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СТШМО ПЕРЕД „БЕЗПРИ 
КЛАДНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ" 

-АЧЕСОН 
Вашингтон, 29. листопада. — Секретар стейту Дій Ачесон 

остеріг, що в наслвдок „безсоромно! аґресп" червоного Китаю 
в Кореї створилася „ситуація з безприкладною небезпекою". 
На адресу комуністичного китайського уряду він сказав, що 
тепер найшла „вирішальна го-* 

секретаря Ачесона, яку він 
мав виголосити на зібранні 29 
церковних організацій в Клів
ленді, одначе не поїхав туди 
за браком часу, а виголосив п 
по радіо зі своєї студії у депар
таменті стейту. 

У своїх міркуваннях він яс
но представив питання агресії 
Червоного Китаю за закритою 
спонукою Росії проти вільно
го Західного світу й обговорив 
у шостії точках „стратегію во
лі". За першу точку він вва
жає розвиток міжнародного 
ладу для втримання миру о-
пертого на християнських за
садах під охороною Об'єдна
них Націй. Попри те треба 
створити оборону для таких за
сад, одначе теперішня оборона 
не є вистачальна. Дальше по
трібна є економічна співпраця 
я технічна допомога вільним 
народам. Треба теж бути го
товим на переговори з против
никами такого ладу, якими 
під теперішню пору є. Совет-
ська Росія, одначе переговори 
мусять бути дійсні, а не уда
вані. Д л я осягнення таких ці
лей потрібно об'єднання воле
любних націй, а з окрема об'
єднання, американського наро
ду без оґляду уна партії і по-

рйкаяськї *ДВВГОЙЇ>&Т»ЧЇ» гфадн-
Ції. . ” 

дина 'Ч. . . Ніхто не може га
рантувати, що війна не прий
де", заявив секретар. „Тепе
рішнє положення є незвичай
но поважне. Чи переможе ро
зум, це залежить тільки вчасті 
від нас. Нам треба надіятися 
і змагати до найкращого, а 
приготовлятися на найгірше". 
— Оце головні ціли промови 

КАМПАНІЯ АМЕРИКАНСЬ
КОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

ЗА 585,000,000 
Вашинґтон. — Американ

ський Червоний Хрест опри
люднив кампанію за збірку 
фондів у висоті $85,000,000 на 
1951 рік. Кампанія за теперіш
ній рік принесла $18,000,000 
менше. Ген. Маршал, дотепе
рішній голова А.Х.Х. вияснює, 
що більші потреби і підвищен
ня суми збірки треба приписа
ти новій краєвій необхідності!. 
Треба нових одягів, збільше
них приписів кровної плязмн 
і більшої шпитальної допомо
ги підчас війни. Кампанія бу
де переведена впродовж міся
ця березня 1951 р. 

• Надтонке виборчих фондів 
нк>йорськога м*Йора Імпеялітері ви
носить * в у Г Л о ^ ^ JKKWP- &А інші 

ллітсрі ішндаду^в^я”к”нсдалежикй. 

НОВА ПРОТЕСТАНТСЬКА РАДА 
ЦЕРКОВ 

Клівленд. — Тут створено 
формально Красву Раду Цер
ков Христа в Злучених 7 Дер
жавах, яка. представляє 31,-
000,000 членів протестантських 
і східних православних цер
ковних організацій. Представ
ники 29 християнських провід
ників підписали документ, я-
кий покликує до життя нову 
організацію. , Підписи покла
дено перед наборзі зладженим 
престолом у Клівленді Поблик 
Однторіюм у приявности 600 
делегатів і 3,000 гостей. Цей 
з'їзд вважають за найважли

віший у протестантськім русі 
від часу реформації Лютра. 
Церемонія підпису відбулася 
дуже ефективно. Між органі
заціями, які приступили до но
вої ради, згадана Російська 
Православна Церква в.Амери
ці, Румунський Православний 
Єпископат Америки, Сірій
ська й Антіохійська Церква та 
Українська Православна Цер
ква Америки. Між підписани
ми є вісім об'єднаних агенцій, 
на чолі яких стоїть Федеральна 
Рада Церков Христа в Амери
ці. 

З. Д. ДОМАГАЮТЬСЯ РІШЕННЯ о. н. 
В СПРАВ! КОРЕЇ 

ОСТЙІІ ОПРОКИДУЄ „фАНТАСТИЧШ БРЕХНІ КОМУНО-КИТАПСЬК ПРЕДСТАВНИКА 
Лейк Соксес, 30. листопада. — Американський представник в Раді Безпеки, Ворен Р. 

Остин, домагався вчора негайного голосуваннн£ в справі резолюції щодо відкликання кому-
но-китайських військ з Кореї, опрокидуючи приі цьому „фантастичні брехні" комуно-кятай-
ського представника, ген. By Гсію-чуана, на попередньому засіданні щодо „американської 
агресії" на Формозі. „Генерал* 
By — твердив Остин — пішов 
вчора дуже далеко, виказую
чи, що він с проти всіх людей. 
ХаЙ він від'їде додому з цього 
місця з усімн людьми проти 
нього. Ми дамо найкращу від
повідь на заяву ген. By, що йо
го уряд не толеруватиме жад
ної акції Об'єднаних Націй, як 
докажемо тому урядові, що 
Об'єднані Нації не толерува
тимуть жадної військової акції 
проти них". У висліді, Остин 
домагався „По можності най
швидшого" голосування над 
резолюцією, що домагається 
негайного відклику комуно-ки-
тайських військ з Кореї, гаран
туючи рівночасно забезпечен
ня всіх китайських інтересів 
на манджурсько-корейському 
кордоні. Наради продовжува
тимуться сьогодні перед полу
днем, але невідомо, чи. вже те
пер дійде до голосування. Не-
з'ясоване ще теж становище 
деяких делегатів, зокрема ін
дійського, хоча загальна опі-
нія є без сумніву в користь ре
золюції. Всі Погоджуються в 
тому, що Обєднані Нації тепер 
стоять перед найбільшою кри
зою в своїй історії і від їх рі
шення залежатиме не тільки 
доля цеї міжнародної організа
ції, але й самого світу. 

БЕВІШ СТАВИТЬ НА ПЕР-
ШЕ МІСЦЕ ВІЙСЬКОВУ 

.Тлондон*. 'ЗО. листопада. — 
Британський секретар закор
донних справ, обговорюючи в 
парлямевті закордонну полі
тику, намагався вчора злагід
ніли та погодити настрої ліво
го і пацифістичного крила сво
єї Лейбуристської партії, ствер
джуючи, що на перше місце в 
теперішній корейській кризі 
треба поставити необхідність 
військової стабілізації, а опіс
ля можна буде шукати політи 

АМЕРИКАНСЬКІ КОМУНІСТИ ПЕ
РЕВЕЛИ ОРГАНІЗАЦІЮ П'ЯТОЇ 

КОЛОНИ 
Ню Иорк. — У другій статті щоденника „Ню Иорк Гералд 

Трібюн" про комуністичну підготову до саботажу на випадок 
війни, подагіі фотографічні світлини листів з 1. серпня 1950, 
висланих з головної комуністичної квартири при 35 Іст 12 вул. 
до всіх дистриктів комуністич
ної" організації. У них згада
но про виоилку пляну діяння 
на випадок війни. Ці пляни є 
тільки»поправкою попередніх 
плянів, тобто з pp. 1947 і 1948, 
у яких бувзладжений*каталог 
стратегічних місць, призначе
них на знищення американ
ськими комуністами на вила-

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВІДСТУП 
АЛІЯНТІВ В КОРЕЇ 

ЧЕРВОНІ зо миль від колишньої столиці иионг-
ЯИҐ. — ПОЗНАКИ ОСЛАБЛЕННЯ ВОРОЖОГО НАПОРУ. 

Токіо, ЗО. листопада. — Війська Об'єднаних Націй на за
хідному секторі північно-корейського фронту продовжували 
вчора свій відступ під сильним напором комуно-китайськях 
і північно-корейських військ, намагаючись встановити і закрі
пити нові оборонні лінії. Рівно-*— ~ часно стверджується, що кому-
но-китайська кавалерія, вико
ристовуючи пролом в півден
но-корейських лініях на цент
ральній ділянці цього фронту, 
вдерлася глибоким клином в 
аліянтські позиції між амери
канською Восьмою Армією ' і 
10-тим Корпусом на сході, ко
ординуючи свій наступ з поси
леною акцією комуно-корейсь-
ких партизанів на північний 
схід від колишньої комуно-ко-
рейської столиці Пйонґянґ, від 
якої мала б бути віддалена на 
около 30 миль. Виявляється, 
що ворожий загальний проти-
наступ почався у вівторок ра
но і відтоді аліянтські війсь
ка відступають, намагаючись 
встановити нові оборонні лінії 
і все ще не резигнуючи зі за-
повідженого генерального на
ступу для закінчення війни в 
Кореї. В останніх повідомлен
нях з фронту стверджується 
помітне послаблення ворожого 
напору. Аліянтське команду
вання зідентифікувало на за-

ЛМЕРНКЛНСЬКИП ТАНК НА МАНДЖУРСЬКОМУ КОРДОНІ. 
Tout, як т і західному секторі корейського фронту аліянтські вій
ська підступають. від смдьннм напором переважаючих - комуио-
кнтааськкх сил, на східному фронті американці дійшли до 
Амурського кордону на ріці Ялу біля Гйссанджія. 

жувало вороже оточення, вже 
пробилися до своїх частин та 
зайняли нові позиції. В пооди
ноких місцях ворожий наступ 
загрожує аліянтським лініям 
постачання. Розвідка ствер
джує нові концентрації воро
жих військ в безпосередньому 
запіллі. Американська авіяція 
всіми родами літаків продов^ 
жувала бомбардувати ворожі 
лінії на фронті та військові об-
екти в запіллі, завдаючи воро
гові великих втрат. На східно
му секторі фронту була тільки 
обмежена боєва активність з 
новими успіхами для аліянтів. 

• 
ВЕЛИКІ ВТРАТИ ЗАХИТА
ЛИ МОРАЛЬ ПІВДЕННО-КО-

РЕИСЬКИХ вгаоьк 
На фронті в Кореї, ЗО. лис

топада. — Спостерігачі на фро
нті вважають, що причиною 
заломання південно-корейсь
кого Другого Корпусу на ві
тальному правому крилі захід-

Іного сектора аліяитського 
фронту були головно важкі 
втрати в старшинському скла-

загалшия кишшсті xw.vw ви- ді, як і частини вишколених та 
яків. Докладної кількости не- • загартованих в боях військ, що 
вого китайського агресора на поважно послабило мораль тр-
інших секторах фронту не по- го Корпусу, на фронті якого й 
дається, 3 фронтових повідом- наступив ворожий пролом. — 
лень'виходить, що після пер- Рівночасно стверджується, що 

ЗНАКОМ КРИЗИ НА ФРОНТІ 
ІЯМІїіШ 

Сеул, Корея, 30. листопада. 
Наступ комуно-китайських і 
червоних корейських орд на 
фронті викликав помітну три
вогу в уряді і серед населення 
Кореї. Президент Рі відбув вчо
ра наглі наради зі своїм уря
дом, вислухавши подрібних 
звідомлень про події на фронті, 
зокрема щодо поразки швден-

чної розв'язки. ВІН висловлю-! но-корейського Другого Кор-
вав переконання, що хоча він і пусу. Серед міністрів існує пе
не знає мотивів комуно-китай • | реконання, що Корея станс 
ської інтервенції в Кореї, про-1 першим головним побоєвищем 
те він все ще думає, що кой-1 третьої світової війни. Доки що 
флікт можна б льокалізувати, і не винесено жадних конкрет-
якщо б комуно-китайський у- ! них рішень в обличчі загрози, 
ряд того бажав. але передбачується можливість 

наглого скликання парлямея-
ту. Велике занепокоєння по
діями на фронті спостерігає
ться серед самого населення, 
яке з острахом прислухується 
до вісток з фронту, хвилю
ючись кожною вісткою про 
наступ комуністів. 

