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КОРОТКА СЕСІЯ MAC П'ЯТЬ 
НЕОБХІДНИХ ПРОСКТІВ 

Вашингтон, 27 листопада. — Президент Труман передав 
81 Конгресові п'ять „примусових" справ до полагодження в 
останній короткії! сесії. Це такі проекти: Продовження кон
тролі чщшпв,до 31 березня; придбання фондів на оборону й 
програму атомової енергії;* 
допомога Югославії; бил про 
податок від чистих зисків; 
признання права стейтів для 
Аляски й Гаваїв. Цю останню 
точку вважав президент за 
першоклясну тому, що згадані 
території с важливі для оборо
ни Злучених Держав. Прий
няття обох територій як стей
тів мас бути одним з часобів 

ПРОТЕСТАНТИ ОПРАВДУ
ЮТЬ УЖИТОК АТОМОВОЇ 

БОМБИ 
Клівленд, Огайо. — Спеці-

яльна комісія протестантських 
теологів і світських осіб заяв
ляє в комун і каті, що вжиток 
атомової бомби Злученими 
Державами для оборони є о-
правданий під умовою, що 
хтось інший кине перший та
ку бомбу на Америку. Комі
сія мас скласти звіт зі свого 
рішення на останній сесії Кра
сної Ради Церков Христа в 
ЗДА. Головою комісії с ваг 
шингтонський еп. Ангус Донн 
з Протестантської чЄписко-
пальної Церкви, Комісія за
явилася проти запобіжної вій
ни. Один з членів комісії ви
словив погляд, що війна з Ро
сією „ані не б неминуча, ані не 
висить над головою". 

—-——• 

СУДДЯ ПОГОДИВ -ТРИ ВО
ЮЮЧІ МОЛОДЕЧІ ВАТАГИ 

Ню Иорк. ^г-Суддя Самюел 
Лібовіц з Вруклина мав вида-: 

' tи ирні-уй на ілиіщя, -HkHfr аа-
застрілнв Іншого хлопця. Він 
вислухав ради третього члена 
ватаги, що ніякий криміналь
ний присуд не. поможе, як дов
го поліція сама буде допуска
тися безправств. Суддя скли
кав після того провідників усіх 
трьох молодеиих ватаг, які во
юють між собою і переконав 
їх, що дальша „війна не до
веде до цілії. Вони згодилися 
настояти на членів своїх наваг, 
щоб здали добровільно свою 
зброю в руки поліції. До зброї 
належать ножі, револьвери, 
„блек-джеюг" і такі предмети, 
які попадуть під руки. 

до спинення походу комунізму 
в тих околицях. 

Крім цих першокласних 
справ президент передав ще 13 
дальших, наскільки можна бу
де їх ухвалити в теперішній 
сесії „кулявого Конгресу", я-
когоурядування кінчиться з 
кінцем біжучого року. Настрій 
серед конгресменів такий, що 
навіть найближчі прихильники 
президента не пророкують, що 
можна буде щось ухвалити, за 
виїмком оборонних пропозиції!. 
Головна опозиція йде від рес-
публиканців, які надіються пе-
реперти свої законопроекти в 
наступному Конгресі, отже 
пробують слинити президенто
ві замисли в теперішній сесії. 

*- — КОРИСТЬ З ВУРЕВПО ДЛЯ НЮ НОРКУ 
Ню Йорк. — Водні збірники 

міста, положені в середній ча
стині стейту, збагатилися на 
2S біліонів галонів дякуючи 
буревієві, який шалів у схід
них стейтах в п'ятницю й су
боту минулого лижня. Прибу
ток води в збірниках запевняє 
мешканцям воду на 25 днів. У 
У суботу було у всіх трьох 
нюйореькнх збірниках 155,-
944,ОРО,000 галонів води, закн 
ще упав дощ. Після того 
призбиралося води до 71.1 від
сотків усього езгаиу. 

БРИТШСБКИЯ АДВОКАТ 
ЙА : 

Вашингтон. — ' Верховний 
Суд відмовив проханню оди
надцяти засуджених комуніс
тичних провідників, щоб відло-
жити вирішення їхнього апе
лю від судових присудів ниж
чих інстанцій і заявив, що роз
права відбудеться, як було 
вже оповіщено, найближчого 
понеділка. Верховний Суд зго
дився послухати виводів Д. Н. 
Прітта, британського адвоката, 
як оборонця американських ко
муністів, одначе засуджені ка
жуть, що він не приїде, бо має 
Іншу справу в Індії в тому ча
сі. 

БРАВДЕР І П'ЯТЬОХ ІНШИХ ПО
СТАВЛЕНІ ПІД СУД ЗА НЕПО

СЛУХ КОНГРЕСОВІ 
Вашингтон. — Ирл Бравдер, 

Фредерик Вандербілт Філд, 
Филип Джейкоб Джаффі, 
Джозеф П. Камп, Едвард А. 
Патерсон поставлені в стан об
винувачення за те, що відмови
лися скласти свідоцтво перед 
слідчою підкомісією сенату, 
яка веде довити над закордон
ними справами, головно в Азії 
і впливами комуністів у де

партаменті стейту. — Філд це 
мільйонер, який опікується ко
муністами в ЗДА і діє як агент 
для Комуністичного Китаю; 
Бравдер це колишній ген. се
кретар Комуністичної партії в 
ЗДА; Джафі це б, видавець 
журналу „Амеразія"; Камп і 
Ромлі це секретарі організацій, 
які обороняють американську 
конституцію на скільки вона 
потрібна комуністам. 

СОТІЙ МІЛЬЙОНІВ ДОЛЯРШ ШКОДИ заподіяв гураґан та злива здовж частіша східного по
бережжя, зокрема в Ню Норку. На фото; залите водою місце для постою авт перед аеродромом 
Ля Гвардія в Ню Норку. 

НОМУНО-НИТАСИЬНИИ ПРЕДСТАВ. 
НИК ВИСТУПИТЬ ПРОТИ АМЕ

РИКИ В РАДІ БЕЗПЕКИ 

Американський представник в О. Н. 
виявляв соввтську інтригу в Китаю 

ВИПШНСЬКНЯ ОБВИНУВАЧУЄ ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ЗА „ШВАЗПО" НА ФОРМОЗУ. 
Лейк Соксес, 28. листопада. — Американський представник в Політичному Комітеті Ге

неральної Асамблеї Об'єднаних Націй, Джан Фостер Долес, обвинувачував вчора Советський 
Союз в інтригах та намаганні „вбити" традиційну американську-китайську приязнь. Він від
повідав на попередні обвинувачення совєтського представника А. Вишинського в тому самому 
Комітеті, скеровані проти Злу-* 
чених Держав за те, що Ви-
шинськнй називає „американ
ською інвазією" на Формозу. 
Під час промови Вишинського 
на залю нарад Політичного 
Комітету увійшла вперше ко-
муно-китайська делегація, о-
чолювана By Гсію-чуаном, що 
в готелю очікувала ще окремо
го запрошення предсідника Ко
мітету. ' Вишинський базував 
свої обвинувачення на рішенні 
президента Трумана в полови
ні цього року, безпосередньо 
після комуністичної агресії в 
Кореї, щоби америк. Сьома 
Фльота перебрала охорону Фо
рмози перед сподіваною кому
ністичною інвазією. Вишинсь
кий твердив, що це було „яв
ною агресією," американських 
„правлячих діол'-t Америкалзсь* 
кий представник, заповідаючи, 
що він вияснить ці справи в 
дальшому, в цьому випадку ви
являв тільки широкі совєтські 
інтриги в Азії, скеровані вира
зно на підбурення азійських 
народів, зокрема китайського, 
проти Злучених Держав та ви
користання цих настроїв для 
своїх імперіялістнчних цілей. 

Лейк Соксес, 28. листопада 
Вже вчора на засіданні Раді: 
Безпеки з'явився, на окреме за
прошення, представник кому
ністичного Китаю, щоби прого
лосити свої обвинувачення про
ти Злучених Держав за „ін
вазію на Формозу. Це в тому 
самому часі, як маси червоних 
китайських військ перейшли 
до явної агресії проти сил Об'
єднаних Націй в Кореї. Цей 
представник був. на засіданні 

Ради вже вчора, але ще не мав 
нагоди забрати слова, бо вели
ку частину часу забрав совет
ський представник своїми про-
цедуральними домаганнями. 
Комуно-китайський представ
ник буде допущений до слова 
сьогодні. Опісля він повинен 
відповісти на заповіджених 
вже 20 конкретних питань, що 

16 ВОРОЖИХ ДИВІЗІЙ В ПРО-
ТИНАСТУПІ НА АЛІЯНТІВ 

В КОРИ 
Токіо, 28. листопада. — 16 комуністичних дивізій, в тому 

около 60 тисяч комуно-китайських військ, продовжували про
тягом вчорашнього дня і сьогодні вранці свій проти наступ на 
аліянтські позиції на північно-західному фронті в Кореї, прн-
пинюючи останній аліянтсь-* 
кий наступ, -спрямований на 
закінчення війни перед Різд
вом та відкидаючи аліянтів, зо
крема південн.-корейців, кіль
ка миль взад. Комуністичний 
протннаступ ведеться на 50-мн-
левому фронті на північ від 
Пйонґянг, здобутої аліянтами 
комуно-корейської столиці На 
правому крилі цього фронту 
південно-корейські війська від
ступили 4 до 10 миль. На ліво
му крилі американські війсь
ка відступили з міста Чонґджу 
на західному побережжі Чер
воні атакують всімн родами 
зброї, використовуючи при 
цьому стару комуністичну ме
тоду інфільтрації на флангах 
та атак під час ночі. Аліянтн 
почали підтягати на фронт свої 
резерви, вже не так для насту
пу, як для вдержання своїх лі
ній перед наступом ворога. — 
Стверджується, що у ворожо
му наступі бере участь 11 пів-
нічно-корейськнх і 5 комуно-
китайських дивізій та неозна
чена кількість окремих кому
но-китайських з'єднань. Ки
тайські дивізії сконцентровані 

перекндуючи свої військові під
кріплення та ВОЄННИЙ матеріал 
з Манджурії через замерзлу рі
ку Ялу. Зі загального поло
ження на фронті Ще не можна 
означити безпосередньої мети 
ворожого наступу. З огляду на 
несприятливу погоду, аліянт-
ська авіяція теж і вчора обме
жувала свої дії. 

КОМІСІЯ О. Н. ВПЕВНАЄ 
КОРЕЙЦІВ 

Сеул, Корея, 28. листопада. 
Комісія Об'єднаних Націй для 
об'єднання і відбудови Кореї 
відвідала тут вчора президен
та Синґмана Рі, запевняючи 
його і корейський нарід, що 
Об'єднані Нації зроблять „все 
можливе" для об'єднання роз
діленої країни та для відбудо
ви її з воєнних руїн. Президент 
Рі опісля повідомив на пресо
вій конференції, що він просив 
Комісію провірнти політичні і 
господарські відносини в Пів
нічній Кореї, над якою його у-
ряд не мас юрисдикції. Він за
певнив Комісії всю можливу 

таш:ьш дмвиш иіш«цснтри««и с п і в п р а ц ю 3 боку корвЙСЬКОГО 

їх поставить йому американсь- між Токчон і Унсан. Загальну J l ^ M j r у *У 
кий представник Ворен Р. Ос- силу ворога оцінюється на о-
тин. коло 170,000 вояків, проти о-
======*===== коло 100,000 а л і я н т с ь к и х 
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Віндсор, Онтаріо, 27 листо
пада. — Лестер Б. Пірсон, ка
надський міністер закордон
них справ, подав до відома 
своїх земляків підчас своєї 
останньої вічевої поїздки, що 
Канада на жадання Об'єдна
них Націй приготована дати 
допомогу у війні з китайськії-

СЕН. НОНАЛЛІ ОСУДЖУЄ КРИ
ТИКІВ ЗАКОРДОННОЇ ПОЛІТИКИ 
Вашингтон.— Сен. Там Кон-

наллі голова сенатської комісії 
закордонних справ, гостро на
кинувся на республіканських 
критиків закордонної політики 
уряду Злучених Держав. Він 
сказав, що критики „виють "1 
нарікають" тому, що уряд не 
слухає їхньої ради. Стукаючи 
кулаками в стіл, Конналлі 
крикнув: „До чорта з такими 
спосабами . . . нам треба амери
канської політики!". 

Оцей випад сен. Конналлі 
стався підчас пресової конфе
ренції, на якій він виявив, що 

секретар стейту Дін Ачесон 
буде свідком на тайнім засі
данні його комісії у вівторок. 
Конналлі ще сказав, що тепе
рішнім наміром адміністрації 
є довести до обопартійної за
кордонної політики. — Ачесон 
мас теж явитися перед комі
сією закордонних відносин па
лати репрезентантів. 

