і ти більшу допомогу, 
кладі Злучених Держав, до якої сили і добробуту може дійти м. Приходько 
НарІД, ЯКИЙ ДерЖИТЬСЯ ТИХ „реВОЛЮЦІЙНИХ І д е й " , З ЯКИХ ЗрО- Торонто. Канади. 
дились свобода і незалежність цеї країни. Неначе у відповіді 
на комуністичну фальшиву пропаганду в Азії през. Труман 
згадав і за те, що повинен дістати селянин і робітник у вільній 
і демократичній країні, а чого йому;-ніколи не;, дасть* Комуні
стична диктатура, ні „новий кольоніялізм—советської подоби". 
Зазначуючи внразро, що Корея повинна бути—соборна, неза
лежна та демократична, през. Труман дав до зрозуміння, як 
американський нарід глядить на розвязку подібних питань в BOtf п а 'пиовіи сториші черво-. .: ^ " . - Т 1 1„ . J

 v hioi газети ...N кралнське жит-
Ази, якщо там мас настати тривкий і справедливий мир. тя<« ,,, .ц ) в Торбнті з тни 12 

Говорячи про мир і Совєти як найбільшу перешкоду до жовтня ц. р. В підзаголовкові 
світового замирення, президент Труман звернув увагу на Об'-;тої провокаційної редакційної 
єднані Нації як міжнародну установу, створену для миру. В і н і с т а т т ' написано: „Планували 
сам подбав, щоб відкликано оперну виставу в Вор Меморнел ' м а5,?в е . в о и в с т в о матерів і ді-_ Z, г . . J 1 ,тен . А дальше - те шо звн-
Опера Гавз, щоб таким чином він міг промовити з цього самого. , , . m n o n m „ e московські ипеса 
місця, де тому п'ять років народились Об'єднані Держави, як І про Д і ї 
найвища міжнародна установа для справ миру. Президент хо-і На іншій сторінці цього піке
тів відзначити, що тепер про мир і світові конфлікти мають рі- ла? заголовок, якого прикра
шати представники усіх націй, а не вибранці. самі великі по- ш с , ю опоетизованим в Канаді, 

Т!Г J ТГ ' І , , *v~r> невинним кленовим листком 
туги, чи тільки одна з них. „Хай це буде ясне, як кришталь для (замість кров'ю налитої зіркії) 
усіх, що ми не маємо ніяких агресивних плянів в Кореї, ні в: другий величезний заюло-
ніякому іншому місці, на Далекому Сході чи денебудь інде", вок: „Члени військової управи 
підкреслив президент щераз, щоб тим сильніше зареагуватн ' організатори СС дивізії І а-
проти советської пропаганди про „американський імперіялізм".;''!!'!ш!,.\л. *и,4!Д! ' ІШМ СЛІ" 
S ~ . - ш. • луе майже на цілу сторінку 

Але, як ідеться про Совєти, то їм треба не словами, &ле ділами . 
доказати, що вони відступають від політики агресії та імперія
лізму, казав Труман. 

Промову президента передано в 26 мовах по цілому світі 
через „Голос Америки", але головну вагу покладено на те, щоб 
вона дісталась до Росії. 

стаття в тому ж. московському 
тоні. На вулицях Торонто мос
ковські слуги роздають лис
тівки. В тій листівці, написа
ній англійської! мовою, в тому 
ж провокаційному тоні вміще
но серію світлин, що характе

ризують невинну працю кому
ністичного дому; танцюваль
ний, музичний і хоровий гурт
ки, школу для дітей 1 т. п. Ні-
чого„хам. не сказано про фак
тичну підривну роботу того о-
середку. Більше того, комуніс
ти пишуть гам, що нони ма
ю т ь . . . щоб Ви думали? Цер
кви! Такі невинні ягнята, 
тільки співають, учаться тан
цюють і моляться Богу в цер
квах!? 

Трапилася знаменита нагода 
до всього того писання: Під сті
ною комуністичної „снятині" 
вибухла бляшанка, начинена 
цвяхами, що уламками розри
того шкла легко поранила 
кількох рядових „прогресив
них". Головачів у залі не було 
тоді. Так насправді виглядає 
„масове вбивство матерів і ді
тей". Нажаль деякі англомовні 
газети безкрнтнчно передру
ковують ці провокатнвні ін
формації. 

В старому римському праві 
написано, що злочинство зав
жди робить той, кому воно 
приносить користь. Немає під

став інакше думати і в цьому 
сензаційному випадкові. Мета 
цієї злочинної провокації яс
на: треба за всяку ціну ском-
промітуватн в очах публічної 
опінії ДП; поставити ще раз 
перешкоду в справі іміграції 
дивізії Галичина; представити 
„прогресивних" в ролі покрив
джених оборонців демократії 
і якось підмалювати подзіюба-
ну віспою канадійську креату
ру Йосипа Віссаріоновнча, за
гримати навколо неї якось тих 
Обурених, ун> вже починають 
розуміти поступово справжній 
з м іст „прогресивних ідей". 
Число їх серед українців Кана
ди зменшилося після приїзду 
ДП з 18 до 12 тисяч. Не дарма 
в редакційній статті підкрес
лено: 

,,У відповідь цим злочинцям 
українські робітники і ферме
ри ще міцніше згуртуються 
довкола своїх прогресивних 
товариств, довкола своєї свя
тині (так і написано: святині!) 

Українського Робітничого 
Дому, на який підняв свою за
кривавлену руку виродок, про
клятий родом людським". За
ключне підкреслення звучить 
таїс 

„Вчинок кривавих есесівців 
(це тих, що є в Англії, а не в 
Канаді — М. П.), викликав ве
лике обурення серед торон-
тонців і буде осуджений ши
рокими колами канадійського 
народу". 

Ось у цих двох думках ви
разне виявляється мета про-
вокативного задуму і зайве 
підтвердження згаданої заса
ди римського права. Такого 
вчинку не міг зробити ні один 
національно свідомий украї
нець, а лише тоТі, хто хотів ді
яти з провокаційною метою 
на користь комуністам. 

Ще в Ялті, в той час коли а-
ліянти повинні були розв'язу
вати найневідкладніші -страте
гічні проблеми, Сталін поста
вив на порядку денному пи
тання про обов'язкове повер
нення до СССР всіх ДІЇ. Він був 
більш передбачливий ніж а.їі-
янтські урядовці, які пізніше 
допомагали совєтськнм реиат-
ріяцінннм комісіям, примусо
во повертати совєтськнх гро
мадян на „родіну" на ка
торжну працю й смерть. Ста
лін боявся, що ті люди підуть 
у світ і понесуть йому правду 
про „робітничий рай", боявся, 
що вони послаблять його п'я
ту колону.. 

Коли правду про СССР зна
тимуть .люди закордоном, а 
населення СССР довідається, 
що воно є жебраками в порів
нянні з робітниками й селяна
ми західного світу, грунт під 
ногами Сталіна захитається.— 
Тому знищено або ізольова
но: понад 10 тис. кол. служ
бовців проданої 

СЛгтБЯ ЗБРОЯ 
Серед пеанів на честь аме

риканського командира ген. 
Доглеса МекАртура і геройсь
кої американської армії в Ко
реї, не брак теж і критики аме
риканських недостач у цій іс
торичній кампанії. Наочний 
свідок боїв американської ар
мії,* кореспондент щоденника 
Ню Лорк Гера.ід Трнбюн, 
Джозеф Алсоп, повернувши з 
Кореї домів, виявляє тепер 
„думки з нагоди повороту до
мів". Він признає, що цих ду
мок забагато і вони є заважкі, 
бо вони в деяких моментах о-
душевляють, в інших потряса
ють і пригноблюють, одначе 
заключеИня домінує над усім, 
а це, що „вібдбудова сили За
ходу буде далеко тяжчою ніж 
багато людей думає". 

Фальшива „економія'* у ве- >Треба розбудувати спеціяльну 
лнкіи мірі є відповідальна за 
неоправдану а м є р и к анську 
слабість' у боротьбі з найбідні-
шнм совєтськнм с а телітом. 
Цей найбіднішнп сателіт наба
вив багато турбот найбагат-
щій країні світу. „Водночас 
корейська війна виявила ос
новні недостачі у иідготові на
шої військової машини" - ка
же Алсон. 

Ці недостачі коріняться в 
американській методі воюван
ня, яка змагає до цього, щоб 
щадити людську силу уживан
ням велетенської сили зброї 
для параліжування й обезси-
лювания ворога, ще заки аме
риканська армія переходить до 
наступу. Ця метода була ви 
стачальна для перемоги над 
розмірно малим ворогом, яким 
є північні корейці, одначе мо
же бути невистачальною про
ти великого могутнього воро
га. У першу чергу - каже Ал 
cqn треба звернути увагу на 
саму зброю, бо теперішня на

ша зброя не зробила належ
ного враження в-Кореї. Якщо 
Америка не має якоїсь тайної 
зброї, то теперішні тенки Шер-
мана або поправлені тенки 
Першінга, чи ще ліпші Патто-
на тільки витримують напад 
російських тенків. Справж
ньою ефективною зброєю про
ти російських тенків показали
ся нові гармати Базука 3.5 ка
лібру, якими орудує піхота. 
Ці кріси мають ловно сили, 
щоб розбити великі російські 
тенки з усякої віддалі, одначе 
в майбутності треба виробити 
стріли Базука для знищення 
найсильніиіих танків, заки вони 
ще дістануться до„„лисіх ям". 
Це тільки зразок недостач у 
поборюванні тенків з землі. 