ФОНДИ НА ОХОРОНУ АМЕРИКИ 
ПЕРЕД ЧУЖИМИ НОРАБЛЯМИ 

Вашингтон. — Президент, Американського Шляху через ] сіб, які хочуть вести діяльність 

ТРУДНОЩІ ЗАКОРДОННИЙ 
ДИПЛОМАТІВ ПРИ ВСТУПІ 

ДО АМЕРИКИ 
Вашингтон. — Уряд опри

люднив іміграцінні правила, 
оперті на новім законі про кон
тролю над комуністами. У 
правилах подані теж свіжі об
меження при вступі закордон
них дипломатів до Америки, 
головно делегатів до Об'єдна
них Націй. Загально сказано, 
що заборонений вступ для о-

В А М Е Р И Ц І 
• Ген. Мек Артур з Кореї вислав 

до департаменту оборони запере
чення, наче б він обіцяв воякам бу
ти вдома на £1здво. Вістки появи
лися на підставі розмови між гене
ралами, підпас" якої обговорювано 
різні справи Жартом. 

# Ген. Кларенс Гюбнор, уступа
ючий комаядант американських 
військ в Еврбпі. відвідав Білий Дім 
І дав президентові Труманові кріс 
від його вояків. Генерал почав свою 
військову каріт:ру з ..простого" во
яка перед <0 роками. 

• Вступне ДО манастиря 88 річ
ний дипломат Г 'письменник Данило 
Гарсія Мансілля в Вуенос Аярес. в 
Аргентині. Вія був свого часу ам-
басадором до ЗДА. 

* Нововнбраний президент Бра
зилії, Гетуліо" Варгас, обійме уря
дування з днем 1-го лютого 1951. р. 
Він заповів реформу виміни гроша 
з чужими державами. 

ф, Повний мільйон нових робіт
ників при оборонній продукції тре
ба буде в червні наступного року. 
Про це говЬрив в Атланта, Джор-
джія, Едвард КІван, заступник ди
ректора Вюоа Забезвекн Праці. 

цок вибуху ворожнечі між Со-
вєтами й Злученими Держава
ми. Ці пляни попали до Фе
дерального Слідчого Бюра, де 
їх точно провірено і найдено 
можливими до виконання. Так 
напр. в нюйорській пристані, 
яка є головним осередком сві
тового корабельного транспор
ту, позначені точно всі прича
ли, глибина води коло кож-
нього, можливости для ван
тажу і т. п. Окремо зладжені 
пляни нищення водопроводів 
і харчових осередків, щоб їх 
затроїти. —- Подібні пляни 
зладжено для інших осередків, 
в першу чергу для Дітройту, 
де є арсенал тенків; для Питс-
бурґа, де є осередок сталевої 
продукції; для Сан Франсіско 
й Лос Анджелес, де зосере
джується продукція літаків і 
т. п. Кожний член Комуністич
ної партії дістав інструкції, що 
має діяти на випадок вибуху 
війни, чи нападу на Америку ; 
Ця п'ята колона була підго-" 
тована за спонукою російських 
промислових делегатів, які в 
1946 р. об'їхали Злучені Дер
жави і самі фотографували 
важніші промислові установи. 
Цілковиту організацію п'ятої 
коловий переведено в 1949 р. 
і зона обіймає 54,000 членів; -

Труман звернувся до Конгресу 
за виасигнування $26,500,000 
на прибережну сторожу, щоб 
охоронити країну перед чужи
ми корбалями на американ
ських водах. Крім того треба 
ще понад 1,000,000 для інших 
урядових агенцій. Є теж плян 
змінити закон, щоб можна бу
ло передати Морській адміні
страції $126,000,000 на побудо
ву швидких перевозових ко
раблів підчас теперішнього 
скарбового року. З інших до
магань інтересне є призначен
ня фондів на побудову Між-

АЛЯСКА У KOHTPOJn 
СВІТУ 

Вашингтон. — Щойно по 
кінчилися наради 300 стейт-
ських науковців, які займали
ся природними багатствами ці-
сї території з метою підшука
ти способи для ї розвитку. У-
часники конференції згідно 
ствердили великі цивілізацій-
ні н господарські можливо
сті, а д-р К. Ирл Албрехт, по-
клнкуючися на слова Вілла 
Мнчела, заявив, що „Аляска 
буде контролювати світ". Як
що б настав мир, тоді головні 
торговельні шляхи будуть іти 
через Аляску, міркував Ал
брехт. Доки мир не буде вста
новлений, до того часу Аляс
ка мусить бути заборолом для 
оборони. І це не тільки для 
Північної Америки, але й для 
«сіх вільних народів. З уваги 
на близькість Америки до Ро
сії, Америка мусить укріпити 
Аляску як задні двері до свого 
будинку, заключали учасники 
нарад. ••;_-... 

Коста Ріку, ЕльСальвадор. | шкідливу для ЗДА, за виїм 
Ґватемалю, Гондурас, Нікара-1 ком амбасадорів, дипломатич-
ґву й Панаму. Видаток на цю! них послів, каріерових дипло-
частнну мас виносити $557.000. матів і консулів. їх не можна 
Теж треба ще $4,168,000 на ви-: виключити від вступу на аме-
конання закону про внутріш-' риканську землю хіба, що це 
ню безпеку. ” * зробить президент. 

АКЦІЯ ПРОТИ ВИСТУПУ ЧЕРВО
НОГО КИТАЮ В О.Н. 

Лейк Соксес. ЗО. листопада, кладання з комун о-кн тнись ким 
— Напередодні приїзду кому-:агресором може тільки збіль-
но-китайської делегації до Об'- \ пінти цинізм і дефетизм, що 
єднаних Націй, цілий ряд в- переважав перед інтервенцією 
мериканськнх громадських ор-! Об'єднаних Націй для захисту 
ганізацій, головно відома Ком- Кореї", 
мон Коз, предсідник Ради якої,! 

рядах як почавсіг порожне на-
ступ, тепер знову відновлено 
суцільність фронту, що хоча 
ще відступає, проте робить це 
шіяново. Стверджується, що 

де 
їх власних большевнків, не ви
являють такої самої запекло^ 
ста в боротьбі проти китайців. 
В додатку, вони мусіли проти-

• • ' 

більшість аліянтських загонів ставитися сильно переважаю-
і патруль, які в першому дні чим силам ворога, що й було 
були попали або яким загро-' головною причиною пролому. 

900,000 КОМУНО-КИТАЙСЬКИХ 
військ В КОРЕЇ І МАНДЖУРІЇ 

Лейк Соксес, ЗО. листопада, американці використовують в 
Кореї японські війська, як теж 
випродуковану в Японії зброю. 
В дипломатичних колах зв'я
зується ці пропагандивні твер
дження зі совєтсько-кнтайсь-
ким договором приязні, союзу 
і взаємної допомоги проти „по
вторення агресії та порушення 
мирового договору з боку Я-
поніі, або будь-якої іншої дер
жави, що посередньо або без
посередньо співпрацювала б з 
Японією в акті агресії". Це 
вказувало б на підготовку ба
зи для евентуального приступ-
лення до війни теж Совєтсько-
го Союзу. 

На підставі конкретних пові
домлень та інформації* — тут 
оцінюється, що комуністичний 
Китай має в Кореї та в „проте-
гованому запіллі" в Манджурії 
загальну кількість 900.000 
військ, з величезними можли
востями мобілізації дальших 
резерв. Пів мільйона з пода
ної кількости • становлять ре
гулярні війська, тоді як 400,000 
припадає на т. зв. міліцію. О-
крему увагу звертається на 
вперте повторювання комуно-
китайською і совєтською про
пагандою тверджень, мовляв. 

Кристофер Еммет, виступив на 
недавній українській маніфє-1 
стадії в Ню йорку, повели ін-
тензивну акцію проти попу
щення цеї делегації та п. v.rr ті 
проти будь-яких переговорів а 
агресорами. В окремому Мемо-
ріялі Каммон Коз до Об'єдна-
них Націй м. ін. говориться: — 
„Вже сама тільки пропозицій 
будь-яких переговорів та на-

СТАТТЯ R ДУШНИКА ПРО 
Д. П. В КОНГРЕСОВОМУ 

РЕКОРДІ 
Вашингтон, ЗО. листопада. 

В Конгресовому Рекорді з 24-
го липня подибусться переда
ну сенатором Вайлі з Вискан-1 положене 
син надруковану в місцевій Паттон признався, що спіль-

ПГОГРАВ ІНВ МІЛЬЙОНА 
ДОЛЯРІВ ЗА ДВІ НОЧІ 
Вашингтон. — Сенатська ко

місія для прослідження злочи
нів виявила, що Гері Ф. Сінк-
лер, власник нафтових дже-
(юл. програв у'Маямі на Фло
риді $500,000 за дві ночі ми
нулого січня або лютого. На 
ділі він програв у Золотому 
Прибережному Клюбі $800,-
000, одначе тому, що гра йшла 
на кінцевий розрахунок, він 
пробив умову, що заплатить 
пів мільйона. Свідтцтво про 
це склав у комісії Джордж 
Паттон. давніший заступник 
шерифа повіту Дейд, у якому 

місто Маямі Віч. 

НІМЕЧЧИНА В ТРИВОЗІ ПЕРЕД 
с о в е т с ь к и м НАПАДОМ 

Франкфурт, Німеччина. ЗО. листопада. — Останні події в 
Кореї та зв'язана з цим міжнародна криза викликала помітну 
тривогу перед можливим советським нападом однаково, як В 
німецьких урядових колах, так і серед населення. Німці бо
яться, що Совстський Союз, за-" 
охочений китайськими успіха-, ц S* В І Т І 
ми в Кореї та міжнародною не-^ • v В І І І 
рішучістю В ЦІЙ справі, може | • Один з обвпнупачеких комуиі-
в кожній хвилині кинутися на стичним судом в Празі к»толнць-
"Яо-irinuv Hi«patmHv иикппиг- ! к и х священників. мЬнах Ян Опасек. Західну Німеччину, викорис- З і з ш и ш в м о в л я в с а и П а п а п ш 0 . 
товуючи до того вишколену та ] ЧОЛІОС 

ВІЙСЬКОВИЙ І жистів 

пресі довшу статтю Володи
мира Душника про переселе
них до Злучених Держав ко
лишніх ДП та їх швидке вклю
чення в американське життя. 
В етапі приділюється окрему 
увагу українським переселен
цям. 

ник клюбу, Джек Фрідлендер, 

зорганізовану на 
лад комуно-німецьку „народ
ну поліцію". У зв'язку з цим І 
загострюються німецькі екс-
тремн щодо плянованого вклю
чення Німеччини в західну о-
борону. Прихильники озброєн
ня скріїглюють свої домагання 
негайної акції під цим огля
дом, тоді як опоненти загост
рюють свою акцію за „повною 
невтральністю", щоб, мовляв, 
не дати Совстам жадної при
чини на виправдання агресії, 
яку, — по їхньому — німці все-
ршко самі не могли б здер
жати, поносячи тільки зайві 
втрати і жертви. Ншецька пре-

заплатив йому раз $1,000, щоб|са, подібно як інша европайсь-
він, як судовий урядовець, не ка, висловлює побоювання, що 
робив рейду на клюб однієї но-> як Злучені Держави будуть 
чі, в якій були якісь визначні! втягнені у війну з червоним 
гості. Подібні випадки підкуп- Китаєм, тоді Европа готова бу-
ства траплялися і з іншими ти залишена напризволяще — 
шерифами. І Совстам. 

шайку шпигунів і сабота-
і країнах народної демо

кратії." 
• Базуючись на бомбастнчинх 

совстськнх повідомленнях про „до
сягнення" советського господарст
ва. Злучені Держави домагаються, 
щоби С'овстськнп Союз платив біль
ше ніж дотеперішніх в,Зі процент 
вкладку до бюджету Об'єднаних 
Націй. 

• Комуно-кнтайська делегація в 
Об'єднаних Націях завзято оминає 
будь-яких зустрічей та приватних 
розмов з не-совєтськями представ
никами 

ф Британське міністерство закор
донних справ повідомило про Іме
нування в найближчому часі амба-
садора до Мадриду. 

• 1,354.000 населення мас держа
ва Ізраіля. Від початку її створен
ня два 1 пів роки тому там приїхало 
500.000 Іміґрантів. в більшості жидіа 
зі .Східної Европн. 

• 7S років життя закінчив вчора 
видатний британський державній 
муж, Винстон Чорчил. 

