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ВУГІЛЬНІ ШАХТАРІ 
ВИХОДЯТЬ НА 

CIVAfflC 

ПРЕЗИДЕНТ ТРУМАН В ПЮ ИОРКУ 

Питсбург, Па. — Розлючені 
на Раду Стабілізації Платень 
ья те, що вона не погодила^* 
на повне підвищення платні, 
зорганізовані вугільні шахта
рі порозумілися усно між со
бою,, щоб від понеділка запе-
рестати працю. Генрі Фовлер. 
директор оборонної мобіліза
ції, заявив. Що він не буде 
встрявати 6 вирішення ради, 
яка в суботу проголосила 
свос вирішення, що заключе-
ва між юніею й підприємця
ми умова в справі підвищен
ня платні по $1.90 денно була 
планована без порозуміння з 
радою, а раді погоджується 
на підвишку тільки на $1.50. 
тобто на 20 відсотків менше. 
Власники не можуть самі під
вищувати платні понад цю, 
на яку годиться рада, а коли 
зроблять це йа власну руку, 
тоді не матимуть права раху
вати до бизнесовнх витрат 
надвишку, на Яку не годила
ся рада, тобто по 40 центів 
денно від платні кожного ша
хтаря. Умова заключена між 

власниками н шахтарською 
юнісю охоплює 375,000 шах
тарів! Страйковим рухом охоп 
лена тільки пятебурська шах
тарська округа, а округа се
редньої Пенснлвенії, тобто 
ч. 6. досі не заявила солідар
ності! з пнтебурськнми- ко-
пальнянимн робітниками. Фе
деральний уряд, передбачую
чи неспокій серед шахтарів 
після вирішення Ради Стабі
лізації Платень, видав забо
рону для керівників копалень 
безрозбірчнвого продажу го
тових вугільних припасів, 
щоб таким способом зберегти 
вугілля для необхідних ці
лей, головно для втримання 
продукції оборонних матерія -
лів. Зорганізоване робітниц
тво задумує зголоситн апеля
цію від рішення Ради Стабі 
лізації Платень до Адмініст
ратор Економічної Стабіліза
ції Роджера Л. Путмана, од
наче наперед зажадало кон
ференції в Білому Домі з Пре
зидентською Радою Дорадни
ків у справі Мобілізаційної 
Політики. 

Стівенсонова сила росте 
Джеймс Гагерті. звітник 

„Ню Йорк Таймс-у", містить 
свої власні звідомлення про 

' висліди передвиборчо*- кампа
нії в цілій країні і приходить 
до висновну, що в змаганні 
між республіканським канди
датом ген. Двайтом Д. Айзен-
гавером І демократичним кан
дидатом Адлей Е. Стівенсо-
н г м ***•* Стівенсон починає 
ЖІ~-*~«-- V.JIH, одначе справ
н а я * *Л*ЛІД гі^>еявнборчої 
праці ВИЯВИТЬСЯ лише після 
виборів 4 листопада. Часо
пис містить подрібні огляди з 
поодиноких околиць в цілій 
серії звідомлень, починаючи 
з понеділка.— Міжтим з квар
тири Стівенеона в Спрінг-
філд, Ілл., оголошують, що 
поїздка губернатора до стей-
ту Тексас, викликала знаме
ниті наслідки,' головно про
мови в Сан Антоніо й Гав-
стон. У промові в Сан Анто-

,ніо Стівенсон завзято скритн-
кував становище Айзенгаве-
ра до війни в Кореї, пригаду
ючи, що виправа Злучених 
Держав до цієї країни це 
продовження боротьби за во
лю Америки і цілого світу, 
яку Америка веде від 150 р. 
У Гавстон губернатор клав 
вагу на потребу втримання 
теперішньої митної тарифи, 
с л а д є н о ї Демократичною 
•mtpricKv бо яп би- рееиубікая-
ці прийшли до влади і виве
ли свою тарифу високих 
оплат на товари з закордону, 
тоді Японія й Німеччина, не 
можучи здобути американ
ських ринків збуту, мусіли б 
кинути свої продукти на ви-

(віз до Совстів і їх сателітів, 
а це кинуло б обидві країни 
в обійми комуністичної дик
татури, яка з часом прий
шла б до Америки — твердив 
губернатор. 

Гувер обороняє Республіканську партію 
Колишній президент Г. Гу 

вер у радієвій промові, виго
лошеній у суботу для цілої 
країни заявив, що говорить на 
прохання ген. Айзенгавера до 
тих 40,000,000 виборців, які 
дійшли до зрілого віку від ча
су, як він був останнім рес
публіканським президентом. 
Він обороняв Республіканську 
партію від закидів ізоляціо
нізму, дальше від тверджен
ня, т о комунізм появився в 

Америці в наслідок депресії 
під час ного урядування. Він 
сказав. Що депресія з'явилася 
в наслідок стримання ринку 
збуту на американські про
дукти після першої світової 
війни, а комунізм в наелі-
уряду Злученими Державами, 
док признання совстського 
уряду Злученими Державами, 
Комуністи мали нагоду при
їздити до Америки великою 
кількістю. 

ПІНЕ ПРОТИ ЗМІН У ДОГОВОРІ ПРО 
ОЗБРОЄННЯ ЕВРОПИ 

Париж. Голова фран-. хай вони тільки достачають 
цузької асамблеї ЕдЕг.рд Еріо. гояків. і нічого більше". Після 
' к „ • тг тт~ появи цього ствердження з 
та бувший поем с;р Ьдвард Де- , ._ , nt 

1 ' канцелярії прем ера Піне ви-
лядіо у своїх промовах дома- д а л и з а я в у щ о ^ ^ п р е м с . 
галисн зміни договору про р а передані невірно. Прем'єр 
оборону Європи, бо їм не по Кобастьея 11 пункт цісї умо
ви, який дозволяє членам" За
хідно Європейського Оборон
ного Паїсту (отже і Західній 
Німеччині) утримувати полі
цію і жандармерію на націо 

І Пі::е проти змін у теперіш
ньому оборонному договорі, 
але він стверджує, що Фран-

, ція не може допустити до від-
! новії німецької ВІЙСЬКОВОЇ сн-
, ли в такій формі, якою вона 
була в своїй організації під 

основі* В і час Гітлера - - під назвою 
„вермахту". - Мала партія 
французького міністра оборо
ни Рейс Плевена. творця ор
ганізації європейської оборо-

Го.юаа стейтового комітету Демократичної партії Пол Фіц« 
иатрнк (зліва) та президент Бруклінської дільниці Джин 
Кашмор вітають президента Трумана (зправа) на Пенсил-
венській станції, під чаг його відвідин-в Ню Порку, де ного, 
м. ін. вітала українськими мелодіями теж окрестра св. Юра. 

