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УаіЙНЕННЯ ЦІН НА 
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ 

ВВШННҐТОН. — Повертаючи 
до засади з другої сві: . 
війни, Бюро Стабілізації Цін 
проголосило, що з 1 жовтня 
буде введена однородна ціна 
харчових продуктів у різних 
околицях ќрацій. Це розпо-
рядження стосується до біль-
шоі частини 500,000 харч, шх 
крамниць („гросері сторс") по 
всіх закутинах Злучених Дер-
жав. Таким способом Бюро 
Стабілізації Цін надіється да-
ти знати господиням, що ќу-
лупоть харчі, яка ціна в доля-
рах і центах головних харчо-
вих продуктів, .що продають-
ся по склепах, а теж звільни-
ти власників крамниць від об-
числювання, яку ціну він мас 
накласти на різнородні пред-
мети, що `появляються- у їх 
крамницях. Бюро Стабіліза-
ції Цін називає це „програ-
мою громадського настанов-
лення цін". Досі вивробова-
но цей план в околицях 
Джексонвіл, На Флориді, Фар-
ѓо, Норт Дакота і Фресно. у 
Каліфорнії. Досвід виявляє, 
що як продавці так і покупці 

І задоволені з цієї методи. Те-
пер прийде черга на такі се-
редовища, як Ню Иорк, Ші-
каґо й інші міста, щоб освідо-
мнти покупнів з ціною хар-
чових продуктів і не допуска-
ти до довільної їх зміни. Бюро 

І каже, що яких . 5,000 родів 
‚харчів будуть мати точно на-
I значену ціну і покупці ке бу-
t дуть мандрувати з одної крам-
іннці до іншої, щоб провірнти, 
де можна купити дешевший 
продукт. 

Незалежно від розпоря-
дження про одноцільність цін 
в „гросернях", уряд проголо-
сив найвищу ціну на різно-
родні сталеві вироби після на-
ладнання страйку в стале-
варнях. Ціни в продажі під-
вищеио згідно з ПІДВНШКОЮ 
цін на кожну тонну випроду-
кованої сталі висотою 4.7 від-
сотків, що в практиці винесе 
по $5.в0 від тонни. Звільнен-
ня нових авт від урядових цін, 
не вплине на зміну дотепе-
рішиіх цін, бо вже давніше 
вони не доходили до найви-
щої точки, назначеної уря-
ДОМ. . 

ТРУМАН ВИБИРАЄТЬСЯ В ПОДОРОЖ 
НАВКОЛО СВІТУ 

„ЗДА" — СЕНСАЦІЯ В СТОЛИЦІ ЮГОСЛАВІЇ 

Вашінгтон. — Нед Россел, 
кореспондент „Н. П. Гералд-
Трибюн" довідусться, що пре-
зидент Труман плянус „подо-
рож довкруги світу" разом зі 
своєю жінкою після того, як 
скінчить своє урядування в 
Білому Домі, 20- січна 1953 р. 
Це був би перший вислуже-
ннй американський президент 
від часів Теодора Рузвелта, 
що пускається в світову подо-
рож після викінчення свого 

формацій з першої руки для 
переконання; як ця точка 
представляється в практиці. 
Таким способом Труман по-
їхав би аж до Середнього Схо-
ду й Азії. Крім того він ба` 
жав би собі відвідати високо 
розвинені країни Европи, у 
яких на підставі його вирі-
шень `прийшло до відбудови, 
господарства й добробуту, й 
на віднову оборони від мож-
ливої совстської агресії. Тру^ 

урядування. Дата виїзду в до-1 май був в Европі ще під 'час 
рогу ще не встановлена, ані І першої світової війни як аме-
теж не назначені країни, які j рнканськяй вояк, а опісля в 
він мав би відвідати. Одначе і 1945 р. був на нарадах у 

Підготовка до конвенції Американського 
Легіону в Ню Йорќу 

Ню Иорк. — Красва квар-
тйра Американського Легіону, 
тобто головної організації ве-
теранів американської армії з 
першої й другої світових воєн, 
перенеслася до Ню Иорку, 
щоб поробити всі приготуван-
ня до конвенції, яка почина-
сться найближчої неділі і трн-
ватиме до четверга 28 серпня. 
Як звичайно, конвенція охо-
плюватнме велетенську про-

а також і похід вулицями мі-
ста, який вважається верш-
ком маніфестації А. Легіону. 
Квартира приміщена в готі лі 
Статлер. Тамі складаються 
різні комісії й підкомісії, а 
теж приготовляються резо-
ції, які. матимуть важливий 
вплив на американську полі-
тику. Обидва кандидати на 
президента, тобто ген. Айзен-
гавер і губ. Стівенсон виго-
лосять на конвенції привітні 

'промови. -

18,000 робітників у Гудріча вийшли 
на страйк 

Сінсінаті. —= Юнія Юнай-1 коло фабрик Гудріча в Сінсі-
тед Роббер Воркерс. що об'-Інвті, в Каділяк, Міш., в Мая-
сднюс робітників у фабриці j мі. Окла., Кларксвіл, ' Тенн 
гумових виробів Б. Ф. Гудріч 
в цілій країні, викликала на 
страйк 18,000 .робітників в 
тутешній фабриці. Перегово-
ри між- керівництвом підпри-
смства в Акрон і юнісю за 
бічні користи в додатку до 
повної платні, велися десять 
тижнів й не принесли успіху. 

Маріон, О., Ріверсайд, Н. Дж., 
в Лос Анджелес. в Овк, Па., 
і Тускалуза, Ала. Голова 
юнії каже, що Гуд'річ запро-
понував підвищќу на 10 від-
сотків на годину, як і інші 
підприємці гумових виробів, 
одначе страйк повстав не за 
ию підвишку, а за нестерпні 

своїм приятелям Нін виразно 
заявив, що мас на меті подо-
рожувати як приватний гро-
мадянин. Зокрема він хотів би 
відвідати країни, що дістають 
допомогу з Америки на під-
ставі точки Четвертої з його 
інавгураційної промови в 1949 
р. Він бажав би засягнути ін-

Потсдамі, одначе він особнс-
то зазнайомлений з великою 
кількістю європейських про-
відних державних мужів то-
му, що вони приїздять до Ва-
шннгтону і з ним розмовля-
ють. Він теж мав нагоду від-
відати країни Південної Аме-
рикн. між ін. Бразилію. 

Червоні обвинувачують війська ОН у вжи-
ванні зброї „напалм`'- проти населення 

Вашингтон. — Нова хвиля з Кореї ніколи не вживали 
пропаганди червоних проти напалму проти населення", 
союзників, а зокрема проти Навпаки, завжди, коли атаки 
військ ЗДА в Кореї виявилась повітряних сил були скеро-
в обвинуваченнях в уживанні пані на пункти, що лежали в 
зброї зі згущеної бензини безпосередній близькості до 
„напалм". Обвинувачення ці населених місць, то населення 
супроводяться наќйми ж са- ! отримувало попередження, 
мнми пропагандивнимп пояс- j для того, щоб мало можли-
нюваннями й лайкою, якою вість відійти з загрожених 
визначалась недавня пропа- місцевостей. Представники на-
ґанда щодо уявно вживаної в j земної армії також запевнили, 
Кореї бактеріологічної зброї 
та газів. Нові закиди розпоча-
лнся у передаваннях пекін-
ської виснльні та в повідом-
леннях нюйоркського часопн-
су , Д н Дейлі Воркер". При-
пускальва мета нових закн-
дів, це настроїти населення 

що вогнемети були вживані 
під час Корейської війни ви-
ключно проти військових об'-
сктів. Вогнемети почали вжи-
вати, з сумнівним успіхом, ще 
під час першої світової війни. 
Під час другої світової війни, 
вогнемета вживано у боях на` 

південно-східньої Азії проти земних проти японців та під 
ЗДЛ. ПОСЌІЛІЌЙ найбільший ' час налетів на центри япон- ^ д щ с т у щ ц о т ь , від принципу І 
нати'ск в обвинуваченнях кла-.'ської військо'вої промпсловос- — - TfTr^ TVftrro'7'ПІаітїґ.іл fii'nu'nv;i_ і натиск в обвинуваченнях кл'а-'̀ і ської військової промислбвос^ 
деться на те, що ніби ця зброя ти. Поширено кори'стування 
вживається проти цивільного непалмом вже тепер, у боях 
населення. Одночасно такою; в Кореї, куди було переслано 
пропагандою Совсти намага-117 мільйонів фунтів цісї речо-
тимуться вплинути на диску-! вини, що уп'ятеро перевищує 
сію в Комісії розбросння, що І кількість, що була вжита під 
діє в ОН, на працю якої Co-' час останньої війни. Вживан-
встн звертають велику увагу, ня напалму провадиться ду-
У відповідь на комуністичні' же обережно й виключене на-
закиди, діючий шеф шта'бу віть помилкове скеровання 
повітряних сил ЗДА оголо-1 його нищівности на мирне на-
снв. що „повітряні сили ОН селения. 

Юнія поставила пікетчиків' умовини праці. 

Уявна атомова бомба буде скинена на 
Тайме Сквер у Ню Йорќу 

при 82 вулиці. Вона мала б 

Свідок невільничої праці за залізною 
заслоною 

У 

Ню Иорк. — Артур В. Ва-
ландер, директор міської ци-
вільної оборони, подав до пуб-
лучного відома, що осередок 
міста Ню Иорку, звісний як 
Тайме Сквер, стане місцем 
важливого оборонного діяння 
то`му, що в цій околиці мас 
впасти уявна атомова бомба 
між ѓод. 7:45 і 8:00 ввечорі 
дня ЗО вересня. Планується 
удаваний вибух атомової бом-
бн у висоті 2,500 стіп над 

викликати цілковите зннщен 
ня в промені пів милі, завалю 
ючи доми, вбиваючи людей, 
викликуючи пожежі й тим по-
дібні нещастя. Тайме Сквер 
лежав би тоді на краю осеред-
ку нещастя, й тому' там бу-
дуть готові найрізнородніші 
засоби для рятунку локаліче-
них, для гашення вогнів, для 
вивожений вбитих і ранених 
і для керування рухом в часі 

шляхом Рівер Сайд Драйв ' рещастя 

СПВЕБС0Н ЗАКЛИКАЄ ВСІХ 
ВИБОРЦІВ ДО РЕЄСТРАЦІЇ 

Шікаґо. — Кандидат на 
президента від Демократич-
-ної партії, губ. Адлей Е. Сті-
пенсон, приїхав сюди з 
Спрингфілду для порозуміння 
з працівниками, 'що склада-
ють пляни й`ого кампанії. Не 
зважаючи на свої особисті чи 
партійні цілі, він видав за-
гальний заклик до. всіх гро-
мадян, управненнх до голосу-
пання, щоб вони в першу чер-
гу пам'ятали на право й обо-
в'язок реєстрації себе як вн-
борців. бо Інакше вони не 
зможуть віддати свого голосу. 
Він пригадав, що в 1948 р. 
ледвн половина громадян бу-
ла зареєстрована. Він каже,, 
іцо тоді віддано 46,000,000 го-
лосів, отже на три мільйони 
менше ніж було в 1940 p.. хоч 
кількість населення в міжчасі 
зросла, а не змаліла. „Свідомі 
американці о'бндвох партій ; 

хочуть, щоб їх уряд був! 
справжнім ^нкродним урядом, j 
а не тільки урядом тих. що, 
п о т р у д яться голосувати." 
пригадував Стівенсон. ' 

З Денверу, в стейті Колора-
до, де приміщена квартира 
республіканського кандидата, 
ген. Айзенгавера, звідомля-
ють, що туди приїхав вели-
кий прихильник Айзенгавера. 
сенатор Пенсилвенії. Джеймс 
Г. Доф і в розмові з корес-
пондентами виявив радість з 
з того, що Стівенсон, в листі 
до „Ореґон Джернал" з мнну-
лого тижня дав відповідь на 
запит, чи він ‚‚прочистить не-
поладки у Вашингтоні". Пов-
торяючн слово „безпорядки", 
Стівенсон твердив, що треба 
порівняти те, що він застав 
у своїм стейті з цим, що піс-
ля він як губернатор осягнув. 
З цього слова робить Доф 
зброю проти Стівенсона, ка-
жучи, що він признає, що в 
Вашингтоні існують безпо-
рядки, за які відповідає Дсмо-
кратична партія. — Серед де-
мократнчних кіл у Вашинг-
тоні назріла думка, щоб у. за-
саді виборчу кампанію пере-
водив Стівенсон. а президент 
TpyjsaiJ щоб тримався в тіні. 

Ню Иорк. — Безсумнівний 
свідок непосильної рабської 
праці, що її поширили росі я-
нн й на сателітні держави, це 
Іван Плугар, що прибув саме 
до Ню Иорку. Плугар сам був 
висланий на 15 років до ура-
нових копалень в Чехії, звід-
кн йому пощастило втікти. 
Втікач, що виглядає значно 
старше від своїх двадцяти 
п'яти років оповідає про зві-
ринні норми, що їх треба ви-
конувати голодним в'язням, 
які часто працюють по 16 го-
дин на- добу в копальнях 
округи Горні Слявіков. У цих 
копальнях працюють десятки 
тисяч політичних в'язнів, що 
їх пильно стереже не тільки 
численна озброєна охорона, 
але н безліч таємних нагляда-
чів, що їх комуністи набира-
ють з-поміж кримінальних 
злочинців. З копалень, де 
працював Плугар, кожних 
чотири дні відходив в Росію 

транспорт півочищеної урано-
вої руди. В'язні не мають лі-
карської опіки й свідок, що 
мав 102 ступені гарячки не 
міг допроситися лікаря. Хво-
рих звичайно пересилають до 
інших копалень. Знущання і 
приниження в'язнів, — що-
денне явище в рабських табо-
рар. Невеличкій групі в'язнів, 
що в ній знаходився свідок, 
вдалося втікти уночі в вересні 
1951 року. Тунель, де вони 
працювали, знаходився лише 
двадцять дві милі від кордону 
західньої Німеччини, проте 
в'язні цей шлях перебороли 
за вісім діб, бо посуватися 
могли лише уночі. Вже біля 

j самого кордону, прикордонна 
сторожа зловила одного з їх-
ніх товаришів. Інші з групи 
Плугаря ще перебувають в 
Німеччині. Сам Плугар діста-
не туѓ можливості продовжу-

I вати свої правничі студії, як 
І бувший студент університету 
в Брні. 

Плян переселювати європейців 
Женева. — Виготовляють 

пробний плян для" переселен-
ня європейців у заморські 
країни. Його приготовляс ав-
стралійський міністер імігра-
ції Гаролд Голт і заступник 
директора Міждержавного Ко-
иітету для переселення П'ер 
Якобсен. Новий плян пред-
бачас, що треба опікуватися 
переселенцями не тільки до 
того часу, коли іміґрант всту-
пить на землю нової країни, 
але й пізніше, аж до тісї хви-
лннн, коли переселенці змо-
жуть врости в господарку но-
вої батьківщини. Австралія 
стримала іміграцію до свого 
континенту, бо є труднощі з 
тими імігрантами, що вже 
приїхали. Проектують пересе-
лити кількасот європейських 
(юдин до Австралії і ними о-
пікуватпся так допго, аж доки 

Населення БІлгороду, столиці Югославії, розхапує видаваний 
Міжнародною,. П{№совою Службою Державного Департамеіі-
ху в сербсько-хорватеькін мові журнал „ЗДА" — Злучені 
Держинн Америки. Ввіч`ь наклад в кількості 27,000 прнмір-

ників був розкуплений впродовж 48 годин. 