Для нищення їх -з повітря 

вони не поїдуть до „батьків 
щнни соціялізму"! Вони виб
рали інший шлях: сьогодні во 
ни їстимуть білий хліб з мас
лом і користуючись свобода 
ми демократії, безкарно про 
мощуватнмуть шлях Москві 
до Канади. А за те завтра, як
що Москва переможе, вони 
будуть скручувати дротом ру 
ки і стріляти в потилицю обо 
ронцям справжньої демокра
тії^! знову "сидітимуть' на -м*лм 
ких, ще вигідніших кріслах. 
Помиляєтеся панове сталінці! 
Пострілявши в потилицю тих, 
що дали вам добробут і волю 
на ваші темні, провокатнвні 
діла, ви підете слідом за ними, 
а в кращому випадку - на бу
дівництво шляхів через Аляс-

манджурської'ку. Тими шляхами, на ваше 
залізниці; совєтськнх вояків, місце, прибудуть нові пани а-
шо воювали проти ген. Фран- мериканськогб континенту з 
ка в Еспанії; канадійських і ін- Московської, ТУЛЬСЬКОЇ І Ка-
іинх комуністів, що поїхали на 
Сталіні побут в СССР та на
віть нещасних „остарбайте-
рів", шо були репатріоваиі з 
Німеччини. 

Т:Тка доля зустріла б зви
чайно і „товаришів" з торон-
тонської „робітничсу СВЯТИНІ". 
В батьківщині світового про-
летаріяту.. Але вони не їдуть 
туди. Вони віддають перевагу 
а т р нбута.ми „капіталістичної 
неволі": власному будинкові г 
м'якими фотелями, килимами 
і рефрнжнраторам; комфор
табельному авто з радїоприн-1 Винниці і ночами закопано в 
мачем; і банковому конто, ііа парку культури it відпочинку. 
якому складено доляри з ' - - ' — ~ — 
„кривавого Вол-стріту". Ні,і СДокіячвннж на стрр. 3-т«) 

лужської областей, ~ вони 
проміняють свої лапті на ваші 
рефрйжіратрри і комфорта
бельні автомашини. 

Сьогодні, за блискучими ві
тринами „робітничих святинь" 
в Канаді іі Америці розкладе
но привабливі ілюстрації і 
иропаганднвні ( с п є Ц і нльно 
для закордону) видання, що і-
•ік'струють „щасливе життя в 
СССР". Там не знайдете навіть 
натяків про те, що 1937-38 ро
ку 9,439 українських робітни
ків і селян постріляно у місті 

Й ' ^ ^ — ^ ^ — - р . ^ ^ ^ ^ - . ^ . ^ . ^ ^ . ^ . щ . ^ . ^ ^ ^ щ . 

Володимир Савченко 

ВЛАДИВОСТОКА ДО КОРЕЇ 
(Фрагмент з часів російсько-японської війни — 1904-1905 p.p.) 

4) 
Між старшинами Бутирсько-

го полку було чимало дотеп
них і веселих переважно ук
раїнців, як, наприклад. Пе
не с к ул, Юскевнч-Красковсь-
кий, Кучевськнй, Костюшенко 
та інші. Ось поручник Кучев
ськнй, високий чорнявий кра
сунь з вусами а ля Вільгельм II 
оповідає: одного разу до 
імператора Наполеона І;го за
йшов по службовим справам 
один з його маршалів. Збира
ючись виходити разом, ма
ленький на зріст Наполеон хо
тів дістати згори свою „три-
уголку"17). Угледівши це, мар
шал підскочив і каже: До
звольте ваша імператорська 
величність дістати, бо я ви
ший. Наполеон відпок:г.: 
Маршал! Ви не вишнії за мене, 
а довший. На палубі почув
ся сміх. Коли це хтось з мо
лоді пустив чутку, ніби коман
дир Г> сотні, капітан Андреєв, 
найменший на зріст старшина 

і") Трикутний капелюх. • . 

в полку, захворівши на мор
ську хворобу, кричав із своєї 
каюти аби його рятували, бо 
вмірає. Згадавши. <ік він мав 
виглядати, присутні щиро роз
сміялись. Але в тон мент не
сподівано вийшон на палубу й 
сам капітан Андреєв. Молодь 
перейшла на іншу тему іі тіль
ки де^хто з старших старшин 
запитав, як його здоров'я. 
Між присутніми на палубі то
вариством був і підполковник 
Брюхов, командир ПІ-го бата-
ліона, людина надзвичайної 
доброти, лицарської вдачі й 
аматор музики. Між іншим 
сам чудово грав на роялі. До 
нього підійшов полковий лі
кар, який прибув до полку 
майже на передодні виїзду з 
Владивостока й ще не був зна-

ійомнй з підполковником Брю-
іховим. Лікаря звали Жовто-
Ібрюхов. Підполковник Брю
хов, простягаючи йому руку 

|назвав своє прізвище. Лікар у 
свою чергу сказар: ,.Жовто-
брюхов". Гадаючи, іцо лікар 

не розчув ного прізвища, иол-
ковіЖК вдруге сказав: Брю
хов. Молодь перша підмі
тила цю помилку й почала смі
ятися. Непорозуміння з'ясува
лося. Старшини ще більше 
розвеселились. П о с и п а лнея 
жарти, як з рукава. 

Уночі транспорт „Аргунь" 
щасливо прибув у затоку По-
сієт. 

Вже при наближенні до По 
сієта залога його затривожи
лася, думаючи, чи це не япон
ський корабель гі і д и л иває. 
Гармати в Посієті були папо 
готові й кожну хвилину МОГЛИ 
відкрити вогонь. Незабаром 
все з'ясувалось, й залога По-
сіету заспокоїлася. 

Полк одержав розпоряд
ження вивантажитися на беріг 
тільки вранці. Ще довго в ту 
пам'ятну ніч старшини Бутир-
ського полку гуторили на па
лубі. В розмовах на різні теми, 
оповіданнях про пригоди сво
го життя, нарешті в співах не
помітно й швидко пролітав 
час. Нарешті втома взяла своє 
й старшинство помалу почало 
залишати палубу. Залишилися 
тільки аматори чудових но
чей'й пішли спати аж удосві
та. На другий день під звуки 
бравурного маршу полкової 
оркестри 66-го Бутирського 
полку ми вивантажилися й ру

шили похідним порядком до 
урочища Зайсанівка, де ПОЛК 
мав відпочати й далі рухатися 
в глибину Кореї, на позицію 
на р. Тумені. Тому, що решта 
трансиортовнх пароплавів пе
ребувала ще в Славянці, полк 
залишився без хліба, бо обози 
полків були на транспорті 
„Колима". Йду* в єдину тут 
крамницю по хліб, а мені про
понують чоколаду, бо хліба, 
мовляв, нема. Купую кілька 
шматків доброї чоколадн, що 
мусіла заступити мені хліб. 

„Грамофон Грамофонович'\ 
як завзятий мисливий, улаш
тувався краще. Довідавшися, 
що околиці Зайсановкн багаті 
на дичину та маючи мисливсь
ку рушницю, він того ж таки 
дня зі своєю собакою, Дам
кою, з породи лягових пішов 
на полювання. За короткий 
час настріляв повну ловецьку 
торбу всякої дичини, переваж
но фазанів і бекасів. На вечс-
пу джура (деншик) поручника 
Грузинова зварнр пресмачну 
юшку. Не проспав і я нього 
гарного соняшного дня. Неза
баром після вивантаження пі
шов оглянути околиці Зайса-
нівкн. Спочатку вийшов на 
верх найвищої сопки і милу
вався відтак чудовою панора
мою. Навколо все було бла
китне: й море, й горн-сопки, й 

само повітря. Я довший час 
дивився з верхів'я гори на бла
китне море, на якому внднілн-
ся к о р ейсько-кнтайські рн-

ібацькі човни-шаланди з біли
ми вітрилами. Снньо-блакнтіГе 
спокійне море в еоняшннй 

'день вабило до себе, настрою
ючи мрійливо. Надивившися 
досхочу навколо чудовими о-

Коли порівняти корейців із 
китайцями, то корейці чистий 
народ. Літом ходять у білому 
одязі та круглих широких ка
пелюхах. Подвірря у них чис
те, хати мазанки. Між ін
шим на власні очі приходило-
ся бачити корейців, що їзди
ли верхи на коровах, це мене 
дуже здивувало. Бо в нас на 

тактичку повітряну-силу, якої 
в нас недостає. Треба мати та
ку повітряну зброю,' яка мог
ла б знищити масову советсь-
ку людську силу на 'суші, бо 
тільки в такий спосіб можна 
буде зрівняти чисельні сили 
Заходу зі Сходом. 

Та хоч як великі є' недостачі 
в імиреснвній зброї супроти 
великого ворога, то, ще біль
ші недостачі являються у ви
школі й організації армії, 
призначеної на переможний 
похід. Американський вояк му
сить бути переконаний, що він 
має таку зброю, якої не має 
ніхто інший і що він мусить 
перемогти. Під цим оглядом 
наш вояк не мав належного о-
свідомлення, бо тільки вишкіл 
відділів з-під руки тен. Валто-
на Вокера в Японії показався 
правильним. Ці відділи були 
належно витреновані до насту
пу в Кореї і це врятувало аме
риканську армію від багато 
несподіванок. Інші полки про
сто пропадали серед боїв то
му, що були вишколені „за-
мягко". 

Крім згаданих уедостач є 
ще інша, загальніша. При ар
мії пізнати багатство Амери
ки, бо кожний технічний сер
жант має своє авто- „джіп"; є 
уладжені багаті кбатирн в за
піллі і загалом усяка вигода, 
яка можлива для життя серед 
воєнних небезпек. Одначе щед
рі грошеві видатки не можуть 
запевнити перемоги нації, яка 

1 з гіів¥ора" мільйона^ "мужлшіі 'мб'-' 
же' зорганізувати тільки двад
цять дивізій до боротьби з на
цією, яка творить з такого чи
сла аж вісімдесяти дивізій. 
Якщо американська . військова 
система, каже Адсол, не буде 
в спроможності зорганізувати 
більше д и в і з і й , повітряних 
груп і боевих залог ца воєнних 
кораблях з кожних, сто тисяч 
мужчин через суврру самодис
ципліну, то ми не вспіємо виг
рати війну і вдержатись як 
вільна нація. 