О Югославський уряд погоди вся 
на виїзд з країни 200 осіб, які вва
жаються американськими громадя
нами з огляду на свос народження 
в Америці. 

ми комуністами, навіть, як 
прийде до такої війни поза кор
донами Канади. Міністер Пір
сон виявив отже одну з основ
них засад теперішньої канадій-
ської політики, хоч признав, 
що цей напрямок може бути 
велетенською трагедією. Він 
є тепер головою канадської де
легації в Об'єднаних Націях в 
Лейк Соксесс, і готовий там ви
явити напрямні канадської за
кордонної політики, якщо зай
де потреба. Якщо Червоні 
Китайці рішилися на безмежу 
ну агресію в Кореї, то О. Н. 
будуть мусіти зайняти відпо
відне становище і збільшити 
засяг діяльностн головного ко-
манданта військ Об'єднаних 
Націй — міркує Пірсон. 

О На підставі таємного совстсько-
кнтаиського договору, совстська а-
віяція взяла б участь в корейській 
війні, якщоб аліянтн почали страте
гічне бомбардування Манджурії. 
Тільки на підставі цього запевнення 
комуністичний Китай дався намо
вити до інтервенції в Кореї, — по
відомляють з національно - китай
ських джерел. 

ли з-Коні 

нту, півден-
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кчон. *Нато-

через кордонну р 
ші комунікаційні 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ВІДГОМІН Н А УКРАЇНСЬКУ 
МАНІФЕСТАЦІЮ В НЮ ИОРКУ 

Ню Иорк, 28. листопада. — для скріплення світового ми-1 єднаних Націй." — В повідом-
ру, заявив, що коли б протико 

ШКОДИ З БУРЕВІЮ ВИНОСЯТЬ 
ПОНАД $400,000,000 

Ню Иорк. — Обезпеченеві товариства обраховують, що 
матеріальні шкоди з суйотнішнього буревію виносять понад 
$400,000,000. і будуть^шльші ніж шкоди з гурагану в 1938 р. 
Кількість випадків смертн у 22 стейтах, навіщених останнім 

•буревієм, обраховано на 256, 
як про це доносить агенція Ас-
сошіейтед Пресе. Сорокчоти-
ри випадків смерти трапилося 
в метрополитальній окрузі Ню 
Иорку. Зголошення за випла
ту шкід до бюр обезпеченевих 
компаній напливають дальше 
навіть з подальших стейтів, 
таких як Мериленд або Мейн. 
Підприємства, які постача
ють електрику до домів і фа
брик, працюють безупинно, 
щоб направити, дроти, які по
стачають струму, при чому 
трапляються нещасливі випад
ки серед робітників. Кількість 
покалічених у самаму Ню Иор
ку виносить 345 осіб, як це о-
прилюднюс поліція. З хат, за
литих водою, треба було ви
везти 2,800 осіб. Школи ще 
досі замкнені в деяких околи
цях, бо нема палива ні світла. 

В А М Е Р И Ц І 
• Утопите* підчас буревію в су

боту видавець газети ,.Кларемовт 
Дейлі Іґл" в місцевості! Кларемонт. 
Н. И. Трос дітей, які їхали з бать
ком, лодкою, вирятувалися. 

• Злодійствами в грабунками по
значилася снігоаія в Клівленді. Не 
зважаючи на численну поліцію, де
які люди граб;ілу ресторани й крам
ниці, в яких були поламані двері й 
вікна. 

• Шоетидлевиу параду Грецької 
Православної Церкви скликано до 
Ст. Луіс, у ст*йті Мязурі. Прибули 
делегата від 320 парафій, які мають 
620 священників в ЗДА 1 в Канаді. 

• 800 куреЙ вилетіло на волю, 
коли буревій зірвав дах курника п 
Гонсдевл. Па. Де нюйорського зоо
логічного гороДу в Вронкс поверну
ли рідкісні ігаГці. які вилетіли під
час бурі. 

• Кількість федеральних праців
ників і службовців у місяці жовтні 
зросла до 2,І28»500 осіб. Це вказус 
на зріст на 34,000, платних робітни
ків від попереднього місяця. 

Українська маніфестація в Ню 
Иорку, що відбулася минулої 
неділі для вшанування пам'я-
ти поляглого за волю України 
команданта УПА, ген. Чуприн
ки—Шухевича, мала широкий 
відгомін в американській пре
сі, хоча відбулася в найбільш 
непригожому під цим оглядом 
часі, бо після виборів та перед 
скликанням Конгресу. На са
мій маніфестації був представ
ник пресової агенції Асошісй-
тед Прес, що передав відповід
ну вістку до всієї американсь
кої преси, та кореспондент Ню 
Иорк Таймсу, який в понеділ
ковому виданні цього щоден
ника подає таку вістку про — 
„Вшанування Українського 
Повстанця': — „Зібрання для 
вшанування пам'яти ген. Та
раса Чупринки, лідера україн
ського підпілля за останніх сім 
років, що згідно з повідомлен
ням, був вбитий совєтською та
ємною поліцією кілька місяців 
тому, відбулося вчора після 
полудня в Мангеттен Сеитер. 
В зібранні, що відбулося під 
наглядом метрополітального 
відділу Українського Конгре
сового Комітету, взяло участь 
4,000 осіб. Кристофер Еммет, 
представник Ради Каммон Коз. 
антп-комуністнчні організації 

[леннях агенції Асошісйтед 
муністичні групи в Америці та F ^ говориться про „вшану-
. J . . . ._ . г вання вбитого червоними ліде-
шіш вільні наші діяли разом. р а у к р а ї н с ь к о г о резистансу" та 
тоді були б звільнені всі наро- зокрема цитується тверджен-
дн Росії. Ухвалено резолюції, 
одна з яких закликає Злучені 
Держави визнати Українську 
Повстанську Армію регуляр
ною армією України, а друга 
звертається проти допущення 

ня з промоии Кристофера Ем 
мета про „український визво
льний рух, як могутній доказ 
слабости червоної Росії", і йо
го заклик в справі допомоги 
визвольним змаганням поне-

комуністичного Китаю до Об'- волених народів. 

ПІДГОТОВКА МАНІФЕСТАЦІЇ В 
ЧЕСТЬ ГЕН. ЧУПРИННИ 

В ШІКАҐО 
Шікаґо, 27. листопада. — тації промовлятиме добре відо-

Вслід за імпозантною маніфе
стацією в Ню Порку та підго
товкою до неї у Филаделфії, — 
теж українська громада в Ші
каґо вже поробила цілий ряд 
заходів для гідного вшануван
ня пам'яти поляглого Коман
данта УПА, ген. Чупринки. З 
ініціятиви місцевої Ліґи Аме
риканських Українців створе
но окремий Комітет, що об'єд
нує всі місцеві організації та я-
кий вже проголосив маніфес-
таційну Академію на 3-го гру-

мнй теж українським скиталь 
цям в Европі полк. Сейдж. Пе
ред Академією, минулої неділі 
влаштовано окрему пресову 
конференцію, на якій голов
ним промовцем був проф. Ро
ман Смаль-Стоцькнй, інформу
ючи представників преси про 
український визвольний рух, 
зокрема про УПА та u поляг
лого командира. Сама маніфе-
стаційна Академія, що почне
ться в год. 2:30 пополудні, від
будеться в одній з найбільших 
місцевих заль, в авдиторії 

дня. Крім цілого ряду україн- > Пломбер'с при 1340 В. Вашин-
ськпх бесідників, на маннрес-' ґтон Булевард. 

мість на північко-східному се-

КИТАИ ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
ДО ПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 

Гонг Конґ, 28. листопада. — 
З Кантону та інших китайсь
ких провінцій повідомляють, 

'"^m&r.mu аптгцрягіипг Ацтплянит' 
підготовка до повітряної обо
рони, рівночасно з іншими за-

кторі фронту і здовж східного ходами внутрішньої безпеки. У 
побережжя аліянтські війсь
ка продовжують свій похід до 
кордону, натрапляючи на від
носно малий спротив против
ника, переважно теж китай
ців. Рівночасно повітряна роз
відка ствердила, що ворог те
пер не дуже дбає про знищені 
американською авіяцією мости 

ріку Ялу та ін-
получення, 

військових колах це зв'язуєть
ся з явною комуно-китайбькою 
інтервенцією в Кореї та зага
льною підготовкою до війни 
проти Об'єднаних Націй. 

• Московська преса ааповідас — 
„глибоку кризу" американської за
кордонної політики, включно з „мо
жливістю ліквідації Атлантійського 
Пакту", у зв'язку з „американсь
кою агресією" в Кореї. 

9 КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ 
ПЕРЕД БОЛЬШЕВИЦЬНИМ 

СУДОМ В ПРАЗІ 
Прага, 28. листопада. — Пе-1 частинно. Двох підсудних, що 

ред місцевим большевицьким вже зізнавали перед судом, — 
трибуналом почався вчора су- і потвердили свою вину, „кая-

г •і і лись та общяли поправитись, 
довий процес проти Д е в я т ь о х | Д е я к і з н и х , один вже перед су-
католицьких священників, об- ідом, сильно обвинувачують ар-
винувачених в „зраді", „шпи- хиєпископа Берана, називаю-
гунстві" на користь Ватикану чи його „папським шпигуном" 
і Америки, в допомозі при вте- та „ворогом народу", подібно 
чі закордон та у зв'язку з „під- як архиспископа Маточу, хоча 
рнвними елементами". Між об- жаден з них ще не є на лаві об
винуваченими с один єпископ винувачених. Цю чергову су
та кількох деканів. Всі обви- ідову комедію вважається підго-
нувачені в судовому слідстві j товкою до остаточної ліквіда-
мали признатися до закидува- ції залишків Церкви в больше-
них їм злочинів в цілости або' вицькій Чехословаччині. 

С0ЦІЯЛ-ДЕМ0КРАТИ ВИГРАЛИ 
ВИБОРИ В БАВАРІЇ 

Франкфурт, Німеччина, 28. листопада. — Останні підра
хунки недільних виборів в Баварії виказують перемогу соціял-
демократичної партії. Це вже третя перемога соціялістів в ні
мецькій країні в американській зоні, після попередньої їхньої 
перемоги в Гессе і Вюртемберг-* 
Ваден. Ця чергова перемога си
льно скріпила СОЦІАЛІСТИЧНУ о-
познцію в християнсько-соція-
льному федеральному уряді в 
Бонн та ще більше комплікус 
пляновану участь Німеччини в 
загальній західно-європейській 
оборонній підготовці, що й бу
ло головною проблемою в пе
редвиборчій кампанії. Кінцеві 
підсумки виборів до місцевого 
баварського парляменту вика
зують, що соціялісти здобули 
2,586,689 голосів, або 28 про
цент, отже 5,2 процент більше 
ніж мали в попередніх вибо
рах. Христнянсько-соціяльний 
Союз федерального канцлера 
Аденауера здобув 2,526,780 го
лосів, або 27,4 процент. З мен
ших партій баварські сепара
тисти здобули 17,8 проц., а ко
муністи тільки 1,9 процент. 

В С В І Т І 
• Міжнародний Діточна Фонд О. 

Н. відмовився прийняти в свій склад 
комуно-кнтайського представника. 

• 50,000,001 доларів на допомо
гу і поселення арабських втікачів з 
Палестини ухвалили Об'єднані На
ції. 

• Американські власті в Німеч
чині скасували дві і обмежили тре
тю лінію перелету комуно-чеськпч 
літаків через американську :юну. 

• Ільза Кох, дружина папістсь
кого команданта дабору смерти , в 
Вухенвальді, свого часу засуджена 
за военні злочини 1 опісля звільне
на з браку конкретних доказіи її ВИ
НИ, відповідає знову за ті самі зло
чини перед німецьким судом в Авгс-
бургу. 

• До італійського порту в Неа
полі причалив корабель з першою 
посилкою американських танків та 
іншої зброї, призначеної для іта
лійської армії в рямках Атлантій
ського Пакту. 
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ТОРГІВЛЯ З КРАЇНАМИ 
НЕВІЛЬНИЧОЇ ПРАЦІ 
Уже довший час піднімаються в Америці голоси проти 

продовжування торговельних взаємин з Совєтським Союзом. 
Протестують проти ввозу товарів, випродукованих совєтськн-
ми невільниками, теж і робітничі іонії. 

До осіб, які постійно взивали до бойкоту совстських про
дуктів як тих, що їх кремлівська диктатура добуває шляхом 
невільничої праці, належить Віктор Різел, робітничий комен
татор. Але йому—як він каже—закинули тепер офіціяльні ко
ла, що він вигадує речі, які не існують. Отже Різел закидас 
урядові, що він дозволяє на ввіз до Америки продуктів з Совс-
тів чи інших країн, які є під комуністичними режимами та які 
с плодами каторжної праці, а урядовці домагаються доказів. 
Супроти цього Різел публнчно заявив, що він може дока
зати департаментові скарбу, чи якому іншому департаментові, 
що так є, як він каже. От хочби згадати за рибу з Камчатсь-І 
ких вод і за советські вироби з Соловок чи Дальстрою, які до
возять до Америки! Різел твердить, що американський депар-' 
тамент стейту і американська розвідка добре знають, звідки! 
ці товари походять, хто їх виробляє. В їхніх актах, каже Різел,) 
є точні звідомлення, які це робітники приготовляють цю рибу, І 
хто вони і в яких умовннах працюють. Це ніхто інший, а не
щасні засланці-невільникн, що мучаться в лагерах. 