Барук заперечує твердження, що Айзенгавер 

Ню Норк. 
рук. 82-річний дорадник ко
лишніх президентів, напнеаз 
лист до головної квартири 
ген. Двайта Д. Айзенгатера, 
заявляючи, що він не пого
джується з закидами .прези
дента Трумана проти Анзен
гавера, наче б генерал не бум 
толерантний у відношенні до 
рас і релігій. Цей закид добе-
чують деякі кола у привіті 
през. Трумана. що був висла
ний з Вашингтону у п'ятни
цю 17 жовтня до Жидівської 
Краевої Добродійної Ради Мо
білізації Провідників " й що 
Його^відчитав асистент, секре
тар* стейту Гавле'яд Г. Сер-

нетолерантнии 
Бернард Б а , передвиборчій агітації в стей* 

тах Нової Англії. У привіті 
було сказане, що ген. Айзен-
гаввр. підтримуючи прихиль
ників іміграційного закону 
МекКаррана, приєднується до 
то! практики, яка схвалює 
погляди „панівної раси". 

У своїй промові у п'ятяцкц 
пвечір в Нюарку. Н. Дж. гені 
А й з є н г а вер, обговорюючи 
свос становище в справі рів-
ности громадянських прав, 
зайняв становище майже ціл
ком таке саме, як демокра
тичні провідники, закидаюча 
Трумаиові, що він самий 

кально-державшй 
цр?сі появилися були вістки, 
що і прем'єр Литуан Піне під-
тримус критичне становище 
радикальних п р о в і ш и нків 
(Еріо та Дслядіг.). Прем'єр І рони, прийняла в неділю ре-
Піне заявив представникам [золібцію, п якій заявляє свою 
півофінійноі ф р в н ц у з ької j пірність .,засадам Европенсь-
ягенціі „Франс Прес", що він : кого Обопонпого Пакту". Мі-
„відмовлясться визнати заяву і ністер Плевен гостро висту-
гвох радикальних провідин- пна проти Еріо і Делядіс. бо 
кіл" Прем'єр Піне сказав: ,,Я | оборона Европи вимагає уча-
за європейську армію, але я • сти Німеччини. „Тут треба-ви-
протн того, июб німці брали І бирати". заявив міністер Пле-
участь у генеральному штабі j пен. „між відновленням ні-
цісї армії. Німці не мають ма-!мсцької армії і між обороною 
ти частку п керівництві. Не-1 Европи". . « 

Сирія тримається пг.торожно від допомоги 
$10,000,000 

Дамаск, Сирія. С:ірігсь- рія мас такий малин бюджет, 
кип міністер закордонних І п<° Цього не зможе зробити 

„ „ Далі, на думку цього міністра, справ Зафіп Ріфаи заягип У ; . **- J 
ф ” ' • . і недоцільно розпочинати ті ве-

інтерв'ю. що його країна, оди,-1 ^ п л я н ц 0 К о п о м і ч н о Т в і д б у . 
На з усіх країн із Середнього 
Сходу, не зможе прийняти 
$10.000.000 допомоги, яку їн 

довн країн, кола пізніше не 
буде фондів на їхнє здійснен
ня, а публіка буде розчарова-

призналн ІЗ Четвертого пунк-1 на величезними планами, що 
ту, це значить із допомоги від 
сталим країнам. Мін. Зафір 
Ріфай мас. такі сумніви щодо 
прийняття цісї допомоги. Че
твертий пункт про допомогу 
відсталим країнам домагаєть
ся, щоб і ті країни, що діста-

\912_fii. я к сенатор, голс^^аа^рть допомогу, визначили від-
за втримання податку від го-Тповідну суму із своїх власних 

жант, коли президент був на І лосування в стейті Мнзурі фондів на ту саму ціль, а Сн-

АЛІЯНТИ ВІДКИНУЛИ 
ПРОПОЗИЦІЮ ЧЕРВО

НИХ ЩОДО НАРАД 
В КОРЕЇ 

Токіо. - Ген. Марк Кларк. |мусової репатріації полонс-
головнии командувач аліянт-
ськнх збройних сил на Дале
кому Сході, відкинув вчора 
пропозицію комуністичного 
командування в Кореї, щоб 
відновити наради в Панмун-
джом в справі перемир'я в Ко
реї. Коменданти північно-ко-
рейських пінськ і комуно-кн-
танськнх „добровольців" про
понували в листі до гей. Кле
рка, щоб комуністична і алі-
янтясяка делегації в Пвнмун-
джом продовжували свої на
ради в справі перемир'я, пе
рервані два тижні тому на не
обмежений час на домагання 
вліянтської делегації. Ген. 
Кларк відкинув нову пропози
цію комуністичних комендан
тів на тій підставі, що в ній 
„немає нічого нового ані кон
структивного". Аліянти дома
гались перервання нарад з у-
ваги на неуступчиве станови
ще комуністів відносно прн-

них. Аліянти пішли в цій 
справі уа найдальше можли
ві компроміси, але відмовили
ся продовжувати наради, як 
довго комуністи не змодифі-
кують відповідно і свого ста
новища. Тнмчасом, на фрон
ті продовжуються запеклі бої 
за стратегічні позиції голов
но в „залізному трикутнику" 
на центральному секторі 
фронту. Впродовж останніх-
двох днів аліянти були втра
тили два гірські становища, 
але вчора знову відбили їх в 
запеклих, часто рукопашних 
боях. Під час боїв комуністи 
користувались ракетометамн. 
подібними до відомої г> дру
гої світової війни совстської 
„катюші". В наступі комуніс
ти віднесли величезні втрати. 
Аліянтська авіяція брала у-
часть в боях на фронті і про
довжувала бомбардування во
єнних об'єктів у ворожому за
піллі. 