Ще одно: Совєти, .приготов
ляючи напад на Корею, не спо
дівалися вступу -Америки до 
війни. Тепер врий чуються 
скомнромітованими, , бо вони 
„втратили обличчя в Азії. Коли 
Совєти зазнали такого пони
ження, вони цього^не стерп
лять. Вони цілком' Левно вже 
тепер приготовляють відплату 
в якомусь іншому місці і скла
дають відповідні .путянн. Тому 
Західний світ муеихь зрозу
міти, що єдина надія на втри
мання миру в майбутності ле
жить у розбудові* ейоєї оборо
ни в якнайшвидшому часі і то 
на тотальні розміри.— остері
гає цей обсерватор невдач і 
перемог у Кореї. 

і И » * Ь — — — — — 

колицями Зайсанівки, я пішов Київщині й взагалі на Великій 
до моря. Там натрапив на без- Україні корони мають головне 
ліч великих чудових морських І завдання молоко, а орють 
раковин. Кожна з них напро- волами. Перший раз побачив, 
щупалася на стіл, чи то як по-(що коров вживають до орання 
пелЬНИЧКа чи яка ніша прикра
са1-). 

І Іаселення в Кореї переваж
но тунгузького походження, 
культура стара, але відстала. 
віра Конфуція й Будди. Голов-!льоР>- 4 е страшно брудастий 
не місто Сеул. До 1876 р. в 

і поли, це в 1944 р. на Лемків-
Іщйні. А в 1945 р. переконався, 
щ о й німці (Баварія) вжива
ють до обрібки поля корів. 

Одяг у китайців синього ко-

залежності від Китаю, пізніше 
самостійне королівство; після 
японсько-кнтайської війни, від 
1895 р. під впливом Японії, а 
від 1910 р. була колонією Япо
нії. Тепер Корея поділена та в 
братовбивчій війні, але є на
дія, що скоро стане, об'єдна
ною і вільною. 

, ц ) У 1907 p., повертаючись з Да
лекого Сходу, я прнвіл додому цілнЛ 
мішок ціх роковин. По закінченні в 
осенн 1905 р. російсько-японської 
піннії наша 17. піша європейська ди
візія залишилась у Харбіні ще біль
ше рок.\. 

народ. На подвірях і навколо 
у них смітники, в яких риєть
ся велика кількість собак. Ки
тайці і їдять цих звірят. 

Від російсько-японської вій
ни (1904-1905) минуло 45 ро
ків. Сполучення Росії з Дале
ким Сходом тепер значно по
кращало. У той час була тіль
ки однолінійна сибірська за
лізниця, шо тягнулася від Че
лябінська до Владивостоку на 
протязі 6.550 KM.,fl) Щоб при
скорити рух по сибірській, за
лізниці, підчас російсько-я-

і<4 Збудована в 1891 -1901 р# 

понської війни були збудовані 
вже через кожні 8 верств роз
ізли, щоби можна було роз
минутися. Крім того було ви
користане Байкальське озеро. 
Частину ешелонів-Заправляли 
кругом байкальськ/мс" залізни
цею (навколо Байкальського 
озера), а частину, Байкальсь
ким озером._ Отож, коли Бу-
тнрський полк, їдучи на схід, 
доїхав до озера -Байкал, то 
вантажився, не виходячи з ва
гонів, просто на kвеликий па
роплав „Байкал", *а;лалі знову 
залізницею. Коли ж поверта
лись у 1907 р. в*»Йвропу, то 
по.тк їхав весь часзалізницею. 

Вже перед першою світовою 
війною сибірська* ."залізниця 
мала дві колії. До* того ж у 
1915 р. закінчена 'амурська за
лізниця, яка йде раїовж ліво
го берега Амуру.-2> Появою ж 
літаків сполучення з Далеким 
Сходом звичайно без порів
няння ще покращало. 

Завдяки кращому... сполучен
ню з Далеким Сходом, Росія 
тепер має можливість швидше 
зосередити там чаЬчщу свого 
війська ніж соро)«С.ять років 
тому. 

(Кінець) 

. 



Ч. 244. СВОБОДА, "П'ЯТНИЦЯ, 20-го ЖОВТНЯ 1950. 

Д-р І. Сндорук. 

150-ліття першого видання 
,Слова о полку Ігореві" JJ 

Минуло 150 років від часу, 
коли найкраща літературна 
пам'ятка княжої Руси-Украши, 
найкраща — не тільки україн
ської, але теж усієї слов'янсь
кої літератури 12-го століття 
була вперте надрукована в 
Москві 1800 р. 

Оригінальний твір досить 
короткий. Зміст його —- це о-
пис нещасливого походу Іго
ря, князя новгород-сіверсько-
го та його брата Всеволода 
проти половців у 1185 році... 
Тепер існує вже величезна лі
тература про цей твір, написа
на різними мовами 

В цьому році ввесь культур
ний світ відзначує роковини т. 
зв. „едіто пртцепс" (першого 
видання) „Слова о полку Іго
реві". Відзначила його (також 
у межах своїх скромних, еміг
раційних можливостей УВАН 
(Українська Вільна Академія 
Наук), виданням 7-го числа 
„Славістики" п. з. В. Чапленко, 
Мова „Слова о полку Ігореві", 
Вінніпег 1950. 

Праця ця.,— коротенька, бо 
всього на 28 ,сторшок, але ду
же оригінальна, цікава та цін
на. Ироф. , Чапленко, добрий 
філолог і вцикливий критик, 
піддає короткій, але речевій 
критиці дотеперішній стан до
слідів над „Словом"- і ствер
джує, що не дивлячись на об-
ширну літературу про цей 
твір, ще й ^осі не вивчено як 
слід фонетику, морфологію, 
лексик)1 й синтаксу і так зв. 
„темні" місця,та вислови. Брак 
хоч би й коротенької загаль
ної характеристики мови „Сло
ва". Вдалу спробу такої харак
теристики та висвітлення тич 
„темних" місць подає В. Чап-
ленко. '. ' 

Дуже корисне і цікаве по-
рівнання повних явищ „Слова" 
з українською, білоруською та 
російською мовами, не тільки 
літературними^ але й говора
ми. На основі цього автор дає 
незбнті докази., що твір цей на
писав мешканець Київської 
або Чернигівської території — 
отже українець. 

„З огляду/ '̂на, це — каже 
проф. Чапленко —; можна пе
рекладаючи, „Слово", українсь
кою мовою-,'" цілі вислови Й 
звороти за4.н£іаючй без змін". 
Приклад зо ',іСлова": 

„А чи диво;ся, братіє, стару 
(-старому) иояолоднти?. . 

Загородите.* полю ворота 
свонми острьімн стрілами за 
землю руску'ю, за раньї Иго-
ревн". 

Далі зазначує В. Чапленко: 
„В мові „Слова" відбилося все 
життя Київської Руси, його 
економічні, 'пблітичні та куль
турні зв'язки з'іншими країна
ми. В цій мові відбилася та

кож висока книжна культура 
того часу, зокрема дрбре знан
ня літератури, написаної ста
роцерковно-слов'янською мо
вою... 

З усього цього ясно, що 
„Слово" це памЧітка перед
усім київської культури і що 
вона ближча до українського 
тієї культури продовження, 
ніж до російського. Тим то й 
те, що робили в СССР у зв'яз
ку з 750-річчям „Слова", коли 
офіційно проголошували його 
як твір російської культури, 
було явно безпідставне". 

Такий самий погляд про 
„Слово" висловив ще перед 
першою світовою війною один 
із найкращих славістів, поляк 
А. Брюкнер, професор берлін
ського університету, коли'пи
сав: 'Muscovite Russia has only 
the merit of having preserved 
what was created in the South 
between the eleventh and thir
teenth centuries" (A Literary 
History of Russia by A. Brueck-
ner, London & Leipsic 19.68, p. 
4). Подібне писав » проф. K. Г. 
Маєр: що „Слово" залишить
ся гордістю української твор
чої снаги". 

На жаль, є і несумлінні вче
ні чужинці, які цей твір зачис-
люють до староросійської лі
тератури, а між ними іі один 
наш землячок - малорос, що 
всю українську літературну 
творчість 11—13 століття на
звав „Альтруссіше Літератур", 
шкодячи цим неймовірно ук
раїнській науці. Треба тільки 
дивуватись нашим науковим 
установам як HTUI так і УВАН, 
яких цей „добродій" є дійсним 
членом, що вони ту книжку 
промовчали. 

Працю В. Чапленка попере
джує добра передмова проф. 
Я. Рудннцького, (де він зупи
няється над двома справами: 
1. куди, до якої літератури на
лежить „Слово о полку Ігоре
ві"?. 2. Фальсифікат це, чи 
автентичний пам'ятник із 12. 
сторіччя?), а закінчує ко
ротке резюме досліду в англій
ській мові. 

Ця невеличка книжечка — 
це вже сьома вартісна праця 
„Інституту -С'Л о -в'-янознавства 
УВАН" (за редакцією проф. Я. 
Б. Руднинького), що поставив 
собі за ціль інформувати нау
ковий світ про проблеми схід-
ньої слов'янщини, з українсь
кої несфальшованої точки зо
ру і здійснює своє нелегке зав
дання, видаючи „Славістику", 
про яку на жаль українці 
Америки, не дивлячись на ІІ 
так доступну піну (всього 50 
кап. центів!), мало знають. 

ПОЛОМАШ ТЕЛЕФОННІ СТОВПИ В МАЯМІ, Флорида, С наслід
ком найстрашнішого там від 1926 року гураґаму, що теж ро:івилнв 
багато домів та атюдіяп загальної шкоди на поверх 4,000,000 дол. 