На подібне заноситься тепер теж з торгівлею з комуніс 
тичним Китаєм, яка ведеться через Гонґ Конг. 

Дуже важне теж і це, що як Москва, так і комуністичній: 
китайський режим, вживають одержану через цю торгівлю а-
Мервкаяську валюту на зброення проти демократії, закупову
ючи в Англії чи Злучених Державах ті продукти, які їм для 
цього зброення конечно потрібні, а яких вони в себе дома не 
мають,_ ^<_ 

Підсумки маніфестації 

Правда, коли брати ці справи з чисто бізнесового боку, то 
кожна б виправдувати це тим, що й Америка не має всього по-
достатком, та що й вона дістає з Совстів та Китаю шляхом то
варообміну дещо таке, що їй бракує до зброення. Та в ниніш
ніх обставинах таке „виправдання" не знаходить ніде ніякої 
підтримки. Відносини між Злученими Державами і Москвою 
такі напружені, коли йдеться про відчування американського 
народу, що звичайна людина не може розуміти, як можна в 
якийнебудь спосіб помагати зброенню країни, через агресію 
якої мусять гинути в Кореї американські вояки. Тому загал 
обурений і ледви, чи вашиґтонський уряд зможе вже давати 
дозвіл на ввіз таких виробів, які є плодами праці робітників-
невільників, жертв крівавого червоного тоталітаризму. 

Це обурення теж вказує, що чим далі, тим більшу бере в 
Америці перевагу моральний бік конфлікту між демократіями 
і московським тоталітаризмом. Він буде відтепер зростати з 
кожною американською жертвою крови, пролятою в боротьбі 
з червоними агресорами і московськими імперіялістами. Тому 
саме обурення з приводу виробів, що походять з рук катованих 
енкаведистами робітників-рабів, мас багато ширше значення. 

У всякому випадку „бизнес" тут ні при чому. Мораль— 
це те, що тут заважує. Це людськість, яка протестує. Це ври
вається терпець навіть таким, що завжди були за найближчу 
співпрацю з Совстами і за вдержування з ними дипломатичних 
та торговельних взаємовідносин. 

Недільна українська мані
фестація в Менгеттен Сентер 
в Ню Порку, влаштована Об'
єднаним Комітетом українсь
ких Організацій метрополії, 
була без сумніву великим ус
піхом. Це потверджує факт 
приявности поверх 5,000 осіб 
та кількасот, що мусіли верну
тися від входу на залю з огля
ду на и переповнення. Але цей 
успіх був далеко ширший, як 
тільки виповнена по береги 
заля. 

Зачнімо від самого Коміте
ту. Він був створений, після 
відповідного заклику Україн
ського Конгресового Комітету, 
при місцевому Об'єднаному 
Комітеті. До участи в ньому 
були запрошені через пресу 
дослівно всі організації і гру
пи, як старших так і нових 
іміґрантів, як теж місцевої ге
нерації. Більшість з них від
гукнулася, в и с и лаючи не 
тільки своїх представників, а-
ле й складаючи відповідну 
грошеву суму на підготовку 
маніфестації. Під час кількох 
нарад Комітету виявилися в 
здержуваній формі деякі про-
тнворічності поодиноких груп, 
головно як відгомін того, що 
діялось серед еміграції в Ев-
ропі. Упередження, пересуди 
і антагонізми були в поодино
ких випадках навіть дуже 
сильні, але — як виявилося 
на практиці — не такі, щоб їх 
не можна перемогти. Прак
тично, вони мусіли збліднути, 
якщо не зникнути в обличчі 
невгнутої постави репрезенто
ваної Українським Конгре
совим Комітетом і місцевим 
Об'єднаним Комітетом, їх без-
сторонности, їх непохитної де
мократичної бази та їх авто
ритету. Ми свідомі і признає
мо, що успіх під цим оглядгім 
ще далеко не був повний. Але 
він був великий, якщо тільки 
проломано „перші леди" і як
що цей пролом зумісться ви
користати. 

Під таким самим кутом сто
яла й сама маніфестація. Во 
на була великим успіхом, яі 
оцінювати її та її наслідки/як 
цілість. Але вона мала>лце де
які недомагання, як аналізу
вати її в подробицях. 

Як йдеться про внутрішньо-
українські справи на маніфес
тації, то не можна не зверну
та" y W H Надійну, »4HHfc дай 
більш яскраву в теперішніх 
українських обставинах резо
люцію, в якій прирікається 
„всю можливу тільки піддер
жку українській визвольній 
боротьбі, „виразником якої 
вважається УГВР і УПА на 
українській землі, УНРаду на 
еміграції та УККомітет в Злу
чених Державах". Ця резолю
ція не потребує коментарів і 
при добрій волі та справжньо
му патріотизмові всього укра
їнського загалу вона могла б 
стати вихідною точкою і трам-
поліном для повного впоряд
кування українських відносин 
на еміграції, що мало б без 
сумніву благодійний вплив і 
на затяжну боротьбу в Укра
їні. Ця резолюція була ком
промісом, на яку може спро
могтися тільки справді зрілий, 
державний нарід в хвилині 
свого великого успіху або та
кої ж великої трагедії. 

Безсумнівним успіхом були 
й виступи поодиноких про
мовців. Без огляджу на свою 
групову чи партійну прнна-

на своє 
гідно і 

понад 
справи 

лежність, без огляду 
становище, всі вони 
достойно піднеслися 
свої вузько-партійні 
претенсії і побажання, зосере
джуючи всю свою увагу тіль
ки на всенаціональному зма
ганні та потребі допомоги Ук
раїні, що бореться. 

Наведені факти і тверджен
ня далеко не вичерпують під
сумків недільної маніфестації. 
Але вони її характеризують. 

Якщоб під таким самим кутом 
нашої едности в допомозі ви
звольним змаганням україн
ського народу піїшш не тільки 
подібні маніфестації в інших 
наших громадах, але й за
гальний розвиток в нашому 
громадсько-політичному жит
ті по цей і по той бік океану, 
то кров ген. Чупринки і тися-
чів інших українських героїв 
не була б пролита намарно, 
а українська визвольна сила 
стала б одним з головних фак
торів в боротьбі волелюбного 
світу проти большевнзму в те
перішньому змагу. 

Трохи про інших, а більше 
про себе 

Кожен, гадаємо, погодиться 
з тим, що політична пропаган
да відограє в наші часи вели
ку ролю. Сьогодні, власне, 
трудно навіть уявити собі ак
тивну політику без відповідної 
пропаганди — як внутрішньої 
до свого народу зверненої, так 
і зовнішньої, на форумі між-
народньому. У народів, що ма
ють власні держави, політич
на пропаганда є державною 
справою, її проводять держав
ні установи. У багатьох держа
вах існують для цього окремі 
міністерства пропаганди або 
преси й пропаганди (інколи 
це зветься міністерством преси 
й інформації). Але навіть там, 
де такого міністерства нема 
(як, прим, у ЗДА), існують 
проте державні установи, що 
виконують цю ролю. 

Та ще більші завдання в ді
лянці пропаганди стоять пе
ред народами, що власної дер
жави не мають, а хочуть мати 
і боряться за неї. До таких на
родів належить і наш, україн
ський народ. Бо до всіх пропа-
ґандивних завдань народів 
власнодержавннх у нас долу-
чується ще одне кардинальне 
завдання — переконати світ, 
що позбавлення нас націо
нальної держави — це велика, 
кричуща кривда для нас — 
це раз, і два — що від цього 
терплять і інші культурні на
роди, терпить сумління всього 
волелюбного світу і загроже-
ний його лад та порядок. Світ 
став занадто вузький і взаємо
пов'язаний, щоб потоптання 
влшентарних іфаВ' ШкїШ в 
одній країні не мало негатив
ного впливу в інших країнах, 
хоч би й дуже віддалених. 

Проте це хоч і переконливі 
аргументи для політика, та, як 
виявляється, їх не досить у ви
падку з нами, українцями. Бо 
загал ніде не складається з 
політиків і взагалі з людей 
політично мислячих, далеко
зорих. Тим часом будь-які рі-
шальні кроки, пов'язані, ска
жімо, з ризиком війни, в кра
їнах волелюбного Заходу, не
можливо здшенитн без участи 
загалу, його настроїв і опінії. 
(Лише в тоталітарних держа
вах не існує опінії загалу як 
активного політичного чинни
ка). Отож, крім логічних аргу
ментів, адресованих західнім 
політикам, мусимо вміти про
мовити, й до західнього загалу, 
оперувати ще й доводами мо
рально-етичної натури. А в 
цім випадку колосальну ролю 
грає підтримання доброго іме
ні! України & українців, побо
рювання і розвіювання тих не
справедливих і кривдячих нас 

упереджень, що їх мас супро
ти нас, особливо української 
політичної еміграції, значна 
частина загалу західнього де
мократичного світу. 

Що ж це за упередження'7 

Ми сьогодні говоритимемо про 
два. Перше. Поширена думка, 
що українська політична еміг
рація конче хоче третьої світо
вої війни, для неї працює, з 
нею пов'язує всі свої політичні 
прагнення і надії. А що демо
кратичний загал війни не хо
че і не любить, то цю свою не
хіть він переносить і на нас. 
— Всі політичні емігранти, а 
ваші може найбільше — гово
рив мені в Німеччині один ні-
мець-робітник, що за Гітлсра, 
як соціял-демократ, сидів у 
в'язниці, — жадного мирного 
полагодження своєї національ
ної справи не бачать і не хо
чуть бачити". Подібне довело
ся мені чути й тут, в Америці, 
від тут роджених громадян не-
комуністів. 

А тим часом — хіба це 
правда? Хіба ми не хотіли б о-
сягтн задоволення наших ви
мог — національної держав
носте на Батьківщині -— мир
ним порядком? Хіба ми не 
знаємо, скільки лиха й не
щасть приносить кожна війна, 
а особливо в нашій добі, коли 
між фронтом і запіллям з йо
го невійськовою людністю не
ма по суті жадної різниці ? Хі
ба на наших землях найбіль
ше не товклося війська і лю
тував жах війни за обох світо
вих воєн ? І чи ж не лишилися 
Т Ь ^ ^ ” р і д Е и х ^ землях, • наші 
батьки й брати, наші матері І 
сестри? Та ба! Де той мирний 
шлях, ідучи яким можна бу
ло б повалити совєтську в'яз
ницю і здобути волю нашому 
народові? Хай нам укажуть 
таку реальну можливість — і 
ми, українці, на Батьківщині і 
в розсіянні сущі, вхопимося за 
неї обома руками! 

Правда не в тім, що ми пра
гнемо війни, а в тім, що без 
війни проти комуністичного 
тиранства не тільки наш при
гноблений народ не здобуде 
волі, а й весь західний світ, ще 
нині вільний, опиниться в ла
бетах червоного Кремля, а 
принаймні завжди житиме в 
страху і під загрозою стати не
вільником. Чи ж є це прагнен
ня війни, мілітаристичний 
чад і тому подібне? Ні, очевид
но. Це є прийняття сумної не
обхідносте, це зветься дивити
ся правді ввічі тверезими очи
ма, без завертання в серпанок 
чи струсевого ховання голови 
в пісок. А переконаність нашу 
щодо цього ніхто не похитне, 

Вантажні лі гаки в корейській 
війні 

Про справність американ
ського літунства при перево-
женні цілих військових частин 
на вшну в Кореї була згадка 
кількома наворотами. Про 
американських парашутистів 
для окруження ворога в Пів
нічній Кореї були теж довші 
телеграфічні відомосте. Те, 
що не оголошене, остається 
падалі стратегічною тайною. 
Одначе мало хто, за виїмком 
фахових знавців, міг догаду
ватися про далекосяжність лі-
гунської служби прн перево-
женні воєнних матеріялів. 

Уже побудовано окремі ван
тажні літаки на такі розміри, 
як залізничі вагони. їх ви
пробувано в Німеччині при по
стачанні харчів й інших про
дуктів та матеріялів для жит
тя цієї частини міста, що опи
нилася на ласці большевиків, 
хоч і під правною опікою За
хідних Аліянтів. Ці літаки ді
стали популярну назву „бакс-
кар", отже ніби літаючі „ва
гони" і вони сповнили майже 
непередбачену прислугу для 
американської армії. В віїїсь-
ковій мові вони надальше на
зиваються „вантажними літа
ками" — „карґо-плейнс". Як 
у військовім так і цивільнім 
транспорті вони тепер набра
ли такого значення, що тяга-
ровий літак мас вже „право 
громадянства". 