Вишинський в О:Н. підтримує становище 
червоних в Кореї 

Об'єднані Нації. Н. И. —і використовують „амернкансь-
Совстський міністер закордон- кі правлячі кола" як претекст 
них справ Андрей Вишийсь-

залишаться на папері Сирія. j к и й .промовляючи на зібранні 
заявив міністер. вже здійснює Г е н н о І А с а м б л е ї <^. 
свої плини для піднесення' 
рільництва, публічного здо
ров'я та виховання, а чужин
ні знавці можуть запропону
вати їхню зміну, і в той спо
сіб ті чужинні СП9ЦІЯлістн не 
доиоможутвг^ТЬТВТОГ ' пошко
дять Сирії. 

до „продовжування їхньої без
стидної ві:інн проти корейсь
кого народу". Цим разом Ви
шинський вже не спромігся 
навіть на свою власну будь-
яку нову пропагандивиу про
позицію, тільки повторював 
або старі совстські тверджеи-

Перший сніг у Ню Йорку 
Вчора, у понеділок рано 

впав перший снїг у Ню Йорку 
та найближчій околиці. По
гідний холодний ранок, зда
валося, підтверджував перед
бачування м с т е р еологічно; 
служби про гарну погоду, од
наче, після сьомої години. 

посилився вітер, що нагнав 
хмари, з яких падали перш', 
посланці зими, сніжинки, що 
танули торкнувшись бруків і 
хідників міста. Сумно вигля
дали дерева, що стоять ще в 
повній зелені в парках і на 
вулицях. 

10,000,000 МОЛОДІ ПІДЕ д о 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

Вашингтон. — Притягнення 
до* військової служби в неда
лекій майбутності 10.000.000 
молоді передбачує секретар 
а;>мії Франк Пейс. Таким 
ч::ном 30.000.000 осіб в Аме-
р :ці будуть безпосередньо 
або посередньо діткнені вій-
сі новою службою, все одно, 
чі їм цс подобається, чи ні. 
„Хоч як ми кс хочемо в це 
в рити, то мусимо погодитися 
з цим. що світове положення 
буде таке, що вимагатиме від 
Вас втримувати великі зброй 
ні сили через якийсь протяг 
ч а с } " — сказав секретар ар
мії на обіді Жидівського То-
жариства для Мобілізації Про
відників, складаючи водночас 
подяку цій організації за під-
ГОТОЗУ :шмап\ної кількосте 
я ....:.'.:.;.,,;.; Гіапслянів для ар 
^ г.і:: .•..!.•;:.::.'•, ЩО американ

ський вояк найкраще вивіну-
ваний серед усіх вояків у сві
ті, як перед боєм так і після 
бою. дістаючи харчі, одяг, 
мешкання і медичну опіку. 
Нова поправлена техніка, ка-
заз вія. обнижнла кількість 
смертних випадків серед ра
нених у Кореї на половину, в 
порівнянні з жертвами в дру
гій світовій війні. Біля 98 на 
100 ранених вояків вирятува
лося від смерти, а з тих 98 ви-
рятуваних біля 85 пішло на
ново до бою. виявив секретар 
війни. Настрій серед армії 
загально добрий. Це треба 
завдячити в першу чергу ко
мандувачам, які вимагають, 
щоб вояка трактувати як лю
дину, а не як босвий мате
ріал. Шляхом чергування 
вже яких 300.000 вояків по-
верпулпея з Кореї, казав сек
ретар. 

Ню Иорк. — 3 кінцем ми
нулого тижня в цій метропо
лії відбулася ціла низка укра
їнських імпрез, між ними: 

„Гей там на горі".. — для 
президента Трумана 

Минулої суботи Ню Порк 
відвідав президент Труман в 
рямках його передвиборчої 
компанії. Від Пенснльвенської 
станції президент Труман пе
реїхав у вечірніх годинах та 

І в • почоті моторизованої полі-
іції вулицями міста, зупиняю-" 
; чись в кількох місцях для вн-
іголошення коротких привітів 
і перед основною промовою в 
гБруклині. Коло год. 8-миї па-
j радний похід зупинився на 
(схрещенні Другої евеню та 
Десятої вулиці, де в невелич
кому садку та на хідниках о-
чікували його величезні ма-

|си народу. Там теж була ус-
ітавлена оркестра української 
| католицької церкви св. Юра :; 
ІСьомої вулиці, яка очікувала 
президента і йому на привіт 

[грала „Гей там на горі..." та 
[інші українські маршові мело
дії. Сама оркестра, в синіх у-
ніформах та з жовтими від

знаками і прикрасами, як теж 
і її мелодії робили якнайкраще 
| враження на зібраних там ко
ло 200.000 публіки Даннтав-
ну. Президент Труман в своп-
му привітному слові дякував 
за привітання, стверджуючи, 
що такого великого і спонтан
ного привітання він не зуст-

I річав ніде в своїй довгій по-
ідорожі. . • 

[Демократичний Клюб вшану
вав адв. С. Ярему 

Український Демократич
ний ІСлюб п Ню Порку вша
нував минулої суботи окре
мим прийняттям в готелі Ста-

'тлер 20-літню громадську і по
літичну діяльність адв. Сте
пана Яреми, колишнього чле
на стейтової легіслатури, а 
тепер голови Українського 

[Відділу в Красвому Комітеті 
і Демократичної Партії, екзеку
тивного директора Політичної 
і Ради УККомітету та видатно-
'го громадського діяча. На 
прийняттю, товстмастром яко-

|го 6УВ адв. Марсел Вагнср. 
відомий колись наш діяч в 
Джерзі Ситі і тепер податко
вий інспектор ГудсЬнського 
Ню Порку Саілоел до Фллко, 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В МЕТРОПОЛІЇ 

мов. підкреслюючи заслуги 
Ювілята та його праці для 
громади і українсько} справи. 
Промовляли, м. ін.: конгрес
мен Клайн, який висловив ві
ру в недалеке визволення у-
країнського народу із совст
ської неволі, верх,овннй суддя 
Ню Порку Семюел де Фалко 

раціями сучасного стану полі
тичних партій. — ред. С. Шу-
мейко. Реж. И. Гірняк прочи
тав гумореску І. Керницько-
го. а відповідний скеч зачи
тав М. Понеділок. 