„Одна бомба атомова і верта
ємося до Львова" 

вступайте в члени У. Н. Союзу 

УВАГАГ ГАРТФОРД, КОНН., І ОКОЛИЦІ! 
ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 

: влаштовуг. : 

КОНЦЕРТ ЗОЇ ПОЛЕВСЬКОЇ 
,. віольончелісткн європейської слави 

В НЕДІЛЮ, 22. ЖОВТНЯ (OCTOBER 22.) 1950 
в Bulkley High School Auditorium, 470 Maple Ave., Hartford, Conn. 
Фортепіяношш супровід проф. д-ра МИКОЛИ ПОЛЕВСЬКОГО. 

Початок в годині 3-ій пополудні. 

УВАГА' BYHCAKET, Р. АИ., І ОКОЛИЦЯ! 
АМАТОРСЬКИЙ ГУРТОК 

при українській католицькій церкві, в Вунсакет, P. Ajft. 
: улаштовує : 
В И С Т А В У 

ї ^ НА ПЕРШІ ГУЛІ ^ 
жарт. С. ВАСИЛЬЧЕНКА. 

В НЕДІЛЮ, 22. ЖОВТНЯ 1950 Р. 
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ при BLACKSTONE STREET 

Початок точно: 5:30 P.M. Вступ: 75 ц. 
Все Дооколичне громадянство запрошує:— 

Провід Гуртка. 

(Лондон). — Дня 16 вересня 
відбулося широко заповідже-
не в польській пресі зібрання 
поляків східних земель в Вест-
мінстер Катідрал гол. Осно
вою рефератів" і дискусій було 
питання українських земель, 
які були окуповані Польщею; 

З числа учасників (біля 150 
чол.) і їх складу виразно вини
кало, що претенсії Польщі до 
західно-українських земель ' є 
приватним інтересом людей, 
які шляхом переселення госпо-
дарилн а цих землях протягом 
20 років польського державно
го новотвору по першій світо
вій війні. 

Другим знаменним фактом є, 
що учасники зібрання були 
переважно старші люди висо
ких „титулів", - колишні уря
довці, дідичі і інші пануючі 
„на кресах". 

Президія, як і цілість учас
ників, не виступали як репре
зентанти якихось польських 
політичних бльоків чи урядів, 
а тільки як окрема організація 
яка”постав'Ялф собі за ціль до 
магатись різними способами вітання і намагався'дати відпо-Іщ^"польський вояк Берута не 
разі розбиття московської ім- ~ 
перії, включити західно-укра
їнські землі в склад Польщі. 

Реферат ген. Суліка був су
хим переказом фактів про лік
відацію польської армії 11 літ 
тому Німеччиною і Росією як 
також про ліквідацію „Армії 
крайовей" після повторної о-

куиації большевикамн Поль
щі. Здається, найбільш емо
ційним вершком його рефера
ту було підкреслення, що „по
ляки стратили більше населен
ня від різних українських „по-
братимцуф", як від обндвох о-
куиантів, що є очевидним не
поважним вибриком. 

Вільш цікавим був реферат 
Скшипека. Він подав стан поль
ського посідання на українсь
ких землях за такими джере
лами: 1. Литовського Вю.іете-
на, 2. Груп УПЛ, які перехо
дять на захід, і 3. советської 
преси. 

На підставі цих джерел Скши-
пек говорив, що поляків, жи
дів, які були там в 1939 p., на 
сьогодні лишилось яких 6%. 
Куди вони ділись? Через цент
ри примусової евакуації пе
рейшло півтора мільйона по
ляків, 
жидів 

^ З ЖИТТЯ ГРОМАД 
1 ОРГАНІЗАЦІЙ 
СИРАКЮЗ, Н. И. 

Святкування 10-річчя УКК 
Відділ Українського Конгре

сового Комітету в Сиракюз від
святкував дня 1. жовтня 1950 
десяті роковини УКК-ту гідно 
та торжественно. Репрезентан
том Українського Конґі>есово-
го Комітету Америки з Ню 
Иорку був на тому святі п. Ва
силь Мудрий. Ще на передодні 
свята, бо дня 30. вересня від
булося засідання управи від
ділу УКК-ту в присутності В. 
Мудрого. На ньому обговорено 
до подробиць переведення свя
та на слідуючий день, а крім 
того вислухано інформаційно-

ново терени „Малопольскі". 
Напевно повернуть усі ці, які 
зросли там, які полюбили цю 
землю". 

Про становище західного 
світу до питання східних гра
ниць Польщі доповіла* Ксрсі-
ловськнй. Він зачав свою про
мову приказкою: „Одна бом
ба атомова — і вернемося до 
Львова" і зразу розбив ілюзії 
поляків, які в це вірять. Він 
говорив, що атомова бомба 
ще не розв'язує питання схід
них земель. Англія стоїть на 
становищі збереження лінії 
Керзона, тому на Англію нема 
що багато надіятись. Більшу 
надію дає Америка. її стано
вище сьогодні ще неясне, бо 
вона ще в стані миру з Росією. 
Це зв'язує її з відкриттям пля-
нів відносно Польщі. До цьо
го часу департамент стану А-
мерикн, який прослідкував 
можливості р о з м є ж у в ання 
східних кордонів, опрацював 
декілька варіянтів, з яких О-
дин гідний уваги. За цим варі-
янтом при Польщі мали б оста
тися західно - українські землі 
без воєвідства Тернопільсько
го. 

На його думку, ЗДА підуть 
за проектом поляків щодо роз
межування границь на сході, 
бо Польща це на сьогодні оди
нока сила, на яку може опер 

го реферату делегата УКК-ту 
про діяльність та пляни праці 
на будуче. В свому слові деле
гат звернув особливу увагу на 
працю відділів УКК-ту на міс
цях серед американського на
селення. 

Дня 1-го жовтня відбулось 
вечором святкування десяти
ліття УКК-ту у великій залі 
Українського Народного Дому. 
Свято почалось словом голови 
місцевого відділу п. Івана Пі-
гуляка. Місцевий мішаний хор 
під проводом п. Заяця Осипа 
відспівав американський гнмн. 
Потім прийшла к о нцертова 
частина, на яку зложилось 
кілька добре відспіваних укра
їнських пісень, а в тому і „Бо
же Великий" Лнсенка. 

По концертовін частині виго
лосив довгу промову присвя
чену Українському Конгресо
вому Комітетові п. Василь 
Мудрий. Він звернув увагу не 
тільки на минулу працю, але 
особливо підкреслив велику 
ролю УКК-ту в майбутньому 
для визвольної у к раїнської 
справи і організації боротьби 
для оборони права українсько
го народу на власне незалежне 
державне життя. 

По ньому промовляли д-р. 
Заваликут Іван, п. Годжак Ми
кола, д-р. Семчшпнк Михайло 
і представник амернкансько-
української молоді п. Копко 
Юліян по-англійськи. Відпо
відні резолюції виголосив п. 
Б є зкоровайннй Микола. їх 
прийняли збори одноголосно. 
Резолюції своїм змістом покри
ваються в основі із прийняти
ми на нюйорському святі і то
му їх не подаю. 

Святочні збори закінчились 
відспіванням українського на
ціонального гнмну. 

Делегат УКК-ту В. Мудрий 
привіз до Українського Народ
ного Фонду збірку в сумі $424 
із Сиракюз. Коли зважити, що 

ГЕН. ОЛЕКСАНДЕР ЗА-
ГРОДСЬКИИ 

один з командирів Армії Укра
їнської Народної Республіки, 
що тепер проживає в Ню Иор
ку, виїхав до Торонта, Канада, 
де виступить з привітальною 
промовою на Фестивалі україн
ського танку і пісні, що за по
чином і під проводм Василя 
Авраменка відбудеться в Мес-
сей Голл дня 29-го жовтня. 

із тієї місцевости вплинуло до 
УНФ вже попередньо $1,006, 
то вийде, що Сиракюз дали до-
сі до Українського Народного 
Фонду $1,420. Зате їм належить 
прилюдне признання. Тамош
ній Відділ УКК-ту рішив до 
кінця року довести збірку на
ціонального датку до суми дві 
тисячі дол ярів. 

К. Ч. 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ 1 ГАЗЕТИ, БО ЧАСТЕ 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ
ТИ, А ПРОСВІТА—ЦЕ СИЛА. 

виселених в. Польщу, т н с ь д м е р и к а в часі війни. Ні 
зліквідували німці, дру- МСччнна частинно СКОМУНІЗО-

гих лштора мільйона поляків в а н а ; ПОділена. Польща ще 
вивезли большелзици в,часі пер- СЬОГОдні є остоею проти кому-

і, шоі і другої окупації на Х и - „ і з м у { внутрішньо з'єднана. 
>'- бір. Далі референт ставив пи- АМЄрика буде числитись з тим,, 
- 'тання і намагався'дати відпо- щ о польський вояк Берута не 

відь „Чи знайдемо тільки сил, о у д е боротися, коли буде зна-щоби опанувати ці терени, які 
після відступу большевнків 
„застанемо”пустнми"? • 

Оптимістична відповідь ре
ферента роз'яснює -на хвилину 
зажурених присутніх: „Поль
ща є переліоднена, тому ми 
зможемо легко опанувати на-

Хто підклав бомбу? 
(Докінченая -зі сторони 2-ої) 

У В А Г А ! - Н Ю А Р К І ОКОЛИЦІ! 
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗУ УКРАЇНОК, обходить 25-ЛІТ-

НІИ ЮВІЛЕЙ. З цеї нагоди від. ^8 в Нюарку 
: матиме :-

ВЕЧЕРУ І КОНЦЕРТ 
В НЕДІЛЮ. 22. ЖОВТНЯ 1950 Р. 