• На Формозі розстріляно впро
довж останніх двох днів 23 комуні
стів, засуджених за шпигунство 1 

І саботажі * 
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„НОВА ВІЙНА" 
Сенатор Кеннет С. Гвері з Небраски, республіканський 

провідник у Сенаті, відомий з гострої критики закордонної по
літики адміністрації Трумана, як і з цього, що постійно дома
гається уступлення Діна Ачесона зо становища секретаря 
стейту, обзнайомившись з воєнною ситуацією в Кореї та зміс
том звернення генерала Доґлеса МекАртура до Об'єднаних 
Націй в справі ,нової війни", заявив таке: 

„Положення в Кореї є критичне; воно змушує до едностн 
усіх провідників у нашому уряді в справі життєвих рішень що
до політики, яку треба повести. Повторюю тепер щераз своє 
щире бажання кооперувати з президентом у кожній акції, яку 
треба буде повзяти. Нема тепер місця на ніяку партійну по
літику в цій критичній міжнародній ситуації, перед якою ми 
всі стоїмо. Звертаюсь до президента Трумана з такими слова
ми: Як американці, шукаймо разом вкупі виходу, а Бог про
світить нас' . 

Таке заявив сенатор Гвері по вислуханні звіту секретаря 
Ачесона про китайську червону агресію в Кореї, зложеному 
перед Сенатською комісією для закордонних справ, як теж і 
перед такою самою Комісією Палати Репрезентантів. Наради 
над тим звітом уважається за „найважливіші з усіх, укі відбу
вались від часу покінчення Другої світової війни". Теж ка
жуть, що це перший раз ніхто з республіканців не атакував ( 
Ачесона за його звіт, у якому він — як можна вичитати в уря
дових комунікатах—представив „безпощадні вияви совєтсько-
го імперіялізму та міжнародного комунізму" не тільки в Кореї 
чи Китаю, але в цілому світі. 

Як бачимо, Злучені Держави знайшлися в надзвичайно 
ІГМіН гГ"АЖ>ТПгі ТПУІШМОіУЖПНГГ 

Репрезентантів для справ закордонних підкреслено як „конеч
ну вимогу підтримки з боку американських патріотів усіх мір, 
потрібних на те, щоб вдержались при житті Злучені Держави 
та решта вільного світу". 

Такими словами промовляється до американської нації 
тільки в годині дійсної й великої небезпеки. 

„Нова війна", про яку доносить ген. МекАртур Об'єдна
ним Націям, насправді є тільки продовженням „старої", яка 
вже ведеться довгі роки та якої Дехто не хотів добачувати теж 
у Вашингтоні, обдурюючи себе та інших наївною думкою про 
можливість мирного співжиття Злучених Держав з Совстами. 
„Явна і ноторична агресія" червоного Китаю в Кореї, якої не 
надіялись в Вашингтоні та Лондоні, не є теж нічим дивним і 
несподіваним для тих, що були свідками цілого ряду поперед
ніх „явних і ноторнчннх агресій", доконуваннх в різних краї
нах на приказ—Москви. Відомо, що Вашингтон і Лондон ста
ралися усіми силами тій останній агресії запобігти. Американ
ський представник до Об'єднаних Націй, Ворен Р. Остин, ви
голосив в Раді Безпеки довжезний звіт, доказуючи фактами, 
датами і документами, яким великим другом Китаю були зав
жди Злучені Держави та що вони таким остали і теж нині не 
мають ніяких імперіялістичних чи економічних замірів щодо 
Кореї, Формози, Китаю, чи взагалі якихось чужих країн. На 
це все була тільки одна відповідь делегата червоного Китаю 
By: Брехня! Прибувши на американську землю, отсей деле
гат ужив цього слова навіть у відношенні до президента цеї 
країни, себто до особи президента Трумана. 

Не зважаючи на це, чуємо про потребу нових переговорів 
з Кремлем, чи навіть розмови Трумана зо Сталіном. 

У великих щоденниках по
явився платний звіт Міжна
родного Рятункового Коміте
ту (Інтернешенел Рескю Ком-
мітті), який несе допомогу 
для втікачів з-поза Залізної 
Заслони. Звіт підписаний ге
нералом Карлом Спаацом, ко
лишнім комендантом амери
канських літунських сил. Тим 
самим заслуговує на увагу. 

З цього звіту довідуємося" 
про багато таких справ, про 
які мало знаємо. Отже виявля
ється, що совєтська Залізна 
Заслона не є така непрохідна, 
щоб з-поза неї не можна було 
дістатися на захід. З другого 
боку втікачі з-поза цеї засло
не не полишені „на призволя-
ще" і є способи рятування та
ких людей, що можуть бути 
корисні, як тільки світ буде 
готовий до діяння проти воро
гів людства. 

„Упродовж останніх трьох 
років понад 300,000 людських 
істот підвели совєтську тайну 
поліцію й пограничних сторо
жів і втікли на захід, щоб не 
жити в невільничім стані. їх
нє число збільшається по 500-
1000 тижнево. Вони втікають 
з причини свого ворожого на
ставлений до комуністичної 
тиранії. Тікають тому, що ві
рять, що вільні люди на Захо
ді не залишать їх у хвилині їх
ньої біди" — сказано у вступі 
до звіту. 

На доказ, що втікачі не за
ходяться в своїх надіях, комі
тет виявляє способи своєї ді
яльносте від 1 січня до ЗО 
вересня 1950 р. його діяль
ність не обмежується до захід
но-європейських країн, але о-
біймає майже цілу Европу. 
Його бюра находяться в Відні 
н Зальцбургу — в Австрії; в 
Франкфурті, Мюнхені, Бремеп 
і Штутґарті — у Німеччині; у 
самому Берліні (в Західному 
Секторі); в Стамбулі — в Ту
реччині; Парижі — в Франції. 
Крім того існують заступниц
тва в Стокгольмі, Брюсель, 
Римі й Лондоні. 

Вже саме оце розгалуження 
Міжнародного Р я т у н к о в о г о 

— вказує на його вели
ке завдання. На щастя, нахо
дяться добрі люди, які сггів-
працюючн з комітетом, дають 
йому свої фонди в готівці або, 
на його доручення висилають 
пачки з дарами на різні адре 
си. За згаданий вище період 
часу, тобто за девять місяців, 
комітет дістав коло 650 тисяч 
готівки і товарів, вартосте 
близько 900 тисяч — разом 
понад півтора мільйона доля-
рів. Способи діяння комітету 
можна пізнати з його видат
ків. Це видатки на розселення 
й допомогу, на загальну допо
могу в поодиноких країнах; 
на услугу для втікачів І т. п. 

Згадуючи про поодинокі 
країни, у яких ведеться його 
праця, комітет вказує на зна 
чення кожної з тих країн для 
втікачів і для їхньої допомоги. 
Згадуючи, наприклад, про Ав
стрію, звіт пригадує, що там 
треба звертати спеціяльну у 
вагу на цю обставину, що там 
часто схоплюють втікачів со-
вєтські власти. Для постійної 
охорони треба втікачів виво
зити з Відня чи з інших міст, 
нераз навіть літаками, у без
печніші країни. В Німеччині 
треба давати допомогу таким, 

що щойно перебралися через 
кордон і опинилися без кусни
ка хліба й без одягу. Деяких 
з них «*треба примістити по 
шпиталях та спеціяльних до
мах для нервово хворих осіб, 
щоб дата їм змогу очуняти від 
жахів, перебутих підчас утечі. 
Знов, наприклад, для мадяр
ських дітей треба друкувати 
окремі книжечки з історією 
їхнього рідного краю, бо вони 
її не знають, як не знають теж 
справжніх відносин у світі. 
Вони знають тільки те, що їм 
втовкмачили угорські кому
ніста. У Мюнхені заложено бі
бліотеку для освіта й освідом-
леняя втікачів, де працюють 
американські професори, які 
робили в Інституті для Росій' 
ськнх Студій в університеті 
Гарвард. 

Спеціяльне завдання ма«": 
комітет в Істамбулі, у Туреч
чині. Туди тікають люди з 
країн балканських під-совст-

Іван Кедрий. 

ських сателітів і з „південної 
Росії" — тобто з України. Ту
реччина це найближча країна, 
яка може дати їм захист. Під
час втечі до Туреччину втіка
чі мають найбільші труднощі 
і 80 відсотків втікачів гине від 
пострілів на кордоні. Сотні та
ких, що не згинули, прибува
ють без ніяких засобів до 
життя. 

Бюро в Парижічє важливе 
тому, що туди присилається 
для забезпеки найбільше за-
грожених втікачів. Там є спе-
щяльний комітет американсь
ких жінок, який ними займа
ється. 

Повищі згадки це тільки 
пригадка, яка різнрродна бу
ває ділянка рятункової акції. 
Праця мусить продовжува
тись так довго, доки є надія, 
що можна врятувати хоч де
кого. Це не тільки праця, але 
й душевні муки, бо ж мусить-
ся співчувати з нещасними, 
які нераз тратили навіть на
дію на життя. їх треба під
няти душевно й поставити на 
ноги. Тому ця праця є справ
жньою гуманною працею, яка 
рятує нещасних, без огляду 
на національну чи іншу при
належність. 

у ЧОМУ сило НАРОДУ?. 
„В освіті сила народу" — раїнська родова й історична 

луналр на українських зем- традиція. Популяризація ос-
лях гасло від 60 pp. минулого віти серед народніх мас і рідна 
сторіччя аж до вибуху першої [школа переставали помалу 
світової війни. Основана у 
1869 році у Львові „Просвіта" 
стала „матірю українських то
вариств" не тільки тому, що 
від неї почався їхній родовід, 
але передовсім тому, що вона, 
в очах усього громадянства, 
клала своєю діяльністю підва
лини під відродження і силу 
народу. Так було і в Наддніп
рянській і Наддністрянській 
Україні. Короткий період лібе
ральних реформ Олександра 
EL, наступника тупого сатрапа 
Миколи І., сприяв розвиткові 
того культурного руху, що йо
го символом стала петербур-
ська „Основа". Валуївщнна, 
що прийшла на зміну тому лі
беральному курсові та запе
речувала вже навіть право на 
існування українського наро
ду, його назви й мови, видвиг-
нула потребу боротьби саме 
за першу клітину національ
ної культури — рідну школу, 
рідне друковане слово. У та
ких умовннах розквітла теат
ральна побутовщина, як засіб 
плекання культу самої народ
носте. Таксамо у Галичині у-
країнський н а р о д о в ецький 
рух мав своїм найпершим зав
данням освідомлювати маси 
про її окремішність від „єди
ного" російського народу й та
ким чином лучити політичну 
боротьбу проти москвофільсь-
ства із культурницьким піо
нерством. Це був період прос-
вітянщини. 

Але здорове гасло „в освіті 
сила народу" заломилось з 
хвилиною, коли воно почало 
гальмувати політичний роз
мах і казало вести всю політи
ку під кутом здобування дріб
них культурно-освітніх кон
цесій. Тому і Драгоманів і 
Грушевський виступили про
ти тієї просвітянщини, що на 
Наддніпрянщині стала відо
мою під назвою хуторянщини, 
себто засклеплювання україн
ства на хуторах, власності ко
лишніх козацьких старшин, 
де ще сяк-так зберігалась ук-

бути центром уваги всього 
громадянства. Засновані напе-
реломі двох сторіч — ХГХ і 
XX — українські політичні 
партії за і перед Збручем по
ставили українську проблема
тику вже у площині суто-полі
тичній, а не культурницькій, 
а практика виказала, що й 
боротьба за освіту неможлива, 
коли нема сильної політичної 
організації, що кермувала б 
усім життям. Назверхнім до
казом тієї правди була бороть
ба за український університет 
у Львові ще за часів Австрії, а 
назверхнім н а й я с к равішим 
проявом тієї еволюції західно
українських поглядів була 
„музична" обструкція галнць-
ко-українськях послів у львів
ському cenjteri. І тому вже на
передодні першої світової вій
ни просвітянщина була силь
но забарвлена громадсько-по
літичною активізацією захід
но-українського села. 