ПЕРЕГОВОРИ В КОРЕЇ УЗАЛЕЖНЮЄТЬСЯ 
ВІД ВИСЛІДУ НАРАД В МОСКВІ 

Токіо. — Після нової одно-
тижневої перерви в Панмун-
джом відновлено вчора пере-
говори аліявтськнх і комуніс-
тпчннх представників в спра-
вѓ перемир'я в Кореї, з малими 
виглядами на те, щоб можна 
було переломити існуючу вже 
від кількох місяців „мертву 
точку" суперечностей щодо 
виміни полонених, на якій і 
зупинилися розмови. Комуніс-
ти, як відомо, домагаються 
примусової репатріації всіх 
полонених, тоді коли ліянтн 

щоб репатріяцісю булн'охо-
плені тільки ті полонені, які 
самі собі того бажають. Те-
пер, у зв'язку з кйтайсько-со-
встськими нарадами в Москві, 
висловлюється переконання, 

що від внсліду тих нарад мо-
же залежати й дальша доля 
переговорів та загального рои-
витку в Кореї. В дипломатнч-' 
них і військових колах перед-
бачують такі три можливості 
дальшого розвитку в Кореї, — 

.`алежно від рішень в Москві: 
1. Комуністи можуть рішити 
зірвати переговори в справі 
переми'р'я та відновити в Ко-
реї війну на повну,скалю, по-
дібно, як це вони зробили під 
час громадянської війни в Ки-
таю в 1946 році. Участь китай-
ськнх і совстських військових 
представників в нарадах в 
Москві вказує на таку мож-
ливість; 2. Червоні політики в 
Москві можуть рішити, щоб 
переговори продовжувалися п 
безконечність та творили для 
них пропаганднвне форум, — 
аж доки- вони не буду^ь го-
тові і рішені прястуаятн до 
здійснення . своїх плянів на 
завоювання світу; 3. У внпад-
ку, 'коли б Москва потребува-
ла китайських „добровольців" 
на започаткування нової агре-
сії, або не бачила дальших ко-
рнстей з війни в Кореї, вона 
могла б рішитися на евенту-
альний новий компроміс та 
успішне завершення перего-
ворів в Панмунджом і на пе-
ремнр'я в Кореї. 

ПРОБЛЕМИ АЗІЇ Й ЕВР0-
ПИ ПРЕДМЕТОМ НАРАД 

В МОСКВІ 
ПРЕДСТАВНИКИ ЧЕРВОНОГО КИТАЮ П СОВСТ-
СЬКОГО СОЮЗУ О Б Г О В О Р Ю Ю Т Ь ПОШИРЕННЯ І 

ЗАТІСНЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ 
С П І В П Р А Ц І . 

Москва. — В понеділок 18. 
серпня комуно-китайська де-
легація, зложена з 14 осіб та 
очолювана прем'єром і міиіст-
ром закордонних справ Чоу 
Ен-ляї. почала тут перегово-
ри з представниками уряду 
Совстського Союзу, предметом 
яких с загальні проблеми А-
зії та Європи та поширення 
і затіснення політичної, війсь-
кової і господарської співпра-
ці між цими двома комуністи-
`чннмн великодержавамн. Го-
ловні наради ведуться між кн-
тайським прем'єром та заступ-
ииками прем'єра Совстського 
Союзу В. Молотовои і А. І. 
Мікояном та маршалом Бул-
ганіиом. тоді, коли інші кому-
но-китайські і совстські пред-
ставникн обговорюють подію-
биці пеіюданих їм справ. В 
дипломатичних колах вважа-
ють, що на порядку нарад а 
Москві будуть такі головні 
проблеми: 1. Корейська війна 
та можливості її дальшого 
розвитку — перемир'я, або по-
ширення; 2. Загальні пробле-
мн китайсько-совстських від-
носнн на Далекому Сході в 
світлі японського договору із 
західними державами та кн-
тайсько-совстське становище 
до того договору і до Японії; 
3. Положення в Південній А-
зії, можливості війни в тій ча-
стині світу та відношення Со-
встів і Китаю до Індії; 4. Про-

блеми дальшого розвитку в 
Европі, можливості війни на 
європейському континенті та 
совстсько - китайське відно-
шення до Німеччини; 5. По-
ширення програми індустрія-
лізації Китаю та совстської го-
осподарської і технічної уча-
сти у виконанні тої програми`, 
6. Подробиці передачі Китаєві 
чангчунської залізниці та 
Порт Артуру, що згідно з со-
встсько-китайськнм договором 
з 1950 року повинно наступи-
ти вже в цьому році. В ди-
пломатичних колах зокрема 
приділюсться велику увагу 
здогадам, що предметом тепе-
рішніх совстсько-китайських 
нарад є вже не тільки пробле-
мн Азії, що їх покриває дого-
вір з 1950 року, але теж про-
блеми Европи та інших час-
тнн світу. Зок{)ема звертається 
увагу, що в нарадах беруть у-
часть численні представники 
зб{юйних сил обндвох країн. 
Представник державного де-
партаменту у Вашннґвоні за-
явив, що американський уряд 
з великою увагою слідкує за 
розмовами в Москві, хоча не 
вважас їх за ніщо надзвнчан-
ного, як радше за „звичайну 
рутину". Натомість національ-
но-китайські представники на 
Формозі вважають, що тепе-
рішні розмови в Москві мо-
жуть 6JTH `безпосередньою 
підготовкою до нової комуні-
стичної агресії. 

Туреччина %де ос'ідком̂ ^ командування , 
південно-европейських аліянтських сил 

Аліянти збомбардували фабрику амуніції 
на манджурському кордоні 

Сеул, Корея. — Команду-1 
ваннл аліянтської авіяції по- ` 
ВІДОМНЛО, що 14 аліянтських і 
суперфортець В-29 виконали 
вчорашньої ночі атаку на ко-1 
кўвієтичну фабрику амуніції 
в місцевості Наквон, відда-
леній тільки на три милі від 

манджурського кордону на рі-
ці Ялу. Цивільне населення 
тої місцевості було попере-
джене п{ю цей налет, що за-
кінчнвся повним розбиттям 
фабрики, яка продукувала 
денно приблизно 1,000 протн-
танќових гранат та около — 
Г).ООО ручних гранат. 

Югославські олімпійські веслярі шукають 
азилю в Німеччині 

І жають вертатися до батьків-
Вісбаден, Німеччина. шини. Гессенський міністер 

Дружина складена з шістьох j внутрішніх справ переслав їх-
т` прохання до федерального югославських веслярів, які 

Пули на Олімпіяді в Гсльсін-
ках. заявила урядові дсржа-
ОИ Гессен, що вона просить 
про право азилю в Німеччині, 
бо з політичних причин не ба-

міністра внутрішніх справ у 
Бонн. Югославські спортовці 
були на змаганнях у Німеч-
чнні. Вони скрнваються у 
Франкфурті і Нюрнбергу аж 
до вирішення їхньої справи. 

Присутні на похороні Авербаха б'ються 
з поліцією 

вони стануть на власні ноги. 
Задумують перемогти те зача-
роване коло, яке перешко-
джус переселенню на більшу 
скалю. В Австралії бракує 
людських рук до праці і це 
є перешкодою до господарсь-
кого розвитку континенту. -
але брак капіталу не дозволяє 
здійснювати переселення лю-
дей до Австралії. В пересе-
леній Европі, головно в Італії, 
треба видати багато грошей 
на безробітних І це спричинює 
великі податки, які не дозво-
ляють на розвиток промислу. 
Коли вдасться спроба з пере-
селенням кількох соток ро-
дин, тоді Комітет для пересс-
лення буде старатися, щоб ін-
пгі країни, головним чином 
ЗДА, заінтересувалися спра-
вою переселення європейців, 
та в той спосіб спричинилися 

Мюнхен. Німеччина. Вн-
бухлн за'ворушення під час 
похоронів Авербаха. який в 
суботу відобрап собі життя, 

написом, що німці неспра-
ведливо засудили Авербаха. 
На одному транспаренті був 
напис: „Геть з судом нацис-
тів, що подібний до суду над 

Париж, Франція .— Голов-
НР квартира збройних сил 
Північно-Атлантійського Пак-
ту повідомила, що турецьке 
місто Смирну (Ізмір) обрано 
на осідок головного команду-
вяння аліянтських сухопуть 
них збройних сил в Південній 
Европі. Командантом цеї пів-
денно-европейської аліянтсь- j 
кої головної квартири буде 
американський генерал Ві-
лирд Ваймен, з турецькими і 
грецькими старшинами в по-

го штабі, В дальшому пляну^ 
сться приміщення в тому ра-
ііоні теж відповідних тактич-
ннх з'єднань аліянтської аві-
лції. Смирну обрано за го-
ловну квартиру для півден-
но-е в р о п ейрького команду-
вання на рекомендацію ад-
мірала Керні, головного ко-
манданта всіх аліянтських` 
збройних сил в Південній Ев-
ропі, як теж в порозумінні з 
грецьким і турецьким гене-
ральннмн штабами. 

Заповіджено воєнні вправи аліянтської 
фльоти на скандинавських водах 

Париж, Франція. — Голов- r.jxmi тих маневрів, залякую 
не командування аліянтських 
збройних сил в Европі запо-
віло на другу половину ве-
ресня великі воєнні вправи 
аліянтської фльотн на скан-
динавських водах. В манев-
рг.х, завданням яких буде від-
битн совстський „напад" на 
Скандинавію, візьмуть участь 
гоєнні кораблі Злучених 
Держав. Канади. Британії, 
Норвегії і Данії. Негайно 
після цього повідомлення 
комуністична преса почала 
свою терористичну кампанію 

чи населення скандинавсь-
кнх країн, що це є „провока-
ція" Совстського Союзу. З 
аліянтського бо`ку повідомле-
но, що маневри відбудуться, 
не зважаючи на комуністичні 
зялякування та совстські за-
гтереження. В маневрах візь-
муть участь к о м б і н о в а н а 
фльота, зложена з чотирьох 
і'мернканських, чотирьох бри-
танськнх та одного канадіі'г-
ського літаконосця, як теж 
численних крейсерів, вини-
шувачів та інших воєнних! 
кораблів. 

ВИРОК СМЕРТИ ЗА БУНТ 
В ЄГИПЕТСЬКІЙ ФАБРИЦІ 

після того як його німецький І Драйфусом!" — Поліція ро-
суд засудив був до ЗО місяч- j зігнала присутніх на похоро-
ного ув'язнення. Поліція ста- ні, декількох затримала, а ре-
ралася відобрати плякати з 1 шті казала ііди додому. 

Вбивник дівчини в університеті признаний 
невідповідальним 

Ню Иорк. — Вейярд П. Пі-
кес, 29-річннй самозванчнй 
науковець, що застрілив 11 
липня бюроту робітницю в 
університеті Колумбія. ЕЙЛІЯ 
Фейгі. признаний иебезпеч-
ннм сновидою і тому буде пе-

до господарського розвитку 
європейських країн і тих за-
морських країн, де замало лю-
дей до праці, напр. Австралії 
та країн Південної Америки. 

Ііеданий на прнтрнмання ч 
стейтовім шпиталі для умово 
недужих в Бікон. Пікес був 
гід обсертацію пснхіятрів у 
місьг.'м шпиталі Велвю. Ліка-
рі стверджують, що він не ро-

I зуміє дал^?косяглости свого 
І вчинку, не жалує того, що 
вбив неповинну 18-річну дів-
чнну і повторяє, що він був 
ьбов'язаний її вбити „як вояк, 
що сповняє свій обов'язок 
;`ѓ-и добрг. людства". 

Каїро, Єгипет. Спеціяль 
ний військовий трибунал, 
с т в о р е н и й для розгляду 
справи провідників недав-
ньоі`о бунту в текстильній 
фабриці біля Александрії, під 
час якого згинуло 5 осіб та' 
заподіяно великі матеріальні 
шкоди, виніс вчора перший 
вирок смерти на одного з про-
відннків бунту, 24-літнього 

Мустафи Хаміса. Його пові-
сять. Негайно після Gyury 
єгипетський уряд проголо-
(ив. що того іюду BHCTJTTH а 
теперішній політичній крнзі 
країни вважатиметься дер-
жавною зрадою і відповідно 
каратиметься. Перший вирок 
смерти на одного з провіднн-
ІІ)'В бунту проголошено в прц-
гьности кількох тисяч робіт-
ників. Інші провідники бунту 
ще очікують свого суду і за-
суду. Вироку смерти ще не 
гнконпно. Тнмчаеом фабрп-
ќа, в якій був вибух бунт та я 
якій працювало 10,000 робіт-
ників, вже частинно відновн-
ла продукцію. У зв'язку И 
бунтом у фабриці та на під-
ставі обвинувачень одного ІЗ 
?.ааі)ештованнх, вчора додат-
к^^вo заарештоно ще Амена 
Ѓафера А(ріфі, 32-літнього 
СННа д-ра Гафеза Афіфі. ко-

і лешнього шефа королівську 

-о кабінету тепер абднновач 
;ого короля Фарука. 
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ОДИНИЦЯ І ГРОМАДА 
Українці, як і кожна нація, мають багато добрих при-

кмет, але її чимало негативних. До цих 'останніх треба за-
рахувати головно український нахил до скрайностей та екс-
трем. В нашому особистому і громадському житті ми аж 
надто часто керуємось хвилевими імпульсами, поспішаємо 
в оцінці положення та рішеннях, не відрізняємо того, що 
нам здасться, від того, що насправді с. та робимо сќоки то 
в одну то в другу скрайність, не завжди потрапляючи вдер-
жати так потрібну рівновагу. Символіка солом'яного вогню, 
що швидко спалахас і швидко гасне, вже багато разів ви-
правдувалася в нашій історії та в нашому суспільному жнт-
ті. рівночасно з проявами безприкладного завзяття і витри-
валости. 

Не вільне від скрайностей і наше американсько-україн-
ськс життя. Нахил до перебільшування і до перецінювання 
чергується то в один то в другий бік, великий еитузіязм і 
чорна зневіра, повна відданість громадським справам і пов-
на байдужність огортають у нас напереміну занадто велику 
кількість людей і занадто часто чергуються, що створює 
некорисне хвилювання в иашому громадському житті. 

На це можна б навести багато прикладів з нашого ми-
нулого, а ще більше з теперішнього. В минулому ці скран-
ності в нашій амернкансько-українській громаді були мен-
ше можливі, бо тоді були конкретніші цілі. Колись поодинокі 
наші громади ставили собі одну за одною конкретну 1 ре-
альиу мету: збудувати церкву і народний дім, та головно 
збирати постійно пожертви иа найрізноманітніші місцеві і 
старокрасві цілі. Сьогодн^ перед нашою громадою цілі дале-
ко дальші. З приїздом нової іміграції почались далекойду-
чі плянування, почали виникати нові концепції, благородні 
своїми цілями і наслідками, але для їх здійснення треба тнм-
більшого завзяття і витривалості! та впертости. І тут най-
частіше натраплясться на ці скрайності. 

Ще недавно важко було зустріти новоприбулого гро-
% мадянина, який не думав би — як кажуть і— громадськими 

категоріями. Зачнете розмову і відразу сходите, як не на пар-
тіі, то иа всілякі проблеми нашого громадського життя, зав-
жди на тому самому тлі визвольних змагань. Сьогодні, після 
відносно короткого часу, ситуація зміняється. Прнслуху-
‚стесь до розмов, чи самі розмовляєте, і спостерігаєте радн-
кальний зворот в бік особистих справ: заробітку, дому, авта, 
ну й „ближніх своїх" із звичайною тенденцією „розстав-
ляти їх по кутах". На місце недавньої громадської скрайнос-
ти, починає приходити скрайність виключно особистих справ 
та заінтересування. 

Мн бачимо причини цього. Велика частина новоприбу-
лих ще не має місцевої традиції, ще не мас того твердого 
грунту громадської праці і досягнень на цьому терені, на 
якому можна б спинити свою думку та черпати заохоту й 
енергію до дальших змагань. Традиції Старого Краю посту-
пово забуваються, або щонайменше відпалюються, переді-
ляні в додатку ще коротким і гірким періодом скитальщини. 
нових традицій немає, і у внсліді приходить скрайність бай-
дужности до громадських справ та до участи в громадсько-
му житті. 