40-ліття „Провніїння" 
Екзарх українців-католи-

суддя Матіо Каріола. адв. | ків в ЗДА преосв. Константан 
Михайло Пізнак. п-ні Іваянп 
Бенцаль та інші. В прийнят
ті, з якого призначено відпо
відну суму на цілі УККоміте
ту'. взяло участь коло 250 о-
сіб. Адв. С. Ярема схвильо
вано дякував приявним за ве
лику честь. 
Проф. Сергій Лнтвйненко — 
перевнбраний головою ЛМК. 

Теж в суботу після полуд
ня відбулись звичайні зага
льні збори Літературно Мисте
цького Клюбу, у висліді яких 
обрано нову управу, знову з 

ВогачевськиЙ прийняв участь 
в святкуваннях 40-літнього 
ювілею Союзу Українців Ка
толиків „Провидіння", влаш
тованих Об'єднаним Коміте
том Відділів „Провидіння" в 
Ню Иорку. В програму свят
кування входила торжествен-
на Служба Божа в церкві се. 
Юра, благословення прапору 
206-го відділу „Провидіння" 
ім. Маркіяна Шашкевича. па
нахида за померлих членів 
„Провидіння" - все перед 
полуднем — та Юзілейна А-
кедеміл в залі шкоЯи Вашин-

проф. Сергієм Литвнненком гтона Ірвінга ввечорі. Під час 
на чолі. Наборах взяло участь і академії промовляв преосв. с-
коло 50 осіб. Із звітів виходи- пнекоп Богачевськнїі, підкрес-
ло. що Клюб нараховує тепер 
84 дійсних членів і 146 членів 
прихильників та що впродовж 
минулого півтора року влзш-

люючи силу і рішальне зна
чення християнських ідеалів 
в обороні вільного світу та 
християнської цивілізації пе-

тував понад 60 імпрез, перева- ,ррд страшною загрозою боль 
жно літературно-мистецькнх | шевизму. Промовляв теж го-
вечорів та декілька більших J лова „Провидіння" о. Вол од. 
імпрез для публіки. Впродовж 
того часу, Клюб мав коло 
7.000 прибутків і стільки ж 
позходів, постійно борячнсь з Комітету 
фінансовими труднощами, в 
яких одноразовою пожертвою 
в сумі 100 долярів намагався 
допомогти йому й Українсь
кий Народний Союз. Зборами 
п)юводнв проф. М. ІПлемко-
вич, а секретарював п. І. Кер-
ннцький. До нової Управи, о-
ЧОЛЮваної знову проф. С. Ли
твнненком м. ін. увійшли: Р. 

Волинський, духовний управи
тель „Провидіння" о. В. Авд-
рушків, го.юва Ювілейного 

д-р І. Тершаковець, 
організатор „Провидіння" п. 
С. Сиринськии та член-основ-
ннк „Провидіння" М. Дар-
морук. На мистецьку части
ну програми склались висту
пи хору церкви св Юра під 
проводом проф. Онуфрнка, 
сьолові виступи і дует п. Л. 
ГеГшаровнча та п-ні Вероніки 
Цегельської при фортепіяно-

Купчинський. І. Керннцькни. ІВОМУ акомпавіяменті Лесі 
п-ні ІІрнймова, М. Понеділок 
та інші. 

являючи величезну і шкідли
ву для науки та української 
справи плутанину та неточ
ності в цій ділянці. Після 
оживленої дискусії рішено, на 
пропозицію проф. В. Січин-
ського. звернутись до управи 
НТШ, щоб вона, в порозу
мінні з УВАН, поробила від
повідні заходи для вияснення 
лісі справи та направлення 
шкідливих для загальної нау
ки помилок і неточностей в 
англомовних енциклопедіях 
відносно України. 

В неділю ввечорі голова 
історичної секції УВАН проф. 
О. Оглоблин виголосив в тій 
секції першу в цьому сезоні 
доповідь про стан української 
історіографії за останні деся
тиліття, стверджуючи головно 
розгром української історич
ної науки в СССР та її полі
тичний занепад на еміграції 
Щоб хоч в деякій мірі зара
дити такому станові, допові
дач рекомендував посилити 
наукову працю історичної 
секції УВАН та інших науко
вих осередків на еміграції, 
звертаючи прн цьому окрему 
увагу на молодь, що студіює 
історію. Після доповіді відбу
лася жива дискусія. 

Організаційні наради 
бнзнесменів 

В неділю пополудні відбу
лись в приміщенні ЛМКлюбу 
організаційні наради місцевих 
бнзнесменів. що планують 
відновити діяльність неактив
ного від десяти років Союзу 
Українських Бнзнесменів. На
радами, скликаними Органі
заційним Комітетом, проводив 
голова того Комітету проф. 
ВелнчківськиЙ, а секретарю
вав п. Крижанівський. Під 
час нарад, в яких взяв участь 
теж представник УККомітету 
п. Ю. Ревай та коло ЗО бн
знесменів, обговорено низку 
організаційних проблем, одно
душно стверджуючи потребу 

наних Націй минулої суботи, 
підтримував становище черво
них в Кореї відносно приму
сової репатріації всіх полоне
них та повторював''багато ін
ших тверджень комініс іичяої j на; або- т а к і ж стфріябмагаи 

” ня совстських сателітів, по
вторюючи теж принагідно 
фразу про можливість „співіс
нування" комуністичної і ка
піталістичної систем. 