Створення легіону Україн
ських Січових Стрільців і його 
бої на Лисоні, за Маківку, під 
Семиківцями, над Жовнівкою 
— дали початок новітньому 
українському культові зброй
ної сили. Проголошення укра
їнської державносте над Дніп
ром, бої на вулицях Києва, 
Крути, Мотовилівка, Листопа
довий Зрив галичан, повстан
ня Української Галицької Ар
мії, облога Львова, Чортківсь-
ка офензива, спільний похід 
об'єднаних армій УНР і УГА 
на Київ, чотирокутник смерте, 
зимовий похід і Базар — усі 
ці межові стовпи української 
збройної боротьби створив той 
культ, що його потім свідомо 
й організовано піддержували 
і В-во „Червона Калина" у 
Львові і Клюб „Молода Гро
мада" і Воєнно-Історичне То
вариство у Варшаві і все укра
їнське громадянство. Нема 
жадного сумніву, що цей культ 
збройної сили чимало причи
нився однаково до повстання 
підпільної Української .Війсь-

Трохнм Сесь 

ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ 
(Малий фейлетон) 

Угледівши цей наголовок, 
громадянин Петришин зразу 
відгадав: ага це ж „вони" про 
Національний Даток! Ну й 
завзятий народ і пишуть та пи
шуть — нікуди від них не вті-
чеш! І громадянин Петришин 
ухвалив, — навіть рукою по 
столі стукнув: — першої ж 
п'ятниці висилаю! С п равді, 
треба вже раз виконати свій 
громадський обов'язок! Зреа
лізувати давню постанову! 
Сказано бо: володіти собою — 
це значить володіти світом! І 
Петришин подумав про Укра
їну. Одіслатн тих 10 долярів, 
нехай Національна Рада й 
Конгресовий Комітет нишпо
рять по тих Лейк-Сосах та 
Черчілях, поки не здобудуть 
України. А т а м . . . І Петри
шин усміхнувся своїй давній 
мрії: він привезе на Україну 
свого „Каднляка" і так шиком, 
по-панському, проїдеться ці
лою Соборною: Перемишль, 
Львів, Київ, Полтава, Харків, 
а там — Кубань, Чорномор'я 
— ех, аби лише бензини ста
ло! І Петришин запалився: ні, 
не тільки сам дам, а ще й о-
бійду сусідів, — тих славетних 

патріотів, що лише зійдуться 
— і гайда по чарці! Стукну ку
лаком і скажу; Панове! Спра
ва України ще, в наших ру
ках! Ніхто нам не поможе, як 
ми самі собі не.поможемо! І 
Петришин бачить, як звору
шений Савченко виймає 10 до
лярів, Ганчар У-У, 25, а Гнатн-
шак — 50, — бо купець і биз-
несмен! , -

Але не вдалася п'ятниця 
Петришннові!. Не встиг пере
ступити порогаг як пані до 
нього: ну, переодягайся ста
рий та підемо на штарнацяту, 
до Кляйна. 

— А п о щ о ? . < 
— Як по що? Оленці треба 

плащ, Юрісові г*» черевики. 
— А я ж думав . . . той . . . 

вислати Даток. 
— Дурниці — Даток! Заче

кають! 
Громадянин Петришин щось 

муркнув, але пані Петришнно-
ва заперечень не визнавала. 

І громадянин4 Петришин — 
охляв. Охляв L.. побігли п'ят
ниця за п'ятницею . . . 

Так і в сусідів- не був і по 
столі не стукнув. 

кової Організацій у 20 pp. у 
Галичині, як теж до повстан
ня ОУН з її боєвнм рефера
том у 30 pp. „У збройній силі 
сила народу" стало панівним 
гаслом, а під збройною силою 
уважалось взагалі фізичну 
силу. Наймаркантнішим яви
щем західно - українського 
життя у десятиріччі, що попе
редило останню світову війну, 
була амбіція молодого поко
ління показувати фізичну си
лу якнебудь, аби найчастіше і 
найголосніше, а велика части
на старшого громадянства за
разилась вірою, що тільки ор
ганізування п'ястука може 
врятувати нарід. Ця віра ста
ла, між іншим, підставою до 
створення тези, що треба бра
ти зброю завжди і в усіх об
ставинах, хто П тільки давав 
би, бо воно сприяє творенню 
власної.фізичної скли, — т е з и 

І зовсім невірної, яка теж зазна
ла повної невдачі в зустрічі з 
політичною дійсністю воєнних 
і післявоєнних років. 

Створення УПА і жадібне 
ловлення кожної вістки про її 
дії — це відблиск психологіч
ної постави громадянства, яке 
— бачучи стільки жертв виз
вольної боротьби і ввесь тра
гізм ситуації під „соборною" 
совстською окупацією — хоче 
бачити не тільки саму героїку, 
але й її успіхи. Якими біль
шими можуть бути ці успіхи в 
добі літунських суперфортець 
і атомової зброї, як пропаган
да українського самостійниц-
тва сгред чужинецького світу 
та поглиблювання культу 
безупинної визвольної бороть
би серед рідного громадян
ства?! І тому сьогодні, напе
редодні нового найбільшого в 
історії світу міжнароднього 
зудару, знову рубом стає пе
ред українським громадян
ством питання: „У чому ж си
ла народу?!" І політичний 
глузд і інстинкт народу відпо
відають: В єдності сила наро
ду! В єдності не за розумінням 
наших колишніх просвітян, 
що співали „Де згода в семей-
стві, там мир і тншина", бо в 

Не завжди вдасться якомусь 
народові на протязі короткого 
часу осягнути державну со
борність, ба навіть в загалі 
державність, коли з причини 
різних обставин він її втра
тять. Трапляється й так, що 
частини того самого народу 
навіть не розуміють портебн 
мате соборність і з'єднатися п 
одну могутню самостійну, су
веренну державу. Візьмемо, 
наприклад, німецький народ. 
Бісмаркові пощастило обедна-
тн різні німецькі держави та 
створити одну німецьку імпе
рію тільки в 1871 p., але Авст
рія все ж таки не ввійшла в 
цю імперію, залишаючись са
мостійною державою. До то
го ж частина німецького наро 
ду все ще залишилась у скла
ді інших держав. 

Далі героїчний ірляндськип 
народ, що кількл.сот років бул 

під владою Англії, вже на на
ших очах здобув самостійну 
державу, але не всі ірляндські 
етнографічні землі ввійшли до 
неї, — частина залишилася за 
Англією й до цього часу (Уль-
стер). Подібних прикладів у 
всесвітній історії можна б на
вести ще не один. 

У покривджених народів час 
від часу зявляються націо
нальні герої, вожді, що ведуть 
свої народи до державності й 
обеднання. 

Один із воєнних міністрів 
Франції часів французької ре
волюції і Наполеона, Сегюр, 
між іншим сказав: „Нема ве
ликої людини без великої по
дії". 

Для українського народу 
такою подією сталася в 1917 
р. — революція в російській 
імерії. Вона висунула на У-
країні велику людину — Сн-

мона Петлюру. Чим Далі ми 
відходимо від подій 1917-1921 
p., часів наших визвольних 
змагань за державність, тим 
все більше й більше перекону
ємося, що він був найбільшим 
державним мужем тих часів, 
був правдивий національний 
вождь. Дійсно це була надзви
чайна людина! Снмон Петлю
ра своїм огненним словом бу
див, запалював серця мас, по
ривав їх до боротьби за волю 
Батьківщини. А що найголов
ніше: своїм власним чином 
подавав приклад, як треба 
працювати й боротися, щоб о-
сягнути конечної мети — влас
ної суверенної держави, не 
звертаючи уваги на жадні пе
решкоди, не падати на дусі, а 
сміливо йти вперед до наміче
ної мети. Це була людина ре
альна, а не фантазер, теоре
тик. Він ніколи не забував, 
що живе й діє не в XVU. чи 
XVTII. віках, а в XX. та ще в 
часі великої революції й світо
вої війни. Було чимало ще й 
інших видатних діячів та по
літиків, цівільних і військо
вих, як: проф. М. Грушевсь
кий, Д. Ддрошенко, В. Винни-
ченко, генерал П. Скороладсь-
кий (пізніше гетьман) та інші 
Одначе ніхто з них не зробив 
того, що С. Петлюра. Він від*1 

самого початку й до кінця сво
го життя не зійшов із наміче
ного шляху боротьби за само
стійну, суверенну державу. Ко
ли трагічні обставини змушу
вали його, як голову держави, 
поступитися тимчасово части
ною території во ім'я збере
ження самостійної й суверен
ної держави, він не задумався 
це зробити, хоч і з біллю в сер^ 
ці. Він був свято переконаний 
1 знав, що в слушний час вибо
реться й соборність. Як люди
на, Снмон Петлюра не нале
жав до боягузів. Для великої 
ідеї він і готовий був жертву
вати своє життя і не звертав у-
ваги на небезпеки, що загро
жували йому. Та велика ідея 
була в нього завжди на пер
шому пляні, а власна амбіція 
відсувалася р тінь. Коли в 
кінці 1917 р. уряд змушений 
був податися до демісії, Снмон 
Петлюра, що був тоді головою 
Генерального Військового Ко
мітету Центральної Ради й Ге
неральним Секретарем Вшсь-
кових справ, також уступив 
із свого становища й опинився 
приватною людиною. Він міг 
би, як багато інших, замкну
тися в ображеній амбіції й ві
дійти від громадсько-політич
ної праці та час від часу кри
тикувати новий уряд. Але Сн

мон Петлюра не належав до 
таких. Для нього не було двох 
думок: він мусів діяти, — Ук
раїна в небезпеці. Він був пе
реконаний, що незабаром чер
вона Москва буде намагатися 
захопити Україну та настано
вити там свою владу, яка бу
де виконувати директиви Мо
скви. То ж Симон Петлюра з 
власної ініціятиви приступає 
до формування Гайдамацько
го Слобідського Коша та стан 
командантом його. Вже в січні 
— лютому 1918 р. стримує на 
Лівобережжі підхід армії Му-
равйова на Київ і веде його зі 
станції Гребінка (на Лівобе
режжі) до нашої віковічної 
столиці. Цей Кіш ^ідіграв го
ловну ролю при здобутті арсе
налу в Києві та ліквідації 
большевицького повстання в 
кінці січня 1918 р. 

Пізніше, у кінці 1918 р. та 
1919-20 pp., коли вже був Го= 
ловним Отаманом Армії УНР, 
Симон Петлюра завжди з'яв
лявся на фронті в самих кри-
критчннх моментах і на най-
небезлечніших в і д т и н к а х 
фронту, аби піднести духа 
вшськ. 

Не знаю, чи Симон Петлюра 
служив коли-небудь у війську 
царської армії, бо про це не 
доводилося ні читати, ані чу

та. Тим більша йому слава, 
коли був цівільною людиною, 
бо спромігся в тих тяжких об
ставинах, а до того ж як при
ватна людина, зорганізувати 
не тільки якийсь курінь, а ці
лий кіш та сам повів його в 
бій. Отож, хоч не мав Симон 
Петлюра військової освіти, а 
можливо не був ніколи навіть 
звичайним вояком регулярної 
армії, то в ньому була іскра 
Божа уродженого полковод
ця. Та була це людина скром
на. Він не привласнював собі 
різних титулів регулярної ар
мії, як: генерал, маршал, чи 
генералісимус. 

А чи С- Петлюра був тільки 
українським найбільшим дер
жавним мужем своєї доби, цеб
то 1917-1926 pp.? Минуло 
тридцять років і сучасні події 
в світі доводять, що він був од
ним з найбільших державних 
мужів в усій тодішній Европі. 
Ось у той час відповідальними 
політиками були: у Франції — 
Клемансо, а в Англії — Ллойд 
Джордж. Оці два державні 
мужі фактично керували по
літикою в.Західній Европі, що 
більше: до їх голосів прислу
халися й поза Европою. Про 
інших політиків другорядних 
держав я вже й не згадую. 

Люди пересічні далеко не 

суспільному житті здорових 
націй ніколи нема ні миру ні 
тишини, а брак боротьби є по
знакою маразму. І не в гаслі, 
щоб увесь нарід як один муж 
і одна жінка Хапали в слуш
ний час за зброю і силою гна
ли ворога, бо це утопія, якої 
не змогли зреалізувати своїми 
ідеями „Фолькештурму" на
віть провідники Найбільш зди-
сциплінованого' і 'войовничого 
народу у світі, яким є німці 
Єдність; що даю силу народові 
у такій ситуації, як нині, це 
політичний розум виступати 
назверх єдино, а внутрі не тра
тити енергії на пусту боротьбу 
з вітряками. Кристалізування 
світоглядів і суперництво іде
ологій — це річ творча. Обєд-
ьювання всіх їх найширшою 
плятформою національно - по
літичного „Bipjrto" — це річ 
необхідна. І заступництво на-

борів-, а всього,.того українсь
кої о ііаціональЦо-політичного 
.,Вірую" одним' центром — це 
передумова взаг^л) самого іс
нування, як політичного чин
ники, котрий хоче стати полі
тичним союзником, спільни
ком і партнером. 