Це. звичайно, не відноситься до всіх новоприбулих. 
Навпаки, та частина з них, що від самого початку стала на 
твердому громадському грунті та включається в місцеве гро-
мадське життя чи почала творити його тривкі нові форми 
сьогодні вже почувається цілком як вдома та знайшла собі 
відповідне місце як в приватному, так і громадському житті. 

З цього можна зробити теж конкретний висновок. Ве-
лику кривду роблять не тільки громаді, але й собі особис-
то та своїм родинам ті 'громадяни, що попадають в „особнс-
ту скрайність" та перестають брати активну участь в гро-
мадському житті. Людина — це сотворіння соціяльне і навіть 
найбільші особисті успіхи і досягнення не зможуть заступи-
ти йому активного співжиття з цілою громадою. Вартість 
і значення людини виявляється тільки в громаді, через гро-
маду і на тлі громади. 

Коли ген. Двайт Д. Айзен-
гасер, кандидат на презнден-
та з Республіканської партії, 
відмовився скористати з за-
прошення президента Трума-

що губ. Стівеисон чується ду-
же вдячним для през. Трума-
на „за його оферту співпраці 
й під кожним оглядом і в 
кожнем ступні" і що през. 

на, щоб приїхати до Білого і Трумаи вважає зустріч зі.Сті-
Дому на довірочну розмову в 
справі закордонної амернкан-
ської політики й міжнародно-
го положення, негайно появи-
лися голоси, що це ніщо ін-
ше, а пірвання дотеперішніх 
товариських зв'язків між обо-
ма державними мужами. Це 
теж значить, що республікан-
ський кандидат не буде почу-
ватися до дипломатичних 
чемностей у критиці дотепе-
рішньої закордонної н іншої 
політики свого недавнього 
зверхника й тому це прнчн-
ннться до оздоровлення між-
партійних відносин в Злуче-
них Державах. Ніхто не буде 
підозрівати — кажуть крити-
ки — наче б між теперішньою 
адміністрацією й кандидатом 
конкуренційної партії на най-
вищий уряд країни, існували 
якісь таємні стосунки, про які 
загальна публіка не знає. Ін 
шимн словами це значить, що 
Айзенгавер забезпечив собі 
цілковито вільну руку у ве-
дснні передвиборчої кампанії 
Це буде мати теж важливий 
вплив на дальше складання 
загальних плянів кампанії 
Республіканської партії перед 
осінннми виборами. 

Закн цілковито усамостш-
ннлися стосунки між дотепе 
рішнім провідником Демокра 
тичної партії, тобто Трума 
ном, і новим провідником кой 
куренційної партії, отже Ай-
зенгавсром, публіка була 
свідком наладнання стосунків 
між теперішнім і новим про-
відником правлячої, отже Де-
мократичної партії. Це,. — 
оскільки мова про вислід ви-
борчої кампанії, може не мен-
ше важлива справа ніж пов-
на незалежність республікан-
ського кандидата від його ко-
лишнього зверхника. Тільки, 
що унезалежнення ген. Ай-
зенгавера можна було пере-
вестн без порівняння легше 
ніж скласти спільну програму 
передвиборчої праці нового 
провідника Демократичної 
партії, тобто губернатора Едлі 
Б. Стівенсона і його поперед-
ннка през. Тру мана 

Головні труднощі `в. цьому 
відношенні полягають у тому, 
що` двадцятирічне викову 
вання влади Демократичною 
партією мусіло позначитися 
деякими помилками як в за-
кордонній так і у внутрішній 
політиці, надужнттями влади 
вищими й нижчими урядовця 
ми; прогріхамн, недотягнен 
нямн а то й занедбаннями 
обов'язків різних працівників, 
службовцќів і відповідальних 
ставленників президента, а 
навіть кількакраткиии внпа-
дами самого Трумана, який 
саме тепер, залишаючи владу, 
не зрікається права чи обо-
в'язку допомогти новому пар-
тійному провідникові вийти 
переможно в осінніх виборах. 
Довірочна нарада Стівенсона 
й його прибічників переднії 
борчої кампанії на обіді в Бі-
лому Домі, у приявності ка-
бінетних урядовців і найблн-
жчих дорадників президента, 
мала на меті вирівняти ці 
труднощі і скласти виборчу 
стратегію внутрі Демократнч 
ної партії. З комунікату, про-
голошеного з нарад у Білому 
Домі, можна було довідатись, І 

венсоном „за луже задовільну 
із свого становища". Стівен-
сон сказав ще від себе, що 
президент готов робити те, 
„що мн його попросимо, щоб 
вій зробив". . 

З цього, що вже проголоше-
но з зустрічі Стівенсона в Бі-
лому Домі, можна зробити 
висновок, що през. Трумаи 
прийняв на себе другорядну 
ролю у веденні передвиборчої 
кампанії, а першокласну за-
лишас самому кандидатові. 
Це пізнати хоч би з того, що 
першу виборчу промову мас 
виголосити в День Праці губ. 
Стівенсон в місті Дітройті в 
полуднє, а другу', ввечорі то-
го самого дня у Милвокі, пре-
зидент Трумаи. Все те обрахо-
ване на те, щоб дати нагоду 
демократичному кандидатові 
проголосити свої засади, з 
якими мусить рахуватися 
уступаючий провідник партії, 

хоч він найбільше причинив- 5644 трупи. Але в книжці 
ся для обрання Стівенсона 
кандидатом на свій теперіш-
ній уряд. 

Стівеисон матиме свої труд-
нощі в тому, що він не може 
відпекатися відповідальності! 
за промахи як самої Демокра-
тичної партії, так і її тепе-
рішнього провідника, през. 
Трумана. Він не може одверто 
вийти з критикою помилок 
Трумана, але й не може хва-
лнти його за те, в чому він 
помилився. Коли взяти до 
уваги бажання самого Стівен-
сона видвигнути якусь свою 
конструктивну, а може й ре-
форматорську програму, то 
він має розгризти дуже твер-
дий горіх. 

Одначе відкинений всякого 
передвиборчоѓго порозуміння 
між урлдуючнм президентом 
і республіканським канднда-
том може довести до такого 
положення внутрі країни, що 
тільки безоглядна партійна 
солідарність може врятувати 
одну чи другу партію, а в та-
кому випадку оба кандидати 
будуть мати облегчене зав-
дання під час передвиборчої 
агітації. 

Дм. Соловей -„ 

Дайлю науково опрацьова-
ме видання матеріялів . 

про Вінницю 
Цілою низкою українських го, щоб дати чужим політнч-

політично-громадських внсту-' ним чинникам, які захочуть 
пів у ЗДА справу масових роз- J докладніше ознайомитися з 
стрілів московсько-больше- цією справою, добре опрацьо-
вицькою владою людей у Він- ванни матеріял про Вінницю ? 
ниці тут активізовано. Цією — На жаль, ні! 
справою зацікавилися деякі Щоправда, досі на цю тему 
американські політичні діячі, з'явилося у нас чимало ста-
Один, наприклад, з них — тей і книжок, але у тому на-
конгресмін Т. Шіген з Ілли-1 друкованому є чимало хнб, 
ной, в неділю 3 серпня иа ві- які викликають, звичайно, 
чу, що його організував ДО- j різні сумніви і говорять не в 
БРУС (див. інформаційну 
статтю Степана Куропася під 
наголовком „Шікаґовська 
хроніка"в „Свободі" ч. 207 за 
8. ЎПІ. 1952, crop. 2), обіцяв 
у наступній сесії Конгресу до-
магатися, щоб урядові чинни-
ки ЗДА розглянули справу 
масових Вінницьких убивств, 
здійснених московсько-боль-
шевицькою владою, тим паче 
що, як він казав, „амсрикан-
ська армія захопила великі 
німецькі архіви, фільми і різ-
ні обтяжуючі документи", які 
стосуються Вінницьких роз-
копок, і які зберігаються в 
Державному Департаменті. 

Так само керівник ресорту 
зовнішніх справ ВО УНРади 
Степан Витвицький, прибув-
ши до ЗДА, 10. січня ц. p., по-
дав до ОН коротке меморан-
дум у справі московсько-
большевицького народовбив-
ства на Україні, домагаючися 
(на підставі міжнароднього 
договору від 12. січня 1952 
проти народовбивства) роз-
глянути факти масового ни-
щення людей на Україні і за-
судити винних. Отже, в разі 
розгляду цієї справи в комісії 
ОН, потрібно буде подати 
факти і незаперечні докази 
цього народовбивства. Зрозу-
міло, що в цьому випадкові 
потрібні будуть матеріяли й 
про масові Вінницькі жертви, 
як один з незаперечних фак-
тів. 

Чи приготовані ж ми до то-

нашу користь. 
Якщо всі надруковані мате-

ріяли. однозгідно показують 
цифру одкопаних у Вінниці 
трупів рівну 9,432, то у всьо-
му іншому всі вони тої одно-
згідности здебільшого не ма-
ють. Ось приклади без 
тенсії на вичерпність: 

Усі українські публікації 
говорять лише про три діль-
ннці, на яких були виявлені 
таємні могили жертв, а саме: 
про старий грушевий (чи ово-
чсвий) сад, про міський 
„Парк культури й відпочнн-
ку" і про „порожню" части-
ну міського кладовища. Стат-
тя ж Олега Чеха, надрукова-
на в російському журналі 
„Народная Правда" (чч. 17-
18751), згадує ще й про че-
тверту дільницю коло вокза-
лу, де було відкопано кілька 
могил з трупами буковинців, 
які були поскручувані дротом 
у „пакети" по 5-6 осіб та ще 
про іншу групу могил офіце-
рів, жертв „чистки" армії на 
Вінниччині під час процесу 
Тухачевського тощо. 

Немає однозгідности між 
публікаціями й щодо кількос-
ти знайдених таємних могил 
на згаданих породніше трьох 
головних дільницях, на яких 
було переведено розкопки. 
Так, наприклад, їв. Розгін пн-
ше („Вінниця" — „Нові Дні". 
Торонто, ч. 27. 1952), що в 
овочевому (грушевому) саду 
в 34 могилах було виявлено 

„Злочин Москви у Вінниці", 
в судово-медичному протоко-
лі в п. І (crop. 23) сказано: 
„кількість могил, знайдених 
на дільниці овочевого саду, 
що належав НКВД, було 87". 
А в іншому місці цієї ж кнн-
жечки (стор. 21) розшифро-
ване це ще й так: 

16 могил уздовж західньої 
стіни колишнього плоту, 10 
могил уздовж північної ђтінн, 
7 могил уздовж східньої сті-
ви, 4 могили окремо в гіівніч-
но-західньому кутку 

Додавши ці числа ми мати-
мемо 37,, проте в книжці на 
цій 21-ій сторінці цього під-
сумку немає, а подано загаль-
ну кількість могил тут — 38е. 
Можна було б подумати, що 
мн маємо тут справу з не ви-
правленою помилкою, але . . . 
Олег Чех також пише про 38 
могил. У нього ми читаємо: 
„У 38 масових могилах, знай-
деннх на території саду, було 
5644 трупи" (crop. 29). А їв. 
Хмельницький в книжці „В 
країні рабства і смерти" пн-
ше: „Мн, кілька українців, 
оглянувши терен великого 
(грушевого) саду, що мав по-
над 60 западеннх ям чотири-
кутної форми, 4 на 4 метри" 
(стор. 80). Отже, за їв. Хмель-
ницькнм у старому грушево-
му саду було не 34 (як твер-
дить їв. Розгін) і не 37 чн 38 
(як подає книжечка „Злочин 
Москви у Вінниці"), а „понад 
60" могил. Щоправда, їв. 
Хмельницький на стор. 91 по-
дає текст судово-медичного 
протоколу, в якому говорить-
ся про 37 могил у грушевому 
саду, але не пробує пояснити 
причин розбіжності! між цим 
числом (37) та своїм власним 
підрахунком їх в натурі („по-
над 60") і не каже, яке ж чи-
сло треба вважати за вірне. 

Переходимо тепер до другої 
дільниці. Про „Парк культу-
ри й відпочинку" їв. Розгін 
пише, що там було розкопано 
13 могил, а з них видобуто 
1383 трупи. А в книжці „Зло-
чнн Москви у Вінниці" пи-
шеться, що в цьому, паркові 
було 24 могили. Там мн чи-
тасмо: „Зовсім інакше розмі-
щені могили у міському пар-
кові („Ккльтури й відпочин-
ку" — Д. С ) . З наказу НКВД 
могили викопані де тільки 

пре-1 можна: під деревами й між 
ними. Коли б очевидці не по-
в ід омили установи про-ЦІ глн-
бокі братські могили, ніхто б 
про них і не довідався. За-
вдяки цьому під одною гру-
пою дерев знайдено 14 могил, 
під другою — 10" (стор. 23). 
Отож ‚виходить, що їх було 
тут 24. 

Такі самі непорозуміння і з 
розмірами могил. Як ми вже 
бачили їв. Хмельницький про 
грушевий сад, наприклад, пи-
ше, що розмір могил там був 
4 на 4 метри (стор. 80). А в 
книжці „ЗЛОЧИН МОСКВИ у 
Вінниці" пишеться: „Всі мо-
гнлн мали розмір наблизно 2 
на 3 метри" (стор. 21). А 
Олег Чех про цей же сад пи-
ше, що могили були розміра-
ми від 2,5 на 3 до 2,8 иа 5 
метрів. Взагалі Олег Чех для 
цього саду, як і для інших 
дільниць, подає цілу градацію 
розмірів, що більше, як видко, 
відповідає дійсності. Але й він 
не згадує, наприклад, про ви-
явлення у Вінниці могил 
„траншейного типу". А про 
виявлення у Вінниці таких 
момил у формі літери „пс" 
(П) згадував, наприклад, 
один із свідків у „Свободі" 

„НАЦІЯ--ВБИВНИК" 
Під таким заголовокм в ию-

норкській російській газеті 
уміщено статтю, що інформує 
про виступ кардинала Сгіел-
мана на 35 Евхаристичнім 
Конгресі в Барсельоні. Виступ 
кардинала Спелмана відбувся 
ще 28 травня, проте автор 
статті вичікував спростован-
ня, яке мало б, за його гад-
кою, вийти від Спелмана. Бо, 
інформуючи про конгрес, аме-
рнканські пресові агенції зга-
дали про заяву кардинала, 
що „існує вбнвннк-нація, яка 
зірвалась з припони й яка 
настирливо спокутує великі 
й малі народи своїми чуда-
ми". Хоч Спелман не назвав 
по імені цеї держави, але й 
часописи, й автор статті твер-
дять, що він говорив про Ро-
сію. Автор статті твердить, що 
„заява Спелмана про „націю-
вбнвиика", це неправильне й 
несправедливе ототожнення 
комуністичної диктаторської 
машинерії з російським наро-
дом". Тому саме російська 
газета пише про „націю-вбив-
ника". 

Автор статті твердить далі, 
що саме російський народ є 
найбільша жертва комуніс-
тичного режиму та що саме 
російський народ виявив най-
більший спротив комунізмо-
ві. Як доказ цього, наводить 
автор „багаточнсленні пов-
стания, що довели у різних 
кіні'ях Росії та в самім П цен-
трі до горожанськнх війн, що 
продовжувалися... кілька ро-
ків". 

Ми б дуже бажали почути 
аргумент, який переконав бн 
нас, що кардинал Спелман 
висловився зле, якщо він вза-
галі таке сказав. Бо, безпе 
речио, увесь народ вбивником 
не може бути й цей вислів, 
якщо його відносити до ро 
сіяй, кривдить ЇХ. Але в цьо 
му винні самі росіяни й, зо 
крема, автор згадуваної стат-
ті. Йото бо відповідь не тіль-
кн не розвалює твердження 
Спелмана, але підтверджує 
його. 