пропаганди а останніх трьох 
років. Домагаючись і від себе 
примусової репатріації всіх 
полонених в Кореї. Вишинсь
кий твердив, що цю справу 

Франко прохає західної допомоги для 
слабших країн 

Мадрид.— Шеф еспансько- внутрішні справи менших 
го уряду ген. Франсіско Фран- j країн. Ген Франко в дальшо-
ко закликав вчора західні ве- му запевняв, що хоч деякі за-
ликодержави до більшої мате-1 хідні велнкодержавн намага-
ріяльної. ^господарської і вій-їлись позбавити Еспанію нае-
ськової допомоги, щоб умож-' лідків її перемоги над комуні-
ливити не тільки деяким, але [змок, Еспанія готова співпра-
всім християнським країнам цюватн з усіми цими креїнамн 
їхню власну оборону перед в дальшій боротьбі проти бо-
комуністичною загрозою. Але j льшенизму, перемога якого о-
ця допомога — твердив Фран- значала б кінець християнсь
ко — не повинна йти впарі з кої цивілізації в цілому світі, 
встряванням великодержав у отже теж і в Еспанії. 

Навіть совєтський місяйь підганяє людей 
до праці 

Лондон. — Тут почули в тракторист: „Ця ніч запалює 
радіопередачі з Москви таку мене збільшити норму праці!" 
розмову двох совстських ро- Кілька хвилин пізніше він до-
бітників-колхозннкіп. які прн- їдав : ..Я залюбнвея в вас з 
цювали вночі під час місяч-. першого погляду. КОЛИ я по
пої првні. Спочатку пара ара- бачив ваші ОСЯГН праці", 
цювала мовчазно, але пізніше і Так отже навіть совстськнй 
дівчина трактористка аідізва- місяці, працює для совстських 
лася такими словами : ..Як чу-{ робітників і „осолоджус" їм 
дово працювати під час такої .їхню невільничу працю, бож 
повні місяця, та прн цьому вони „мусять перевиконувати 
щадити пальне". А н'і це від-1 та знову перевиконувати свої 
повів ін товариш колхозинк; власні осягн". 

Вахпянии, та виступ ансамП-
а Ревізійну Комісію І лю бандуристів під управою 

очолю.: п-ні Людмила Івчен- Ст. Ганушевського. Між ваді-1 0 КР в м 0 І організації бнзнесме
нів, що вийшла б на користь 
так самим бізнесменам, як і ко. ,сланими привітами згадано 

Попереднього дня, захода- і теж про привіт від Укрлїнсь-
ми секції журналістів, відбув- Ь:ого Народного Союзу, 
ся там вечір, присвячений а 
мернканськнм близьким вибо
рам президента держави. ПІС
ЛЯ внутрішнього слова ред. 
І. Кедрина; з історичним'ог
лядом розвитку американсь
ких партій виступив ред. Я 
Чиж, я з репортажем з ІгаостчігломрйЯпх енциклопедіях, с'1-

Доповіді проф. І. ВербЯИОГО 
в НТШ і про(|>. Оглоблина 

в УВАП 
В суботу ввечорі npo(j). І. 

Всрбяннп виголосив доповіде 
В НТШ про уі:р:и.чіїг- D ВП-

громаді. Рішено порозумітись 
з останньою управою СУБ. 
зокрема з його головою п. 

І Гладуном і секретарем п. Я. 
j Кулнничем, та перевірення j 
і мжлнвонтей Відновлення ак-

Комінтерну — Комуністично 
го Інтернаціоналу. З інших 
джерел досі не потверджено 
тої вістки. Югославська преса 
твердить, що вона дістала це 
повідомлення з Болгарії. Згід
но з цим повідомленням. 
Кремль рішив розв'язати Ком-
інформ. доручаючи ному са
мому .'.найти спосіб як iw зрр* 

ТИВПОІ даппьої. аб<̂  створеиші Г)І1ТИ, щ о о н р звертати на цс 
::.-:гої організації бнзпссиевів. запсл:и:оі мія:ішродної увапі'. 

ЮГОСЛАВІЯ п о в і д о м л я є 
ПРО РОЗПУЩЕННЯ 

К0МІНФ0РМУ 
Београд. Юп>славія. З Рішення Кремля в цій справі 

кінцем МИНУЛОГО тижня вся мало залишитися п таємниці. 
югославська"преса подала ві- , а л р т о м > ' щ о п о н о т е п с Р в и -

. . . . ! явилось, то Комінформ готов 
стку з Москви, що Кремль рі- •,к„.„. z 

' ' формально продовжувати свос 
шив розв'язати Комінформ.т. ] існування. Югославська пре-
зв. Комуністичне Інформація- са коментус це рішення Кре
не Бюро, створене після дру- мля ТИМ, ЩО Комінформ роз-
гої світової війни на міси-1 j в'язано тому, бо він не потра-
розпущеного під час ВІЙНИ ; пнв повалити режиму Тіта, -

хоч для цього він в головній 
мірі мав бути створений; Роз
в'язання Комінформу ще да
леко не означав, що Москва 
відступила від своїх агресив
них планів твердять юго
славські коментатори; додаю
чи, що на місце розв'язаного 
Комінформу. Мос::са, правдо
подібно, плянус створення ІН-
ШОГП ЦСИТРУ і ;о: і ш'др”.ІЗПОЇ ції і:а мі.::::.'.родкомч тереві. 
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ЗМІНА ТАКТИКИ 
Ще довго буде Захід відгадувати, які зайшли в Совстах 

зміни в зв'язку з тим, що було предметом промов комуністич
ної ієрархії на ХГХ З'їзді Комуністичної партії в Москві. 
л ле с деякі речі, які вже очевидні. Це поворот Кремля до 

тактики з 30-тих років, себто до творення в країнах віль
ного світу „народних фронтів", зокрема в таких державах, 
як Британія, Франція та Італія. Отже виходило б, що з од
ного боку є величезна і непереможна совстська сила, про 
яку говорив при кінці комуністичного Конгресу Сталін, а 
з другого боку його вимога конечної співпраці комуністів 
з ,,демократами", себто з „робітничими та селянськими пар
тіями, що ще не мають влади в своїх руках". 