Ми не є такі[• розсварені, як 
пре це залюбки говоримо і ми 
самі і ще більше наші вороги. 
І в теорії існує теж в усіх 
українських політичних гур
тах і таборах, об'єднаних На
ціональною Радою чи необ'
єднаних, переконання, що іс
нування кількох „центрів" і 
„репрезентантів" !— це ката
строфа, яка вже,мас свої тра
гічні наслідки в українському 
минулому. Проте У практиці 
ми маємо таки раз-ураз при
клади, як важко опертись спо
кусі виступати назверх в імені 
народу, що не всилі запротес
тувати. 

І ми нині переживаємо влас
не період боротьби за ту силу 
народу, якою є правильно зро
зуміла і правильно проявлю-
вана єдність. Ми знаходимось 
У процесі поглиблювання тієї 
свідомосте серед усього гро
мадянства по цьому боці заліз
ної завіси, однаково серед по
літичної еміграції в Европі як 
серед американсько-українсь
кої громади. Ми не сумніває
мося, що дискусія на тему, що 
таке єдність, яка, саме4 єдність 
має політичне значення і вар
тість, як та єдніств мас вигля
дати у нашій політичній дійс
ності. Ми певні, Цю та диску
сія поглибить політичну дум. 
ку і закінчиться тією перемо
гою здорового глузду, ЯКИЙ 
мусить перемагати у кожному 
здоровому громадянстві. 

дивляться вперед, тай в сучас
ності слабо розбираються, де 
Щ передбачити навіть недале
ке майбутнє. Отже, к о л и с я 
Снмона Петлюри, ясною була 
небезпека від больдиевиків не 

К „ Г і ? Р О П
л

И ' то,ноступовання 

S w ? „ Т а к т и к а відносно болЧше-
виків промовляють за те, що 
в ^ Г ^ а л И ' ЩО це справа 
S S Р о с * Все, мовляв, 
перемелеться й -піде по ста-

(Даіьше буде). 

WTAFVTE У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ ІГАЗЕЇИ, БО ЧАСТЕ 
ШТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ-

ГИ, А ПРОСВІТА-^ЦЕ СИЛА. 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
^ Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. ДЖ. 

Листопадове Свято. 
В неділю 12-го листопада б. 

р. відсвятковаио в нашій гро
маді Зрив Першого Листопада 
в 1918 році. Сцена прикрашена 
великим тризубом, по лівій 
стороні Храм' св. Юра а по 
правій Св. Софії сполучені си
ньо-жовтими лентами промі
нюючими від Тризуба, а перед 
тим жертівннк з горіючим во
гнем за поляглих Героїв. 
Саля Народного Дому при 187 
Фліт ул. „майже" заповнена, 
бо до того „майже" вмістило
ся б ще дві три сотки патріо
тів, що так без вагання кла
дуть душу і тіло за волю Укра
їни, але свосю приявністю яе 
відважились звеличати нашого 
Свята. • ' • 

Святом проводив неструдже-
ний гром. М.- Петришин. По 
відспіванні американського 
гимну о. декан В. Лотович зміс
товною і патріотичною промо
вою отвори^ Свято. Хор ім. Ли-
сенка в першій і другій части
ні програми відспівав „Заквіт
чали дівчатонька" — І. Не-
дільського, лМарш Молоді" — 
В. Третяка, „Вилітали сизі ор
ли" — М. Гайворонського, „Ми 
йдем вперед" — В. Вахняни-
на. — Деклямацію „Лостопад" 
дуже гарно виголосила тутро-
джена молоденька панна Грі-
ца. — „Ой впав стрілець" і 
„Синя чічка" — стрілецькі 

'пісні відспівала, пані К. Mary-
pa мило-звучним, сопраном. 
Святочний реферат виголосив 
проф. И. Дачкевич. — „Засу
муй трембіто",. Я. Ярославен-
ка, „Жита" — А. Гнатишина 
і „Соборна Україна" — М. 
Гайворонського відспівав те
нор п. Е. Камінський справді 
по мистецьки.! — Молоденький 
скрипак В. Гудакевнч відограв 
в'язанку стрілецьких пісень. 

Деклямація '„Духи Львова", 
виголошена п*. І. Мироновичем 
була короною .і прикрасою ці
лого свята. Своєю певністю, 
дикцією і бе>п$ресадною мімі
кою перемінив публіку в один 
слух, а змістові поеми надав 
справжнього містицизму. Свя
то закінчено відспіванням „Ще 
не вмерла Україна." 

Хор під управою проф. О. 
Стецури. Фортеяіяновнй супро-. 
від шг. Л. Осщчука і У. Явна. 

Загальна Збірка зі свята да
ла $238.98, .які по відтягненні 
видатків призначено для Ук
раїнського Конгресового Комі
тету. ' 

Присутній 
, о 

ФОРТ В|.гіі#М, ОНТ. 
День української книги та 

мистецтва 
День 25 жовтня був „Днем 

свята української книги та 
мистецтва". Замаяний дім У-
НА українським і англійським 
прапорами та двома великими 
по-мистецькн виконаними в 
українській та 'англійській мо
вах плакатами. 

На год. 2-гу”попол., запові-
джено урочисте відкриття вис
тавки. Голова святкового Ко
мітету М. Лисий у своїм сступ: 
нім слові говорить про ціль і 
важність сьогоднішнього свя
та і просить до слова мейора 
мста Г. Ведені а потім голову 
Філії УНО Н. Душко. У своїй 
довшій промові мейор міста 

Ведені, заохочує до повторен 
ня виставки в міській авдито-
рії для всіх мешканців міста 

Добре підготована виставка 
та різноманітність, робить ми
ле враження. Всі відділи, які 
були на цій систавці, а саме: 
малярство, книги, журнали га
зети, народне мистецтво, різь
ба і писанки,,українські пош
тові марки і гроші та багато 
цікавих речей дали наявний 
доказ бодай частинію україн
ського духового та мистецько
го надбання. 

Недавноприбулий з Німеч
чини знаний наш артист-маляр 
А. Байрашний, який брав у-
часть у міжнародній виставці 
мистецьких творів ДП в Мюн
хені, перший раз в Канаді ви
ставив 46 своїх малярських 
творів. Перший раз взагалі. 
Форт Віліям мав нагоду огля
дати таку велику кількість 
мистецьких творів! Мистецькі 
твори А. Байрашного дійсно 
заслуговують на увагу і ми по
винні допомогти таким вар
тісним одиницям продовжува
ти- їхню мистецьку творчість. 
Крім того було ще 7 образів 
роботи Д. Клименка, які вка
зують, що молодий маляр-гра-
фік має дані бути добрим 
мистцем. 

Книжковий відділ був бага
тий. Можна було побачити 
книжки від найдавніших часів 
аж до теперішніх видань. Були 
книжки й такі, що рідко де їх 
можна побачити та які мусять 
бути добре бережені для їх 
перевидання. Книжки були по
ділені де революції 1917 р. та 
після революції. Окреме ви
дання було книжок для моло
ді та дітей. Також, були пока
зані всі книжки, які видав У-
ВАН,. 

Була нагода оглянути май
же всі українські журнали і га
зети, • які лише появляються 
поза залізною заслоною. Ці
каво також було оглядати на
ші старі, видання, які виходи
ли на протязі ЗО минулих літ, 
як також перші числа деяких 
українських газет в Канаді та 
Америці, а так само видання 
на Карпатській Україні з її 
світлих днів 1939 року. 
...Відділ.,народного .,мистецтва 

теж був 'досить багатий. Екс
понати своїм кольоритом при
крашували загальний вид вис
тавки. Були речі, які до укра
їнського народного мистецтва 
не мають відношення, але ви
шиті українками в Канаді. Рів
но ж не менш привабливий 
був відділ різьби і писанок. 

Неабияку увагу звертав на 
себе відділ українських гро
шей та поштових марок. Ціка
во було оглядати дві великі 
збірки поштових марок двох 
українських філятелістів — І. 
Панькова з Виннипегу та й . 
Ґлушека з Торонто. Також 
був багатий й цікавий відділ 
І. Української Дивізії (УНА). 
На карті визначений був 
маршрут Дивізії, від. вишкіль-
них таборів аж до табору по
лонених в Ріміні. Були там вій
ськові відзнаки, велика кіль
кість різних фотографій, табо 
рові поштові марки, газети, 
святочні побажання, листуван
ня, матуральні свідоцтва з під
писом кардинала Тіссерана та 
багато інших цінних речей, я-

кі мають велику історичну вар
тість. 

Вечором того ж дня відбув
ся концерт з мистецькими вис
тупами та рефератами. На 
вступі проф. І. Вишинськнй 
виголосив реферат на тему: 
„Українська книжка". Успішно 
пройшли мистецькі виступи, а 
саме: рецитація, Твердий, со-
льоспіви, Г. Підручна і Г. Ган-
чарик при акомпаніяменті К. 
Гвоздецької. Дует О. Мисик і 
B. Кохан при акомпаніяменті 
C. Щепанської, піянове сольо 
Пронич і В. Холодило. На кі
нець концерту хор УНО під 
диригуванням О. Мисик про
співав дві пісні. 

В другій частині програми 
була доповідь чл. Осередку 
Культури й Освіти Т. Кошиць 
на тему „Народна пісня най
більший скарб української 
культури". На кінець своєї до
повіді пані Кошиць дала ін
формації про Осередок Куль
тури й Освіти та матері ял ьн і 
потреби для його розбудови. 
На заклик К. Гладун, присут 
ні зложили 82 доляри. 

Відспіванням українського і 
канадійського гимнів свято 
закінчено. Такі культурні ім
прези приносять нам справж
ню моральну і прОпаганднвну 
користь. 

Ол. Петришин 

НЮ ГЕИВЕН, КОШІ. 
Вистава, на якій треба бути. 

Заходом Української Стей-
тової Організації, яка с Філією 
Українського К о н ґ ресового 
Комітету, буде виставлена дня 
16 грудня в одній з найкра
щих саль міста п'єса „Ніч під 
Івана Купала", з якої дохід 
призначений на політичну ак
цію в справі України. До учас
ти в виставі запрошено Това
риство „Бандурист", яке ви
брало найкращі сили для гри, 
співів і танців. Провід переб
рала п-ні В. Палидовичева, б. 
акторка Українського Народ
ного Театру у Львові.. Оркест-
ра з Ню Иорку гратиме під 
проводом п. Палидовича. На
родні танки будуть виведені 
під проводом п. О. Пни. В пе
рерві виголосить п р о м о в у 
представник Екзекутиви У. К. 
Комітету, що прибуде з Ню 
Иорку. Комітет певен, що це 
гарне діло попруть усі наші 
чесні громадяни з Конетикат 
тагРовд Айлеяд і Шеачусетс. 
За д а л ь ш н м п відомостями 
слідкуйте в пресі. — Комітет. 

ОБ'ЄДНАННЯ КОЛ. ВОЯКІВ 
УКРАЇНЦІВ В АМЕРИЦІ. 

З життя організації. 
Рішенням Установчих За

гальних Зборів з 9 жовтня 
1949 року, що відбулися в Ню 
Норку, засновано Об'єднання 
кол. Вояків Українців в Аме
риці -j місцем осідку Головної 
Управи в Ню Иорку. Установ
чі Збори затвердили Статут 
Організації, в якому точно ви
значена мета Організації. 

На підставі Статуту завдан
ня організації такі: а) „Орга
нізувати матеріальну та мо
ральну допомогу членам" і б) 
„організувати опіку над воєн
ними інвалідами, вдовами, си
ротами та ветеранами". Рефе-
рентура Суспільної Опіки при 
Головній Управі ОБВУА нада
вала одноразову допомогу та 
довготермінову позичку чле
нам і не членам нашої Органі
зації в такому порядку: перес
лано до Управи Українських 
Воєнних Інвалідів у Німеччи
ні $100, переслано до Управи 
Українських Воєнних Інвалі
дів в Австрії $60, надано одно
разових допомог воєнним Інва-
лідам та вдовам в Америці і 
переслано до Европн $485. Ра
зом $645. 

Надано довготермінові по
зички воєнним інвалідам в А-
мериці й Канаді $70. Пересла
но до Европи та видано одно
разових допомог і позичок во
єнним інвалідам і вдовам: Ра
зом $715. 