Відповідаючи, автор, вжи-
вас наявної неправди й це, 
звичайно, обезцінюс його 
думку. Так, наприклад він 
твердить,, що „з початку 20 
років, після коротких окраїн-
них війн, . . .спротив диктату-
рі виявляла виключно росій-
ська нація". Якщо автор не 
знає про безконечні, що, дій-
сно тривали роками, повстан-
ня в Україні, на Кавказі та в 
інших неросійських країнах, 
то він не повинен взагалі по-
лемізўвати на теми СССР. А 
якщо ж він знає, а затаює 
правду, то це значить, що 
правда не по його боці. 

У теперішній час за увесь 
російський народ, як і за ін-
ші народи з-поза залізної за-
слонн, вільно говорити Ноже 
лише еміграція. І тому Полос 
еміграції являється в деякій 
мірі виявом., переконання 
усього народу. .-

Якщо йде' про російську 
еміграцію, то-вона, нехотячи, 
робить все, що` тільки може, 
щоб утвердити переконання, 
що російський народ — вбив-
ник. Неправда, перекручуван-
ня історичних, фактів й вибі-
лювання цих -фактів, лнше 
обтяжують національне сум-
ліния росіян. ̀ За прикладами 
далеко ходити'ніяк не дове-
днться. . -

Історія більшості підбитих 
Росією народів` 1 держав, як 
Кавказу, Польпгі, України й 
ін., наводить" сотки докаагв, 
що завалювання відбувалось 
далеко не гуманними засоба-
мн й що винищування нвес-
лення, спалківання мешкань 
Й грабунки 'були щоденне 
явище. Себто —- що Росія, в 
своїй історії,'чисто дійсно -бу-
ла вбивником інших народів. 

Багато часу минуло від тих 
подій. Багато, кращих людей 
Росії опинилос'ь на еміграції 
і можуть тепе'р вільно висло-
внтись про ці д'авні події, за-
судитн їх та протягнути брат-
ську прнязцу руку народам, 
що колись цостраждалн від 
їхніх предків. 'Ллє цього не-
мас. Навпаки, є незрозуміле 
й жорстоке вихвалювання ро-
лі Росії, як носія найвищих 
ідеалів людства та перекону-
вання, що це- інші народи 
кривдили Росію, а не вона їх. 

Зрозуміло, дцо повстає за-
гальне, насамперед у народів 
підкорених Росією, недовір'я 
до всякої PoouVHe тільки до 
сучасної а Сталіним, але і до 
майбутньої з- „демократами" 
при владі. Бо. якщо тепер, -ні-
чим не обмежувані „домокра-
ти"-росіяии не `можуть внзна-
ти помилок своєї нації і пря-
ректн розпочати нове життя 
в новій Росії, то що ж вони 
будуть чиннтИ"З слабими на-
родами, коли дістануть вла-
ДУ? 

Якщо тепер, знаючи про 
спротив хоч 'би тільки Укра-
їнської Повстанської Армії во-
ни твердять, що „спротив длк-
татурї 'виявляла виключно`" 
російська надія", то яку безо-
дню брехні розвинуть врив в 
своїй країні, де матимуть во-
лю! - ' ' 

Немає сумніву, що вони 
продовжуватимуть криваву 
акцію своїх предків хоч і бу-
дуть протестували, коли об'ск-
тивні спостерігачі назвуть їх 
вбнвннками. (Л.Н.). 

(Див. статтю „Свідок Він-
ннцькнх розкопок", „Свобо-
да" ч. 144 за 5. VI. 52). 

Кількість викопаних голих 
жіночих трупів із незв'язний-
мн руками також показана не 
однозгідно. їв. Хмельницький 
(стор. 90) і „Злочин Москви 
у Вінниці" (стор 50) подають 
число 24, а їв. Розгін та Олег 
Чех пишуть про 49 голих жі-
ночих трупів. 

Тексти судово - медичних 
протоколів, що їх подають їв. 
Хмельницький (стор. 91-93 та 
94-96) і „Злочин Москви у 
Вінниці" (стор. 23-27 та 27-30) 
мають різні редакції. Можли-
во, що це наслідок різних пе-

Івая Смолій 

БУДІВНИЧИЙ С0НЯШН0Г0 ПРОСПЕКТУ 
(Оповідання) .. — і 

(4) 
Батько дякував за похва-

ли, мати частувала квасним 
молоком, що його пив батько 
залюбки. 

— А що з сином робите, па-
не Зубср? — Запитав нараз 
батько. 

— Та . . . — мін батько не 
знав, що відповісти. 

.— Знаю, важко . . . — від-
повів за нього твій батько. 

А що б ти, сину, хотів 
вчити? — запитав він нараз 
мене. 

— Техніку — відповів я без 
надўми. 

— Інженером хочеш стати ? 
— Так, хочу будувати. 
— О. батьківська жилка! 

То добре. 
— І дуже люблю иатема-

тику^ — додав я. 

про різну звірину. А на кі-
нець твій батько сказав: 

— Так, пане Зубер, готуйте 
панича в дорогу. Хай їде вчн-
тнся на інженера. Я вже вам 
допоможу. Та й моєму там бу-
дс веселіше. 

Я опинився в столичній по-
літехніцК Я вчився невтомно. 
З запалом. Твій батько часто 
відвідував нас у літню пору, 
він радів моїми успіхами в 
науці, радів, що допомагає 
доброму ділу. 

— Нові часи тепер, — го-
ворнв він — нові часи. — Де-
хто не і`озуміс їх. засклеплю-
сться в минулому. Але це ні-
чс̂ го не поможе. Приходять 
основні зміни. Нічого вже не 
поможе походження, славний 
рід. треба мати нові вартості 
Ось ми. пане Зубер. ніби різ-

- Дуже добре. Дуже доб-іні. ніби велика різниця між 
А мін Ромен саме цього нами, думають люди. То помі-

щик, то побережник. Але це 
пусте. Бо ось МОЛОДИЙ Зубер 

ре 
не любить. 

Вони балакали ще про вся-
чину, про ліс, про сіножаті, і молодий Ольгер вже рівня 

собі. Обидва однакові студен-
ти. А може Зубер і кращий, 
бо обдарований і пильний. 
Так, так. Все змінюється.'Ко-
лнсь феодали захоплювали 
землю і володіли. Сьогодні ви, 
інженери, техніки, промислов-
ці, захоплюєте міста, засоби 
виробництва і ви починаєте 
володіти. Тож, молодче, 
уявіть себе модерним лицарем 
у панцері знання. І здобувай-
те! 

Цих кілька розмов викли-
кало в мене небувалий порив. 
Вони й осмілювали мене мрі-
ятн про те, чого твій батько 
ніколи не сподівався і не 
ждав, мріяти про тебе. Я за-
кінчив студії з відзначенням, 
почав ставити перші самостій-
ні кроки. Наше знайомство 
міцнішало. Ми мали нагоду 
зустрічатися вільно, в това-
ристві Ромена, а то й на са-
моті. Наші взаємні почування 
були вже ясні, ми були влюб-
лені одно в одного і мріяли, 
як мріють усі молоді й зако-
хані. " 

Моя праця у підприємстві 
школила мене, дала малий 
капітал, але не лишила вели-
кого поля для вияву моїх 
можливостей. Я пішов на са-
мостійну руку. Саме в тому 
місці, де сьогодні Сонлшний 

Проспект. Мої перші спроби 
були важкі. Я вложив увесь 
капітал, затяга}'в довга. І за-
стряг. 

— Далеко заходимо в ми-
нуле, далеко — заговорив 
він по довшій павзі. Я хочу 
розказати тобі про все, щоб 
ти зрозуміла мене, щоб тінь 
найменша, яка лягла між на-
ми, щезла. 

Так ось по перших невда-
чах я приїхав тоді до батьків-
сьќого дому у невеселому на-
строю. Я хотів зробити щось 
велике, бо тільки так я міг 
здобути тебе. Я мав багато 
плянів, ідей, я міг здійснюва-
ти їх. Бракувало тільки од-
ного: гроша! І я з мелянхо-
лісю стверджував, що часи 
ніби змінилися, але все по-
давньому, як було споконві-
ку: вирішує маєтність, багат-
ство. 

Наша зустріч у тому часі 
була хвилююча, важка. Бать-
ко твій дізнався якось про на -
ше відношення, він був за-
турбоваяий цим, він охолов 
у відношенні до мене і беріг 
тебе, стежив. Ми зустрінулнся 
крадькома, умовляючись пе-
ред тим довго. І новина, яку 
ти принесла, приголомшила 
мене зовсім. Ти розказала 
про заходи вашого далекого 

сусіда, пана Сальмона, його 
залицяння до тебе й пляин, 
про його багатство і вплив на 
батька. Ти розказувала про 
те все і недоговорювала. Ти 
ждала моєї відповіді. А я мов-
чав. Мене огортала глупа за-
здрість і безконечне почуття 
безсилля. Щось ніби воро-
жість зродилася навіть до те-
бе. Я запитав. 

— А що ж ти на це? 
Я був безсоромний і нетак-

товний у своєму запиті. Я зро-
зумів це вже в наступній хви-
лині, бо я знав прекрасно 
твої думки, твої щирі почу-
ваиня. Я став перепрошувати 
тебе. Ти мовчала вражено. Мн 
розійшлися безнадійно холод-
но. 

Все рвалося в житті. Все. Я 
заметушився між знайомими, 
виїхав у місто, глянув на свої 
початі будівлі, охльостаиі не-
годою, опущені, і вернувся в 
батьківський дім. 

Багато дечого можна пере-
думатн на самітній лісничівці, 
коли сльота наляже на ліси, 
повінь перерве шляхи. Я мрі-
яв про тебе, як здобути свою 
царівну, потім тверезів і ви-
смівдв себе, щоб у наступній 
хвилині попасти у розпач. Не 
здобуду я тебе ніколи. Твій 
батько не погодиться на те. 

Та й чим же я переконаю йо-
го, що я вартий його доні? 
Розкажу йому про свої фан-
тастичні плянн Соняшних 
Проспектів ? 

Я став ненавидіти Сальмо-
на. Палюче, глухе почуття, 
якого я не знав досі у від-
ношенні до нікого, огортало 
мене щораз міцніше. Той мав 
гроші, майно. Він розкидав 
його розтратќою рукою. Ко-
ли б мені з того хоч десяту 
долю мати. 

Сальмон часто бродив на 
полюванні по лісах твого 
батька з своїми приятелями. 
Декілька разів вони зупння-
лися на нашій лісничівці. Вій 
довідався про наші зустрічі, 
про мої почування до тебе, 
тому мабуть бажав побачити 
мене. Пригадую собі, як раз 
причвалали з тічнею собак 
перед лісничівку. Я сидів на 
горішньому балькоиі з книж-
кою в руці. Вони гукали на 
батька, чи не пішов би з нп-
ми, а батько відказувався, бо 
лежав хворпй. 

— Гей. а то хто ? — вказав 
на мене Сальмон. 

— То мій син. 
— Так може його пішлеш. 

Парняга здоровий — говорив 
він, хльоскаючи шпіцрутою 
по кінських боках. А його 

слова шмагали мене по об-
личчі і воно наче вкривалося 
червоними пругами. Я готов 
був витўкнути якусь зневагу, 
але стримався, почувши го-
лос. 

— Оце вигадали! Краще 
привітайтеся та познайомтеся. 
То пан інженер Зубер. 

Говорив пан Яків, ваш час-
тий гість, твій тодішній повір-
ник, поміщик з Селища. Я де-
кілька разів під час побуту 
у вас говорив з ним, ми вже 
були знайомі, ‚навіть прияте-
лі, хоч я не знав ще тоді при-
чянн цього ненадійного прня-
телювання. 

— Пан інженер Зубер — 
повторив Сальмон, ніби допи-
туючяся; а в його мові чув` 
ся глум. 

— Так, так. Окраса сто-
личної політехніки, багато-
надійний підприємець. А так 
приватно феноменальний ша-
хіст, перед яким варто скло-
нитн голову. 

— О, я не знав, що такі 
скарби криються серед лісу. 
Пробачте, пані інженере — 
склонив іронічно голову пан 
Сальмон. — Не знали, не чу-
валн. А коли то правда, то мо-
же з нами на полювання . . . 

Цю першу зустріч з Саль- j 
м'оном бачу ѓце ќ сьогодні в' 

рекладів. Але, що це перокла-
ди 1 на якій мові був оригінал 
— ніде нічого не сказано. 
Крім того, деяку різницю В 
текстах (наприклад, роЗбіж-
ність у число'вих показниках) 
не можна пояснити й внправ-
дати різними перекладами, хі-
ба що неохайністю та довіль-
ністю котрогось'із персклада-
чів. Ось приклади: 1) „Зло-
чин Москви у Вінниці" на 
стор. 27 подаєѓ „Усі кулі, без 
винятку, олив'яні, без оболо-
нок". А їв. Хмельницький це 
ж саме місце протоколу на 
стор 94 подає так: „Усі кулі 
без винятку були олив'яні і 
без оболони" -‚'‚Лонґ Райль". 
А Олег Чех яа"стор. ЗО, не по-
даючи самого тексту протоко-
лу, але, як видко, за ним пв-
ше: „Внстрілк-були зроблені 
патронами Confc Riffle калібру 
0,22" (б;6 мм)`". 2) їв. Хмель-
ницький (стор.' 91) у першо-
му пункті прЧ)токолу подає: 
„В одній моги-лТ'разои з вели-
чезною кількістю одягу ін-
ших убитих'знаходилося ли-
ше 18 трупів і в другій 74, У. 
більшості Могил пересічно 
знаходилося по 100-120 тру-
пів, а в двох 250-270". Це ж 
саме місце протоколу „Зло-
чин Москви у Вінниці" подає 
в такій редакції: „В одній мо-
гнлі, крім одягу t знайдено ли-
ше 18 трупів, у другій — 74, 
в інших — від' JL00 до 130, а 
в двох було навіть 250-280" 
(стор. 23). Отож, не тільки ін-
ша редакція, тексту, а й famd 
числові вяззначенвя. 

Вражає і .тео що під цими 
протоколами не позначено ані 
дат їхнього складання, ані не 
подано прізвищ тих, хто його 
складав і підписав. 

Час розкопок у Вінниці або 
зовсім не 'датований (їв. 

(Закінчення на стор. 3-тій) 

найменших подробицях. За 
нею прийшли чергові, щораз 
бурхливіші. 



ПРО ПРЕЗИДЕНТІВ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 
Челермию листопада вуде 

овраяо иового )хрезндентп 
Злучених Держав;!! це буде 
іридцять третій, президент, 
хоч називатиметься він трид` 
цять четвертим`, гбо Ѓреве 
Клевеланд був президентом 
двічі, але з перервою під час 
президентування Бенджамн-
Яв. Гарісона. Всі ііипі презн-
деятя, що їх обирали двічі, 
відбували свою службу. без 
перерви. і . 

І н а в ґ у р ація президента 
відбудеться в Вашингтоні 20 
січня. До обрання Френклиня 
Рузвелта інавгурація завжди 
відбувалась 4 березня, але 
Рузвелт вважав., що нова ад-
міністрація мусить приступи-
і ч до роботи якнайшвидші 
після виборів. Перший презн-
дент Злуч. Держав Джорд.к 
Вашингтон був . Іяавгурова-
ний в Ню Иорку ^30 квітнл 
1789 року, бо тоді іреба було 
більше часу на , організацію 
і на дорогу Вашингтона з 
Вірджінії до Ню йорќу. Дві 
дальші інавгурації відбулись 
у Филаделфії. Президент То-
мас Джеферсон .був першим 
президентом. інавґурованнм 
у Вашингтоні. 