Війна в Кореї зазначилася 
такими подвигами цього лі
така: 

В початках місяця вересня 
група майже 100 переробле
них літаків, з вантажних лі
таків Ферчайлд — 119, вилеті
ла з повітряної бази Сіворд, у 
стейті Тенессі, в напрямі Япо
нії, везучи спеціяльні тенки й 
інструмента в довгім леті по
над Тихий океан. Це була най
довша мандрівка двомоторо-
вих літаків, яку колинебудь 
виконано. Подорож закінчено 
в 55 годинах, серед труднощів 
і літунських помилок два ра
зи менших, ніж було передба
чене. 

Після приїзду до Японії ці 
літаючі вагони включено в 
команду Далеко-східного По
вітряного Босвого Вантажу 
ген. ВнлйемаГ. Турнера, слав

ного зі своїх операцій при по
вітряних підводах для Берлі
на. Першу прилюдну увагу 
звернено на -літаючі вагони 
20 жовтня, коли то 6,000 пара
шутистів з одинадцятої повіт
ряної дивізії вискочили на 
землю на північ від Сеулу, 
щоб відрізати відворот відсту
паючим червоним військам. 
Ця операція була доволі роз
голошена, одначе на нШ ще не 
обмежується ціла придатність 
літаючих вагонів. 

Треба тут згадати про вели
кі вантажі стратегічних мате
ріялів, посточуваних для вій
ська коло Інчону і то не вижи
даючи, аж їх зажадали з 
фронту. Цей повітряний по
двиг виказав, як мудро було 
упляноване повітряне поста
чання. За звичайними війсь
ковими матеріалами прийшло 
щось досі небувале. Для пого
ні за втікаючими комуністич
ними військами показалася 
потреба будови понтоновпх 
мостів. Упродовж одного дня 
перевезено літаками цілий 
міст з Японії і перекинено йо
го через ріку. Для привезення 
мосту літаки виконали сімде
сяте полетів, підчас яких кож
ний літак перевіз три частини 
мосту, кожну ваги 2,500 фун
тів. 

При іншій нагоді треба було 
збудувати 600-тоновий стале
вий міст для переходу через 
ріку понижче міста Піонґіянг. 
Знову літаки перевезли його з 
Японії, після чого американсь
кі вози перевезли їх на другий 
беріг. 

З інших транспортів варт 
згадати перевіз готових час
тин асфальтового помосту, 
дальше звої Дроту ваги 19,000 
фунтів, тритонові машини до 
виробу електрики й інші роди 
вантажу, якого потрібно при 
складанні залізннчнх шляхів 
чи водних сплавів. 

Все те випрактикувано в Ко
реї. Це знак, що літак сповняє 
вже всебічну службу і може 
постачити швидким темпом 
Е с я к є устаткування, якого 
тільки вимагає кріза. Одначе 
треба тямити, що на розбудо
ву, втримання-та віднову та
кої сили, треба1 теж величез
них фондів. •'-•'•• • 

бо вона — наслідок довгоріч
ної практики підсовстського 
життя, вона стверджена наши
ми стражданнями і мільйона
ми жертв нашого народу. 

Друге упередження — що 
українці нібито в масі своїй 
антисеміти, що така є й укра
їнська політична еміграція. І 
це також доводилося нам не-
раз і чути, і читати в пресі, де 
нас шельмовано погромника
ми, націстами і т. ш. А як же є 
насправді? Чим тут українсь
кий народ різниться від кож
ного іншого культурного на
роду, що в своїм національ
нім житті стикається з жи
дами? Як є індивіди, що не 
люблять жидів, то чи те саме 
не трапляється і між іншими 
народами? Але це індивіди, о-
кремі особи, а не народ. В 3. Д. 
А., наприклад, існує організа
ція (таємна) Ку-Клукс-Клен, 
звернена проти католиків і 
жидів, що, між іншим, поде
коли полюс на мурннів, лін-

М. Сіверськнй. 

Трагедія української літе
ратури під советами 

4) : 
Большевики арештовують і 

висилають на далеку північ 
талановитого режисера Леся 
Курбаса. Він зумів поставите 
українське театральне мистец
тво в рівноправного і рівно
значного члена театрального 
мистецтва світу. Про нашу лі
тературу він писав: ,.В нашій 
літературі ми бачимо,... зво
рот великий, єдино правиль
ний, єдино глибокий. Цей зво
рот — прямо до Европи і пря
мо до Себе, без посередників і 

"без авторитетних зразків". 
Большевики вживали всіх за
ходів, щоб зігнути, поставити 
на коліна Леся Курбаса, але 
переконавшись, що цього зро
бити не можна, що він твердо 
стоїть на своїх позиціях, ви
слали його на Соловкн. 

Большевицьке НКВД увесь 
час стежило за діяльністю ці
лих літературних організацій 
та окремих письменників, ни
щачи найменший прояв укра
їнського національного жит-
голова спілки пролетарських 

письменників поет І. Кулик, 
його дружина — також поете
са Л. Піонтек, повістяр Іван 
Кириленко, повістяр і драма
тург" Іван Микитенко (ці о-
станні два були у проводі 
спілки письменників і відогр:і-
вали значну ролю у розвитку 
радянського письменства на 
Україні, але і на них прий
шла черга...), відома рома-
нистка, автор знаменитого 
роману з часів гетьмана Са
гайдачного, „Людолови" — 
Зінаіда Тулуб, що прислала з 
далекої півночі один єдиний 
лист у якому були такі тра
гічні рядки: „Навколо поляр
на ніч... Я .дуже ослаблена... 
Ноги зовсім попухли... Ги
ну...", український футурист 
Михайло Семенко, що видав 
був у свій час повну збірку 
своїх творів під заголовком 
„Кобзар", у якому між іншим 
писав: „Отнині я заступаю 
Тараса Шевченка", відомий 
драматург Іван Дніпровський, 
повістяр Гордш Уоцюба, Воло

димир Штангей, відомий ав 
тор п'єс „Мина Мазайло", 
тя. Так був висланий у Сибір 
„97", „Комуна в степах" 
М. Куліш. Найцінніша п'єса 
його „Мина Мазайло", в якій 
автор виявив драматичний та
лант, майстерність у будові 
діялогу, тонкий дотеп і перед
усім залишився вірним сином 
своєї нації. 

Потрапили на заслання та
кож і члени „ВАПЛ1ТЕ" 
(Вільгна Академія Пролетар
ської літератури, згодом „Про-
літфронту"), засновниками я-
кої були письменники М. Хви
льовий, М. Яловий, Олекса 
Слісаренко, О. Досвітній, П. 
Тичина, М. Иогансен, Г. Шку-
рупій, В. Сосюра, П. Панч, О. 
Копиленко Гр. Епік, Ю. Янов-
ський, І. Сснченко та інші. З 
цих основників лишилися на 
волі поет Павло Тичина, що 
своїм підлабузнюванням до 
радянської влади та визнан
ням з в е р х н о с т и російської 
культури над українською за
служив собі звання академн-
ка і є навіть міністром освіти 
УСРР; інші як то П. Панч, Ол. 
Копиленко, Ю. Сенченко про
йшли цілий ряд „чисток", де 
їх бито за націоналістичні про
яви дуже сильно, а такий як 
поет В. Сосюра був, навіть, де
який час у божевільні. Реш
та ж письменників була заа

рештована і заслана або у Со
ловкн або в інші табори да
лекої півночі, лише письмен
ник Микола Хтильовнй покін
чив життя сабогубством. 

З членів цієї літературної 
організації, що були вислані 
до Соловок або до таборів да
лекої півночі, слід зазначити 
окремо відомого українського 
поета і прозаїка Олексу Сліса-
ренка, що написав низку по
вістей та оповідань, в яких він 
устами своїх героїв говорить, 
що „бунтарська Україна, як 
казан кипить і ніколи не за
спокоїться, аж доки не буде 
самостійною державою. Ві
домий та коне О. Слісаренко і 
скандалом з російським пись
менником Максимом Горькнм, 
якому у свій час запропонував 
було зробити переклади укра
їнською мовою його творів, 
щоб видати їх на Україні. На 
цю його пропозицію М. Горь-
кий відповів, що він не дає 
згоди пеі>екладатн його твори 
на ,.хахлацький язик", що 
зрештою всі „малороси" мо
жуть читати ного твори росій
ською мовою, що коли його 
твори будуть перекладати на 
всі ,,наречіи", то вони від цьо
го лише втратять. Він кінчає 
цей лист виразом „Кому ато 
надо". Цей лист появився у 
закордоннії* українській пре
сі і наробив-чималої колотне

чі серед керівників СРСР. Фак
тично одним з обвинувачень 
проти O.j. Слісаренка і був 
факт опублікування цього 
скандального листа М. Горь-
кого. Не терба обминати і по
ета Гео Шкурупія, що потра
пив було також з іншими 
письменниками на заслання 
до Соловок, що переважно був 
лише поетом, закоханим у ри
мах і ритмах, у свою поезію. 
Оповідають, що після ареш
ту Гео Шкурупія його теща 
бідкалася дружині одного з 
письменників: ' „Ви подумай
те, Жору заарештували, як у-
країнського націоналіста? Го
споди, та він же тільки пнет". 
Але тим, що він так любив 
свою Україну, українську по
езію — цим він і був небезпеч
ний для большевицьких керів
ників підневольної України і 
тому вони його заарештували 
і вислали на Соловкн. 

Не слід забувати і трагічно
го епізоду з письменннком-ко-
муністом Гр. Епіком, що та
кож був висланий на Солов
кн, і який писав покаяльного 
листа до совєтського генерал-
губернатора на Україні П. По^ 
стншева, визнаючи себе винЧ 
ним у диверайній роботі, на
зиваючи себе „скаженою со
бакою", якому радянська вла
да подарувала життя. Звичай
но це все він у припадку від

чаю написав, потім сам цього 
з])ікся і, після довгого часу уо
соблення на Соловках, просив 
українців - в'язнів прийняти 
його до себе як такого, що роз
каявся у своєму протаукраїн-
ському вчинку. 

13 травня 1933 року покін
чив життя самогубством відо
мий український письменник, 
зацькований радянською вла
дою, Микола Хвильовий. Ім'я 
Хвильового і ним проведена лі
тературна дискусія створила 
в українській літературі тих 
часів цілий етап, що має наз
ву „хвнльовизм у літературі". 
Він писав про те, „щоб створи
ти справжнє бойове мистец
тво, треба відчутати свою епо
ху, треба знати, на що вона 
хворіє". 

І справді він знав свою епо
ху, знав на що вона хворіє. 
Коли ми читаємо, скажшо, ось 
ці признання Хвильового: „Я 
до безумства люблю наші ук
раїнські степи, де промчалася 
синя буря громадянської бата
лії, люблю вишневі садки 
(„садок вишневий коло ха
ти"), знаю, як пахнуть май
бутні ороди нашої країни", — 
то ми вже ясно відчуваємо, що 
Україна — це вже не лише 
„садок вишневий коло хати", 
а й майбутні городи. І в степах 
українських не лише високі 
козацькі моилн стоять та су-

чує їх. Але х^ба можна за це 
обвинуватити весь американ
ський народ?/*Іуємо, що в У-
країні сьогодні жидів утиску
ють, але чи це не є виключно 
ділом рук кремлівського По-
літбюра ? Український народ 
тут ні при чім. Всім бо відомо, 
що в тоталітарнії* державі 
людність не має жадного го
лосу в справах політики. 

Український народ лише не 
любить і завжди поборював 
своїх гнобителів, серед них 
найбільшого — большевиків. 
А що в роках Національної Ре
волюції в Україні — 1917-1921 
— молода українська держа
ва, боронячи себе, мусіла бу
ла вдаватися, до репресії} су
проти комуністів, в тому і ко-
муністів-українців, то чи мала 
щадити комуністів - жидів? 
Та ж якби жиди не користува
лися симпатіями українців, то 
певно не булегб”їх, наприклад, 
в Українській Галицькій Ар
мії й не було б їх у рядах У. П. 
А. А хіба мало було жидів, що 
їм українці допомогли вря
туватися від неминучої смер
те за гітлерівського терору на 
українських Землях? 

Про все це треба говорити і 
писати, щоб не залишалося 
без належного виступлення і 
відповіді це друге поширене в 
світі упередження, яке кидає 
тінь на добре ім'я україн
ського народу; П о л і т и к и -
п р о ф і о н а 4 « . західних кра
їн цю правду в більшості 
знають. Та на>г треба впрова
дити це в ов|домість якнай
ширшого загфіу волелюбних 
країн. Пам'ятаймо: крапля 
добте камінь не силою, а час
тим паданням* Так каже ста
родавня римевіса приказка — 
і вона мас рзцяб. 