• в годині точно 6-ій ввечорі. 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ, 

• 180 William Street, Newark, N. J. 
В святі беруть участь: Жіночий Хор С У .А., під проводом пілиісткя 
ОЛЕНІ! КЛІІМ. Промова пані О. Д. ЛОТОЦЬКОЇ, Сьоло І Декла

мації. В другій частяиі програми візьмуть участь Бандуристи 
під "проводом СТЕФАНА ГАНУШЕВСЬКОГО. 

Закликаємо всіх українців, а головно новопрнбувшнх прибути 
на цс свято tofoay Українок. Білети дуже дешеві, тільки тому, щоб 
дати нагоду всім прийти і відсвяткувати разом з нами. 

/ 

Там не довідаєтеся, що в Хар 
ківській і Кременчуцькій в'яз 
ницях спалено живцем понад!них* 
10,000 українських робітників' 
і селян під час відступу моска
лів з України в 1941 році. Там 
не знайдете фотографії) 480 
живцем замурованих у Дрого
бичі 1941 р; Нема там ілюстра
цій до тисяч незнаних могил у 
сибірських снігах. За те, в 
^Питаннях Ленінізму" є слова 
„ н а й м у дрінюго" С т аліна: 
„жить стало лучше, жить ста
ло веселей, товарніци!" Але 
там нема примітки про те. що 
ці слова він сказав саме після 
того, як замучив голодом 7 
м і л ь й о н і в українців. Тих 
жертв вистачило б, щоб про
стелити 7 суцільних стежок із 
трупів чоловіків, жінок і дітей 
від Москви до Одеси. 

Ось хто планував і здійснив 
„масове вбивство матерів і ді
тей"! 

Ми не сумніваємося, що ко
ли б сьогодні ви дістали вла
ду, ви б не толерували діпістів 
так, як вони вас толерують 
сьогодні, знаючи ваше справ-, 
ді зрадницьке обличчя. Ми не 
сумніваємося, що ви діяли б у 
Канаді так, як діють комуніс
ти в Кореї: ви скручували б 
нам руки дротом і стріляли в 
потилицю. 

Нам добре відома ваша 
фальш, як добре відомий і су-
цільно-кривавнй шлях ваших 
учителів з Москви на Україні. 
Ми власними очима бачили і 
на власній шкірі відчували, до 
чого доводить панування ко
муністичної темної сили, про 
яку так яскраво в свій час пи
сав Достоєвський і яку покли
кав до життя Ленін. То ж він, 
ваш учитель і святий, мумії я-
кого кланяються московські 
невільники на червоній площі, 
сказав: „Три чвертн людства 
можуть згинути заради того, 
щоб четверта частина дістала 

.А комунізм". Такою є гола фі
лософій ваших „проґресив-

ідей. а правдивим симво
лом їх t скручені руки і варто
ві вежі сибірських концентра-
кін. 

Сьогодні ви, за наказом 
Москви, рятуючи з а л и інки 
своїх позицій серед обдурених 
вами, розпочали нову ирово-
катнвну акцію проти ДІЇ. Але 
вона нас не злякає,. Ми далі бу
демо нести в світ правду про 
комуністичні злочини, невпин
но і рішуче, не зважаючи на 
будьякі провокації. Бо ми 
сповнюємо тим моральний о-
бов'язок перед нашим наро
дом і перед нашою новою 
батьківщиною, яка ще не роз
пізнала як слід вас вовків у 
овечій шкурі. Ви гніваєтесь, 
ви бризкаєте на нас отруйною 
слиною наклепів, ви втрачаєте 
рівновагу і мимохіть показує
те ваші вов іі зуби. Але скру
чувати нам наші руки не по
щастить, бо ми зі зброєю в ру
ках станемо, як один, на бари
кадах демократії, коли ви 
спробуєте піднести на неї ста-
ЛІНОВОГО ножа. 

ти, що Польща мала б бути 
щось у величині князівства 
Варшавського. Так само нега
тивне становище супроти Аме
рики зайняла б польська еміг
рація. 

Днскутант Маєвськнй твер
див, що сьогодні. коли се-
паратистичні рухи серед укра
їнців і білорусів є сильно скрі
плені, є абсурдом думати 
про творення якоїнебудь феде
рації. Він також поставив пи
тання, чи Польща буде в силі 
відібрати від вільних ресиуб-
іік литовської і української ці 

землі, які до 19.49 р. належали 
до Польщі? 

Відповідь на те питання дав 
Скшииек, який сказав, шп та
ких сеиаратистнчних тенден
цій нема в українців ns краю. 

тільки на еміграції і ню 
правдоподібно еміграція не 
буде мати рішаючого голосу 
в цьому питанні. Далі він з <>-
буремним зауважив, що ще за
вчасу говорити про те. бо НІ 
Україна, ні Литва ще не є віль
ними республіками. 

В резолюціях ухвалено; 
Визнаємо правій границі 

ОЛЬЩІ з 1939 р. Правні гра
ниці визнані трактатом в Ри
зі. Неважний трактат Берута з 
Росією про приєднання захід
них українських земель до Ро
сії, так як неважним є трактат 
Рібентрои-Молотов. Відзи ска
ні землі на заході не сміють пі
ти в обмін За східні ВЄМЛІ. Вкін
ці апелі, до всіх політиків і по
ляків, щоби заве іди висували 
питання повернення західних 
українських земель Польщі нл 
перше місце. 

(Українська Думка). 

МЕССЕИ ГОЛЛ! ТОРОНТО! 
Ф Е С Т І В А Л Ь 

УКРАЇНСЬКОГО ТАНКУ 1 ПІСНІ 
: відбудеться*:——— , 

В НЕДІЛЮ, 29. ЖОВТНЯ 1950 Р. 
В МЕССЕИ ГОЛЛ. В ГОДИНІ ТОЧНО 2:30 ПОПОЛ. 

В ПРОГРАМУ ВХОДЯТЬ: 
1. Молитіш ац Канаду, Америку, Британію, Україну І демократич

ний світ (н ній снмполічнін картині пільме участь 300 осіб). 
2. КОНЦКРТ визначних українських артистів. 
3. ТАНКОВІ ПРОДУКЦІЇ (Сиомнни з гір. Козацька слава. Ви-

занка українських танків). 
4. ВИСТУП ДВОХ НАЙКРАЩИХ МІСЦЕВИХ ХОРІВ — СУМ-у. 

„Прометсн" і ,ssilnumH#.„. Днріґ.снтн _ 3 . ГНОНКО,І Т. ВАКК\_ 
б. ПРОМОВИ: Прнвсгальяп промова rWf. Олександра .'Йгродсько-^*' 

го, одного із визначніших командирів Армії .VHP, який гне-
ціяльно т і не свято приїде Із Ню Порку, та промови інших за
прошених гостей. * 

в. НАЦІОНАЛЬНІ ГИЛИШ. 
Програма під керіннннтаом ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА. 

ПрнхбдІТЬ усі масово на цю маніфестацію української культури! 

УВАГА! БОФАЛО, Н. й.! 
ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ ВІДДІЛИ У. Н. СОЮЗУ 

З БОФАЛО II ОКОЛИЦІ, ЩО 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
: відбудуться : 

В СЕРЕДУ, 25. ЖОВТНЯ 1950 Р. 
в год. 8-мій ввсчорІ 

В ЦЕРКОВНІЙ З А Л І 
при ФІлмор і Ож'йда вул., Бофало, Н. П. 

На ці збори повинні прийти всі урядники, делегати 
та члени місцевих відділів, а теж відділів з поблизьких 
околиць. На зборах промовлятиме в організаційних 
справах організатор А. .Моланчук. 

Прн цін нагоді повідомляється всі ВІДДІЛИ У. Н. Союзу горіга-
ної частини СТейту Ню Иорк, що н. ЛІаланчук, починаючи свою 
організаційну працю з мита Пофало, відвідає, опісля відділи У.Н. 
Союзу в Рачеотер, Сиракюз, Обори, ІОтика, Ром, Геркімер, ЛІтел 
Фоле Амстердам, КОГОПС, Трой, Вотсрвліт І Гудсон, Н# И. 

Проситься урядників і членів всіх відділів співпрацювати з п. 
Млланчуком. і тикни) спільною працею причинитись до збільшення 
Своїх ВІДДІЛІВ якнайбільшим числом нових членів. 

' ГОЛОВНА КАННКЛИІ'ПІ у.н.гою:іу. 

=п> 

XXXXXXXXXXXJ 

УВАГА! НЮ ИОРК! \ 
В ДОМІВЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВІДРО- м 

ДЖКННЯ УКРАЇНИ, 10. ВІДД. и 
20 Е., ST. MARK'S PLACE (8th Street) H 

В НЕДІЛЮ, 22. ЖОВТНЯ 1950 \ 
о 5. год. 

— : відбудеться : 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК В ЗДА 

В НЕДІЛЮ, 22, ЖОВТНЯ 1950 Р. 
о 3-ій годині дня 

В ПРИМІЩЕННІ YMCA 224 ІСТ 47 ВУЛ. 
: відбудеться: 

відкрите засідання АГіАДЕМП, на якому буде заслухано 
доповідь 

ПРОФ. МИХАЙЛА BETYXOBA 
НОВІ ТЕЧІЇ В БІОЛОГІЇ 

Вступ вільний. Запрошується українське громадянство. 
> • • * • • • .w.».*.*.».%v 

Hall, ®D. 

• і 

ЖУРНАЛ ЖИВОГО СЛОВА 
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЯРМАРОК ї ї 

2. Зміст ч. 
І.—II. Голубопьо: Вступне слово. 2.—Ті. Гірняк: Лесь КурГиіс 1 
його театр. 3.—Я. ГнАвас: За обличчя майбутнього. 4.—Г. Куп-
чинськнй: Село н иій'ськнх боях, S.—II. Г. Моє, Інтерв'ю :і редак

тором галети „Л'кр. Щоденні Вісти". 
Зяпрошуг.ться все українське громадянство. 