Такого звороту в кремлівській тактиці певно не було б, 
коли б Совсти почували себе дійсно сильними, як про це 
трубнть їхня пропаганда. Так одначе не є з ними, а теж і з 
комуністами. У Франції, де комуністи займали не так давно 
передове становище, їхній вплив значно підупав. Те саме 
можна сказати і про Італію. Одначе, як в одній, так і другій 
країні комуністи могли б заважувати, коли б були в спілці 
з якоюсь лівою групою, чи партією, згл. партіями. Тоді вони 
могли б мати навіть таку силу, що ударемнювали б політику 
уряду, яка спиралася б на Північно-Атлантійськім Договорі 
та була в дружніх відносинах з Америкою. До цього змагас 
Сталін. Це зветься у нього скиненням „американського 
ярма", чи „доларової залежности" в протиставленні до пов
ної „державної незалежности" і „національної суверенносте". 
Так апелює Сталін до „комуністів" і „демократів" різних 
країн, залежних від „американського доляра", закликаючи їх 
йти рука в руку, якщо „хочуть бути патріотами тих країн". 
Такому ,,протнвоєнному. демократичному фронтові" приобі-
цяв Сталін повну допомогу. 

До цього додамо, що такий фронт потрібний Сталінові 
головно на те, щоб не допустити в ніякій державі Заходу до 
якоїсь збройної інтервенції проти Совстів. В Сталіна це зветь
ся — „збереження миру". 

Дипломати, як про це пишуть американські газети, ви
тягають з цеї нової кремлівської тактики такі висновки, що 
тепер буде спокійніше життя в таких країнах, як Франція 
чи Італія, бо не буде масових чи генеральних страйків, аран
жованих комуністами. Мимоходом кажучи, такі страйки все 
одно в останній час провалювались, що було видимим зна
ком, що комуністичні впливи в масах підупали. Західна Ев-
ропа буде отже свідком нових комуністичних зусиль для 
творення „народних фронтів", що мали б дати нагоду кому
ністам зійтися разом з демократами, щоб тих останніх знов 
обдурювати і таким способом дійти до впливу і влади, або 
хоч ослабити, я к , не розбити спільний фронт, Звернений 
проти комуністичної агресії. 

Коли мова про Америку, то ми переконані, що тим ра
зом комуністам вже не вдасться дійти до давніх впливів. Вони 
теж не зможуть вертіти з середини, як бувало. Минув теж 
той час, коли вони могли нагнати десятки тисяч людей до 
Медисон Сквер Гарден в Ню Иорку на свої збіговища та ще 
мати як промовців навіть членів уряду, а як виконавців ми
стецької програми славних артистів і зірок з Галивуду. Але 
приказ Сталіна обов'язус також і американських комуністів. 
Тому теж і тут доведеться нам незабаром почути від кому
ністів і „червонявих" про те, що треба творити спільний 
фронт усіх „прогресивних" сил для „забезпечення миру" 
в світі. Не с також виключене, що навіть й тепер знайдуться 
такі наївні „демократи", що слухатимуть цеї старої пісні. Але 
на більші розміри ця акція тепер не вдасться, бо чим далі, 
тим більше будуть відгороджуватись від комуністів усі па
тріоти та любителі свободи в світі. 

Промова Дчесона в О. Н. 
Ще закя почались наради 

Генеральної Асамблеї Об'єд
наних Націй заповідали з Ва
шингтону, що секретар стей-
ту. Дін Ачесон, виголосить на 
початку нарад дуже гостру 
промову в справі війни в Ко
реї й саботованого там пере
мир'я. Така промова мала не 
тільки відповідати настроям 
американського народу, але 
теж примусити інші нації бра
ти активнішу участь у корей
ській війні. 

Так не сталось. Секретар 
стейту мусів аж п'ять разів 
змінювати текст своєї промо-1 
ви, а навіть відкласти її виго
лошення, щоб поробити остан
ні зміни і не йти проти на
строїв делегатів багатьох кра
їн, які заявилися в розмовах 
проти ,лрастичних" пропози
цій, звернених проти Москви. 
Вони дораджували пождати, 
що скаже А. Вишинський, го
лова совстської делегації. Ці 
речі треба мати на увазі, щоб 
добре зрозуміти виголошену 
Ачесоном в Асамблеї О.Н. 
промову, зокрема те, що він 
говорив в справі дальшої бо
ротьби в Кореї аж до ,,спра-

| ведливого замирення", пере-
; конуючн ворога, що він на 
\ продовжуванні війни більше 
| тратить, ніж зискас. Під „за-
і миренням" розумів Ачесон 
| отримання агресії та ,,привер-
| нення Кореї миру і безпеки". 
І Секретареві стейту залежало 
дуже на тому, щоб Асамблея 
апробувала становище ЗДА в 
справі корейського переми
р'я в переговорах у Панмун-
джом і тим зазначили, що во
на є в одному спільному 
фронті боротьби проти агре
сора. Тому він мусів іти на 
уступки. 

Промову Ачесона прийняли 
делегати такими оплесками, 
які виявляли згоду на те, про 
що він говорив, в противен
стві до його промови перед 
Асамблеєю в 1951 році, коли 
він гостро атакував комуніс
тичні режими різних країн. 

Ачесон порушив ще багато 
інших міжнародних проблем, 
досі не полагоджених, як от 
справу' роззброєння, на пола-
году якої нема найменшої на
дії, чи справу, незалежности 
різних народів вільного світу. 
Вій підкреслив, що тому 10 
років було у вільному світі 
ще 800,000.000 людей, що бу
ли ..залежними", а сьогодні 
остало тільки 200 мільйонів] 
що не здобули ще повної не
залежности. За той час по
встало багато нових націй, що 
як незалежні мають своїх 
представників в Об'єднаних 
Націях. Тому 175 років, гово-
рив Ачесон, американський 
нарід сам змагав до незалеж
ности та її осягнув, тому до
бре розуміє подібні змагання 
інших народів. Проте ці гарні 
слова губилися в тоні цілої 
промови, яка не мала вістря, 
зверненого проти головного 
виновннка війни в Кореї й по
неволення соток мільйонів 
людей у світі під комуністич
ною диктатурою. 