Вищезгадана ділянка діяль-
ности ОБВУА успішно розви
валася завдяки тому, що ще 
на початку існування • ОБ
ВУА Українські Організації, а 
саме: Інщіятнвно Організацій
ний Комітет кол. Вояків Укра
їнців в Америці з імпрези „Свя
то Перемоги", влаштованої з 
Ню Иорку наприкінці 1949 p., 
передав до фонду інвалідів 
$322.71. З національного фон
ду від Українського Конгресо
вого Комітету передано до фон
ду інвалідів $520. 

Рівно ж відгукнулися свосю 
чималою грошовою допомо
гою місцеві відділи ОБВУА, а 
також окремі члени і не члени 
Організації, що своїми збірка
ми та пожертвами підтримали 
чималою мірою ДОПОМОГОВУ 
акцію ОБВУА. 

Як показують частково по
дані вище фінансові дані про 

І допомогу українським воєн
ним інвалідам та .вдовам по 
голках за 11 місяців існуван-

КОШЧНА ПРАВДА ПРО 
КОМУНІСТІВ В АЗП 

Ню Иорк. — За відомостями 
з нюйорського бюра департа 
менту стейту появилася В" ки 
тайській мові комічна книжеч
ка: „Коли прийшли комуністи! 
Правдива історія з китайсько
го села". — Вона призначена 
для масового розповсюднення 
в Азії як пропаганда проти ко
муністичного руху. Після неї 
підуть інші подібні книжечки 
в серії „Комик Букс", писані 
на американський лад. Є це 
нова програма для посилення 
протикомуні стичної пропаган
ди не тільки через „Голос А-
мернки" але й іншими спосо
бами. На таку ціль признав 
Конгрес у місяці червні $110., 
000,000. У першій книжечці 
з'ясовано образкамя, як китай
ські комуністичні вояки відби
рають мішок збіжжя від ки
тайського селянина. Унутрі 
книжечки китайський учитель 

ня організації ОБВУА ця до
помога досягла поважної су
ми. Вже згадане показує, на 
скільки своєчасною та акту
альною була справа органі
зації ОБВУА. 

Головна Управа ОБВУА ви
словлює сердечну вояцьку по
дяку всім Українським Орга
нізаціям, що ще на початку 
існування ОБВУА відгукну
лися свосю Щедрою грошевою 
допомогою нашій вояцькій 
Організації та всім своїм відді
лам і окремим жертводавцям 
і закликає їх до ще більшої ак
тивносте . й жертвенности в 
справі дальшого зміцнення 
Організації ОБВУА. 

Референт Суспільної Опікп 
при ОБВУА: 

Дмитро Бакум. 
О ВІщчіро:іидеита Албека В. Пар

илі стереже тайиа поліція так як 
президента. Це стало обов'язковим 
після атеитату иа президента Тру-
мана 1. листопада. Барклія стере
гли, коли він вийшов зі шпиталю на 
отворення Конгресу у понеділок. 

розповідає дітям, що сталося 
в його селі, коли прийшли ко
муністи. Історія така, як це ді
ялося на Україні: Наперед 
всякі обіцянки, забирання ма
єтків від багатших, а потім за
гарбування їх для державної 
влади від селян і переміна на 
колгоспи при помочі звісного 

большевнцького терору. Кни
жечку розповсюднюють доки-
що в сторонах вільних від 
большевизму в Азії. 

щ 

• Президент змілів карт* екерти 
на 20-рІчну ,хару тюрми ліотенан-
траї Леонові Плбертові з Иорк, Па. 
ВІН відмовився іти в бій з уваги яа 
загрозливу небезпеку для своєї ком
панії підчас одніс! битви • Кореї. 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК В ЗДА. В неділю, »-го 
грудня ц. p., о 3-ІЙ год. дня в приміщенні Літературно-Мистецького 
Клюбу, 149 Друга Авеню, Ню Иорк, відбудеться доповідь Професо
ра Доктора Володимира Вогуна-Чудннова: МАТЕМАТИЧНІ МЕ
ТОДИ В БІОЛОГІЇ (ВІОМЕТРИКА). — Вхід вільний. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Спілки Українсько! Молоді Америки 

Спілка Української Молоді Америки с зареєстрованою органі
зацією в ЗДА. На це вона мас спеціяльннй дозвіл (чартер). Щоб 
уникнути непорозумінь під час творення нових Осередків, Головна 
Управа СУМА доводить до відома зацікавлених, що справою • їх 
організації мають право займатися лише особи, нею уповноважені. 
Уповноваження можуть бути виставлені при умові попереднього 
домовленая з Головною Управою та отримання від неї копії до
зволу (чартеру) та Програми й Статуту СУМА. 

При цій пагоді, закликаємо всіх сумівців, що прибули а Евро
пн до ЗДА, а ие мають контакту з СУМА, порозумітися з Головною 
Управою. 

Зацікавлених просимо писати на адресу: 
UKRAINIAN AMERICAN YOUTH ASS'N. Inc., 

P. O. Box 211, Cooper Station. New York 3, N. Y. 
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В СУБОТУ, ДНЯ 2. ГРУДНЯ 1950 
о год. 1:30 пополудні 

В ЗАЛІ BOYS CLUB NEWARK, LITTLETON ST 
: відбудуться : 

ЗМАГАННЯ ВІДБИВАНКИ 
(VOLLEY BALL) 

ПЕРЕДЗМАГ ЖІНОК 
У. С. К. Ию Иорк У. С. К. Нюарк 

ОПІСЛЯ ТУРНІР МУЖЧИН З УЧАСТЮ: 
Збірна Українців Y.M.C.A. Philadelphia 
Естонців Y.M.C.A. Camden 

Доїзд з Pcnn Station автобусом Зі або 82. 
Вступ 50 ц. 

УВАГА! г БРУКЛИН, Н. И., І ОКОЛИЦЯ! 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЩОНАЛЬНИИ ДІМ 

• -216-218 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
: влаштовує : 

^ СТРІЧУ НОВОГО РОНУ *=^ї 
В НЕДІЛЮ, 31. ГРУДНЯ (DECEMBER зі) і д и 

Початок в .ft-тій годині ввечорі. Вступ $3.50 
Буде добірна орхестра, вечеря та "noisemakers". Вступні білети 

можна набути.у завідателя Дому до дня 25. грудня 1950. Впов. 
гостей радо привитас — Управа У. Н. Дому в Брукляні, Н. И. 

УВАГА! ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! \ 
' • а * 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІО
НАЛЬНИХ ОРГАШЗАЦШ 

* ” •; міста Елизабет, Н. Дж. 
• : влаштовує : 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В НЕДІЛЮ. 1 ГРУДНЯ 1950 Р. 

в'УКРАЇНСЬКІМ НАРОДИШ ДОМІ, 
2І4-216 Fulton Street, Elizabeth, N. J. 

Початок в год. 3-ій пополудяі. 
Вступ за добровільними жертвам*. 

\ Святочну промову виголосить Василь Мудрий. Україись-
• ке Співацьке Товариство стейту Ню Джерзі виступить під 
і проводом Юрія Кириченка мол. Сольоспів проф-Левиць- І 

кого, співи і деклямації шкільних дітей. \ 
Весь дохід призначений на поміч сингальцям і на • 

f визвольну акцію українського народу. 
> К о м і т е т . 

BfCTf З УКРАЇНИ 
(Нотатки з советської преси) 

УВАГА! НЮ ИОРК ТА ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER з) 1950 р. 

: ::——: відбудуться : :: : 

ВЕЛИКІ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
- ,> 3 £ МИСТЕЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЮТИ МІЖ І 

на площі Arctic Oval (No. 490 Johnson Ave. I plr Porter Ave., Brooklyn) 
Змагання без огляду на погоду. Початок год. 2:30. Крита трибуна. 

Доїзд на площу: ]4th St. Canarsie Line до Morgan Ave, Brooklyn. Звідти 2 бльохи 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. 

КАДРИ ЗАХІДНИХ ОБЛАС
ТЕЙ. 

В перших днях вересня від
бувалася нарада працівників 
трудових резервів і комсо
мольців з училищ і шкіл фаб
рично-заводського навчання 
західних, Закарпатської та Із
маїльської областей України. 
На нараді виявлено, шо в цих 
областях тепер працює 38 
ремісничих залізничних учи
лищ, 13 шкіл ФЗН. Вони нав
чають кілька тисяч юнаків і 
дівчат. Училища і школи під
готовили десятки тисяч квалі
фікованих робітників. 

З короткої нотатки РАТАБ 
про роботу управління трудо
вих резервів у Львові довіду
ємося, що випускники фахо
вих шкіл західних областей в 
переважній більшості виїж
джають за межі своїх облас
тей". До управління вони пи
шуть з Донбасу, Ленінграду, 
Кубані, Сталінграду і інших 
міст СССР. Очевидно, ці міс
ця, які вони повинні б були о-
тримати в своїх рідних місце
востях, займають лентградці, 
сталінградці і і... 

КОЛГОСПНА КООПЕРАЦІЯ. 
Совєтська статистика пока

зує, що товарооборот спожив
чої кооперації в ЖССР у серп
ні, порівнюючи з цим самим 
місяцем минулого року, збіль
шився на 42%. Бавовнянії*; 
тканин продано на 35% біль
ше, шовкових тканий — на 
46%, трикотажних виробів — 
на 39%, шкіряного взуття — 
а 57%, солодощів — на 48%, 
риби — на 45%. Впродовж 
цього місяця сільське населен
ня УССР придбало близько 
500 мотоциклів, 5,500 велоси
педів, 2,200 швейних машин і 
8,400 радіоприймаків. Всього 
товарооборот місяця був біль
ший на 220,7 міл. крб., ніж в 
минулому році. Взявши на у-
вагу подані цифри, можна під
рахувати, скільки г р о ш е їі 
впродовж місяця в и т р а ч а в 
колгоспник (пересічно). Пока
зується, що витрати виносили 
до 15 крб. у цьому році, а до 
8 крб. у минулому. Бюджет 
4 - о с о б о в о ї родини — до 
60 крб. в місяць. А шо ж мож
на КУПИТИ за ті гроші? 

і У. Думка) 

УКРАЇНЦІ МІСТА ФИЛАДЕЛФІЇ І ОКОЛИЦІ! 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ГРУДНЯ 1950 Р. 

о годині 6-тій ввечорі відбудеться 
В САЛІ TOWN HALL, 150 NORTH BROAD STREET 

ВЕЛИКА ЖАЛІБНА МАНІФЕаАЦІЯ 
ДЛЯ ВШАНУВАННЯ ПАМЯТІ ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА УПА 

ГЕН. ТАРАСА ЧУПРИНКИ 
Крім концертової програми, яку виконають найкращі мистецькі сили, будуть промовляти 

визначні американські державні мужі та українські бесідники. 
До масової участи закликаємо все українське громадянство! Вступ вільний! 

Наша масова участь буде найкращим свідоцтвом перед цілим світом нашої націо
нальної едности з Воюючою Україною! Хай того дня не буде ні одного українця — 
українки, що були би байдужі на голос катованих братів в Україні! 

Обєднаннй Комітет Національних Організацій 
м. Фнладелфії. 

ВАЖНЕ ДЛЯ м. ДІТРОИТУ, МІШ., ТА ОКОЛИЦІ! 
Отсїш повідомляється, що 

УКРАЇНСЬКІ ЄВАНГЕЛЬСЬКІ БОГОСЛУЖЕШІЯ 
В ДІТРОПТІ ВІДБУВАЮТЬСЯ кожної НЕДІЛІ 

в каплиці Вестмінстерсько! Церкви при 9851 Гішільтон нул. 
Початок 3:15 нопол. 

Доїзд автобувами Гамільтон або Плимат. 
Проповідус проповідник Української Євангельсько-Реформовл-

ноі Церкви — В. Воровський. Про всі ближчі інформації звертатися 
на адресу: Rev. W. Borowsky, 1141 ОІупя Court, Detroit 2, Mich. 

TeL TO 6-2176 
Всіх зацікавлених щиро запрошується. Приходьте самі та за

прошуйте інших з собою. 
Українська Євангельська Церква в ДІтроіїтІ. 

•̂ S 
УВАГА! НЮ БРІТЕН, КОНН., І ОКОЛИЦЯ! 