Вхід за добровільними датками. Гсдакційна Колегія. 
*ХХХХХУХХ1 схгахххххххх їх . 

oween %£j иапес 
: tendered by : 

DAUGHTERS OF UKRAINE, BRANCH 53 С У .A. 
— at the — 

U K R A I N I A N N A T I O N A L H O M E 
21H-218 Grand Street, Brooklyn* N. Y. 

Saturday, October 21 , 1950 

J 

— featuring — 
JOHNNY NHVINS and Mis Nl'GHT OWLS Orchestra. 

CommencinR 8:30 P. M. Admission $1.00 tax incl 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 20-го ЖОВТНЯ 1950. Ч. 244. 

Нові 'мігранти ПІДРИВНА РОБОТА КОМУНІСТІВ 
В ІТАЛІЙСЬКІЙ АРМІЇ 

Рим, 19. жовтня. — Італій- ікрадання військових тасмниць 
ський міністер оборони, Рандо-! і підготовки саботажів. В до-
льфо Пачіярді, заявив вчора в: каз того він пред'явив цілий 
парляменті, що місцева комуні-; ряд документів, захоплених 
стична п'ята колона тепер зве- поліцією при комуністах. Мі-
ртае свою головну увагу на ] ністер вважає, що ця акція ве-
підривну роботу в армії. Дово-деться на виразні інструкції з 
ДЯЧИ П о т р е б и збІЛЬШеННЯ ВИ-і МОСКВИ. С т в е р д ж у ю ч и , ЩО М О - г . ~ » * . . г ~ . « ffzg^gppw^ggm , с'ЯГ,.ІІІЯ Р п г т м п я н - РгїЙЙ М и 
датків на оборону, міністер раль італійської армії, не зва-|бо куля з нього мала б летіти „ , _ ; {V. ~ULI , ,-' ' ” Н і | " . 
твердив, що комуністи ведуть J жаючи на всі ворожі затії, є |бічним луком. Оборонець під- !\ола- карачевець оорис, піна, 
тепер в армії широку акцію для | дуже висока та що Італія му-1 судних твердить, що обвннува 

КРІС, „ЩО СТРІЛЯЄ НАВ
КОЛО ВУТЛА" 

Франкфурт, 17. жовтня. — 
Тут почався військовий суд над 
двома молодими німцями, що 
намагалися викрасти амери
канську військову таємницю 
та продати її совстам. Идеть-

Українці, що приїжджають 
старанням ЗУАДКомітету до 
Иіо йорку дня 24-го жовтня: 

Бедзіс Ярослав, Михайло, 
ся про дивний кріс, з якого по- Ш%!&* г

Л " " а ; ^ Ж : ^ ї ? 
жна стріляти „навколо вугла" ^ а , , е л я ' ' - • е й н и ш МИРРСлав, 

*" Крнворучишак Григорт, 
деморалізації вояків та для ви-

ДОПОВІДІ 
„Століття смерти Гоголя" зі 

вступним словом І. Куровннь-
кого про „Перший українсь
кий водевід". 20 жовтня. Лі
тературний Клюб, 101 Евсня А, 
Ню ГІорк. 11. Й, 

„Нові течії в біології" -
проф. М. Ветухів, заходами 
УВАН, 22 жовтня; 3 год." поно

сить дальше скріплювати свою І чені впали жертвою одного з 
оборону, він домагався на ті і численних жартів, що кружля-
цілі додаткових 80,000,000 до- ють на ці теми в Німеччині, 
лярів. 'ного совстського сателіта. 

Вашингтон 
жави назвали простою видум
кою вісті, подаїні з Москви, 
наче б між Америкою і Вели-

;?4ДЖ, ,в, г., ^ ' *"-̂  **" *'' ' Щ і кобрнтанією прийшло до по-

АМЕРИКА ЗАПЕРЕЧУЄ ПОРОЗУ
МІННЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ ФОРМОЗИ 

Злучені Дер 

ГІорк, Н. И. 

ПОШУКУВАННЯ 1 
Пошукую шваґря Тсодора Соко-

лопського. Замешкав липкіше піл 'і. 
309 Е. TrcmoRt, Bronx, а тепер десь 
в Manhattan, N. v.. Він с середнього 
росту, около 65 років. Хто про нсго 
змас або вш сам, голоситнсь до: 

Rev. P. Н. DIUK 
Е. State Hospital, Medical Lake, Wash. 

ПОЄДИНОК ЛЕСЮ, з бабкою і 
Дідусем пошукує В. ДЛ'Г.ІІНЛ. 

Писати: 7189 W. Orand Avenue 
Chicago, 111. 

розуміння в справі анексії Фор 
мозн, яка ніби то мала б ста
ти „американською колонією". 
Пресовий референт департа
менту стейту, Михайло МкДер-
монт, оприлюднив заяву секре
таря Ачесона з опрокиненням 

Дрібні Оголошення 

чистий МІД 
продають українські пасічники 

Созоат Іїаснко і син 
5 фунтова бляшана банька за $1.50 

з пересилкою. C.6.D. не висилаємо. 
S. BZENKO and SON 

R. З, Box 5, Rochester, Mich. 

! Професійні оголошення \ 

Dr. S. CHERNOFF 

ВМИКІ ПАРТІЇ ПЕРКСТА-
ЛИ БУТИ КРАЄВИМИ 

Шарлотсвил, Ва. — Артур 
Крок, вашингтонський корес
пондент щоденника Ню Иорк 
Тайме, у доповіді для студен
тів права сказав, що демокра
ти й республіканці не є в тепе
рішньому часі красвимн пар
тіями, тільки злнпком стейто-
вих організацій і особистостей 
і то таких різнородних, що час
то не можна пізнати до якої 
партії чи ідеології вони нале
жать. Навіть, коли прийде вже 
кінцевий обрахунок вибраних 
кандидатів, не завжди можна 
сказати, до якої, партії вони на
лежать. Так напр. демократи 
виходять з двох великих груп. 
Одна з них підтримує адміні
страцію, друга ставиться кри-

донссень, розголошуваних со-
встською агенцією ,,Тасс", яка 
покликусться на донесення з 
Гаги. Британський представ- ^^Щ£Ш^Щіикт 
ник у Вашингтоні заявив від — ' ! 

себе, що в совстськім донесен
ні нема найменшої правди, на
че б то Америка й Англія ска
сували угоду з Каїра й Потс
даму в справі Формози. 

Ю 
:ня, Ірина; Куліковський Ми
кола; Лукаш' Яків; Лукаш О-
лександер, Наталія, Іван, Оле
на, Віра, Ніна, Марія, Ольга; 
Менцїнськип Орест, Святосла
ва, Юрій; Михайленко Степан, 
Катерина, Осина, Лина, Сте-
фанія; Пав.пок Іван, Анна, Ма
рія, Орест; Прокопюк Іван, 
Домка, Михайло, Степан; Роз-
иовськин О.ісксандер; Рудсн-
ко Федір, Кляра, Наталія; Се-

Ва-
силь; Шашльо Андрій, Гали
на; Сідорович Юрій, Євгенія, 
\ндрін, Марія; Тс.іепі Андрій, 
Ольга, Валентина, Віра; Телеш і._,_,__-, 

З е л е з В о л о д и м и р , Я - ' Д > Х 0 В 0 1 

223 — 2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C. 
Tel. GRamcrcy 7-7697 

Острі й довгочасні недуги чоловіків ™ 4 H O ДО а д м і н і с т р а ц і ї 1 ДО її 
1 жінок. Шкірні . X-Ray. Роздуття д е м о к р а т и ч н о - р о о ї т н и ч и х д о 

лікуємо без операції. Переводи 
по аналізу крони для супружннх 
дозволів. — Офісові година: Щ о 

дня від 10 рано до 6:45 вечір. 
В неділі від 11. до 1. попол. 

Dr. Med. R. TYLBOR 
59 East 3rd St. (коло 2nd Ave., N.Y.C. 

Tel. GRamcrcy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscopy, X-ray 
Electrocardiography, Analysis. Пере
ходимо аналізу кропи д л я супрулшх 

дозволів. , 
Офісові години: щодня 1-S І 5-8 p.m. 

В неділі від' 10-3 попол. 

Д-р М. М А П З Е Л 
лікус гострі й застарілі недуги муж
чин і жінок, шкірні, загальне ослаб
лення, нирки Я міхур, ревматизм: 

переводить аналізу кроїш в сечі. 
Провірка $3.00. 

107 Е. 17th St., NEW YORK CITY. 
коло 4-тої Евеню 1 Юніон Сквер. 

Години: Щодня 10—1 сполудня і 
4—7. У неділі 11 ранку до 1 попол. 

Х І Р О П Р А К Т И К І Т * 
для здоровля 

В А С И Л Ь Б О Р А Е 
Хіронрактор 

Школи Палмера. 
1 W. 34th St., New York 1, N. Y. 

Cor. 5th Ave., Room 711 
Mon. Wed. F r i Only 2 to 8 p.m. 