•Г Б. Снвенко. 
ЦІ 

мують. Тут промчалася нова 
синя буря громадянської ба
талії. Це вже нова Україна. 

М. Хвильового слушно вва
жає критика; - творцем нової 
української птиЗзи. Його пер
ша прозора збірка новель ,.С'»-
ні етюди**, що її-було видано 
ще у 1923 році* була новим 
словом в українській мистець
кій прозі і відразу викликала 
голосний гомін- в критиці та 
створила справжню школу но
велістів. Вплив4 цього хвильо-
внетського стилю слідний і до-
сьогодні. • - • ' 
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ТрікжФальний дебют Бориса 
Максимовича 

В неділю^ 19 листопада, в 
залі , Дітройт Арт Інстітут", 
зійшла для Америки, а для 
українців зокрема, нова жем-
чужно ясна артистична зоря 
в особі великого українського 
мистця піяніста, — Бориса Ма
ксимовича. Це перший раз в 
історії численних великих ук
раїнських публичних імпрез в 
Америці на , виступ українсь
кого артиста явилася не-укра-
їнська, але на три-четверті а-
мериканська. публика і то са
ма музикальна, вимагаюча і 
високо критична. Були це 
мистці, професори американ
ських консерваторій і кале-
джів. При цім ще обов'язково 
треба згадати, що на дебют 
Максимовича \ прибув цілий 
музичний факультет в числі 
ЗО осіб з жидівського громад
ського центру ,Джуїш Комю-
ніти Сентер" під проводом ди
ректора факультету проф. Ю. 
ліюса Хаєса. В цім випадку це 
Перший раз, була проломана 
барісра упередження й воро-
жости до українства взагалі, 
а до українських мистців зо
крема. Прибули музичні ди
ректори чільних радіо-стан-
цій, а що найважніше, явився 
повний штаб! музичних редак
торів і критиків в особах відо
мого на цілу Америку Росела 
МекЛахлена з „Дітройт Нюз", 
Гарвея Тейлора з „Дітройт 
Тайме", Дж. Дорсі Келегена з 
„Дітройт Фрі, Прес", та багато 
інших. 

Ми читали недавно у „Сво
боді" знамениту рецензію ви
значного українського музи-
колога д-ра Василя Витвиць-
кого, а в „Юзфеннісн В іклі" 
критику відомого американсь
ко-українського музика і ком
позитора Тараса Губіцького 
про концерт .Максимовича і 
його дружини Вероніки, укра
їнської оперової артистки, для 
українців в УЗНДОМІ. Тепер ду
же важко почути, як зустріла 
нашого мистця; в американсь
кому музичному світі і амери
канська критика. 

Вже в ранішніх понеділко
вих виданнях місцевої преси 
появилися обширні редакцій
ні статті американських му
зичних критиків. „Р,осел _MSK 

"Лахлен з „Дітройт Нюз" пи
ше: 

„Публіка, між нею багато 
визначних муЗиків Дітройту, 
до якої доходили чутки про 
Максимовича, мала вечір ви
сокого зворушення і милої не
сподіванки. 'Де було відкрит
тя більшого 'таланту; і нічо 
меншого понад це. Бо Борис 
Максимович с йіяністом висо
кої європейської міри., яких в 
нинішніх часах зустрічається 
небагато. Його техніка с ко-
л ьосальна; так кольосальна у 
дійсності, що ви змушені при-
няти як факт і писати оцінку 
про його музичність і стиль; 
забуваючи здавалося б, що 
дуже небагато 'з його колегів 
мають настільки відваги, що
би відкрити 'програму Шума-
на „Такатою" і кинути, як кін
цевий наддатбк Ліста „Кампа-
неллю". Тільки одна з цих ви
стачала б, як Головна атрак
ція для вечірного попису, а 

він між тим дав розкішний бу
кет творів Шопена, ці три ба
гаті аранжменти „Петрушки", 
етюд „Ніч" Ґлазунова, Ліста 
„Еспанську рапсодію" і, як 
кульмінаційний пункт, Блю-
менфельда етюд на ліву руку. 
Максимовича авторитет (кон-
троля) над клявішами є така 
вдаряюча, що кожний безпе
речно мусів тихцем говорити 
свому сусідові „це Горовіц". У 
скорості і динаміці оба зовсім 
подібні до себе. Мабуть, як го
ловну оцінку цього зворушли
вого вечора бажаю дати, а са
ме, що не було одної точки у 
програмі Максимовича, в якій 
він не розкрив би свосї вели
чі як мистець, і то як у відно
шенні до його знання так і до 
непохитного смаку та інтер-
претативної зручносте. Ці сло
ва мосї оцінки є безперечно 
сильні, але пишу їх з великою 
приємністю. . ." 

Дж. Дорсі Келеген, з „Ді
тройт Фрі Прес": „Дуже вели
кий новий талан був пред
ставлений нам в Дітройті в о-
собі Бориса Максимовича, я-
кий дав свій перший формаль
ний виступ. У своїй грі він 
розкрив могутню силу, але не 
маю на думці сказати, що йо
го гра полягала тільки на ди
наміці тонів, бо з-поміж могут
ності тонів говорив голос бла
гословенної теплоти та широ
ко-ступневої емоції. Його Шу-
мана „Токата" була майже 
найграндійознішою ПІАНІСТИЧ
НОЮ експресією, яку ми коли 
небудь чули. Б є зпретенсіо-
нальний Максимович говорив 
на своїм піяно голосом богів. 
В „Петрушці" мистець роз
крив своє знання модерних 
ідіомів. В цім новоприбувшім 
українськім піяністі Дітройт 
придбав • артиста незрівняного 
таланту . . . якого без сумніву 
ми повинні чути част іше. . . " 

Найбільше присвятив місця 
дебютові Максимовича дуже 
вимаганий та гострий критик 
Гарвей Тейлор з , Дітройт 
Тайме", щоденника, який на
лежить до синдикату Герста. 
Тим разом Гарвей Тейлор зу
стрів музика, укий взяв його 
аа серце. 
._ Гарвей_Тсйлррмиидші „Бо
рис Максимович є майже неві
домий в цім краю, однак та
ким він довго не залишиться. 
З нашого досвіду ми не прига
дуємо собі другого незнаного 
піяніста, який колинебудь ви
ступив би у так світлім та рі-
шальнім дебюті, як це був йо
го дебют минулого вечора в 
Арт Інститут. Максимович ви
брав програму майже в біль
шості з романтичних компози
торів з Шопеном на чолі. Ма-
лощо не всі з цих композицій 
є відомі „воєнні коні", які про
валили виступ неодного відо
мого піяніста. Однак Макси
мович доказав, що він є май
стер романтичного с т и лю. 
Кожний піяніст думає, що він 
може грати Шопена краще за 
другого артиста, однак тільки 
у Максимовича ця опінія зна
йшла своє фактичне виправ
дання. Його Шопен є незви
чайно чутливий, одначе теж і 
незвичайна, жвавий і саме так, 

Наукове Товариство їм. Шев
ченка дістало привілей „Tax 

exemption". 
Злучені Держави Америки 

ставляться дуже прихильно 
до установ релігійних, добро
дійних та наукових, звільня
ючи tx від податків. Та не 
тільки ті установи і їх маєтки 
не підлягають оподаткуван
ню, але також є вільні від по
датків всі пожертви приват
них жертводавців в користь 
даної установи, яка мас приві
лей „текс егземпшен". То зна
чить, що даровану суму жер
тводавець може відрахувати 

16. листопада ніх Доходів. 
1950. 

ГГ. Р : ЕР. MEM. 
Наукове Товариство імени 

Шевченка, Інк. 50. Чорч Ст. 
252. кімната. Ню Иорк. Н. И. 

Панове: 
Згідно з думкою цього Уря

ду, спертою на предложених 
доказах, Ви є звільнені від по
датку згідно з постановою 
статті 101(6) Кодексу Внут
рішніх Доходів, бо доказано, 
що Ви є зорганізовані й вико
нуєте працю виключно для ви-

ЕВРОПЕЙСЬКЕ ЗВІД0МЛЕННЯ 
ЗЛУЧЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО 

ДОПОМОГОВОГО КО&ІТЕТУ 

, . __ ховних, літературних і науко-
собі від свого чистого річного в и х „ідей 
доходу, який підлягає оподат-куванню. 

Всі Церкви без винятку ко-
ристають з того привілею; на
томість добродійні і наукові 
установи мусять мати надан
ня того привілею Департамен
том Скарбу у Вашингтоні 

З радістю Н.Т.Ш. ділиться 
з Українським Громадянством 
доброю вісткою, що одержало 
від Американського Департа
менту Скарбу привілей „текс 
егземпшен". Тепер усі жертво
давці, установи, чи приватні о-
соби, що зложили даток в ко
ристь Наукового Товариства 
ім. Шевченка в Ню Иорку, мо
жуть відрахувати собі його 
при майбутнім обчислюванню 
доходового податку. 

Ось текст того рішення в 
перекладі: 

3. Д. Департамент Скарбу. 
Вашінґтон 25. 

Уряд Комішіонера Внутріш-

на нашу думку, повинно вико
нуватися твори Шопена". 

Гарвей Тейлор, одинокий, 
згадуючи політональний етюд 
українського композитора Ре-
вуцького, переходить до Мак-
с и м овичевої і н т є рпретації 
„Петрушки" Стравінського н 
називає її виконання Макси
мовичем першоклненим. Він 
теж високо оцінює тональну 
силу нашого мистця. Його е-
тюд Блюменфельда на ліву 
руку, пише Тейлор, давав вра
ження такої повноти, наче б 
хто граві Ліста" на ' p6j руки. 
Тейлор заповідає, що перед 
Максимовичем є розкрита без
межна будучність. 

Так зузетрів нашого велико
го мистця Бориса Максимови
ча американський музичний 
світ, так зустріла його вимага
юча американська критика. І 
мені приходить на думку пи
тання, чи ми, українці, а зо
крема роджена в Америці ук
раїнська професіональна елі
та і молодь, зуміємо зрозумі
ти, які можливості представ
ляє наш Борис Максимович 
для реклями українства перед 
американським к у л ь т урним 
світом. Чи пам'ятаємо ми, як 
поляки носилися зі своїм Па-
деревським ? . . 

М. Шустакєвнч 

В к о ж н і й українській хаі І 
повинен знаходитися часопис 

„ С в о б о д а". 

Супроти того, Ви не мусите 
складати зізнань про доходо-
вий податок так довго, як дов
го не зайде зміна в характері 
Вашої установи, в способі Ва
шої діяльносте, для якої Ви 
зорганізовані, або у методах 
Вашої праці. . . 

Жертви давані у Вашу ко
ристь можуть жертводавці від
тягати собі від загальної суми 
їхнього чистого річного дохо
ду, що підлягає оподаткуван
ню, в той сповіб і в таких роз
мірах, як це передбачено стат
тею 23 (о) і (q) Кодексу про 
Внутрішні Податки. 

Записи в тестаментах, лега
ти, вплати та переноси для 
Вас або для Вашого вжитку 
можуть бути відраховані при 
загальному обрахунку чистої 
вартости спадщини, яка підля
гає спадковому податкові, у 
спосіб і в розмірі, передбаче
нім статтями 812 (д) і 861 (а) 
(3) Кодексу. 

Дари з нерухомостен для 
Вас можуть бути відтягані при 
чистому обрахунку дарів, що 
підлягають податкові від да
рів в спосіб і в межах, перед
бачених статтями 1004(a)(2) 
(В) і 1004 (в) (2) і (3) кодек
су-

Збірщик внутрішнього по
датку для Вашої округи поін
формований про це наше рі
шення. 

З доручення Комішіонера 

Після конференції з усіма 
українськими установоми Ні
меччини та Австрії та з уряд
никами усіх, станиць ЗУАДК 
в Німеччині та Австрії, екзе
кутивний директор ЗУАДК, 
д-р В. Иалан відбув дальші 
поїздки, а саме до Парижа та 
до ІРО в Женеві. 

В Парижі відбув конферен
ції з американській! консу-
лятом в справах ДП перебува
ючих у Франції; відвідав ор
ганізацію КАРЕ, яка розділюс 
у Франції каре-пакети від ЗУ
АДК і які сьогодні є одинокою 
формою допомоги українцям 
у Франції; представив ГРО 
справи помочі в переселенні 
українців до Франції; відві
дав дім ЗУАДК в Парижі, 
при вулиці Руе Тайне 13, я-
кий — в сучасний момент при
міщує крім українських орга
нізацій в Парижі теж і школу 
та дає приміщення визначним 
українським громадянам, як 
проф. Д. Дорошенко, п. Руді-
чеві та адв. С. Білинський. 

Переселення 
З усіх нарад виходить, що 

всюди, а головно в Австрії та 
Німеччині, вимагають від ЗУ
АДК приспішення еміграції, 
готові дати всяку допомогу, а-
ле домагаються більше амери
канських робітників. 