СТАРАННЯМ ЛЮБИТЕЛІВ СЦЕНИ 
відограсться два гарні представлення-комедії: 

Сатана в бочці і Депутати до Відня 
В НЕДІЛЮ, 3. ГРУДНЯ (DECEMBER 3) 1950" 

В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ, 5* Winter St., NEW BRITAIN, CONN. 
Початок в год. 6. ввечорі. Вступ 50£ 

УВАГА! ДІТРОИТ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
діловий КОМІТЕТ 

ДЛЯ ВШАНУВАННЯ СВ. ПАМЯТІ ГЕН.-ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 3-ГО ГРУДНЯ 1950 Р. 
В ГОД. 3:30 гасли ПОЛУДНЯ 

В ЗАЛІ НАРОДНОГО ДОМУ ПРИ ВУЛ. МАРПН 
: ::—: відбудеться : :: : 

О ^ ЖАЛІБНА АКАДЕМІЯ ЕЩ 
для вшанування світлої памяті Генерал-Хорунжого УПА ТАРАСА ЧУПРИНКИ, Го
ловного Командира УПА, Голови Генерального Секретаріату УГВР, Генерального Се
кретаря Військових Справ УГВР та Голови Проводу ОУН на Рідних Землях, що впав 

на полі бою з найлютішим ворогом України. 
Академію спонзорус Почесний Комітет, зложений з представників українських 

національних організацій Дітройту й Гемтремку. В програмі беруть участь українські 
та чужинні промовці й визначні українські мистецькі ансамблі та солісти нашого міста. 

Українці! Масовою участю в Академії гідно вшануймо память Великого Сина У-
країнн наших часів, що поляг у завзятому бзю, память духового, державно-політичного 
і військового п-хзвідннка українського народу в часі найлютішого, лихоліття, що наві
стило нашу землю. Нашою масовою участю на Пого поминках заманіфестуймо нашу 
найтіснішу єдність з Воюючою Україною. 

Хай же на цій Академії-маніфестації не бракне ніодного свідомого укряїнця-кн! 
Комітет. 

шшвшюшяшшша^яшшшшшяшшишяшякшяаШшишшшшяяшшшшяшшшшашшшш 



СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 1-го ГРУДНЯ 1950. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДАТОК ЗЛОЖИЛИ: 
(Лісга ч - в часі від і вересня 

до 31 жовтня 1950) 

Вдшаабег: Д-р. М. Шлемкевня $5. 
Нюарк: Осип Білоган $.50.; Люба 

Стофанівська, Волод. Пордннськяв, 
Теофіль Ку.'іьчицькнй. Волод. ОЛІЙ-
ннк, ЮріЛ Макогон, Марія Дурбак, 
Орост Дутка, Mux. Шкільний. Дм. 
Парубчак, шж. Богдан Попоннч. Я-
І'о.лан Бігун, д-р. Степан Янів, л-р. 
0<-нп Лндрушкіп. Петро Чнцик, Ва-
і и.її. ВоробсЦЬ і інж. Любомир Са-
нонка по $10.; Ігор Хома, Волод. 

L Професійні оголошення 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd А\е. . (Cor. 14th St.) N.Y.C. 

І сі. GRamcrcy 7-7697 
(>гтрі ft довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-R;ty. Роздуття 
ЖИЛ ЛІкусмо бел операції. Переводи
мо аналізу кропи для супружинх 
ДОЗВОЛІВ. Офісові години: Що

дня від II) рано до 6:45 нш'чпрі. 
В неділі від I I . до 1. нопол. 

Dr. Med. R. TYLBOR 
51» t a s t 3rd St. (коло 2nd Ave , N.Y.C. 

Tel. GRamcrcy 5-3993 
Внутрішні недуги. PlourOSCOpy, Х-Глу 
Electrocardiography, Analysis 
водимо аналізу юровн для супружнх 

дозволів. 
Офісові години: щодня 1-3 І 5-Я p.m. 

II неділі від 10-2 попа*. 

Дармохвал. д-р. Волод. Стансць-
кнн і Роман Кочержук по $5.; А. 
Змий $2. 

Порт ЛМІІОІЇ: Любомир Ратич 1 
Лина Р а т н і по S2. 

Ню Миркет: Каленнк Лнсюк $25. 
ІІлсйнфнлд: Дам'ян Гсча $10. 
Порт Дакота: Боттіно: Д-р Бог

дан Гордниеькнй $10. 
Ню Порк: Амстердам: Сидір Ко-

марннськнй $10 : Волод. Кравс $5. 
БІНГСМПТОН: Василь Гірннй $10. 
Врошсс: Іван Маланчук $24.; Ми

хайло Волосанськнй $20.; Степан 
Масюк. Тарас Загасвич і Осип Куй-

[біда по $10.; Іван Бульба, Василь 
Стадняк, Омелян Романів, Мнх. 

іГубіцькнй і Ірина Кашубинська по 
$5.; М. КузенКО $1. 

і іруклнн: Володимир Руденсь-

I П О Ш У К У В А Н Н Я у 
В дула- важній справі пошукую 
свою дочку НАСТЮ ЛИТВИН, за-
мужна П Б Т Р И Ш И Н , і брата ЯЦКА 
.111ТШІНА :» села Туре. пов. Броди, 
або Радехів. Галичина. Хто про 
них ЗВас прошу подати до : 

ІВАН Л И Т В И Н 
627 N. 7th St., Philadelphia 23, Pa. 

Д-р M. МАПЗЕЛ 
лікує гострі й застарілі недуги муж
чин І жінок, шкірні, загальне ослаб
лення, нирки й міхур, ревматизм: 

переводить аналізу крони а сечі. 
I Іновірка $.4.00. 

107 Е. 17th St., NEW YORK CITY. 
коло і -тої Кпсню і Юшон Сквер. 

Години: ЩОДНЯ 10—1 сполудня і 
4 7. У неділі ї ї ранку до 1 попол. 

Wm. BORAH 
CHIROPRACTOR 

1 W. 34th SI., New York I, N.Y. 
Cor. 5(h Ave . Room 711 

Mon., Wed., I r i . Only 2 to H p.m. 
Wl 7-8590 Nervemeter 

Пошукую своїх кумів, МИХАЙЛА 
ПАРАНЧУКА, з села Дмнтрі, повіт 

I l tpe- j Львів, який приїхав до Америки в 
11»Ю році, перебував в Hartford, Conn. 
і Springfield, Mass., і MARY GAW-
LUWNA. Хто про них знас, або вони 
самі, прошу зголоситись до : 

JOHN SZELEST 
132-41 Metropolitan Ave , 

Richmond НШ, New York. 
І Іншу кую Володимира ІВАНИЦЬ-
кого, ЯКИЙ перебував у Mackenzie, 
Ontario. Canada. Хто знас про нього, 
або вів сам, прошу писати-

ЯР-ВАСИЛЬ МОЦЮК 
3807 Queen Ave. No. 

Minneapolis, Minn., U.S.A. 
Anita Бурбон (З роду ОАЛАБАИ) 
пошукує, дпорідного брата ІЧ)МА1ІА 
САЛАВАІІ, т о виїхав сюди ще пе
ред першою світовою війною. Хто 
знас про НЬОГО, або він сам, прошу 
зголоситись до: 

ANNA BURBAN 
462 N. Marshal St., Philadelphia 23, Pa. 

Д-Р МЕД. МИКОЛА КУЗЬМОВИЧ 
веде 

ЛІКАРСЬКУ КАНЦЕЛЯРІЮ 
: при : 

173 MIRE ISLAND AVENUE, 
Babylon (Long Island), N. Y. 

Тел.: Babylon 450 
Принимас лл попередним зголошенням (by appointment) 

кий І Ірина Рудснеька по $10. 
Форест Гіллс: Григ. Лещук і Сте
пан І””уцал по $10. 

Бофило: Філія Укр. Конґр. Комі
тету $57.; Мнх. Салднт $10.; д-р. 
Осип Тнмочко $5.; О. Залеський $2. 

ICY і'аі:лвен: Стспанія Жуковська 
— $10. 

Гемстод: Анна Швайка , Іван Ґре-
чин. Микита Савка. Микола Кур-
чак, Григ. Чнкета, Волод. Отець і 
Ростислав Галабурда по $10.; М. 
Курчак, Марія Вучак. Андрій Ду-
шинчук і Мнх. Кирич по $5. 

Понкерс: Д-р: Роман Кщай $10. 
Кінгстон: К. Колсняк $2. 
Мавнт Виріши: Орест Павлів $10. 
Ню Порк Ситі: Марія Ромашко 

$100.; Александер Піщалко $30.: 
Петро Прудиус $36.; д-р. Василь 
Береш $25.; Мих. Прокопів $15.; 
Микола Хоманчук, Антін Савнць-
кий, Іван Собенко, Микола Дани-
лик, Дмитро Борисснко, Мирослав 
Шміґель, Антін Олійник, Іван Кер-
ннцький. Андрій Королик, Осип 
Карпінський. Іван Вітіок, інж. Во
лод. Онишкевич, Роман Сідуляк, 
Ольга Днчкін, Микола Кріль, Бог
дан Вітнж, Микол* Козюпа, Ілля 
Шевчук, Мнх. Флнс, Відд. 206 Про
видіння, Степан Кікта, Вілліям 
Шльос, інж. Роман Раковськнй Ми
хайло Лехіцькнй. Теофіль Кулик. 
Мнх. Пнрськнй, Волод. Залуцькнй, 
Романі Ганкевнч, Евген Ґрсчнло, 
Рудольф Мандзій, Остап Кульба, 
Софія Мсуш. Степан Бульба, Ва
силь Ленцнк, М. Яворськнй, Сте
пан Юрчннськнй, Надія Юрчннсь-
ка, Петро Верба, Теодор Вовчнна. 
Петро Лисенко, Мир. Жарський, 
Степан Шевчик, Іван Головка, Кв-
ген Гречило, інж. Орест Клюфас і 
інж. В. Бопічевський по, $10.; Ка
терина Козопас $7.; Петро Лнпчан-
ський, Олекса Царик, Анастазія 
Петраш, Мнх. Луцик, Петро Луцнк. 
Катерина Гатяк, Софія Головка. 
Волод. Олексюк і Волод. Семенюк 
по $5.; Катерина Козопас $3 ; Р. 
Толюкач $1. 
Н ю Рошель: Катерина Ткач $10. 

Оґденсбурґ: Д-р. О. Волинський 
і Марійка Колодуб по $10. 

Ніскнілл: Олександер Шандруш-
кевич $10. 

Р іджвуд: Петро Шарко $10. 
Рачестер: ЗУАДК-Рачестер $.г>0.; 

Мнх. Снилнк, Дмитро Макснмщн, 
Степан Окрепкнй, Грнг. Кузів, Дми
тро Мельник. Дмитро Горбусь, Ро
ман Харамбура, Дмитро Маткопсь-
кий Микола Макосій, Мнх. Воляк, 
д-р. Василь Жовиіровнч, Іван Бу-
тенко, Петро Лнхошерстів. Микола 
Кропнвницькнй, Олекса Білянський. 
Осип Гримяк, Микола Цнпух. Ма
рія Ківацька по $10.; Василь Куч-
мій $8.; Данило Квасниця, Петро 
Ластович, Волод. Колцьо, д-р. Іван 
Жовиіровнч, Марія Борець і Сте-
паніл Ващук по $5.; Петро Зубриць-

ікнй, Роман Павлічко і Мих: Косте-
]нкж по $2. 

ДОПОВІДЬ 
НЮ ИОРК. — На ширших 

місячних зборах Відділу Об'
єднання б. Вояків Українціп 
в Америці, які відбудуться 2 
грудня, год. 7 вечером в домів
ці прч Другій Евені, ч. 149, ви
голосить полк. Реутів доклад 
на тему „Бій під Базаром, 21 
листопада 1921". Запрошу
ється громадянство. 

Софферн: Степанів Федорика і О-
енп Федорика по $10. 