WL 7-8590 Nervemet* 

магань. Цю останню представ
ляють південні конгресмени. 
Між республіканцями с чотири 
або п'ять неправильних груп 
в сенаті, а ще більше в палаті 
репрезентантів, які признають 
партію при організації комісій, 
одначе голосують з партією 
Трумана. . • 

БИЗНЕСОВІ НАГОД 
ФАРМИ НА ПРОДАЖ МІ 

ФАРМИ 
по 

Michael Turansky 
Manufacturing Furrier 

REPAIRING 
REMODELING 

STORAGE 

115 WEST 30th STREET, 
New York 1, N. Y. 
LOngacre 5-6670 

« . - • • • • 

ХВОРІ НА НЕДУГИ 
Носа (Sinus) і Катару 

З Н А Х О Д Я Т Ь П О Л К К Ш У В Т Е Р 
ПІННЯХ ВІД П Р И П Л И В У 

КРОВІІ В НОСІ 
Полекшу, що найменше від тер

пінь сайнуса, катару, смотолопн, які 
повстають в наслідок прнплипу кро-
вн в носі, свідчать сьогодні звідом-
лення про успіх рецепти, яка с в си
лі змеяьшктя цей приплив кровн в 
носі. Чоловіки і жінки, які в наслі
док сайнуса мають нестерпні болі 
голови, забиті ніздря, болі вух, хяр-
ііашш і пчихання, стверджують бла
женну полекшу після зажнття цеї 
рецепти. KLORONOL коштує $3, але 
беручи до уваги наслідки, це не с 
дорого, бо коштує тільки один ц е п 
з а дозу. KLORONOL (увага, зажи
вайте тільки так, як приписано) 
продається з гарантією звороту гро 
глей 

Через сяеціяльну оферту, читачі 
пего часопису можуть дістати KLO
RONOL по зниженій піні. Треба лише 
вислати не повідомлення до SUM-
LAR CO., Dept. А-331, 2700 CHURCH 
AVE^ BROOKLYN 26, N. Y. і дістане
те дві $3 пачки за $5. отже $1 зниж
ка ЯК звичайна ціна. Не посилайте 
жадних грошей. Заплатіть почтареаі 
при відборі. 
Імя 
Адреса 

ДЕШЕВІЙ Ц І Н І 
Молочна, 320 акрів, дім 1-і кімнат, 

лазннчка, ЗО дійних коров. 15 ялі
вок, трактор, вся фармерськн маши
нерія, курники на 2,000 курей, всі 
забудований в добрім стані, ввесь 
цього річний збір. Старий америка
нець продасть дуже тано з малою 
вплатою на вигідних умовннах. 

10S акрів при головній дорозі, в 
cabins. Дім на 7 кімнат з уліпшен-
нямн. Надається на ціло-річний биз-
нсс. Ціна $11,000. 

і 20-го цього місяця починається по
лювання. Valley View House є тепер 
відчинений для мисливців. Знаю ба
гато фарм, де мисливців можу за
вести н\ полювання. 

Голоситнсь до: 

J. BEKARCIAK 
17 St. Mark's PL, N. Y. C. 

— or — 
VALLEY VIEW HOUSE 

Kenoga Lake, N. Y. 
Tel. Jeffersonvllle 33M-1 

ХВОРІ НА ШЛУНОК 
З Н А Й Д У Т Ь П О Л Е К Ш У В ПОЗНА
КАХ ХВОРОБИ, Щ О ПОВСТАЄ В 
НАСЛІДОК НАДМІРНОЇ КИСЛО

ТИ (HYPERACIDITY) 
З Л А Г Ї Д Н К Н Н Я Т Е Р П І Н Ь — ЗА-

МГТНИП ЗАСІВ ПРОТИ НАДМІР
НОЇ КИСЛОТНОСТІ! 

Нові надії на вилікування віл 
надмірної кислотностн, жахливо ра
зячих запалень шлунка, добячусть-
ся сьогодні в новому лікарстві, що 
мас силу обмежити надмірність кис
лотностн. Цс нове лікарство, зажи-
вачі якого потверджують поднву-
г і д н і наслідки, н а з и в а є т ь с я 
Sl'BTANIL і воно приносить полек
шу майже безпосередньо після то
го, як дістанеться до шлунка. Воно 
ділас як магнет, абсорбуючи та не
йтралізуючи надмірну кислотність. 
Чоловіки і жінки, які раніше хво
ріли на ці симптонн недуги, відчува
ючи жахливі болі в наслідок газів, 
згаги, блювання та інших познак 
надмірної кислотностн, потверджу
ють тепер помітну полекшу після 
уживання Sl'BTANIL. Л і к а р с т в о 
продасться з точною гарантією зво
роту грошей. 

Через спеціяльку оферту, читачі 
цего часопису м о ж у т ь д і с т а т и 
Sl'BTANIL по зниженій ціні. Треба 
лише вислати цс повідомлення до 
S U M L A R CO., Dcpt. А-332. 2700 
CHURCH AVE., BROOKLYN 26, N. Y. 
і дістанете дві $3 пачки за $5, отже 
$1 знижка як звичайна ціна. Не по
силайте жадних грошей. Заплатіть 
почтареві при відборі. 

Іиш J 

БОМБУ В ТОРОНТО ІПДЛО-
ЖИЛІІ САМІ БОЛЬШКБИКИ, 
ДУМКА УКРАЇНСЬКОЇ ГА

ЗЕТИ 
,,У неділю, 8 жовтня, в год. 

9.30 ввечорі, стався внбух в ко
муністичній домівці — 300 Бе-
торст Стріт, у Торонто. Девять 
осіб, серед якнх с діти, були 
ушкоджені й негайно відвезе
ні до шпиталю. У місцевій що
денній пресі подані різні вер
сії і здогади про спрнчинників 
цього терористичного акту. 
Звіти репортерів і, основані на 
заявах самих комуністів, які 
в один голос твердять, що бом
бу підклали ДП та члени Ук- 'д а н 
раінської Дивізії, хоч жаден, 
член дивізії не приїхав ще до | 
Канади. Одностайність і подіб
ність у формуванні тверджень 
...наводять на думку, що ці об
винувальні твердження мають 
познаки попередньої дресури, 
тобто с старші від вибуху бом
би. На зібранні в большевиць-
кім домі не явився ніхто з го
ловачів. Та чомусь та бомба 
була покладена на вікні, а не 
вмурована. Незалежно від то
го, які будуть висліди полі-
ційного слідства, ми схильні 
припускати, що ця подія з бом
бою є провокативним актом са
мих комуністів і на розпоря

дження ,,свншем. Ціль: пере
шкодити спровадженню членів 
Української Дивізії і умотиву
вати свої радикальніші захо
ди (з терором включно), ма
рево мучеництва і поборюван
ня терору" („Наш вік" Торон
то). — ( „У.Щ.В." з Ню Нор
ку змісця заявили, що бомбу 
підложили „українські фашис
ти", не подаючи нікого з них 
по імені ані не подаючи дже
рел, звідки вони це знають. 
Теж не подають ніякої україн
ської організації в Канаді, яка 
визнавала б фашистівську і-
дею). 

Л п і ф і я ; 
рослава, Зрріана; З і н ч е н к о 
Іван, Пав.іпніі, О.ісксандер; Де-
ґан Марія, Ярослав; І'слснська 
Ольга; Г р л оперова М о тря, 
Коновченко Григорій, Ольга; 
Коваленко Андрій, Єлисавета, 
Василь; Лихоліт Юрій; Нанюк 
Петро; Новіченко Степан; Шу
га Савик, Марія; Скляр Гали
на; Соломаха Метро; Ковален
ко Микола, Анна, Лейко; Бист-
рицькнй Сергій. 

З А К Л.И.К 
у справі відсвяткування 

Листопадового Зриву 
Український К о н r р есовип 

Комітет Америки п р игадуе 
п о с т а н о в у про потребу 
достойного в і д с в я ткування 
Свята Листопадового Зриву і 
закликає всі українські грома
ди, зокрема Філії та Відділи 
УККА, щоби влаштували від
повідні імпрези в першу або 
другу неділю в листопаді, 

В місцевостях, де в ці неділі 
не було можна дістати відпо
відної галі, лишається ще тре
тя цеділя, як останній рече
нець. 

Свята Листопадового Зриву 
мають послужити й цього ро
ку доброю нагодою для на
лежної оцінки історичних по
дій на українських землях н 
pp. 1917-18., для підкреслення 
наги спротиву української на
ції на рідних землях та її чле
нів по цілому світі, супроти 
п о н є волення MOCK овсько-
большевицької окупації, для 

моб іл і зац і ї україн
ського суспільства на під
тримку українських визволь
них змагань, а зокрема для 
складання Національного Дат-
КУ-

Врешті зазмачуе УККА, що 
чистий прибуток із імпрез, я-
кі влаштовані як національні 
свята, належить до Українсь
кого Народного Фонду, для 
забезпечення сильної матері-
яльної бази на підтримку виз
вольних змагань. 

Український 
^Приїжджають до Ню Г1орку | К о н г р с с о в

и
и 7 Комітет Америки 

--.-го жовтня: J Складайте Національний Да-
Ьрсзіцькнн .Микола, Кравец" Дмитро; Малнчкович Станнс-

лав, Степанія, Іван, Галина; 
Зубенко Ярослав, Надія, Бог-

глядас цілком на мертве мі
сто, в якому немає ні слрту 
життя. Тільки з півдня і зі схо
ду доноситься приглушений 
відгомін стрілів, тоді як в пів
нічному напрямку час до ча
су поспішно виїздять валки 
ворожих військ. Зі зізнань по
лонених відомо, що цс під о-
хороною війська втікають ос
танні ще комуністичні лідери, 
щоб вихопитись з рук справед
ливосте за поповнені ними во
єнні злочини та під охороною 
своїх майстрів з Москви про
довжувати десь в Манджурії 
снувати свої божевільні плянн 
на завоювання світу. 

ПИОІІҐЯНГ — МЕРТВЕ 
МІСТО 

На фронті біля Пйонґянґ, 
19. жовтня. — Повітряна роз
відка, що невпинно кружляє 
над комуністичною столицею 
Пйонґянґ, оточеною вже з 3-ох 
боків аліянтськимн військами, 
стверджує, — що вона ви-

Український Ю В М Е Р 
ІВАН СЯРЧШІСЬКИИ 

мас на продаж всякого рода го
динники як мужеські так і жіно
чі. У нсго можна дістати ріжно-
родні перстрні і ілліобні обручки, 
столове срібло, а також трияубн 
в дужо гарному виконанні. Ціна 
дуже приступна, а для нових 

і Іміґрантів спеціяльні п о л е і : ш і . 
J Адреса: 

\ ІВАН сярчинськіт 
і 2928 Poplar St., Phila ЗО, Pa. 
І Тс!.: S T : 2-7602. 