Президента обирається иа 
чотири або, найбільше, на два 
чотирирічні періоди'. Нункг 
22-й додатку до 'Кйнституції, 
прийнятий 1951 р.,' обмежус 
термін урядування президен-
тя до двох чотир`илітніх тор-
мінів. До Фреиклина Рузвел-
те ніхто не був обраний на 
термін більший, 'ніж чотири 
роки, хоч тоді не було фор-
мального обмеження. Але 
Після того, як Джордж Ва-
шинґтон відійшов після двоч 
термінів урядування, це ста-
ло традицією, що 'президент 
не повинен урядувати біль-
Ше, ніж два терміни. Коли 
Фрейќліна Рузвелта' було об-
рано иа четвертий термін, Рс-
бпубліканський "Конгрес у 
1947 р. запропонував обме-
жити законом час урядуван-
ня президента. ' 

Якщо президент не дослу-
жус свого терміну — через 
смерть, хворобу, відмову, або 

С ЯКОЇСЬ ІНШОЇ ПрНЧЙНИ —; ЙО-
го заступає віце-президент, 
або інші урядовці в такому 
гврядку: спікер Палати 
Представників, президент Се- J 
пату, секрет ар 'Стейту, севре-
гяр фінансів, секретар оборо 
ви, генеральний прокурор і 
т. д. Протягом 163 років на-
слідування ніколи не йшло 
далі віце-президента. 

Під час свого урядування 
президент звичайно живе в 
Рілому Дожі, офіційній резн-
денції президента з 1800 ро-
пу. Місце для Білого Дому 
було вибрано Джорджем Ва-
ші#ігтонои і майором Л'Бн-
фантом, коли вони плянува-
ля майбутню столицю ще в 
(оці 1791-му. Будинок було 
закладено в 1792 'р. Першим 
Президентом, ЩО ЖИВ у БІЛОт 
vy Домі, був Джан Адаис. 
Раніше резиденція президен-
тів не називалась Білим До-
мом. Тільки після того, як він 
був спалений британцями в 
1814 році під час війни з Аи-
глісю, й ' був помальова-
ннй на біло, щоб. заховати 
пошкодження, він дістав цю 
назву. Недавно за постано-
вою Конгресу було приділе-
во шість мільйонів доларів 
на реконструкцію стоп'ятн-
десятнлітньої будівлі, і ре-
монтування його було скія-
чено цього року. 

Президент дістає платні сто 
тисяч долярів на рік, плюс 
п'ятдесята тисяч вільних від 
податків на витрати і плюс 
ще сорок тисяч на роз'їзди 
тс на офіційні приняття. 
Джордж Вашингтон діставав 
25,000 долярів на рік. Року 
1873-го платня президента 
була збільшена до 50,000 до-
лярів, для Ф. Рузвелта року 
1908 вона становила 75,000, а 
1950 року вона дійшла до тс-
перішніх розмірів. 

Президенти обирались ч 
різних шарів населення, але, 
зрозуміло, переважали прая-
ішкн. Вісімнадцять з трндця-
тн двох президентів було пра-
Еннки, шестеро військових, 
три вчителі, два кравці, одич 
літератор, оди`н інженер і о-
дин комерсант. 

Даймо чауково опрацьоване 
шщанмя матеріялів про Вінницю 

тЗакінчевня 
Хмельницький, „Злочин Мос-
квн у Вінниці"), або датуєть-
си по різному. IL 'Павлович 
С.Овид" ч. 5 за , I960) датує 
розкопки часом 24. V. — 3. X. 
Ї943. Сенатор же Лімеи, за 
матері я лами профі Л. До-
брянського, датував у своєму 
виступі часом 25. У..— 28. X. 
1943 (див. ‚‚Український Про-
Метей" ч. 15 за 1952, crop 1). 
А „Свобода" (дНв. ч. 142 за 
3. VI 1952 в псрс'дойій статті 
під наголовком „Вінниця") 
Яатус розкопки 24; VI. — 
25. IX. 1943. І т . Џ.^` 

Що ж робити ^ w ', 
Зрозуміло, що така „каша" 

у публікаціях такого важля-
вого документального мате-
ріялу є річчю неприпустимою 
і шкідливою. На жаль, мусн-
мо підкреслити, ані. політичні, 
ані громадські, ані наукові 
українські організації Щв " 
досі не спромоглися створити 
наукової комісії. з . істориків, 
правників та фахівців судової 
медицини, яка пильно зібра-
ла б, звела б докупи усі вняв-
лсні друковані й подруковані 
матеріали й відомості так здо-
буті на місці розќороќ у Він-
ниці, як і подані свідками вже 
тут, на еміграції. Ця комісія 
Мусіла б критично церегляну-
тн, перевірити й обробити все 
це, устійннти дати, числові 
показники, розміри, тощо й 
виготовити повне наукове вн-
двяня матеріялів про Він-
няцьку трагедію., А.тнќе авто-
рктетне, науково опрацьоване 
видання матеріялів конче по-
трібне вже тепер для подання 

зі стор 2-ої) 
на розгляд американським і 
міжнароднім політичним чин-
никам. Воно матиме велич ез-
не незаперечне документаль-
не політнчно-національне й 
історнчио-наукове значення і 
в майбутньому. Воно мусить 
бути гідним пам'ятником не-
щаслнвим жертвам московсь-
ко-большевицького терору у 
Вінниці. Підготування та на-
друкування збірника цих ма-
теріялів українською та ан-
глійською мовами — це один 
в найважливіших обов'язків 
організованого громадянства 
на еміграції, що його воно му-
снть виконати. І в першу чер-
гу подбати про це мусять: 
Представництво УНРадн у 
ЗДА, УККА. УВАН і НТШ. 
Зробити це треба негайно! 

Зокрема українські наукові 
сили (і в першу чергу ті, що 
мають будьякі стипендії чи 
платні посади, які уможлив-
люють їм проведення науко-
вої праці) мусять відкласти 
набік свої „археологічні" те-
мв, які вільно можуть бути 
без ніякої шкоди розроблені 
й пізніше, і в першу чергу 
взятися за критичне зведення 
Й опрацювання тих матерія-
лів взагалі, що мають велике 
політично-національне зна-
чення в даний момент. 

Ставайте членами Україн-
ського Народного Союзу, а 
тнмсамж`м і сп іввласниками 
18-ти мільйонового майна 

організаці ї ! 

Ікер 

ОДНА НІЧ НА КОЛЕСАХ 
(З подорожнього блокноту)-

Н О Р Т Г Е М П Т О Н , ПА. , И О К О Л И Ц Я ! 

В ПОНВДШОК (LABOR DAY) і, ВЕРЕСНЯ 
1952 Р О К У 

: відбудеться :-

Хай мені пробачить ща-
новннй Іван Іванович, що я 
його ‚‚роз конспірую", але, 
при цій нагоді, хочу довести 
до його відома, що він декого 
перелякав своїм нарисом 
„Волнвяки з Ню Иорку в То-
ронто", в ч. 183-му „Овобо-
да"... 

Особливо затривожив дея-
ких аматорів заграничннх 
мандрів такий абвац із його 
нарису: 

Зате над мандрівниками 
нависла інша загроза — роз-
битись (!) на примхливих 
закрутах зміїстих автострад. 
Автобусова фірма дала лийте 
одного шофера і цей юнак-
водій керував безмінно -всю' 
ніч, намагаючись заснути над 
рулем..." 

'— Гарна історія! — сказа-
ла мені, прочитавши це, од-
яв знайома пані (яка вже бу-
ла наважилась їхати з на-
ми). — Якщо і ви дістанете 
такого „водія", що буде спа-
ть на „зміїстих австостра-
дах", то я воліла б не бачити 
Ніагари! 

Не знаю, з якою фірмою 
були в контакті дорогі воли-
кяки, але на славу 457 Від-
ділу Українського Народного 
Союзу та його невтомного ор-
гаяіватра, інж. Олекси Лнт-
ннненка, треба сказати, що 
керівництво нашої прогулькп 
зиаіішло солідну фірму, що 
прислала нам теж одного, 
але зате доброго шофера, не 
якогось там молодика, а по-
важного, лисого дядька, який 
соанв нав впевнено, по-гос-
подарськи, зробив з нами ли 
vpH доби коло 1,000 миль 
дороги та всіх щасливо, в ці-
лості і задоволених при-
транспортував на „вихідну 
базу". 

Ця вихідна база знаходи-
лась під домівкою Літератур-
но-Мнстецького Ќлюбу, при 
149 Секенд Баню. В традк-
шйно-клюбову п'ятницю, 1. 
серпня ввечері, долішня зали 
Ќлюбу, коридор, сходи 
хідник перед домівкою аа-
люднилнся гомінкою юрбою 
прогульковців і їхніх кревня-
ків та знайомих, що прийшли 
проводити нас „в далеку до-
рогу". Два „чартероваві" ав-
тобуси забірали разом .82 осо-
бн 'н̀ а тридкЧівяу'тгрогулнуку 
до Ніягарн й Торонто. Але 
частина учасників (ці, що му-
сіли йти в понеділок до пра-
ці) верталася додому дќнь 
скоріше. 

Якщо прогульна волнняків 
мала етнічно-племінний ха-
рактер, то наша була на-
скрізь „соборницька". їхали 
„нові" й „старі" емігранти, 
, східні", „західні", „цент-
ральні" та інші буковинц1. 
Знаний зі своєї дріб'язковос-
ти й нахилу до систематизу-
вання інж. Литвиненко об-
числив, що більшість учаснн-
ків були членами УНСоюзу, 
а з тієї більшосте — біль-
шість належали до нашого, 
рухливого, 457-го Відділу. 
Я ж зі свого боку стверджую, 
що прогулянка мала не тіль-
ки „асекураційне" обличчя, 
але й літературно-мястецькс. 
Самих „асів" із Правління 
Ќлюбу я нарахував аж чоти-
рн особи: пані Людмила Ів-
ченко, Посип Гірняк, інж. 
Литвиненко і проф. Паливо-
да. Взяли теж помітну участь 
наші члени - прихильники і 
дуже симпатичні прихнльни-
ці. 

Всіх учасників поділив 
наш провідник на менші, 
„нічлігові" групи, т. зн. хто з 
ким „спрягався" брати кім-
иату в готелю. Я належав до 
трійки: Гірняк - Понеділок-
Керннцький. Та в остшшій 
хвилині Понеділок „схру-
нив". Ми вже сиділи в авто-
бусі, коли прибіг задиханий 
Микола і майже зі сльозами 
в очах вибачався, що не мо-
ж(- дотримати нам компанію, 
бо до нього приїхав на відві-
диии новоприбувший з Евро-
пи проф. Шерех. На Миколо-
ве місце моментально знай-
шовся заступник з тих, що 
прийшли нас проводити, а 

П О С В Я Ч Е Н Н Я 
нововіднальованого Б о ж о г о Х р а м у н 30-літнін 
Ювілей існування Укр . П р а в . Церкви Успіння 

Преч . Діви Марії в Нортгеяптон , Па. 
' - - (Newport Ave.) 

Чин посвячвяяя й урочисту Службу Божу відправить 
В"исоко-превсімпцеявшгісй Владнќа Митрополит ІОАНН, в 
одсхужеияі духовенства. Початок відправи о год. 10 рано. 
Після Вогослужеяяя, о ѓод. 12:30 по полудні, в цгрковкіВ 
залі відбудеться БЕНКЕТ І КОНЦЕРТ. 

Під, час бенкету виступати будуть церковний хор Укр. 
Прав. Церкви з Скрентон, Па., під днряГентурок) Вепр. о. 
П. Т. Савчука, 'а' також Укр. Мужеськнп хор а Лігой Ве-
лгій під дириґентурою проф. ДІдз'ха. — Запрошуємо всіх 
українців на наше велике торжество. 

Церковний Комітет. 

ЗМША АДРЕСИ! 
Щ е р а з пригадуємо 

н а ш и м передплатникам, 
щ о зміняють місце свого 
побуту, щоб одночасно з 
повідомленням про амі-
иу а д р е с и обов язково 
присилали п о пі товимн 
марками 10 Ц Е Н Т І В з а 
виготовлення нової адре-
сарної кліші , а члени 
УНС ще й ^ПИЇЛО 
в і д д і л у . 

Адміністрація 
„Свободи". 

щоб переблагати вірних дру-
=ів (значить Иосифа Йосипо-
вича і мене) за мявовільну 
зраду — Микола дав нам на 
дорогу хорошу пам'ятку так, 
шо ми оба весь час дуже теп-
ло його згадували — поки 
‚‚пам'ятка" ие спорожнилась. 

В автобусі панував такий 
внутрішній режим: напереді 
розуміється, їхав штаб — от-
же шофер, чи там водій, як 
пише Іван Іванович, — ззаду 
ѓа ним, сидів інж. Ѓу з ар з ве-
ликою малою, але не з „ма-
г.ою" в лапках, а справж-
ньою. Поруч примостився го-
ловний „бос" і провідник 
інж. Литвиненко, з течкою НІ 
колінах, з якої раз-у-раз ви-
ходили на світ все нові „уні-
верзалн", або, як вів сам ка-
зав, денні і нічні приказн, 
під якими ми потім розпису-
вались. За всю дорогу я на-
рахував п'ять, або й шість 
таких „обіжників". 

Середину автобусу займа-
ли статечніші громадяни і 
люди сгмейві. А вже нілий' 
„бек" був суцільно окупова-
ний молодняком обох полів,' 
іфи чому цей, „кращий тіол", 
треба з гордістю признатися, 
був у нас багато краще за-
ступленнй, як у другому ав-
тобусі! Частина молодих лю-
дей (сумівці. пластунн) по-' 
спішали на III. Зустріч Ук-
р;іїнців Америки і Канади в 
Норд Иорку к. Торонто. Вза-
галі ця партія пасажирів вйо-
сила в наш змого ризо ванни 
ковчег багато житторадостн 
та безупинно гомоніла см:-
хом, жартами і невмовкаю-
чими співами. 

Прийнятим на всіх україн-
ських прогулянках порядком' 
у нашому автобусі був сум-
лінно вичерпаиий весь пісен-
ьий репертуар, почавши з 
любовно-побутоввх пісенх, а 
на повстанських і дивізійних 
закінчивши. Вирізнялися ми-
лі голоси двох, не менше ми-
лнх сестричок Д. і якийсь 

тл' стихійний тенор, що послі-
довно тягнув пів-тонами як з 
Америці, так і потім на кава-
дійській території. Співали 
наші хористи всі „строфќи`' 
кожної пісні, не поминаючи 
жодної. Концерт, звичайно, 
починався піснею „Човен хи-
тасться серед води" — йв 
буть нав'язуючи до колихан-
гя автобуса. 

Коротка історія цього „ніч-
кого рейду": ми вирушили з 
Ню Иорку з традиційним за-
пізнениям в год. 9.40. Про-
смикнувшись попід Тунель 
Лінкольна, автобус в'їхав до 
сусідньої „ д е р ж а в и " Ню 
Джерзі і подався на північ-
кий захід. Тоді-то над наши-
ми головами появився злові-
щий капелюх, а від штабу 
прийшло гасло — зробити 
колскту на шофера! 

— Ну, тепер наш драйвер 
був би С. В., як би нас пород-
бивав, — сказав один про-
гульковець, коли наповнений 
капелюх помандрував назад 
до штабу. 

Тимчасом за нашими пле-
чнма щезля останні світлі 
Мангатану і на світ почав 
спускатися сўмерк літнього 
вечора. На погідному небі 
глмигтіли зірки, яким тут, 
не землі, робили конкурен-
цію вже мабуть послідні цьо-
го літа бригади святоівансь-
иих світлячків. Через вікна 
повіяло приємним холодом 
ночі, а монотонний шум мо-
тору заглушило лящання 
цвіркунів на придорожніх 
шкарпах. 

Розуміється — від того за-
раз розжемчужились ліричні, 
українські душі, а коли під 
першим-стрічним мостом бли-
снуло тихе плесо річки, на 
саді автобуса спонтанно за 
тягнули „Човен хитається" і 
почався концерт, що тривав 
уже до півночі. З тим, що де-
хто з старших співаків робив 
малу перерву, щоб додати до 
голосу „каляо^онії", чи вза-
галі скріпити організм під-
ручними х а р ч є п рипасами. 
Миналося багато соди, „джін-
джерела" та інших „джусів". 
а коробки по цих напнтках. 
вилітаючи через вікна, зна-
чнли слід нашої мандрівки. 