Снракюз: Мнх. КоСТНК $21.; Кон
стантнії Бусько $21.; Степ, Куль
чицькнй $15.; Мнх. Канні і Індії 
Миколасвнч по $19.', Кат. Клнм. Лу
ка Кіт, Іван Лакуста, Ярослав Дов-
буш. Іван Гннп. Федір Ґннл, Ана
толій Хмельницький, Мнх. Днднк, 
Мнх. Фанок, • Мнх. Дзг.цюх, Іван 
Фрайда, Михайлнна Олійник, Олек
са Кунцьо, Васнлина Рощак, Оме
лян Й. Клюсик, Іван Робак і Мих. 
Кочан по $10.; Дмитро Ткач і Ми
кола Годжак ПО $15.; Теодор Велич 
і Павло П р о д а т и по $6.: Мнк. Клю
сик. Іван Козуб. Анастазія Бодннр, 
Мнк. Ковик, Українські Католицькі 
Дочки, Ілля Камі нюк, Анна Тана-
сишин, Микола Шуль . Іван Гусак, 
Василь Гриннк, Василь Жмур. Д. 
Захарук, Мнрослаь Яворськнй. Пав
ло Пічкур, Тнмко Гриннк, Мих. 
ПастушенчАї, Мнх. Попяк, Степан 
Лсщак, Марія Шмідт, Василь Пет
рів, Онуфрій Ґрнпа по $5.; Пвтрун-
ка Гриннк і Степан Пилипишин по 
$4.; Кирило Бурак $3.; Л. Залець-
кий і І. Копко по $2.; С. Проценюк 
$1. 

Водерплнт: Петро Ковальчнк, I-
ван Урбан. В. Футулуйчук, Олекса 
Спяк, Степан Михасів по $10.; М. 
Завойськнй $ 2 . Н. Д|>евецькнй, Я. 
Вончко. М. Дичко, М. Спяк, Л. 
Крайняк і Ро:іа Байбср по $1. 
Огайо: Акрон: Інж. Юрій Свістсль, 
Олекса Зспко, Кость Зепко. о. Во
лод. Феделеш, Пука Захарннцький, 
Григорій СтаШКІВ, Теодор Баран і 
Укр. Жіноча Лігв (17 Відд. УНС] 
по $10. 

(Дальше буде). 

UKRAINIAN CONGRESS СОМ-
MITTEE OF AMERICA 

P.O. Box 721 Church St. Annex 
New York 8. N. V. 

ВЖЕ ЗАКІНЧЕНО ДРУН 
І НА ДНЯХ ПОЯВИТЬСЯ В ПРОДАЖІ 

ВЕЛИКИЙ 

КАЛЕНДАР 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

СОЮЗУ 
НА 1951 Р. 

т ТІ 

В Календарі, що матиме мистецьку дво-кольорову 
окладнику роботи артиста-маляра М. Бутовича, помі
шено інформації, статті та оповідання поверх 40 різних 
авторів, МІЖ НИМИ: Івана Кедрина, Романа Кунчннеького, 
Л. Леїікого, .1 . .Києва, Я. Падоха, О. Тарнавського, М. 
Островсрхн, В. Варки, Л. Ясінчука, проф. М. Міллера, 
М. ИцНРДІлка, І. Смолія та багатьох інших. Цей Кален
дар своїм змістом і виглядом цілком заслуговує на те, 
щоб стати настільною книгою кожної української ро
дини. Но зважаючи на великі кошта Друку, ціна Кален
даря тільки ОДИН ДОЛЯР! 

Тому, що тираж Календаря обмежений, шпиліть вже 
сьогодні свос замовлення (разом з належитістю) до : 

SYOBODA 
Р. 0 . BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 

Michael Turansky 
Manufacturing Furrier 

REPAIRING ••>!• 
***** *^REMODBtlNO' 

STORAGE 
115 WEST 30th STREET, 

New York 1, N. Y. 
LOngacre 5-6670 

Український ЮВІЛ Е Р 
ІВАН СЯРЧІШСЬКИП 

має на продаж всякого рода го
динники як мужеські -пік і жіно
чі. У него можна дістати ~ріжно-
родні перетині 1 шлюбні обручки, 
столове срібло, а також трн:іуби 
в дуже гарному виконанні. Ціна 
дужо приступна, а для НОВИХ 
іміґрантів спеціальні п и л с і : ш і . 
Адреса: 

ШАІІ СЯРЧИНСЬКИП 
2928 Poplar St., Phila ЗО, Pa. 

Tel.: ST : 2-7602. . 

ЧЕРГОВИЙ ВЕЧІР В Л. М. 
КЛЮБІ 

Ню Иорк, ЗО. листопада. — 
З Літературно - Мистецького 
Клюбу повідомляють, що чер
говий вечір в Клюбі відбуде
ться, як звичайно, в п'ятницю 
1-го грудня в год. 7:30 ввечо-
рі в новій домівці при 149 2-ій 
Евеню. На цьому вечорі висту
пить проф. В. Перський з до
повіддю про „Лебединий спів 
Драй-Хмари". 

Г.ІЛОРУСИ ВШАНОВУЮТЬ 
РІЧНИЦЮ СЛУЦЬКОГО 

ПОВСТАННЯ 
Ню Иорк, ЗО. листопада. — 

Місцевий відділ Білорусько-А-
мериканського Об'єднання — 
влаштовує Академію для вша
нування 30-річчя Слуцького 
Народного Повстання. Акаде
мія відбудеться в залі при 123 
2-гій евеню в суботу 2-го гру
дня в год. 5-тій ввечорі. 

„УКРАЇНСЬКА НАРОДНА 
ПІСНЯ" 

На ту тему матиме доповідь 
д-р К. Кисілевсьісий (цикль 
доповідей НТШ) в неділю 3-го 
грудня, година' 5, у великій 
салі Літ. Мист. Клюбу під ч. 
149 Друга Евеня, Ню Иорк. 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ |) 

У К Р А Ш С Ь К Н П МІД на свята, па 
йовий і липовий. Виснласться в од-
но-літровнх шкляиих слоїках. Ціна 
1 л. з а доляра. Смак знаменитий. 
Мід ніколи не стояв у бляхах. Нале-
жнтість враз з пересилкою виспла-
«:ться по одержанню пакунка. Пи
шіть сейчас. STEPHEN NAY DA, 28«/2 
N. Division St., Auburn. N. Y. 

чистий МІД 
продають українські пасічники 

Созонт Бзсико І син 
5 фунтова бляшана банька з а $1.50 

з пересилкою. C.O.D. не висиласмо. 
S. BZENKO and SON 

R. З, Box 5, Rochester. Mich. 

NEW YORK and NEW JERSEY 

АСЕКУРАЦІЯ 
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 асекуруємо 

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

та продажі і купна домів, принимасмо в нотаріальнім 
Бюрі Стефана Ковбасиюка. 

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 3, N. V. 

*ото-сгхлю 
Маигатаи Н ю Hops . (2 кімнати і 
кухня-партер) до виступлений за 
380 дол. Приміщення 'надасться на 
лікарську канцелярію і т. і. Зголо
шення OR 4-9250 від, 6-8 ввечорі. 

ІW00DSIDE MEMORIAL 
і П О Г Р Е Б О В Е З А В Е Д Е Н Н Я 

І ВОЛОДИМИР РАПЦА, 
погребовий керівник 

Одинокий український погребиик 
В ШОЛІ 'КУ 

Вигідний Доїзд 
Buses 13 (Irv.: Center), 18 
Ч Е М Н А І ГІДНА, ОБСЛУГА 

617 BROADWAY 
(At Elwood Theatre) 

NEWARK І, N. J. 
| Humboldi 3-4817 

ЛИСТУВАННЯ РЕД1КЦП 
E. C , Ню Порк, II. П. — Я.< 

можемо МІСТИТИ „зара.і", КОЛИ 
інші дописі ждуть на свою 
чергу по п'ять тижнів? Про 
доповідь подамо окремо. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. К. СОЮЗУ 
ПАТЕРСОН. И. Д Ж . — Місячні 

збори Той. їм. Тараса Шевченка , 
від. 94, в ідб/дуться в суботу, 2-го 
грудня, в год. 7:30 ввечорі на 100 
Маркет Стріт. — І. Бурнас. 

Ш И Ш К 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 ски-
тальщини та інших країв. 

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

НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА. 
S. KOWBASN1UK 

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

I I E I f АМБОИ. H. Д Ж . Той. За
порозька Січ, від. 155, пода<; до ві
дома' всім членам, що річні аборн 
відбудуться 8. грудня, точно в год. 
7. ввечорі, в галі Народного Дому. 
Проситься всіх ЧЛЄНІ.В прибути, бо j 
будуть важні справи до полні-о-1 

дження. Контрольна комісія і Інші 
[урядники здадуть звггн 3 цілорічно- і 

діловодства. Ріпнож буде вибір 
уряду на рік 1951. Донгуючнх чло-і 
нів проситься вирівняти Свої залсг-І 
ЛОСТІ. Нових членів до Товариства! 

'. Н. Союзу будемо вписувати белі 
оплати вступу. За уряд : І, Буд-І 
няк. п р е д е ; І. Kfaxap, кас.; м . Чу-
мер. секр. 

3. БЕРЕЗОВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБИИК 

У П Р А В И Т Е Л Ь 

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

New York^^N. Y. 
Phone ALgonquln 4-5741 

Дві нові В модернім кохьовіиь-
вім сталю вяашшф. 

Першорядна обслуга • yclz по
хоронах без різниці мавткового 

стану. 

ІВАН БРОІЦАК, вотар. 
'VWWVyyw^vVWv»#yVVWM4A>li^ 

НЕЗВИЧАЙНА 
НАГОДА 

ВЛАСНОГО ВИРОБУ 

КАПЕЛЮХИ 
з найліпшого фільцу. 

ВЩ $3.95 
Відноялясмо куплені 

у нас калелюхв. 

ИРОДАСМО ШОВКОВІ КРАВАТКИ, ПАСИ 
І ІІІГЛКИ. 

^ " • • V -/•• ' : . . 
• , : - ^ і ' І Ч / . , • •-. ."і !Ь1 

Lytwyn &Lytwyn 
UKRAHlfAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Обслуга 1Д0ра і Чесна 

Our Services Are Ayoiloblo Anywhere 
in New*Jervcy 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY 

ESsex 5-5555 

КУТИ Ч Л E MOM УКРАЇНСЬКОГО і 
НАРОДНОГО СОЮЗУ, ЗНАЧИТІ.! 
НАЛЕЖАТИ ДО ТАКОЇ ЗАПОМО
ГОЮ! ОРГАНІЗАЦІЇ. ЦЮ ГЮВУ. 
ХОВАНА НА ПЕВНИХ. ТРІВКИХ U 

СОЛІДНИХ ОСНОВАХ 

При кунні 

ЧИТАЙТЕ НОВУ КНИЖКУ ПРО УПА! 
і . СТЕПАН ХРІН 

ЗИМОЮ В БУНКРІ 
(Спогадн-хроніка з 1917-18 pp.) 

Під цісю іпгзвою Видавництво ,.До ЗброГ' видало у восьму річ
ницю повстання Української Повстанської Армії спомини, написані 
в повстанському :інмовому бункрі в Україні к о м а н д н и м Тактично
го Відтинка в УПЛ-Знхід, (ТГПІІНОМ Хріном. 

Нова книжка про УІ1Л, — цс документ Із жорстокої дійсності! 
в Україні, це відблиск героїчного життя одного повстанського 
бункру на українських землях. 

Книжка обіпмаг. 140 сторін друку І коштуо 1..V) дол. Книжку 
внсиліюмо тільки за попереднім надісланням пхлпен! 

Замовлення на книжку слати на адресу Представництва Н-іш 
„До Зброї" в ЗДА: 

YAROSLAW KLYM, 114 East 11th St., NEW YORK 3, N. Y. 

гарний новорічний нрімгнт від нас 
;і.ія прикраси дому. 

(Говорило по українськії) 

DUNLEY HAT SHOP 
14 ST. MARK'S PLACE, NEW YORK CITY 

(Між 2-ою і .4-ою Квсніо.) 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й П О Г Р Е Б Н И Х 

заряджуе погребами по 
ціні так низькій як 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

$150 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker & Embalmer 

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

Telephone: GRamcrcy 7-7661 

НОВИНА! 
Вндавніщтво Української Православної Церкви в ЗДА. 
НАСТУПНИМИ ДНЯМИ ПОСТУПИТЬ НА ПРОДАЖ 

В Е Л И К И Й І Л Ю С Т Р О В А Н И Й 

УКРАЇНСЬКИЙ* ПРАВОСЛАВНИЙ 
КАЛЕНДАР НА 1951 РІК 

Ціна один долар. На С. О. U. нг виснлаьтьсл. 
Аді>сса для замовлень: 

CALENDAR ОЕ THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH 
334 East 14th Street, New York 3, N. Y. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ И О Г Р Е В Н И К 

Завнмасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
Td. ORchard 4-2568 

ТАРЗАН, ч. 2483. Джена щез a t 