Американців промова Аче
сона цілком певно не вдово
лить, бо перед їх очима стоять 
кожного дня цифри, що вка
зують на нові жертви в Кореї. 
Та тут не так вина Ачесона, 
як представників вільних кра
їн, що настоювали на нього, 
щоб говорив „лагідно" і не 
,.дразнив" Совсти. 

Іван Кедрин 

Непорозуміння з Демо
кратією 

Не було ніякого непорозу
міння в ті розмірно недавні 
часи, бо за живучого ще поко
ління, коли за „воюючого пе
ріоду" червоної революції 
большеввки стріляли на ву
лицях 'європейського Сходу 
кожного, на кого хтось дру
гий показав пальцем, що це 
— демократ. Не було непоро
зуміння, коли демократів са
довили масово в концтабори 
гітлерівської Німеччини, або 
— в найкращому випадку — 
казали їм мовчати і тримали 
здалеку від політики й усіх 
громадських справ під загро
зою репресій. Була чітка ме
жа між демократичним і не
демократичним табором, коли 
демократію обвинувачувано за 
всі невдачі в боротьбі з пере
можним большевизмом і коли 
через те демократія стала на
че синонімом слабости та 
ідеологічної декаденції. Бути 
демократом •— було немодно 
і тому маліло в світі число 
тих. що до демократії призна
вались, а більшало тих, що 
вішали на ній всі собаки. 

Ця ситуація змінилася ра
дикально, наче через ніч, в 
травні 1945 року. Раптом 
народилась „народна демо
кратія", що цим ім'ям назва
лись всі масті червоної і ро
жевої комуни. Як вітром зві
яло в світі всіх без решти ще 

вчорашніх звели чинків одно
партійного монополю та вож-
дівства і наче за кивком чу
додійної палочки всі вонн ста
ли демократами, які навіть 
ображувалнсь, коли їм при
гадувано недемократичне ми
нуле. Такі пригадки вони зва
ли звичайним наклепом. Це 
торкається всіх народів зем
ної кулі. Нові імігранти в 
ЗДА тямлять чудово блиска
вичну метаморфозу з учораш
німи запеклими папістами в 
Німеччині й Австрії, які че
рез ніч стали не менш за
пеклими демократами. Вся ця 
забава з хованням за спину 
та висуванням демократичної 
вивіски без ніякої турботи про 
таку дрібничку, як перевірка 
світогляду по суті й формі, 
себто переставлення себе на 
інші рейки думання та зфор-
мулювання цієї зміни у пи
саних партійних програмах, 
триває в різних націях по ни
нішній день. 

Друге непорозуміння з де
мократією виринає через те, 
що деякі політичні організа
ції вже в самій назві мають 
слово .^демократичний", інші 
його не мають, дарма, що на
лежать так само до табору де
мократії. Не говоримо пцо 
одиниці, бо це річ давно відо
ма, що можна бути членом 
навіть такої старо-демокра-

тнчної парти, як соціял-демо-
кратична. чи іншої ультра-
демократичної групи з цим 
прикметником у назві, а во
дночас відзначатись непри-
мирністю поглядів, нетоле-
ранцісю. партійницьким • та 
персональним егоцентризмом 
і манією верховодства, себто 
тими прикметами, що проти
лежні духові і суті демокра
тії. 
, Звичайно, що з такими де

мократами найбільше клопо
ту мають демократичні табо
ри, але це їхнє внутрішнє не
порозуміння.. Гірше, коли сі
рий громадянин, орієнтую
чись тільки по назві, утотож-
нюс табір із вивіскою, і — 
навпаки — де тієї демокра
тичної вивіски нема, там уже 
не бачить демократії. Це тор
кається налр., американських 
партій, і:; котрих тільки одна 
зветься демократичною, дар
ма, що й інші, передусім дру
га найбільша, себто республі
канська, безумовно теж демо
кратична. Знаємо випадки з 
новоприбулими імігрантами, 
коли вонн. здебільш а не зна
ючи раніше партійницької 
структури американського 
громадянства і щойно тут 
знайомлючись з нею, вбачали 
в республіканській партії різ
ку протилежність до демокра
тичної, включно , з світогля
дом, дарма, що навіть поважні 
різниці обох цих американ
ських партій в деяких ділян
ках (головно щодо громадян
ських прав та соціяльно-еко-
номічної політики) не зачіп
люють основ демократичного 
сттоспр/”.ммання і державного 
устрою. Самі американці так 
уже привикли до своїх партій 
них номенклятур, що в непо
розуміння не попадають. По
магає їм в цьому примітивна 
керована з Москви, пропа-
ґандцвна політика різно-на 
ціональннх комуністів, які в 
один казан реакціонерів, ім 
періялістів і воєнних змовни-

: ків вкидають нині як Трума-
I на і Стівенсона, так і Айзен-
гавера та Тефта. 

Переплутування назви ор
ганізацій із світоглядним та
бором доводить інколи навіть 
до дуже кумедних непорозу
мінь. Знаємо такий конкрет
ний випадок, що один амери
канський громадянин, член 
одної української ідеологічно-
політичної організації, засно
ваної тут уже новими імігран
тами, мав сумніви, чи може 
йти на збори, скликані в одній 
окрузі американською, респуб
ліканською партією, бо — 
мовляв — та українська ор
ганізація мас в назві слово 
„демократи". Це очевидна ні
сенітниця, бо, по-перше, ха
рактер, структура і цілі ук
раїнських політичних органі
зацій в Америці інші, як їх 
мають американські партії, і 
— по-друге — слово демократ 
чи демократичний в назві ук
раїнської ідеологічно-політич
ної організації не мас нічогі
сінько спільного з Демокра
тичною партією ЗДА, — 
окрім приналежности до за
гально-світового табору демо
кратій за демократичним сві
тосприйманням, за вірою в де
мократію, як в устрій і систе
му правління. Але ж до цього 
самого світу належать і демо
кратичні партії без формаль
ної демократичної назви, і так 
воно бувало й у нас. у старо
му краю: найстарша україн
ська партія в Західній Україні 
— це „Українська Радикаль

на Партія", иа Наддніпрян
щині ,,Українська Революцій
на Партія", »ч- обидві суто-де
мократичні, хоч і без тієї на-, 
зви. 