Коло 12-тої години ночі, 

(коли ми вже в'їздили на те-і 
рпторію Пенсвлвенії, в авто-
бусі затихло: зморені про-
гульковці лаштувались на 
нічний відпочинок. ЛЮДИ 
іфнбіралн найдивачяіші по-
зи, в неприродній спосіб вн-
і.-ручували р}-ки й ноги, на-
магаючясь бодай трохи при-
стосувати до лежачої позиції 
сидяче тіло... Був це, звичай-
но. даремний труд, бо вузьке 
сндження на дві особи не да-
вало широких можливостей. 
Коло мене дехто куняв, де-
хто прикидався, що спить, я 
дехто, просто, мучився'і вов-
TJTIHBCH аж до ранку. Не 
ѓпаю, як собі радило молоде 
і:окоління, там, на „беку", та 
іадаю, що там було все О. К. 
бо наш провідник частенько 
чимчикував туди офіційним 
кроком на контролю. 

В кожному разі всі перебу 
ли ніч щасливо і бадьоро зў-
стріли наступний день прогу-
лянки, суботу, 2. серпня. На-
піть наш мізинчик, 6-літній 
Юрчик, по-геройськи перено-
сив усі невигоди подорожі, а 
до Ніягарн приїхав у такій 
знаменитій кондиції, що за-
раз таки, під готелем, пробу-
вав боксуватися з днр. Гірнн-
ком! 

В часі дороги штаб заря-
див три, або й, може, чо'тири 
зупинки. Такі затримки в до-
розі мають свої світла і тіні.. 
Звичайно тоді прогульковці 
в поспіху та гарячково шука-
ють — або ресторану, або 
іншої установи... Під цим ог-
лядом поїзд є значно вигідні-
пгаЙ, бо „все" з вами їде, -а 
коли подорожуєте автобусом. 
т . того „всього" мусите шу-
кати. Але такі дрібні придн-
бпшки не є проблемою для 
п м е р н к а н оькнк українців 
сингальського походження, 
бо ж ми переїхали в такий 
циганський спосіб Східню. 
Центральну і половину За-
хідньої Европн... 

До Ніягарн, а. точніше, до 
Наягра Фоле, ми прибули в 
год. 11-тій передпол ўднем, 
пробивши за 13 годин 400 
миль дорги. 

Та` про „чуда Ніяґари" ко-
лись,`іншим разом! 

З А К І Н Ч Е Н Н Я 

Після закінчення пересе-
ления ДП Злучений Україн-
ськнй Американський Допо-
моговяй Комітет видав по-
ворх 1,000 так званих „З ц ' 
ашурансів для осіб, які поре-
бували в Бельгії, Франції, Аи-
глії, Ірані, Індії та других 
країнах. 

Ці родини чи особи не ма-
ють ніяких знайомих у ЗДА, 
і тому ними вповні займа-
сться ЗУАДКомітет. Мало-
по-малу багато з цих людей 
одержують візи,, і вже дня 
21-го ц. м. приїдуть до Ню 
Иорку кораблем „Анна Са-
лен" слідуючі особи: 

Ярошенко Микола, Анна, Єв-
ген, Володимир, Віра; Ясин-
ський Михайло; Куцинда Ми-
хайло, Ольга, Стефан. Бериа-
да, Анна; Матвійчук Федір, 
Євдокія, Василь; Настач Іван, 
Ніна; Шевчук Стео})ан, Ма-
I ;я. Айва, Йосип. 

Подаючи цю листу до відо-
ма українському загалові, 
ЗУАДКоміет посідонллс на-
ше громадянство, що ці ново-
прибулі приїздять не тільки 
на ашурансн ЗУАДКомітетў, 
але теж при його фінансовій 
допомозі — бо як відомо тс-
пер — іміґравт покриває усі 
кошти переїзду, себ-то по-
верх $200.00 на особу. Коли 
дивніш ЗУАДКомітет пересе-
лював одну особу за суму 
$12.00 'пересічно на одну осо-
бу, то тепер переселення од-
нїсї особи буде коштувати 
приблизно $220.00, або двад-
цять разів більше. 

Тому прохаємо всіх щирих 
українців, які бажають допо-
могти в переселенчій і гумн-
нітарнін допомоговін 
ЗУАДКоміетў. стали 
членами — внести свій член-' 
ський внесок та скласти по-
жертви. 

Всі пожертви слати На ад-
ресу: 
UN1TLU UKRAINIAN AMERICAN 

RELIEF СОММГГГЕЕ 
P. a BOX 1С61. PHILA В. PA 

Злучений Уіфашський Аме-
ішкаяський Допомоговий 

Комітет у ФнладелфЕ. 

ШІКАҐ0 ГОТУЄТЬСЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО 
дня 

Цікава історія сіямських братів 
Часто чуємо слова „сіям-

ські брати", але, може, не всі 
знаємо, що вони дійсно жн-

'і ли, І - J O в стейті Північяа Ка-
ролайна, та що вони заляши-
лн 22 дітей, а їхні потомќи 
розсіяні по всіх стейтах ЗДА, 
та творять величезну родину, 
шо складається принаймні з 
тисячки їхніх унуків, правну-
ків і пра-правнуків. Вони са-
мі померли 1874 року, а їхня 
одна дитина померла що тіль-
ки минулого року. Історію 
цих СІАМСЬКИХ братів пригп 

засудити до тюрми Чанґа. бо 
мусів би був ув'язнити і Вн-
ґа, на що не мав зовсім пра 
ва. Коли вони подружилися, 
то їхнє подружжя хотів де-
хто уважати двоженством. 
Вони одружилися з фариер-
ськимн дочками - сестрами 
Сарою і Аделяйдою Ятес. Ще 
раніше, в Лондоні, одна дів-
чина хотіла була виходити 
заміж за Чанґа, але суд на це 
не міг згодитися. 

Після одруження вони ма-
ли два доми, що були на ми-

В часі між двома світовими) 
війнами Шікаґо було відоме 
тим, що тут відбувалися ма-
сові українські маніфестації, 
ііротестаційні віча, акції на 
піддержання визв`олі.иої бо-
ротьби в Краю тощо. 

По другій світовій війні 
хчрактер україиськик імпреі 
до деякої міри змінився. Але 
давні невтомні діячі ўкраїн-
сьќого Шікаґа привертають 
по минулого, нав'язують до 
нього й змагають до поиовної 
акти внести усього украінсь-
ногс- громадянства у відно-
шонні до визвольної бороть-
бв Україви. 

Оце перед піароком Окруж-
чий Комітет Відділів УНСою-
зу, на чолі з інж. Степаном 
Ќу роп а сен. заівіціював влаш-
тування „Укратоького Дня" 
що відбудеться в неділю, 21 
серпня 1052, в Рнвервю. Ук-
раінське громадянство праві-
тало іяіціятвау УНСоюзу з 
захопленням і створило Гро-
мвдський Комітет для BJ1U-
штування „У к р а ї н с ь кого 
Дня", що до нього ввійшли 
усі українсько - американські 
національні організації міста 
Шікаґо. Комітет складається 
з біля 60 осіб, визначних гро-
мвдян Шікаґа, а в ньому аа-
ступлені усі важливіші орга-
ніаації. Комітет очолює Про-
зядія в складі: адв. Роман І . 
Смук, голова, пп. інж. Степан 
Куропась і Іван Дужаиський 
— містоголови, д-р Петро 
Стерчо, секретар, і Анна Ва-
оильовська, скарбник. Крім 
того діє Екзекутива Комітету, 
що до неї входять представ-

праці пнкн організації. Але основ-
Його і НИЙ тягар підготовчої прані 

несуть ділові комісії, а саме: 
програмова, о р г а нізаційно-
імпрезова, фінансова, госпо-
дарська, пресово-інформацій-
иа, резолюційна та . бенкетй-
ьи. Всі комісії працюють від 
кількох тижнів над якнай-
г.ращою підготовкою ‚‚Уі;-
раінського Дня". 

Так ініціатори, як і Комітет 
„Українського Дня", висуну-
лн такі цілі ‚-‚Українського 
Дня" : політичні, внутрішньо-
консолідаційні, з о в н і шньо-
пропаґандивні, фінансові й 
розривЌові. , 

У працях комітету всі зу-
силля скеровані ва те, щоб 
намічені цілі якнаії повніші 
среалізувати. Тому передба-
чені політичні промови сена 
тсра Еврета М. Дирксенп. 
конгресмена Тимотея Т. ІПІ-
гена, республ. кандидата на 
конгресмена Роберта Р. Сіґ-
ріста і ін. — Якщо йдетьсй 
гро участь предстааяякіа 
американського політичного 
життя, то це перший раз а . 
Шікаґо на українській імпрс-
ЗІ промовлятимуть такі вяз-
начні політики і у такій сќіль` 
кості одночасно. Губернатор. 
стейту Іллиной і демократич-
ний кандидат на президента, 
Бдлі Стівенсон, ані посадник 
міста, Кенеллі, ще не дали 
відповідей на запрошення. 
Однак саме в ході полаго-
дження в Міській Раді справа 
і-.роголошення мейором Ші-
кага неділю 2d серпня „Ук-
раїнськнм Днем". 

З українських визначних 
гостей Шікаґо вітатиме в себе 
урядуючого містоголову УКК 
і Г'оловного Предоідннка У. 
U. Союзу, п. Дмитра Гали-
чина, та правќого референті 
УКК, адвоката Михайла Піа-
иака. 

Маючи таких визнач`них про-
копців, ,.Український День" ь 
Шікаґо під політичним огля-
дом напевно осягне свої цілі. 
Резолюційна Комісія працює 
над резолюціями, що їх віст-
ря буде скероване насамперед 
проти московсько - большс-
БИЦЬКОГО народовбивства в 
Україні, проти московського 
імперіалізму всіх забарвнень 
і за відновлення суверенних 
держав усіх поневолених Мо-
сквою народів. 

Українська політична ма-
нчрестаціи повинна вказати 
ігмериканському урядові .1 
громадянству на ту небезпс-
ку, що її несе ч е р в о н и й 
Кремль на багнетах своїх 
орд. 

Тому українське громадяя-
ство міста Шікаґо повинно 
в:.яти якнайчисельнішу у-
часть в „Українському Дні". 
Заманіфестуймо свою єдність 
і політичну силу! 

П. С. 

дує Арчі Робертсон у тижне-! лю віддалені від себе. Поло 
вику „Лайф". Робертсон пі і 
час останньої війвн був у Сі-
ямі та бачив тамошнє життя 
і тому зацікавився долею 
братів Чанґа-Енга, які похо-
днли з Сіяму, побували в ба-
гатьох країнах Европи і в А-
мериці, та вкінці поселилися 
на фармах в Північній Каро-
лайні, поженилися, дороби-
лися майна та стали прабать-
камн великої родини Бунке-
рів (таке прізвище прийняли 
вони в ЗДА), що й досі в ве-
лнкому числі живе в тому са-
мому південному стейті. 

Ці сіямські брати Чанґ-Енґ 
народилися на початку дс-
вятнадцятого віку в Сіямі. 
Там вони зросли, проживали 
біля води й,купаючись,могли 
скоординувати свої рухи, що 
їм пізніше дуже придалося 
при їхній праці на фармі чи 
при вирубці лісів. Як вони 
мали 14.років, новий сіямсь-
кий король хотів їх бачити і 
казав привезти їх на свій 
двір. Там їх побачили чужнн-
ці, і так сіямські брати розпо-
чалн свою мандрівку по сві-
ті. їх показували за гроші 
людям, і добре при тому за-
робляли. Брати були зрослі 
грудною кісткою і їх немож-
ливо було розділити, без за-
грози для їхнього життя. 

Так отже 1824 року розпо-
чалося нове життя сіямськнх 
близнюків. Під час виступів 
мали вони багато пригод. О-
дин фнладелфісць стиснуя 
Чанґові сильно руку, і тол 
його вдарив за те. Суд не міг 

вину тижня вони жцуіи в од-
пої жінки, а другу половину 
в другої. Цього розкладу днів 
вони пильно придержували-
ся. і навіть під час непогоди 
точно переїздили ВОЗОМ до 
чергового дому. На загал, 
жили в згоді і терпеливо 
ѓносили забаганки один оц-
ного. Один з них любив гря-
тн в шахи і шашки, а другий 
хотів спати, але Енґ не про 
тестував, коли Чанґ грав з 
дітьми, або з жінкою в шахи. 
Зі собою не любили грати, бо 
казали, що така гра подібна 
до тої гри, якою бавиться' лі-
ва рука з правою. 

Любили вони їсти водні 
мельони. які навчилися їсти 
ще в Сіямі. Вони радо прий- Ц 
мали гостей, але не любили, И 
коли люди приходили, щоб 

давитися на них, на на ви-
брик природи. Пізніше висѓу-
пали публічно в цирках, але 
тільки на те, щоб заробити 
гроші на операцію, яка б їх 
розлучила. Ще й досі люди 
розповідають у Півн. Каро-
лай ні, іцо ці сіямські брати 
винайшли нову методу, як 
зрубу'вати дерева. Вони одно-
часно вдаряли сокирами в де-
рево і підтинали його з обох 
боків. Подібно їхнє каліцтво 
помагало їм і при іншій 
праці. 

Під час громадянської війни 
1863 знищено їхні фармн і 
вони з жінками і дітьми, по-
і̀ха.чи на виступи до Европи. 

В Німеччині не дозволили на 
їхні виступи, бо казали, що 
їх вид зле впливає на вагіт-
ні жінки. Вернувшися Д) 
ЗДА, жили далі на своїх 

фармах і мріяли ро опсра-
цію. Погнівавшяся, ' довший' 
час до себе не говорили, хоч 
спільно виконували всяку по-
трібну роботу. 

Та 1874 року Чанѓ захво-
рів, йога боліли легені. Е н ґ 
нарікав, що він не може дов-
го лежати в ліжку. Але коли 
братові було гірше, він по-
ложнвся з братом знову. Не-
забаром помер Чанѓ. При-
кликали лікаря, щоб хоч те-
пер зробив операцію, та заки 
це сталося, помер і Енґ. 
Останні його слова були: 
„Боже, змнлосерднся над 
моєю душею". Пізніше пока-
залося, що операція була не-
иожлива, бо їхні печінки 
було взаємно получені. Брати 
були побожні, і ще досі по-
казують церкву, яку вони 
спільно помагали будувати і 
прикрашувати. 

У В А Г А ! Д Ї Т Р О И Т ! У В А Г А ! 
В Н Е Д І Л Ю , 24-го С Е Р П Н Я 1952 р . 

о год. 4-ІЙ пополудні. 
- : відбудуться :— 

в залі Українського Нар . Дому прн вул . Мартін 

ОСНОВУЮЧІ ЗБОРИ СТАНИЦІ 
Українського Відділу Американських Приятел ів 

Антибольшевицького Бльоку Народів ( А П А Б Н ) , 
на які запрошує все Українське Громадянство Дітроиту 

Організаційний Коміті`т. 