У Франції американський 
консулят встановив окремий 
відділ для ДП, видав квестіо-
нар для всіх майбутніх канди-
дадів на виїзд до ЗДА. 

Після провірки консулят по
відомить кожного, чи мас ви
гляди на виїзд до Америки. Це 
відноситься теж до Бельгії та 
до Англії. 

Тому є вказаним, щоби всі 
кандидати на виїзд до ЗДА, 
які живуть тепер у Франції, 
Бельгії та Англії, зайшли до 
американського консуля по 
цей квестіонар для ДП, випов
нили його та негайно відісла
ли до американської амбасадн. 

Для облегчення еміграцій
них справ будуть відчинені о-
кремі бюра ЗУАДК в Парижі, 
Брюкселі та Лондоні. Згоду 
урядовців цих країн вже одер
жано і в короткім часі будуть 
подані імена і адреси урядни-

хильно створення нашого бю
ра та пообіцяла повну під
тримку. 

Покищо в справах еміграції 
у Франції треба звертатися 
тільки на таку адресу: 

United Ukrainian American Re
lief Conimitte, 13 Rue Taine, Pa
ris XII. 

В Австрії за допомогою IPO 
будуть відкриті два дальші1 

бюра, як тільки ЗУАДК одер
жить додатково американські 
сили. Справа переселення по
тягне за собою і справи негай 
ної допомоги, а це вимагає ве
ликих видатків. Виконання 
цього займе около двох міся
ців часу і на це потрібно фон
дів, які повинні зложити на
ші громадяни у формі членсь
ких вкладок та пожертв. 

Хто хоче взяти участь в цьо
му гуманному ділі, хай зараз 
вишле свої пожертви на: 

United Ukrainian American Re
lief Committee, P. O. Box 1661, 
Philadelphia 5, Pa. 

Злучений Укр. Америк. 
Допомоговий Комітет 

цін. На заводі металоконструк
ції! ім. Молотова у Києві від
булося зібрання, на якому по-
літрукн оголосили: „Наш ко
лектив брав участь у будівниц
тві Біломорканалу ім. Сталіна, 
дніпровської є л є к т ростанції 
ім. Леніна і багатьох інших но
вобудов. Ми справимося з за
мовленнями нових гідростан
цій". Багато робітників — га
зети не подають скільки — т о 
брали участь в будові і відбу 

НА ЕКРАНАХ ЩО ПОРКУ 
,деУБАНСКНЕ КОЗАКГ. 

(кінотеатр „Стенлі") 

Це совстський фільм про 
землю, за яку вперто борять-
ся два народи: український і 
російський. Ми туди прийшли 
першими. Наші предки — хлі
бороби й зайововники одно
часно — міцно вросли в цей 
степ, надали йому своєрідного 
українського характеру; вія 
став батьківщиною неупоко-
рених, і населення цієї вемлі 
й донині славиться експансих-
но-войовничою вдачею, яку 
одначе російський царський 
уряд зуродував, використову
ючи кЧгзаків для різного роду 
екзекуцій. Особливо трагічної 
долі зазнас Кубань в останні 
десятиліття: стовідсоткова ру
сифікація, голод; Знесення з 
лиця землі станиці Полтавсь
кої з винищенням всього йо
го населення. Про трагедію 
станиці Полтавської тут є пев
но свідки і про це слід зараз 
пригадати. 

Що можна сказати про цей 
фільм? Поперше, він брехли
вий. Можна ще допустити 
мистецьку гіперболізацію ко
ли колгоспники на жнивах 
під час тяжкої праці співають 
і майже танцюють. Лише один 
герой Гордій говорить україн
сько-російською мовою; пі
сеньки, убрання російські. Го
рн кавунів, помідорів, цибулі 
мають показувати совстський 
добробут, але вже смішно, 
щоб на провінційній ярмарці 
продавалися авта. 

Одначе артисти й режисер, 
там де мають справу з глибо
ко людськими деталями, дося
гають прекрасних результа
тів. Знімання фільму зовсім 
невдале: всі кадри завалені 
силою зайвих деталей, що 

заважають сконцен-дові Дніпрельстану змобілізо-І 
вано до будов на Волзі. ВивізІТ1ЛЬКИ 

відбувається, правдоподібно, РФУвати увагу глядача на го-
негаино вже тепер. „Радянська ІЛОВНОМУ: знімання „в лоб і 
Україна" вмістила статтю п ід . б Р а к багатоплановосте кадрів 

щиро Вам відданий: Е. Мак-1ків в цих країнах. 
Лярней, Заступник Комішіо- Американська амбасада в 
яера. - - - •:-••' • ; - —— J Парижі привітала дуже при* 

-штат і ! д в а 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з советської преси) 

„В ДОБРУ ПУТЬ-. НА 
ВОЛГУ". 

Як повідомлялось у нсс вже 
перед тим, ^Зольшевнки заду
мали вибудувати на pitxi Волзі 
• - коло Куйбишева і Сталін-
граду - дві величезні водні 
електростанції, за твердження
ми советської пропаганди, 
найбільші у світі. Обидві ма
ють давати близько 20 мільяр
дів кіловатгоднн електроенер
гії в рік. Половина цієї енергії 
заздалегідь призначена для 
Москви, нюб ,,повітря столиці 
було позбавлене диму і коло
ті" від фабрик, паровозів і т. 
п. Млектростаиції мають стати 

• 

ВЖЕ ДРУКУЄТЬСЯ 
І В НАЙБЛИЖЧОМУ ЧАСІ ПОЯВИТЬСЯ 

ВЕЛИКИЙ 

КАЛЕНДАР 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
НА 1951 Р. 

Артистичну окладнику в двох кольорах приготовив 
артист-маляр М. Бутояич. Крім календарія і багатого ін-
формативного та ілюстраційного матеріалу, в Календарі 
поміщені статті і твори таких авторів: В. Барки, О. Вере-
тенченка, Д. Галичина, Г. Германа, С. Демлдчука, А. 
Драіииа, 1. Кедрина, Р. Куичинського, Л. Лснкого, Л. 
Луцева, Л. Мвшугн, ї ї . Миколонка, д-ра Р. Осінчука, М. 
Островерхи, Я. Падоха, ТИ. Понеділка, І. Смолія, О. Тар-
навоького, Л. Ясінчуїса та цілого ряду інших. Своїм ба
гатим змістом та артистичним виглядом новий Календар 
УНСоюау вповні заслуговує на те, щоби стати настіль
ною книгою кожної української хати в 1951 році. 

ЦША — ТІЛЬКИ ОДИН ДОЛЯР! 

Тому, що тираж Календаря обмежений, ІІОСІІІ-
ШАЯТК І ВЖК СЬОГОДНІ в и ш л і т ь с в о ї ; ЗАМОВ
ЛЕННЯ <разом з моні ордер або готівкою) до: 

SVOBODA 
Р. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 

\ 

& 

до ладу в 1955-56 pp. 
З приводу видання урядової 

постанови про будову двох 
електростанцій вже піднявся 
галас у радіо і пресі. „Жертву
вати свою працю для допомо
ги" в величезному будівництві 
„зобов'язаний кожний грома
дянин" СССР, і то, „добро
вільно". Мовляв, ці споруди 
на Волзі „являють величний 
акт миру". Бо вони піднесуть 
потугу СССР, а що СССР „оп
лот миру в цілому світі", то й 
„совєтські люди і люди доброї 
волі на цілій земній кулі по
винні пройняти постанову со-
вєтського уряду з захоплен
ням і вдячністю". 

В Україні цілу низку фабрик 
і заводів, научиих і техн ічник 
закладів зобов'язано до праці 
для будівництва електросган-

вимовним заголовком „В доб
ру путь на Волгу, герої пере
твореного Дніпра"... Набір пі
шов ще далі і охопив західні 
області України. Львівський 
молодий токар Григорій Синь
ко, „висловлюючи загальну 
думку" своїх товаришів, ко
респондентові київської газети 
сказав: „Кожний з нас вважає 
для себе великим щастям пра 
цювати на найбільших будовах 
сталінської епохи. Ми виявля 
емо свою готовість трудитися 
на спорутмпиі,; ррииувв і w 
цій-гігантів..." 

Отож, „в добру путьчна Вол
гу", на будову нового біло-
морканалу, пірамід 20 століт
тя, — залізо, вугілля, дешеві 
державні невільники. 

(У. Думка) 

Вступайте в члени У. Н. Союзу 

багатоплановости 
понижують і обіднюють дію. 

Л. Л. 
НИЗЬКА МОРАЛЬ 

Ню Йорк. — Д-р Роберт Дж. 
МекКракен, пастор церкви Ри-
версайд Чорч у Ню Иорку, ви
голосив у неділю проповідь 
про низький моральний стан 
американської публіки. „Го
ловна загроза для нашого на
роду не йде від Росії, а від нас 
самих" — пригадував пропо
відник. Потім ще заявив: „На-

I Г'" АИІПЩ """” шп "°у%гг1*-
ськова сила ще не с всім. Ми 
мусимо мати теж моральну 
силу". — Низьку моральну 
вартість американської публі
ки приписує "проповідник по
пулярним книжкам і театрові. 
Публіка стає внаслідок того 
вульгарна, а з вульгарністю 
іде інше лихо. 

УВАГА! УКРАЇНЦІ ІШКАҐО І ОКОЛИЦІ! 
БОРИС МАКСИМОВИЧ 

славшій український кояцертовнй піяніст дасть свій 
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8:00 ввечорі 
KIMBALL HALL 306 S. Wabash Avenue 

Вступ: $1.25, $1.75, $2.50 (включно з податком) 
У програму входять твори Шумаїга, Шопена, Стравінського, Глл-
зунова, Блюменфельда (на ліву руку), Ліста і украін. композиторів. 

Bertha Ott Concert Management, 1223 Kimball Bidg. 306 S. Wabash 
Chicago 1, Telephone: HArrison 7-7595 

Микола Шустнкович, Адміністратор. 
д с з д ' о д и ї д а д і ^ я м ^ - ц - ь и д ^ ^ 

»УВАГА! НЮ ИОРК ТА ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ГРУДНЯ (UECEMBER з> 1950 р. 

відбудуться 

ВЕЛИКІ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
ЗА МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛІГИ МІЖ 

У.С.К.-С.К. ВАРШАВИ 
на площі Arctic Oval (No. 490 Johnson Ave. і ріг Porter Ave., Brooklyn) 

Змагання без огляду на погоду. Початок год. 2:30. Крита трибуна. 
Доїзд на площу: lltli St. Cnnnrsic Line до Morgan Ave., Brooklyn Звідти 2 бльоки до грища. 

Увага! Шахісти! По змаганнях о год. 6-ІЙ ввечір відбудуться сходини шахової сек
ції у власній домівці при 55 St, Mark's Place. Провід УСК-у. 

УВАГА! КЛІВЛЕНД, О., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
УКРАЇНСЬКИЙ ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ, 8-мий Відділ ім. Олени Тглігн в Клівленд, О. 

запрошує українське громадянство на 

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ І ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
з нагоди 15-ти ліття існування Відділу 

: :: : який відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER 3) 1950 Р. 
В ЗАЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ НРИ ВЕОЇ 14-тій ВУЛИЦІ 

Початок о год. 3-тій пополудні. 
В ПРОГРАМІ: доповідь п. Д-р Галини ЛАЩЕНКО — культ.-освіт. референткй Центральної Управи УЗ 
Хреста, декллмпцІІ, сольослів, хорові І муличні продукції та живий образ. 
ПАНАХИДА зд упокій душі сл. п. Олени Теліги — патронки Відділу, та померших членнць. відпра
виться тогож дня по СЛІПІШІЙ Службі Божій в грекоиштол. церкві св. Ann. Петра 1 Пішли прм Вест 7. вул. 



і СВОБОДА, СЕРЕДА, 29-го ЛИСТОПАДА 1950. Ч. 277. 

МЕДИЦИНА І ЗДОРОВ'Я 
Від Редакції: Друкуємо 

дальші витяги з медично-
фахових журналів і відпо
віді, що торкаються ме
дично здоровннх справ, о-
працьоваш Д-ром Рости
славом Сочинським. 

Запити прохаємо спря
мовувати на адресу: Dr. R. 
Sochynsky, P. О. Box 42, 
Bushwick Sta, Brooklyn 21, 
N. Y. 

M. C, Ню Порк. 
10. Чи існує можливість по

вернути назад життя штучним 
кровообігом? 

існує ціла низка недуг, т о 
через рантову зупинку крово
обігу приносять смерть, одна
че смертно не ушкоджуючи 
важних органів (скровавлення, 
наркоза, емболія легенів, у-
топлення, пораження сильною 
електричною струєю). Дослі
ди на псах, які зійшли кров'ю, 
показали, т о можна було їх 

УДІЛЯЄМО ПРИСТУПНОЮ 
І СКОРОЮ МЕТОДОЮ 

Л Е К Ц І Й 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 

Полагоджусмо приватну та уря
дову кореспонденцію в українській, 
англійській, німецькій, французькій 
т:і італійській мовах. 