• „Померла у ВІЦІ 95 років, зали
шаючи 157 потомків. nant Мері Ели-
забет Фнлнпс з Ервнн. у степті Тс-
ннесі. Вона вийшла замуж, коли 
мала 14 років життя. 

• Герберт Гувср. колишній пре
зидент ЗДА, взивас всіх американ
ців явитися до голосування при ви
борах 7. листопада. Він вимагає, від 
громадян виконування обов'язків в 
такому часі, коли американські во
яки вмирають з а демократичний 
лад. 

• Бракує робітників при збиран
ні яблук у стейті Н ю Порк. Цього
річне велике „жниво" може потер
піти втрати внаслідок того. 

Б Е З П Л А Т Н А П Р О Б А 
на ревматичні болі 

АРТРИТИЧНІ 
Коли Ри ніколи не вживали ліку 
іваного ROSSE TABS на ці не
значні мускуларні недомагання й 
болі, злучені з ревматизмом і вап-
ненням жил, або з нервовим за
паленням, то чому не спробувати 
його Г.ЬОГОДНІ на наш кошт. 

Flore вживають тисячі людей 
впродовж 25 років. 

БЕЗПЛАТНО ДЛЯ ЧИТАЧІВ 
HAUIOI ГАЗЕТИ 

Запрошуємо Вас випробувати йо
го без ніяких коштів. Дозвольте, 
щоб ми вислали Вам пачку пов
ної величини. ЗАЖИВАЙТЕ БЕЗ
ПЛАТНО 24 ТАБЛИЧ "Ж. Коли не 
будете вдоволені паліятивною — 
часовою — полекшою, зверніть 
нам решту й не будете най винні 
нічого. Така проба не буде кош
тувати Вас ні одного цента. НЕ 
ВИСИЛАЙТЕ ГРОШЕЙ. Пішліть 
лише негайно Ваше імя й адресу 
до- ROSSE PRODUCTS COMPANY, 

Dept, O-S, 
3708 Farweil Ave., Chicago 45. 111. 

TOK і шліть на таку адресу: 
Ukrainian Congress Committee 

>f America, V. (). Box 721, 
Church St. Annex, New York 7, 
N. v. '. .: 

Ж Т Ш Н М РШКВП 
НАДІСЛАНІ СТАТТІ. СПО

ГАДИ, КРИТИЧНІ ЗАВВАЖ і 
т. її. містимо по черзі.- Тільки 
те, що є дуже актуальним і не 
може бути відлеженим, друку
ємо зараз. Замало місця в га
зеті. Це одинока причина про
волок. Довші речі, що відно
сяться головно до минулого, 
мусять нераз ждати місяцями, 
заки прийде їх черга. На |ко
роткі статті, зв'язані з нашим 
сучасним життям та нашими 
тут завданнями, завжди є міс
це. _ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І В. СОЮЗУ 
ВУНСЛКЕТ, Р. АП. Трн-квар-

тальні збори Тов. Запорозька Січ, 
від. 206. відбудуться в неділю. 22. 
жовтня, в парохіяльній залі при 74 
Геррнс Евс., точно в год. 1 :ОО попол. 
Просимо всіх членів прибути на ці 
збори, бо с важні справи до обгово
рення. Будуть звіти уряду і конт
ролі за минулий квартал. — І. Око-
л.іта, п р о д с ; І. Кокольський, ескр. 

Е Л Н З А В Е Т , Н. Д Ж . — Три-квар-
тальні збори Тов. Запорізька Січ, 
від 234, відбудуться в суботу, 21. 
жовтня, в год. 7:30 ввечорі в залі 
Укр. Нар. Дому при 214-216 г”иііоп 
St., Elizabeth, N. J. Проситься всіх 
членів прибути на ці збори на оз
начений час, бо с важні справи до 
полагодження. Буде звіт з балю, а 
теж урядники і контрольна комісія 
здадуть фінаїк осип звіт З приходів 
і розходів за третій квартал. - - II. 
Сташко, п р е д е ; В. Фсдин, к а с ; С. 
Могила, ескр. 

САВТПОРТ. КОНИ. Тов. їм. Т. 
Шевченка, під. 84, подле до відома 
всім членнцям і членам, старшим 1 
молодшим, а головно новим членам. 
Що трнквартальні збори відбудуть
ся в неділю, 22. жовтня, точно в 
год. 4-тій попол , п залі У. Н. Дому 
під ч. 279 КінҐС Гайнсй Вест. Про
ситься всіх прибути на час і запла
тити свої місячні вкладки та пола
годити справи, які будуть на ден
нім порядку. Уряд. 

14-те ЧИСЛО ,,ЛИС-а" 
ДРУКУЄМО. 

"THE FOX", P.O. Box 394, 
Cooper Sta., New York 3, N. Y 

6УТИ Ч Л Е Н О М УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ, ЗНАЧИТЬ, 
НАЛЕЖАТИ ДО ТАКОЇ ЗЛПОМО-
ГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ШО ПОБУ-
ХОВАНА НА ПЕВНИХ. ТНВКИХ 

СОЛІДНИХ ОСНОВАХ 

II О Д Я К л . 
З нагоди трагічної смертн мого 

найдорожчого мужа, бл. п. Василя 
Курія, висловлюю щиросердечну 
подяку всім його друзям з Ню Пор-
ку і околиць, Новим Іммігрантам в 
Perth Amboy, членам СІЧ-н і всім 
знайомим, які прибули так числен
но, щоби віддати останню у слугу 
Покійному. 

Оставшася в глибокому жалі 
Д Р У Ж И Н А . 

ФІІЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Місячні 
збори Вр# св. Юрія, від. '239, відбу
дуться в* суботу, 21. жовтня, точно 
в год. 8. ввечорі. Біжу?гі .справи бу
де пола годжу вати секретар вже від 
год. 6:30. Тому, що магмо багато 
справ до вирішення, прохАсмо усіх 
членів прийти на збори.;— Уряд. 

3. БЕРЕЗОВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е В Н И К 

УПРАВИТЕЛЬ 
BERRY FUNERAL HOME, Inc. 

525 East 6th Street,' 
New York 9, N. Y. 

Phone Algonquin 4-5746 

Дві нові в модернім кольоніаль-
иім о т и м чшлвді. 

Першорядна обслуга • усіх по
хоронах без різниці цасткового 

етану. 

ІВАН БРОЩАВ, нотар. 

WOODSIDE MEMORIAL 
'Home for Funerals' 

WALTER RAJCA, DIr. 
Newark's only Ukrainian 

funeral director 
Convenient transportation 

Buses 13 (Irv. Center), 18 
Beautiful & Dignified Home 

617 BROADWAY 
(At Elwood Theatre) 

NEWARK 4, N. J. 
Humboldt 3-4817 

ПОСМЕРШЗГАДКП 
Дня Я. жовтня 1050 p. помер у 

65 році життя 
ІВАН МЛЛШС'ЬЬі ІП, 

член від. 81 У. II . Союзу в Кур-
тіс Бей, Мд. 

Покійний родичем и селі Залат-
ннки. повіт ІІІдгайці, Галичина. 
До Союзу вступив у 1920 р. По
лишив у смутку жінку Ашитаз ію , 
10 ДІТ<-Й, а зяті, одну невістку і 
З внукн. ( 

Похорон відбувся З дому жало-
бн при участи родини, членів I 
знайомих до церкви св. Афтана-
зія, а відтак на цвинтар св. Хре
ста. — В. П. П.! 

А. Блауцяк, ескр. 

1^^ •* ^ т ч" ** іт'щгГщі'ф *т 'tm *т ̂  *т ̂  •>• ^ ЩР "W ЧР "^ ^Р У ' 
NEW YORK and NEW JERSEY 

АСЕНУРАЦІЯ 
І Домів, склепів і убрання від огня; біжутерії, кожухів^ 

(furs), фотографічних апаратів та убрання від крадіжі; 
вікон в склепах від розбиття як також від всяких ви
падків в склепах і на хідниках перед склепами; автомо
білів від огня, випадків та крадіжі. Також асекурусмо 

від всяких нещасних випадків та хворіб. 
Ласкаві зголошення в справі всякого роду асекурації 

та продажі і купна домів, приннмасмо в нотаріальнім 
Бюрі Стефана Ковбаснюка. 

A N T H O N Y S H U M E Y K O 
Insurance Broker 

277 Е. 10th Street (коло Евні A) New York З, N. Y. 

ШИЮ K А Р Т И 
ПРОДАЄМО НА ВСІ КОРАБЛІ. 

• 
ГРОШІ посилаємо до всіх країв і виплачуємо на остан

ній почті. 
АФІДЕВІТИ, петиції та інші потрібні документи на спро-

вадження кревних і знайомих до Америки зі скн-
тальщннн та інших країв. 

ПРОДАЄМО доми та всякого роду бизнесн. 
У всіх справах звертайтеся до звісного 

НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА. 
S. KOWBASN1UK 

277 EAST 10th ST., (Near Ave. A.) NEW YORK 3, N. Y. 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Обслуга Щира і Чесна 

Our Services Are AvoilctJe ^Anywhere 
in New Jcriey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY 

ESMX 5-5555 

ІВАН Б У Н Ь К в 
Ш І ' Л Ш С Ь К И И ПОГРЕВШПС 

•вряджу* погребам* *о С1СП 
ІІІІІ так нюькій як ФІ*Ш 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАИКРАША 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker & Embalme* 

137 E. 5th S T , NEW YORK CITV 
Dignified funerals as low as SI50 

Telephone: GRamercy / 7W>) 
4 

ПЕТРО Я Р Е М І 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРКВШШ 

Залвкаствея похороаввя 
В BRONX, BROOKLYN, NEV7 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STREET. 
NEW YORK, N. Y 

TeL OBchard 4 -ZMI 

Адреса 
Місто Степт_ 