(І У В А Г А ! М Е Н В И Л І О К О Л И Ц Я ! Џ 
% Укра їнська Греко-Католицька Ц е р к в а св. Михайла І ) 
(І в Мгнвнл ў 
( І : уряджус : л 

і В НЕДІЛЮ, ДНЯ 24. СЕРПНЯ 1952 і 
U від год. 2. иоио.і., па площі St. Stephen's Grove, Џ 
d . Manville, N. J. D 

І ВЕЛИКИЙ ПІКНІК І 
(n ДоВІрип музика І смачний Оуф^т. — Вѓтуп 75 іџѓѓ. ^ 
fc Дохід призначений пл добудову пррі:пн. =̂  
^з Щиро запрошуємо Шановне Громадянство з Менвіл ц 
(g і сусідннх околиць. У) 

УВАГА! НЮ ИОРК, Н. И., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
UKRAINIAN UNITY SOCIETY Inc., of NEW YORK 

: влаштовує : 

В НЕДІЛЮ, 24. СЕРПНЯ 1952 P. 
ВЕЛИКИЙ ФЕСТИН-ПІКНІК 

в MAPLE GROVE PICNIC PARK, 46th Ave. A 160th St., Flushing, L. I. 
Наше товариство об'г.днус людей з повіту Зборів, Україна. Товариство існус вже 

15 літ. І з нагоди 15. річниці, ми улаштовуємо свято-пікнік, на якому відбудеться посвя-
чоиня прапорів нашого товариства, українського і американського. З тої иагодн масмо 
честь запросити Вас з родиною, на це наше свято-шкнік. Думаємо, що Вам дуже добре 
відома наша праця для рідного краю, яку ми ведемо вже пятнадцятий рік. В цім році 
ми обходимо надзвичайне свято, дня 24. серпня 1952 p.. иа якому будуть посвячені пра-
порн нашого товариства, які справила родина покійного нашого члена славної пам`яти 
п. А. Горішного. 

ПРОГРАМА СВЯТА-ПІКНІКУ ТАКА: 
1. 23. серпня 1052 р. відбудѓѓься С`лужба Божа о ѓод. 9. рано в церкпІ св. Юра при 7 пуд. 
в II. ЃІ., за здоров'я усіх краяиів і членів товариства. Опісля панахида за усіх померших 
краяиів І членів товариства. — 2. 24. серпня 1952 р. (неділя) о год. першій пополудні иа 
площі пікніку, відбудеться торжесгвеяме посвячення прапорів, топ. „Укр. С`дність" укра-
їигького І американського. Посвячення довершить свяніеннк, який прибув до нас з нон. 
Зборіп Україна. — 3. По посвяченню прапорів, стріча зі .інакомнми, добрі перекуски, вс-
села забива до пізно! ночі, прн малих звуках орхестри п. П. СНІГУРА. Сподісмось Ва-
шоі участи з родиною, на тім нашім святі-пікніку. До милого побачення на пікніку. 

П а р к підќритий з 10 ѓод. перед полуднем. 
Музика П. С Н І Г У Р А Вступ, разом з тексом S1.00 

DIRECTIONS ТО THE PARK. From New York CHy: Take I.RT. Subway to Grand Central Sta-
tion, or B.M.T. to Times Square or Queensboro Plaja Station and change for HtishinL' Trains, 
(let off nt Alain Street Station, then take Rosewood-Jainaica-Molhs of Queens Village Hits No. 2fi or 
No. Q27. All buses stop at the door. From Brooklyn: All " I . " Trains to Queensboro Plaza Station. 
Then fotfow above directions. ' , 



З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Вілемантик, Конн. 
Українсько - лотипіськин 

концерт. 

Старанням лотишського цер-
ковного комітету ї ў ї відбу-
^еться концерт переможців 
італійського оперного кон-
курсу - тенора Всеволода Ка-
рагіоза и сопрана Гільди Ган-
Л Е Н С Концерт відбудеться У 
неділю 24 серпня о б годині 
вечора у приміщенні Тічерс 
Каледж (Валей Стріт. Вили-
мантнк. Кони.) . У програмі 
концерту арії та дуети а укра-
їнских`та італійських опер. 

# Н А П Р О Д А Ж # 

НА ПРОДАЖ 
Крамнќая споживчих товарів 

(дєлікатпссен 1 гроегрш). 
ПО Е. 7th Street 

NEW YORK З, N. Y. 

КНИЖКИ—ЖЎ ЃНА. Il l 

Уже вийшла з друку і ро.ч-
силасться jiepojwaTHMKaM нова 
книжка 

В. -Чаплснка 
„ П І В Т О Р А Л Ю Д С Ь К О Г О " 

..Повість читаоться З гострою 
цікавістю", написав один пе-
редплатвик 

Кннжку можна набути в ап-
тора за 1 долар і у книгарнях 
вона коштуѓ 1 дол. 50 центів!) 

VASYL CHAPLENKO, 
-Svoboda", P. О. Box 346, 

Jersey City З, N. J. U.S.A. 

" # " P О З Ш У К И ш" 
Лина Г.ОГАЧ з 0. Ніша, пов. 
.'{борів, Галичина, ІЮПІУКУЄ 
свого брати Михайла ІІ.УПКУ, 
який до 1W5 року писав з Ав-
стріі. Хто знав бн про теперіш-
нп місце його перебування, або 
він сам, прошу зголоситися на 
адресу: 
Полуднево-амернканські часо-

ПИСЯ прошу передрукувати. 
1VVAN B0HACZ 

918 Watson S. W. 
Grand Rapids, Alich. U. S. A. 

Пошукую тіточного б р а т а 
CEMKA ЯКИ.МОВІІЧ з с. Туре. 
пов. Радехів. Мас перебувати 
коло Монтреалу в Канаді. Хто 
зНав би, або він сам. прошу зго-
госнтнсь на мою адресу: 

ANTHONY K0STIW 
2205 Washington Avenue, 

Northampton, Pa., U.S.A. 

ІРКУ КОРОЛЮЌ з Девятнйкі 
мою братаницю, замешкалу в 
Ню Иорку прошу відозватись 
на адресу: 

МИРОСЛАВ КОРОЛЮЌ 
2250 W. Cortez Street 

Chicago 22, Illinois. 

АНАСТАСІЯ ДАЦИК, недавно 
прибула до Дітройт. ш у к а с. 
вуйка Михайли Конала з села 
Бутннне. пов. Жовква, Галн-
чнна. Просить відгукнутись на 
а д р е с у : ANASTASIA DACYK, 
C o Doctor's Hospital, 5815 — 2nd 
Ave., Detroit, Mich. 

Пошукую односельчан з села 
Жуків, `повіт Золочів. 

Моя адреса: 
ПО(ИФ ТКАЧИШИН 

All Souls Hospital, 
Morristown, N. J. 

Піўкам свою тітку КГЕНЬКУ 
ЛИТВИН, її чоловіка Юрка і 
дітей з села Закомара, пов. Зо-
лочів. Виїхали до Америки пе-
ред першою війною. Зголоси-
тись: EVA ROMANIUK, 62 Van 
Winkle Avenue, Passaic, N. J. 

Пошукую композитора п. XO-
MKHK.A. Хто знас його адресу 
ярошу сповістити на адресу: 

SEMEN BUTOVSKY 
210 Maple wood Avenue, 

Ambridge, Pa. 

Балтімор, Меріленд 
Вшанукання пам'яті Коман-
дарма Українських Армій. 

Відділ Об'єднання б. Вояків 
Українців в Америці, ралом 
з Відділом ЎЌКомітету та за-
прошеним українським гро-
мадянством. 19-го цього лип-
ня, вшанували пам'ять свого 
Командарма Жалібними Схо-
динами. У восьмій годині ве-
чера, у Снято-Миханлівськіії 
у к р а ї н с ь к і й Православній 
церкві отцем настоятелем Ан-
дрісм Іл`їнським була відслу-
жена Панахида, а в годині 
9-тіи, залі тісї ж церкви від-
булись Жалібні Сходини. 

За щк-зндіяльним столом, 
українськими і американ-
ським прапорами та укра-
їнськнм тризубом сцени, засі-
ли сиві ЯК голуби старшинк-
учасникн Визвольних Зма-
гань: І їй.ікони. Володимир 
Герасименко. Павло Талан, 
майор Пав.і і Колиновський, 
еотник Іван Тригубенко, Пан 
Радник Котик та представ-
ннк ЎЌКомітету проф. Михай-
лншин. Сходини відкрив пол-
ковник Герасименко, зазна-
чивши в ко(ютких словах про 
традиційио-внховну важність 
таких сходин для всього у-
краінського загалу та про о-
бов'язок старшого громадян-
ства — не занедбувати бан-
дужністю пошанування па-
м`яті наших провідників, я-
кнм` і був бл. Пам'яті генерал 
Омеляновнч-Павленко. Після 
цього, до „інформаційного 
слова" про Чини Генерала в 
часи наших Визвольних Зма-
гань, попросив Голову Відді-
л у ОбВУА в Балтиморі Павла 
Талана. Лише тридцять хви-
лин часу забр`ало це слово-
реферат, але прелсгент,- як 
свідок багатьох Чинів Покій-
ного Генерала під час Внз-
вольних Змагань, змалював 
перед слухачами незабутні 
образи. Ось перед нами осінь 
1919 року, коли то дві, об'-
сднані братні- Галицька й 
Наддніпрянська - Армії, бра-
вурннм наступом розгромлю-
ють большевиків і 31-го неза-
бутнього серпня торжествен-
но входять до свосї Столиці 
Золотоверхого Кисва. В цей . 
ж е час. відтяжена нашим на- j 
ступом від большевиків, мос-

Хроніка українського 
життя 

В К А Н А Д І 
ВИБОРИ В А Л Б Е Р Т І 

В провінції Алберті відбу-
лнся вибори до провінціяль-
ного парляменту. В них пе-
ремогла партія СОЦІАЛЬНОГО 

на наші частини, роззброєння Кредиту, яка пануватиме вже 
їх, а потім короткий, хаотич- п'яту каденцію в цін провін-
ний бій і новий відступ . . . ції. Немас ще повного обчнс-

д в і ' л е н н я голосів. З українців 
ашнх кандндували 17 осіб, досі ви-

брані три посли: М. Поннч. 
П. Хаба і Н. Душинськиіі . З 
інших округів висліди ще не-
відомі. 

ковська біла армія ген. Д е - j 
нікина дійшла до Кисва лівим 
берегом Дніпра. Наказ Гол. 
Отамана покійному ген. Оме-
льяновнчу-Павленкові поро-
зумітйся з москалями для 
спільних дій проти больше-
виків. Але це „порозуміння" 
скінчилося підступним та не-
сподіваним нападом мо'скаля 

П Р А Ц Я 

Я К П О Д В О Ї Т И З А Р Њ О К 
Б Е З Н А К Л А Д У І І Р А Щ ? 
Подбайте, щоб фірма, в якій 

працюєте, заанґажувала 
У К Р А Ї Н С Ь К Е ПЕРЕВОЗОВЕ 

П І Д П Р И Є М С Т В О , З Е Б " 
до перевозу своїх виробів, 

сиропний, устаткування. 
Для устійнення висоти провізії 
— зайдіть до Перевоз. Бюра 

в Ню Иорку ' 
SS5 Е. в. вул. (між 1—2 Евеню) 

год. в. веч. Tel. OR. Я-2484. 

РВУ САЛЬОН КРАСИ 

„МАРШКА" 
Щоденні година: 

від 9. рано до 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
( B e t 1st 4 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

"-"Telephone: 
ORramercy 5-7244 

ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ! 
Знана кушнірська фірма 

ВУЙКІВ І КОПЕЦЬ 
па МІСЯЦІ — серпень і вересень 

влаштовують 

ВИПРОДАЖ УСЯКОГО РОДУ 
Ф У Т Е Р 

Небувала нагода набути футро по найдешевшій піні! 
IIpot-имо зайти й переконатися, що паш товар найкращий. 
а ціни найдешевші. — Пере(юблясмо всякого роду футра, 

жакети, иагортки й тим подібне. — Адреса фірми: 

W U J K 1 W А К О Р І Е С , INC. 
111-115 EAST 7th STREET — NEW YORK 9, N. Y. 

(Між 1-ою й „А" Кініямн) 
Телефон: SPring 7 8 7 1 0 

А потім, ще одна 
надлюдські напруги 
Армій у боротьбі, вже на три 
фронти, і нарешті — ..Трн-
кутннк Смерти" — Л ю б а р ! . . 

Здавалось — кінець! Армія 
обдерта, боса, голодна й без 
найменшої надії на яке-будь 
завтра. К і н е ц ь ! . . . І ось 
тоді то приходить Коман-
дарм . . . Здавалось ` що кож-
ний старшина, кожний козак 
серцем чув думки Командар-
ма: „Ні, не кінець! Я-поведу 
вас! . . " 
Так зродився невмірущої сла`-
ви Зимовий Похід Ї919-1920. 
років. Сто вісімдесят днів і 
ночей водить Командарм свою 
невелику армію в запіллі во-
рога! 

Несчислимнм числом нерів-
них, але переможних боїв 
вписус він прекрасні сторін-
ки в нашу кріиаву Історію! 
А коли приходить час закінѓ 
чити той похід, Командарм, ;3 
подиву-гідним манАзруваИ-
ням приводить знов свою Ар-
мію на рідні Подільські Зем-
лі для поновного походу на j 
Київ. 

Та цей похід був у ж е з 
„союзною П о л ь щ е ю " . . . На 
ша Армія знов у Києві, але 
знов не надовго, бо „союзна 
Польща" на північному ф р о я -
ті не витрицус большевицької 
навали й починай відворот. 
Цим приневолює її нашу А р -
мію покинути свою Столи-
ц ю . . . , 

-іѓ 

Сповнений великого болю 
був намальований прелеґен-
том образ переходу Армії, а з 
нею й Командарма, за Збруч 
22-го листопада 1920 року! 

„На правому березі' Збру-
ча Командарм ‚відразу завер-
нув свого коня і завмер разом 
з ним. вдивляючись в осін-
ню синяву подільських степів 
рідної Землі, яку він кілька 
мінут тому покинув та над 
якою рвались у ж е ворожі 
шрапнелі, — повторює преле-
ґент слова Полќовќина Е ф р е -
мова, друковані в ‚‚Свободі". 

Багато, — д у ж е багато тре-
ба б було ще розповісти про 
труди Командарма за весь час 
нашої еміграції. а.:.` того всьо-
го не можна вмк-.нти у коро-
теиькім „Слові" Жалібних 
Сходин. Нашим обов'язком 
залишилось іще. на закін-
чення цього коротенького 

В Б С П А Н 1 1 
мій; НАРОД ніш ФБСТІІ-
B V . I L Т А Н Ц Ю В КСПАНІІ 

На острові Майорці відбув-
ся Міжнародній Фестиваль 
танцю. Українська група здо-
була там визначне місце. 

Все місцеве населення й 
приїжджі знали, що на субо-
ту призначені головно укра-
їнські танки. В ж е о годині 
12-ій дня, всі білети були ви-
куплені. Година 22-га. заля, 
переповнена інтернаціональ-
ною публікою. Заповідач про-
голошус: „Українці, що не 
зважаючи на важкі обставн-
ни еміграції, плекають і на 
чужині своє народне мистец-
тво. повні туги за Рідним 
К'раєм, виконають кілька на-
родніх танків і перенесуть 
нас на хвилину в ту чудову 
країну Східньої Европи, що 
мас ім'я — Україна" Публіка 
нагородила бурхливими о-
плесками. 

Міжнародне `жюрі відзначн-
л о виступи української гру-
пи нотою: „Мерітус" — най-
вищий ступінь в другій клясі. 
Медалю вручено д у ж е уро-
чисто. ( З а пресою) 

„Слова" про Командарма, за-
значити. що, і Комбатанти в 
Німеччині, і наше теперішнє 
Об'єднання, — тобто ОБВУ. 
д е тільки поселилось 3—5 
д у ш його старшин чи коза-
ків, це ідея Командарма; це 
Його виношена й розумно ви-
плекана дитина! І ми. разом 
з нашим Командармом (хоч 
Він і відійшов від нас ) , віри-
мо, що прийде час, коли під 
пошарпані ворожими кулями 
та шаблями, скріплені чи-
стою й святою кров'ю нашого 
Вояцтва Прапори стануть всі 
вірні сини Соборної України, 
і доведуть їх з новою побід-
ною Піснею перемоги до Ки-
ївської Святої Софії та схи-
лять їх перед її Святинею, 
згідно з заповітом Командар-
ма, возвістивши „Невгомон-
ним гомоном дзвонів Вічну 
Волю" нашому многостра-
дальному Народові! П. Л . 