Письмові зголошення на адресу: 
Dr. JAR. Т. PETRYSHYN 
225 Е. 7th Street, Apart. 5, 

New York City, N. Y. 
Особисті зголошення в четвер І ПЯТ-

ни цю між год. 6:30—7. 

П Р А Ц Я 

Приймемо СТАРШУ ЖІНКУ 
до легкої домашньої праці за 
удержання (двоє в родині). Го
ле >смтися на адресу: 

М. О. с/о SVOBODA 
Р. О. Box 346 Jersey City З, N.J. 

f ~ U О Ш У К У В А Н Н Я j) 
Шукаю стрия МАРВДНА ЗІЛШ-
С.ЬКОГО, або когось з його родини. 
з Налужа, повіт Теребовля, котрий 
лніхав до Америки ще перед пер
шою світовою війною. Шукас Льои-
uu Зелінсмш, замужна Керкоска, 

L К. KERKOSKA 
819 — 4th St. N., Кепога, OnL, Canada 

L Професійні оголошення 

n. 5. criE 
223 —2nd Ave-, (Cor. 14th St) N.Y.C. 

Tel. ORamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жил лікусмо без операції. Переводи
мо аналізу крови для супружннх 
дозволів. — Офісові години: Що

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

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

Tel. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscopy, X-ray 
Electrocardiography, Analysis. Пере
водимо аналізу крови для супружнх 

дозволів. 
Офісові годшш: щодня 1-S 1 5-8 p.m. 

В поділі від 10-2 попол. 

Д-р М. МАИЗЕЛ 
лікус гострі в застарілі недуги муж
чин і жіпок, шкірні, загальне ослаб-
леняя, нирка & міхур, ревматизм: 
переводять аналізу крови ft сечі. 

Прояірка $3.00. 
107 Е. 17th St, NEW YORK CITY. 

коло 4-тої Епегао і Ювіов Сквер. 
Година: Щодня 10—1 сполудяя і 
4—7. У поділі 11 ранку до 1 попол. 

Win. BORAK 
CHIROPRACTOR 

1 W. 34th S t , New York 1, N.Y. 
Cor. 5th Ave- Room 711 

Mon., Wect, FrL Only 2 to 8 рлп. 
WI 7-8590 Nervemeter 

знов „привести до життя 
штучним кровообігом. Пере
водиться ного дуже СКОМПЛІ-
кованою апаратурою, зложе
ною з помп. 

Що ж торкається людей, то 
навряд, чи вдасться для них це 
питання розв'язати, бо, як ві
домо, зупинка кровообігу у 
великому мозку сміє тривати 
найдовше 5 хвилин без шкоди 
для життєво важних осередків 
у ньому. З чисто технічних ог
лядів не можливо дотримати 
цього часу. 

S. S.. Вріджпорт, Кони. 
11. Чи Існує якийсь новий 

лік проти сифілісу нервової 
системи, крім пеніціліии? 

Для лікування вите згада
ної недуги вживається також 
ауреомицину, т о , як показали 
досвіди найновішої дати, має 
навіть країні властнвости, як 
пеніціліна. Поминаючи обста
вину, що цей лік приймається 
через харчевнй провід (пеніні-
ліну звичайно треба впорску
вати), він не дає майже іііяких 
неприємних додаткових реак
цій, навіть при великих дозах. 

К-о, Філадельфія 
12. Відживна вартість куря

чого яйця 
Одно куряче яйце середньої 

величини (коло 56 грамів) має 
приблизно 79 кальорій і міс
тить в собі: 6,5 грамів білків, 
5,7 гр. товщу* 0.03 гр. вапна, 
0,11 гр. заліза, 570 міжнарод
ній одиниць А-вітаміни, 0,10 
гр. Б1-вітаміни (рібофлявіни), 
0,08 гр. Б'2-вітаміни (тіамі
ни) та 50 міжн. одиниць Д-ві-
таміни. 

Ві-Но, Ню Порк. 
13. Лікування подагри 
Прояви, які описуєте, висту

пають при недузі переміни ма
терії, званій подагрою. П ха
рактеризують: запалення пе
редовсім малих суглобів ніг 
та рук і їх околиць через осі
дання там солей сочевого ква
су (уранів). 

Крім лікування різними пре-
п а ратами (кольхіціна, ато-
фан), яке мусить переводити 
тільки лікар, один з найважні-
шнх чинників одначе, це — 
відповідне відживлення, по
збавлене т. зв. пуринових суб
станцій, його треба придер
жуватись на протязі багатьох 

сяців. З поживи.тоді виклю-
чаиьсяТ'АІДОШ, Печійки* селе
зінку, мозок, голубине м'ясо, 
сардинки, шпроти, кав'яр, вів-

ДОБРІ ВІСТІ 
ПРО 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
Якщо ваше волосся енвіс, будете 

врадувані, коли почуєте що вже по
явився новий лік, звання NUVIDA, 
який, на диво, помагає у с у в а т и 
с и в и н у . Треба тільки раз на 
День натирати його малою кількістю 
ліку. Вам треба натирати тільки так 
довго, доки не дістанете бажаної 
краски волосся. Хто його вживає, 
ве може надивуватися, як легко 
можна новим способом відзнекатн 
природне волосся з молодечим ви
глядом. 

Щоб дістати відповідну кількість 
того дивного препарату, вам треба 
тільки вислати оцей в и р і з о к до 
TRY S AN CO., Box 266, Dept. 67, 
Pcckskill, N. Y. He посилайте гро
шей — заплатіть листоношеві $2.50 
І кошти поштової пересилки, колн 
прийде до вас пакунок. Одначе зро
біть це негайно, доки ще не вичерп
али запас. 

Імя 
Адреса 
Місто 

сяні страви, стручкові росли
ни, шпінатн і гриби. Товщі -
дозволені, одначе не сміють 
спричиняти надмірної ваги ті
ла. При виборі напитків треба 

'обмежити вживання алького-
|лю. Дозволені: легкі вина і 
j слабе пиво. 
і Ж. Д., Снкракюз, Н. й . j нувся до Великобританії, щоб 

14. Запобігання апендициту і В 0 На не запускалася задалеко 
! Раціональне відживлення та 

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ПРОТИ ПО
СПІХУ В РОЗМОВАХ З ЧЕР

ВОНИМИ КИТАЙЦЯМИ 
Америка думає, що наперед Вашингтон, 26 листопада 

І Уряд Злучених Держав звер-

I нормальне ф у н Кц іонуванни 
харчового проводу — це чин
ники, які можуть зменшити не
безпеку повставання запален
ня сліпої кишки (апендициту). 
Для запобігання заколоту в ді
яльності кишок потрібна: Г) 
пожива, ЩО збуджує їх діяль
ність, 2) рух тіла, 3) точність 
і регулярність у харчуванні. 

При болях з правого боку 
живота, чи при простуді від-
живннх органів — необхідне 
лежання у ліжку. 

Багато запалень і иодраж-
і нень сліпої кишки вилікову
ються також без операцій. Ко-
іли операція одначе потрібна, 
І не можна її зволікати. Свое-
ічасно переведена операція мо
же запобігти зайві компліка
ції, як творення ропи у нарост-

]ку сліпої кишки, а навіть її 
j прорив до черевної ями. 

У деяких хворих болі в око
лиці сліпої кишки появляють
ся у кілька тижневих чи місяч
них відступах.' У таких випад
ках — операція вказана в ін
тервалі між двома такими при
ступами. 

Астматик, Кінстон, Н. К. 
15. Чи душевні переживання 

мають вплив на астму? 
Так. Психосоматичні студії 

над хворими на астму та по-
дражнення віддихових доріг 
(бронхів) показали, що ду
шевні конфлікти, турботи, по
чування кривди fa інші пере
живання мали зв'язок з черво
нінням слезової оболонки но
са, зростом секреції (виділен
ня) слезівкн носа й горла, а не 
рідко й кровотечею з носа. 
Часто наступало утруднене ди
хання і почуття тиснення у 
грудях. 

Стейт _. 

| УВИТА! Стейт K e n t u c k y і I n d i a n a ! УВАГА! 
Отсим повідомляємо усіх українців замешкалих в 

Стейті Кентокі як також в полудневій Індіяні та сусід-
них стейтах,»що в СЕРПШ 1950 р. на установчих загаль
них зборах у домі Панства ГУРКЮ в LOUISVILLE, KY. 
1348 Brook вул. зорганізовано 

ПЕРШИЙ В І Д Д І Л У . Н . С О Ю З У 
під назвою 

„СПІВПРАЦЯ" ВІДДІЛ 417. 
До заряду „Співпраці" вибрано: 

Д-р Кирило Шурин, Д-р Олександер Цнирівоькнн, 
предсідник, скарбник, 

Інж. Іван Фур, секретар. 
В справах інформаційних просимо звертатись до фі

нансового секретаря на адресу: 
Mr. І W A N F U R 

418 East Chestnut Street, Jeffersonville, Ind. 

УКРАЇНСЬКА КАПЕЛЯ БАНДУРИСТІВ 
ім. Т. Шевченка 

під мистецьким керівництвом В. БОЖИКА 
СПІШНО ПОТРЕБУЄ ФАХОВИХ 

ег* ТАНЦЮРИСТІВ ?ш 
УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНКІВ. , 

Звертатися на адресу: 
UKRAINIAN BANDURA CHORUS 

2965 Carpenter Avenue Detroit 12, Michigan, U.S.A. 

ПРОТИБАКТЕРІИНІ ВЛАСТН
ВОСТИ НЕОМИЦИНИ. 

Згідно 3 твердженням Вакс-
мана і його співробітників 
неомнцнна — це антібіотик, я-
кий добувається з породи 
грибка, званої Streptomyces 
tradiae. Його ділення подібне 
до стрептомицини, одначе во-
я * сягає на далеко більшу 
скількість т. зв. грамо-негатив-
них і ґрамо-позитивних бакте
рій. Неомицина відпорна на ді
лання мікроорганізмів і висо
кої гарячі під тисненням. Вона 
має сильний вплив на гамуван
ня розмножування бактерій та 
їх нищення, зокрема бактерій, 
що відпорні на ділання стреп-

в розмови з китайськими кому
ністичними делегатами в Об'
єднаних Націях, доки не буде 
звісний вислід теперішньої о-
фензнви в Кореї. — Розмови 
між Америкою й Великобри
танією на цю тему велися 
впродовж останніх кількох 
тижнях у Вашингтоні й Лон
доні, а в них зазначилася різ
ниця в поглядах на цю спра
ву між Америкою й Англією. 
Англія обстоює думку, що на
перед треба порозумітися з 
Пайпінґом в справі Кореї, а ня війни. 

треба покінчити офензиву. Ве
ликобританія є тої тої думки, 
що саме офензива ген. Мек-
Артура повинна бути ведена 
на такий лад, щоб не утрудню
вала переговорів. До таких 
різниць у поглядах держав 
причиняються настрої внутрі 
країн. В Америці йде велика 
критика збоку Республікан
ської партії, яка закидає ад
міністрації Трумана занадто 
м'ягке відношення до комуні
стів. Загальна надія в обох 
країнах така, що нова офензи
ва ген. МекАртура буде корот
котривала і що вона причи
ниться до швидкого закінчен-

СЕРЕДНІЙ СХІД-СТРАТЕГІЧНА 
ЦІЛЬ СОВЄТІВ 

Ню Иорк. — Віктор Дж. Ру-
тер, директор освіти юнії авто-
момбілевнх робітників, сказав, 
щр російське Політбюро вва
жає Середній Схід за свою 
життєву стратегічну ціль у 
змаганні до опанування світу 
і що комуністична стратегія 
вимагає знищення Держави 

Д-Р ПЕДРО ФІРМАН ПОС
ЛОМ ДО БРАЗИЛІПСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ 
Д-р Петро Фірман, кандидат 

на федерального посла з пар
тії соціял-демократів у провін
ції Парана, відніс перемогу 
при виборах дня 3 жовтня. Він 
є бразилієць українського ро
ду, загально звісний цілій у-
українській громаді й тому 
дістав з а г а л ь н у під
тримку українських виборців у 
своїй виборчій окрузі. З-по
серед дев'яти вибраних посла
ми кандидатів д-р Фірман сто
їть на четвертому місці щодо 
числа голосів, бо дістав їх 14,-
764. Д-р Фірман з професії є 
адвокатом у Куритибі, в Пара
ні. В 1947 р. вибрано його по
слом до сойму Парани, а в 
1949 р. покликано його на дер
жавного секретаря хлібороб
ських справ при паранському 
уряді. 

Ізраїля. Про це говорив Рутер 
у промові до 2,000 делегатів 
конвенції Краєвого Комітету 
Праці Жидів. Рутер тієї дум
ки, що вільна й незалежна 
Держава Ізраїля є перепоною 
у змаганні до панування кому
ністів у світі. Комуністична 
стратегія на думку Рутера-
вимагає війни між арабами й 
жидами, щоб у такий спосіб 
довести до творення держав 
сателітів на Середньому Сході. 
Виходячи з такої точки, Рутер 
домагається від Вашингтону 
підтримки для Держави Ізра
їля. 

томицини. Як показали чис
ленні досліди на звірятах, її 
токсичне (отруйне) ділання — . . 
мінімальне, але зате внеокоза- l^i

a:pJ^^„tZaucoH каже' щ о 
.. ' . „ досі зроблено пробу на двох псах 

довільний лікувальний вплив! 1 -

101 ЛІТ ПЛОВ ЛИСТ В 
ОДНІМ СТЕИТІ 

Милфорд, Конн. — Джордж 
А. Внлсон, секретар відділу 
Одд Фелловс, виявив, що його 
відділ дістав з пошти лист з 
іншого відділу, приміщеного в 
місцевості Виндсор Локс, у від
далі 57 миль, в стейті Конетн-
кат, висланий перед 101 ро
ками, як це можна ствердити 
з дат на поштових стампілях. 
Внлсон каже, що присипка ли
ста є припадкова. Його купив 
якийсь збирач марок в Лондо
ні в Англії в антикварні. Лист 
мав поштову марку, одначе не 
був висланий. Збирач марок 
мабуть надав його на пошту і 
пошта доручила. Лист був да
тований 12 травня 1849 р. 

• Л Ішірі створили серце в Щіка* 
го підчас операції без пролвву кро

на різні недуги, викликані зга
даними бактеріями. 

Р. С. 
(Journal of Lao. and Clinic 

Med., St. Louis, 36: (July) 
1950) 

і одній людині. 
• На лісті забитих в залізннчій 

катастрофі на Лонґ ААленд поміще
не імя Петра Вохонок з Вест Айс-

ілнп, Л. Ай. Ближчих вістей не по
дано. 

^шшшшшш^ СЕНЗАЩЙНА РІЗДВЯНА ПРОДАЖ! — ч 
Цей купон вартує $3.02 

Sensational 3 рь Writing Set 
• BAU-РОІНТ Р€М йле, ^ _ v 
• HOODED FOUHTAIN P W ?!*• С ^ Е г 

. итаи РЕЙСИ. РҐК* /*&. 

^NOWHyoefAMlthi* Coupon OMCONOITIONAUY 

OUAJUHTHD 

Only 

1 .98 

Осьтут найбільш револю
ційна оферта в історії 
письменного п р ом и слу. 
Чудово гарний, задивля-
ючо ужнточний гарнітур до *и 
писання, гарно придуманий н й> 
світячих валочках з пластику 
(чорного, синього й каштано-
ватого) з ясніючими золоти
ми капсулями. Всі три пред- , . 

І мети вкладені в прегарну да- СОІТШІвів 
рункову коробку. Кожна час

тина варта $5 при писанні. Це буде Ваше по цій заднвлюючій 
і] ціні, якщо Ви дісте тепер. Другої подібної нагоди вже не буде. 
« НЕ В И С И Л А Й Т Е Г Р О Ш Е Й — П Р И Ш Л І Т Ь К У П О Н — З АЛЛ А Т И -
і* ТЕ ПРИ ДОРУЧЕННІ. Вже замовляйте на Різдв. подарунки. 
u Вишліть мені негайно (зазначіть кільки) один гарні-
j] тур за $1.98, два гарнітури за $2.98. Заощадите $1, коли 

замовите два гарнітури. 
1 Нагоду для заощадження дасться Вам на підставі спеціяль-

иого порозуміння для читачів цеї газети. 
Імя „ 
Адреса 

Вишліть на адресу: DREWAND CO., Dept. 420, 84 East 42nd 
ь Street, Brooklyn 3, N. Y. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. H. СОЮЗУ 
БРУКЛИН, Н. И. — Річні збори 

Тов. їм. Богдана Хмельницького, 
від. 158, відбудуться в суботу 2. 
грудня о год. 8. ввечорі. в Укр. Нац. 
Домі 216 Ґренд вул. Проситься чле
нів прийти хоч раз в рік, бо маємо 
важливі справи до полагодження, 
як рівно ж буде вибір нового уря
ду. Тому присутність всіх членів — 
с конечна. — Ю. Павчак, предс, 
М. Ваглай, фін. секр., Ст. Глушко, 
кас, М. Кіт, секр. 

ВІЛКСВАРЕ, ПА. — Братство св. 
Івана Хрестителя, від. 223, пові
домляє, що місячні збори відбудуть
ся в неділю 3. грудня, в парафі
яльній залі, зараз по Службі Бо
жій. Проситься членів прийти на 
час І порозумітися щодо річних 
зборів, що припадають на 7. січня 
1951, це с на саме Різдво Христове. 
Прийдіть на збори і вирішіть цю 
справу. — Уряд Братства. 

МЕНВІЛ, Р. АИ. — Тов. ім. М. 
Драгомаиова, від. 181 повідомляє 
всіх своїх членів, що річні збори 
відбудуться в неділю 3. грудня, 
о год. 2. пополудні. Обов'язком всіх 
членів с прибути на означений час, 
бо буде звіт урядників з цілорічної 
діяльности. вибір уряду ва 1951 рік, 
як рівно ж маємо інші важні спра
ви до полагодження. — Ю. Ясін-
чук, предс, П. Тнняк, нас, Г. Шев
чук, секр. рек., П. Лапчинський, 
секр. фін. 

КОМУШКАТ 
Учнівського Комітету Будови 
ііагроошіка на могилі проф. 
L Раковського при Президії 

Американського Відділу 
Н.Т.Ш. в Ню Иорку 

Цим подаємо до прилюдного 
відома слідуюче: 

На д о р у ч е н н я Комітету 
скульптор Сергій Литвиненко 
зладив проект нагробника, я-
кий принято одноголосно. Рів
ночасно доручено тому ж 
скульпторові виконати бере-
лєф голови Покійного Профе
сора І. Раковського в природ
ній величині, який мас бути 
вміщений на нагробнику. 

Каменярську працю переда
но Степанові Зелинському 
Нюарку, який буде виконува
ти u за вказівками й порадами 
С. Литвиненка. 

Як скульптор, так і С. Зе-
линський погодилися викона
ти свої праці нижче обов'язу-
ючнх цін з огляду на заслуги 
Проф. І. Раковського й неве
ликі фонди, якими розпоря-
джас Комітет. 

Ще перед зимою стане на 
могилі фундамент, а ранньою 
весною нагробний. Про день 
його посвячення Комітет пові
домить своєчасно ПТ. Грома
дянство Ню Йорку, Нюарку й 
околиці. 

Закликаємо всіх учнів По
кійного Професора з Коломиї 
та Львова поспішати з надси
ланням жертв на руки секре
таря Комітету, Д-ра К. Кисі-
левського на адресу: 50 Church 
St., Suite 252 New York 7, N. Y. 

Комітет видає картку з про
ектом нагробника для розпро
дажі, з метою роздобути фон
ди на покриття коштів нагроб
ника й упорядкування науко
вої спадщини Професора І. Ра
ковського. 

За Комітет: 
Д-р. Никифор Гірняк 

голова 
Д-р. Кості. Кисілевськнй 

секретар 
Нашу пресу в Америці й Ка

наді просимо ввічливо надру
кувати цей Комунікат. 

ДОПОВІДІ В НЮ ИОРКУ 
Заходами Наукового Това

риства ім. Шевченка: В. Hly-J 
гаєвський: Походження мо
нетної назви „чех". М. Чиров-1 

ський: До основ будучої еко
номічної структури в Україні. 
Субота, 2 грудня, год. 6.30 ве-
чером, 50 Чорч вул., кімната 
252. 

Заходами Вільної Академії 
Наук в ЗДА: Проф. Володи
мир Богун-Чудинов: Матема
тичні методи і біології (біомет-
рика). Неділя, 3 грудня, год. З 
пополудні в приміщенні Літе
ратури о-Мистецького Клюбу, 
149 Друга Евеня. 

УКРАЇНСЬКА УЧАСТЬ У 
„РІЗДВІ ДОВКОЛА СВІТУ" 

В ІШКАҐО. 

Музей Знання і Промислу 
при 57-мій вулиці й Лейк Ми-
шиґен у ШікагЬ. влаштовує і 
цього року „Різдво довкруги 
світу'', де буде деж і цього ро
ку виставлене *,',Різдво на Ук
раїні", укладу о. О. Мицнка. 
Українська виставка відбу
деться в неділю, 3 грудня, раз 
о год. 4,30 пополудні, а другий 
раз о годині. 6-тій вечором. 
Виступатимуть, ]. між іншим, 
Мужеський Хор І Хор „Боян" 
під управою Мирослава Желе-
хівського та шкільні діти. 

БУТИ ЧЛЕНОМ УКРАЇНСЬКОЮ 
НАРОДНОГО СОЮЗУ, ЗНАЧИТЬ. 
НАЛЕЖАТИ ДО ТАКОЇ ЗАПОМО* 
і-ОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ІІІО ЛОБУ-
ДОВАНА НА ПЬВКИХ. ТР1ВКИХ І 

СОЛІДНИХ ОСНОВАХ. 

3 . БЕРЕЗОВСКІ 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ПОГРЕБНЖК 

УПРАВИТЕЛЬ 

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

NewYofk9,N.Y. 
Phone ALgonquln 4-5746 

Дві noal а модераї* иппотХмжь^ 
мім enuno ииищЕ 

Першорядна обслуга в усіх по
хоронах без різниці шкотового 

*> отаву. 

ІВАН БРОЩАК, котар. 

Lytwyn & lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL JJIKECTORS 
Обслуга Щира і Чесна 

'"••'/fflwyW іууивл"^ 
Our Services Are>^*alloble Anywhere 

in Nf w> Jersey 
..801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, (JEW JERSEY 
ES:ox 5-5555 

Д О Б Р І В І С Т І П Р О 
АСТМУ 

Сповіщають, що новий лік, звання 
PENNYL, приносять швидку чудову 
полеі:шу для тих, ХТО ТЕРПИТЬ 
ВІД АСТМИ. ; 

Кажуть, що АСТМАТИЧНІ АТА* 
КИ присвистування, кашлю, душлн-
востн й томлячого дихання нагло 
лагідніють підо впливом ціпі заміт-
воі медицини. Багато людей, які 
давніше почувалися ослаблені й з 
натугою шукали віддиху внаслідок 
таких осоружних атак, тепер радісно 
признають, що осягають полекшу по 
роках вже після зажнття першої; 
дози. 

Якщо ви терпите внаслідок до
шкульної АСТМИ, не отягайтеся як-
стій післатн по ПЕННИЛ. Можете 
дістати його по спеціяльній ціні, ко
лн вишлете оце повідомлення разом 
з вашим повним іменем і адресою 
до OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept Щ, Box 762, РеекакШ, N. Y. 

Звідти вишлють вам дві три-доля-
рові пляшочкя тільки за $5, тобто 
дають знижку $1 ва звичайній ціні. 
Не посилайте грошей. Заплатіть 
просто лнетоношові прн доручуваи-
ві. Одначе зробіть це тепер, бо при
пас невеликий. 
Імя 
Адреса 
Місцевість Стейт 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИВ 

зараджує погребами по 
ціні так низькій як 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

$150 

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

437 E. 5th ST„„NEW YORK CITY 
Dignified funerals as low as $150 

Telephone: GRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ. ПОГРЕВНИВ 

Запинається.. похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N. Y. 
TeL ORcierjd 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 2481. Молат зроб 

WITHIN A FEW MINUTES THE LITTLE 
PLAME HAD ВЄСОМЄ A BRISK PiRE. 

t>..tf 1» ГІ.'І.Ч І Г . І Ь : ' STT.O..-IU- ІОС ' T O ' 

BACK AT ТНЄ APS-MAN'S TREE HOME, 
JANE AWAITEp HER MATE'S RE
TURN. SUDOENLV SHE HAO A PRE

MONITION O f DANGER. 

BUT BACK IN THE JUNGLE TARZAN 
SPIED MOLAT AHEAD, HK?W IN 

A TREETOP, GESTICULATING 
WILDLY. 

У кількох хвилинах малий 

вогник розгорівся до дійсної 

пожежі. 

А вдома малпочоловіка, на 
дереві, вижидала свого чоло
віка Джена. Нагло вона від
чула небезпеку. 

З колиби на дереві вона о-

глянула джунглі. Все вигля
дало добре. 

Одначе далеко в джунглях 
Тарзан вислідив Мола*% який 
дико замахав руками з 'верш
ка дерева. . - -

' • • ' ' • 