џ Радісно отримати від рідних, друзів та знайомих поздо-
ровлення зі Святамн Різдва Христового. Щ е більше радос-
тн — коли поздоровлення це художньо оформлене. 
Џ Само такі поздоровлення вже друкус видавництво ‚.Сво-
бода". 
Џ Різдвяні поздоролення ..Свободи" в цьому році будуть 
найкращими, бо вони зроблені спеціяльно для нас відомим 
художником проф. ПЕТРОМ ХОЛОДНИМ. 
ф Д о багатобарвних малюнків додано ще тексти паших 
старовинних КОЛЯДОК та сердечних поздоровлень. 

f Ф ‚.Свобода" друкус вісім різних поздоровлень. Кожне по-
здоровлення в ќоперті. Вже тепер просимо наші відділи, 
українські -книгарні і кольпортерів -надсилати замовлення, 
щоб одержати поздоровлення вчасно. 

„SVOBODA" P. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
ЮВІЛЕЙНОГО АЛЬМАНАХУ 

„СВОБОДИ" 
У зв'язку з 60-літтям „Свободи", яке припадає на 15 

вересня 1953-го року, в Редакції „Свободи" вже прнгото-
влясться до друку великий Ювілейний Альманах „Сво-
боди" на 1953-тій рік. Альманах матиме багатий, ілюстро-
ваний зміст та появиться збільшеним тиражем вже з кін-
цем цьогб року. Тому, щ о власне зі „Свободою" найтіс-
ніше зв'язаний багатобічний розвиток політичного, куль-
турного, організаційного та господарського життя амери-
канських українців впродовж повних 60 років, Редакція 
Альманаху рішили віддати більше місця на оголошення 
численних наших громадських організацій і установ, як 
теж тих багатьох н а ш и х бизнесменів, яким „Свобода" 
впродовж сгосго віку не раз ставала в пригоді. Не зва-
ж а ю ч н на великий тираж видання та збільшені кошта 
друку , ціна оголошень залишається та сама, що й в попе-
редніх роках: ціла сторінка — $50; пів сторінки — $ЗО; 
чверть ^сторінќя — $20; одна восьма сторінки — $12.50. 
Оголошення в Ювілейному Альманасі „Свободи" матиме 
не тільки велику практичну вартість для оголошених, але 
й загально-громадське значення. Всі оголошення до Аль-
манаху висилати на адресу „Свободи" із допискою „Аль-
манах". Оголошення приймається найпізніше до кінця 
серпня ц. р. 
— . , 

Окінава оборонилася перед тайфуном 
Окінава. — Сорок тисяч, піни, які залишив там тай-

л мери пансько'ї залоги Е— ар-
мії, фльоти і літунства, — які 
стоять на японському острові 
Окінава. 36 годин приготовля-
лися до оборони перед силь-
ннм тайфуном, що зближався 
зі швидкістю 105 миль на го-
дину. Змобілізували також 
580,000 мешканців Окінави. 
Ці приготування дали добрий 
вислід, бо тайфун не міг спрн-
чиннти ані однієї людської 
жертви, а матеріяльні шкоди 
виносять тільки тисячі доля-
рів замість мільйонової шко-
дн. Велика радість панувала 
на острові, коли люди вн-
ншли зі своїх схоронищ та 
бачили а а океані гори білої 

ф у н . Окремі літаки стежили 
за напрямком, силою і швид-
кістю тайфуну. Радіо негай-
но інформувало населення, 
що треба робити, щоб шкода 
від т а й ф у н у б у л а якнанмен-
ша. Забезпечили літаки на 
літовищах, скріпили деякі б ў ' 
дівлі, видали населенню хар-
чі на два дні і т. п.. `Тайфун 
внполокав на березі кита, що 
л е ж а в там кілька років, а на-
селення не чекаючи кінця 
дощу, б ігло до нього та кра-
я л о м'ясо з його кістяка. Цей 
тайфун віє в напрямку Кореї, 
і чеський пароплав „Респу-
бліка" повідомляє, що він бо-
реться з тайфуном на Китай-
ському морі. 

Пропадає старовина з Білого Дому 
Вашингтон. — През. Тру-

ман назвав „трагічним" поло-
ження, серед якого старовин-
на обстанова Білого Д о м у 
пропадає для потомности, бо 
її вивозять різні родини, а 
потім-вона продасться в різних 
заќўгинах країни. У листі дл 
знавця старовини й письмен-
ника Д ж у н і ю с а Б. Вуда , пре-
зидент ствердив, що в Білому 
Домі зберігається ледве об-
станова в Синій Кімнаті і 
кілька старих годинників л 
давніх часів. У листі пише 
Труман, що один з президен-

імеш, вивіз старовинні речі, 
що були приміщені на підда-
ші, і продав їх на публічній 
продажі поза домом. З цієї 
причини багато цінних ста-
ровинних предметів з Білого 
Д о м у находяться тепер по-
розкидані по різних закути-
нах країни. Д а л ь ш е вичнсляо 
Труман поодинокі речі, які з 
Білого Д о м у перенесено до 
різних державних установ, це 
вони ще тепер находяться. 
„Єдина потіха з цього така, 
`шо такі речі не загрожені те-
пер повним знищенням, як 
давніше" написав - Труман 

Криваві сутички 
в Бразилії 

' Р іо д е Жаяейро . — Дві о-
соби б у л о вбито й кількох 
поранено, під час сутичок в 
місті Ріо Гранде до Суль. У 
цьому місті товпа заатакува-
л а лоліцінну станицю, при 
чому' б у л а вжита вогнепаль-
на зброя. Метою нападу на 
поліційну станицю б у л о 
вільішти затриманих там ко-
муністично - н а с т р о є н и х 
провідників страйку, який 
розпочався в транспорті й де-
яких- інших підприємствах мі-
ста Ріо Гранде до Суль. Вій-
ськові з'єднання та бригада 
спеціяльного призначення ф-
ходять місто, пильнуючи спо-
кою у цьому важливому мор-
ському ijopri Бразилії. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НЮ ИОРК, Н. И. — Місячні 

збори „Запорозької Січи", від. 
117, відбудуться в суботу, дня 
23. серпня 1852. в ѓод. 8-ій вве-
чорі в дОмівЦі при 39 Е. 7th St. 
Просимо явитись точно та 
вплахити залеглі вкладки. — С. 
Кучма, предс; М. Корчинський. 
кас; В. Калина, фін. секр. . 

С П Р О С Т У В А Н Н Я 

В дописі з . Н ю Иорку п. з . 
„Розвиток Кредитової Коопе-
ратнви" „Сачопоміч", що бў-
ла поміщена' я „Свободі" з а 
четвер, 14-гіо`. серпня 1952 —-
ч. 213 -— в' розділі „З Життя 
Громад і Організацій", трапи-
лься друкарська помилка, ко-
ли надруковано в другому 
відступі дописі „та $3,694.71 
ўділового капіталу". Мав б у -
т и : та 36,947.00 (тридцять! 
шість тисяч дев'ятсот сорок; 
сім) ўділового капіталу".. 

Часопис „Свобода" повинен 

знаходитися в кожній 
українській хаті ! 

тів, якого він не називає по іронічно в листі. 

Модерні мікрофони над ліжками 

Лондон. — Англійська ко-
ролева мас двоє дітей і дбає 
про те, щоб вони могли спо-
кійно спати. Коридори, що 
при спальнях королівських 
дітей, вистелені грубими ки-
лнмами, щоб не чути кроків 
прохожих. Крім цього там у-
міп(ені ще й червоні світла, 

королівських дітей 
сплять. Д о г л я д а ч ки дітей 
сплять у сусідній кімнаті, щоб 
вони могли знати про кож-
ний крик або плач дітей під 
час сну, то над дитячими 
ліжками вміщені мікрофони, 
які повідомляють про крики, 
або кошмарні стогнання ді-
тей. А л е ці апарати д у ж е 

які остерігають палацову рідко чинні, бо діти досить 
с л у ж б у про те, що діти .добре сплять. 

Світовий сіонізм дістає статут від 
ізраїльського парляменту 

Єрусалим. — Ізраїльський ѓм'ера Д а в и д а Бен-Гуріона, 
парлямент ухвалив офіційний 
статут для сіоністнчних орга-
нізацій у світі, в якому гово-
риться про те, що Світова Сіо-
ністична Організація мас бу-
ти ‚‚репрезентативною органі-
зацісю всього жидівського на-
роду, яка мас продовжувати 
працю над розвитком і крло-
нізацісю країни". Ц ю ухвалу 
ізраїльського парляменту вва-
жають перемогою жидів-сіо-
ністів із З Д А і поразкою пре-

ДОБИ ВІСГІ П Р О 
АСТМУ 

Чи АСТМА' це добрі вісті? 
Ні! Одначе сповіщають, що лік, 
знаний як ПЕННИЛ—PENNYL, 
дао швидку, чудову злагоду 
для терплячих від астми. Віст-
ки кажуть, що астматичні ата-
кн свисту в грудях, кашлю, 
вдупіливости й важкого відди-
ху можна застановити зажи-
ванням оцісі помітної медици-
ни. Багато осіб, що П зажнва-
ють, були давніше безпомічні в 
часі вдушливих нападів, а те-
пер радісно проголошують, що 
вони зазнають полекші після 
зажиття кількох доз. 

Якщо ви теж мучитеся від на-
падів, астми, астматичного і:аш-
лю і вдушливости, зажинте як-
стій ПЕННИЛУ. Можете діста-
ти його по спеціяльнія ціні, ко-
ли вишлете оцей вирізок до 
O R E G O N DRUG PRODUCTS, 
Dept. 34, РеекякШ, New York. 
Звідти вишлють вам дві трн-
долярові пляшки лише за $5.00, 
а це знижка $1.00 на правильній 
ціні. Не треба посилати грошей, 
а заплатіть просто листоношові 
при достані. Одначе зробіть це 
негайно, бо припас обмежений 
для спеціяльно! ціни. 

Ім'я г 

який хотів обмежити статут 
світового сіонізму, 

Читайте українські книжкн 
І газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

— це сила! 

ІНОДІ'Ќ, Н. ДЖ. — Тог. ім. 
Чорноморська Січ, від. 14, по-
відомляс, що місячні збори від-
будуться в неділю, 24. серпня, 
в год. 6. ввечорі, в Січовім До-
мі. 508 — 18. Евеню. Просить-
ся членів конечно прийти на 
збори та вирівняти свої залег-
лості. Можна також доручити 
вкладки до пред. п. Басараб до 
склепу під ч. 586 Springfield 
Ave.. а позамісцеві члени хай 
присилають до секр. М. П. От-
рок о4 A R.D. 2, Cranbury, N. J. 
— Уряд. 

Ставайте членами Ўкраїн 
сьќого Народного Союзу, і 
тим самим і сіі івласяикамн 

тринадцяти МІЛЬИОНОВОГО 
Co візового манна! 

УКРАЇНСЬКО! 
МОВИ 

—: зладив :— 
ОЛЕКСАЛДЕР ПАН ЌПЌО 

!: Це підручник для серед-
ніх шкіл і для само-

освіти. 
— Ціна $2.00 — 

Замовляйте у: 
"SVOBODA" 

P. О. Box 346 
Jersey City З, N. J. 

З а м і с т ь квітів н а м о г и л у н а ш о г о с п о н з о р а 
б л . п . С Т Е Ф А Н А М А Л І І Н О В И Ч А 

складні .MO $ 1 0 . 0 0 н а ці. і і П л а с т о в о ї С т а н и ц і 
в Н ю П о р ќ у . 

Д - р Р о м а н і О л ь г а Г р а б . 

НОВІ ВИДАННЯ: 

„В ЙОГО ТІНІ 
„КОБЗАР 

Нарис 
П. Сагайдачного 

її Т. Шевченка (повне видання) Ѓ Ч ЛІ% 
в оправі ^ ^ e w w 

Замовлення враз з иалежнтістто надсилати на адресу: 

"SVOBODA", P. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

Адреса 

Місто 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
НЕДІЛЬНЕ ВИДАННЯ „СВОБОДИ" 

Якщо Ви хочете мати щонеділі цікаві оповідання Й інші 
літературні твори наших письменників, репродукції творів 
наших мистців, наукові статті наших учених, критичні 
оцінки нових видань, відомості про нові винаходи в царині 
техніки, розваговий матеріял тощо, передплачуйте наш 
тижневик, що виходить регулярно від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через 
наш тижневик! Не забувай, що це твоя націонал`ьна по-
винність! 

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА $3.75 На рік у Канаді $4.25 
На під року у З Д А —$2.00 На пів року у Канаді __$2.25 

Передплату надсилати на адресу: 
„SVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. U U- S. A. 

Ф Професійні о п ш ш в ш Џ)' 

Dr. S. CHERNOFF 
Ш—%пй Ave. Xcat. 14 S t ) N Y C 

Tek GRamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуги чоло-
в Ш і 1 жінок. Шкірні. X-Ray. 
Роздуття жил лікуємо без опе-
раціі. Переводимо аналізу кро-
ви для супружнх дозволів. — 
Офісові годжвн: Щодня від 19 

рано до 6:45 ввечорі. 
У суботи 10—1. У неділі зачни. 

Д Р . Ж . М А Л З Е Л Ь 
лікар аі старого краю, говорить 
по українська, багато років ус-
пішно лікуђ гострі й застарілі 
недуги мужчин і жінок — 
недуги нирок і сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чення застрикамн пеніцілінн та 
інших лікарств. Аналіза кроїш, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
крони для супружнх дозволів. 
107 Е. 17th S t , NEW YORK CITY 

коло 4-ої Евеню і Union Sq 
Годшш: Щодня 10—1, 4—7; 

в суботу 10—J, в неділю зачни. 
ЕГЗАМШАЩЯ $З,— 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом.-

Недуги міхура, шкіри, крона 
ft недомагання тазових 

органів. 
Нервовість, Ослаблення за-

лоз, Катаральний став, 
Структура, Ўльќўє' (боляк). 
ОГЛЯДИНИ И БАДАННЯ 

ЌРОВИ $3.00. 
У будні: 1П-Н2 ft 4—9 години. 
128 Е А $ С Ш Ь S T R E E T 

Над зупинкою підземка 
Лексіиі`гон Евеню. 

9 Центральне положення, до-
гідний доступ звідусіль, 

а Окремі ждальні для жінок. 

І ' " W W O W I W # f r H . я к # # ѓ # ѓ ѓ і ^ 

13. БЕРЕЗОВСКІІ 
УКР. ИОГРЕВНИК 

УПРАВИТЕЛЬ 

І BERRY FUNERAL HOME, 
Inc. 

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

Phone ALgonqum 4-5746 

Дві BOB! В модернім колоні 
ЯЛЬНІМ СТИЛЮ М " Т И Ц І 

;; Першорядна обслуга в усіх 
похоронах без різниці а к т 

нового етану. 

j ШАЛ БРОІЦАК, нотар. 

LytwpUytwp 
UKRAINIAN 

F U N E R A L D I R E C T O R S 
AIR C0NRITI0NED 

Обслуга Щира і Чесва 
Oor Servfcea Are AvaflaWe 

Anywhere In New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
ESeex 5 5 5 5 5 

і 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. ПОГРЕВНИИ 

Заряджув погребами 
по одні жтк нязьхіл Ц Р А 

Обслугв чесва І иаАкраии 

J O H N B U N K Q 
Ucensed Undertaker 

.mm ^ 4 Embalmer 
437 EAST 5th STREET 

New- York City 
Dignified funerals as low ж 

5150. 
T e l : ORamercy 7-76CT 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР.' ПОГРЕВНИН 

Зашгмасться похороиажи 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK, t .ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована тетере-
`Гра. МЬдбрна каллнзд 

До ужитку даром. 
PETER JAREMX 
129 EAST ̀ Џ STREET, 

NEW YORK, N. ХГ^ 
Tel: ORchard 4-25ЧИ 