Бо з політичними партіями 
— це так само, як із багато 
іншими справами в житті: на
зва належить до форми, а сут
тю є зміст, духова тенденція 
і практична робота. Може лю
дина мати високий титул, за
ймати не абияку службову ба 
навіть інколи громадську по
зицію, може мати маєток і 
відзначатися такими фізични
ми прикметами, як краса, си
ла, зручність, але чи все воно 
дасть повний позитивний об
раз людини, коли ця людина 
матиме поганий характер і 
звнхяену духовість?! Можете 
купити крам в елегантній 
крамниці і заплатити за ньо
го пересолений гріш, — і він 
і та крамниця з гучкою фір
мою впадуть у ваших очах, 

По році знов у Німеччині 
<Від європейського кореспондента) 

коли якість товару погана, і *и бомбами. Західна Німеччи-
Кримінальні хроніки заповне- на тепер густіше заселена ніж 

перед війною: прибули міль
йони виселених із східних об
ластей. Треба відзначити ор
ганізаційний хист і соціальну 
допомогу втікачам: вони ді
стали роботу, або одержують 
поміч від держави. Промисло
вість Зах. Німеччини розвива
ється у всіх напрямах і стає 
небезпечною конкуренткою 
для своїх сусідів. Німецькі ав-

ні випадками, коли за янгол-
ським личком скрнвалася ди
явольська душа. Фірма не мас 
значення. Правда, вона зобо
в'язує, але тільки тих, що ма
ють взагалі почуття мораль
ного зобов'язання у відношен
ні до таких невхопних речей, 
як дух, душа, чеснота, право 
і праведність. Для одних ви
віска — ф:р^іа. цс візитний 
білет, це поручальняі'і лист Із 
підписом власника. Тоді фір
ма це не тільки форма, але і 
зміст. Для других фірма це 
тільки засіб обману, так само, 
як Богом даний дар живої мо
ви це тільки засіб для обду
рювання других. Демократія 
це не є поняття ірраціональ
не, відірване від світу і людей. 
Навпаки, демократія — це 
живий світогляд живих лю
дей і те. як вони живуть та 
що вони діють, щойно пока
зує, чи вони дійсні демократи. 
Тому, чим хто голосніше гор
лає про свій демократизм, тим 
більше треба придивлятись 
його діяльностн, щоб пізнати, 
скільки в ній демократичної 
вартости. 

ти? Чи вдасться їм після війґ-
ни здобути території на схід 
від Одри-Ніси — сумнівають
ся. В атомовій війні може 
якась третина населення Ні
меччини загинути, а тому на
дія на відновлення передвоєн
них кордонів не тішить" німців 
Західної Республіки. Поши
рена думка, іщУСталія „не та
кни дурний, щоб почати 
війну, яку мусів би програти". 
В те що демократичні велнко-
державн хотілИ б покласти 
мільйони своїх синів за визво
лення народів з-під комуніс
тичного ярма, теж ніхто не ві
рить. Про небезпеку війни пи
ше, звичайно, сенсаційна пре
са, і це вносить нервовість в 
широкі маси населення Захід
ної Німеччини. В однім шинку 
прочитав я віршований напис 
на дверях: 

Trink Оіг noch emeu, sei nicht 
so (Jtiinin; 

Platzt die Atombombe 
unci hist d" stumm. 

(Випин ще одну, не будь та
кий дурний; бо вибухне ато-
мова бомба і тн будеш німий). 

Але ця нервовість не стоїть 
на перешкоді для праці, для 
промислу і торгівлі. З вірою 
в більше менше тривалий мир 

томобілі типу „Фольксваґен" ' капітали з-закордону пливуть 
мають добрий збут у світі, як в Західну Німеччину — аме-
свосю ціною, так і якістю. Це рцк'анські. шведські, швай-
саме рідиоснться і до інших царські і інші. Виростають но-
німецьких виробів. Давня ві, модерно устатковані фаб-
згірдлива характеристика — рнки на місці старих, зруйно-
,.Made in Germany" — віді- ваних. В народі не чути песи-

Рік не був я в Німеччині. 
За цей порівняльно короткий 
час Західна Німеччина навіть 
зовнішньо значно змінилася. 
Все ростуть нові будники на 
місці зруйнованих бомбами в 
часі війни. Деколи руїни такі 
великі, що не оплачується їх 
розбирати і на тім місці буду
вати. Вигідніше будувати на 
новім місці. Так виростають 
нові квартали в околицях ста
рого міста, а руїни засаджу
ють деревами і роблять із них 
парки. Із сусідніх з Західною 
Німеччиною країн тільки 
Бельгія показує такий вели
кий розмах будівництва. 
Франція майже нічого не бу
дує, в Англії, в самім Лондоні, 
ще й досі стоять нерадісні руї
ни домів, розбитих німецьки-

:ішла в минуле. Ізраїльська 
республіка дістає репарації 
за шкоди, заподіяні жидівсь
кому народові Гітлером, ні
мецькими товарами. 4 

Всі німці бояться війни. 
Кожний розуміє, що нова ві
йна відбулася б у першу чер
гу на німецькій території. 
Програвши дві війни, німці 
тепер дивляться на справу зо
всім інакше, а саме так: що 
можна виграти і що програ-

В. П. 

До Народного Фонду 
пишуть... 

У к раїнський Н а р о д ний 
Фонд розіслав свої заклики 
про Національний Даток иа 
які вже посипались листи з 
грішми . . . 

Звичайно, це покищо лише 
початок, але мається вражен
ня, що нині, на третьому році 
існування Народного Фонду, 
наші громадяни уважають 
сплату Національного Датку 
Вже річчю самозрозумілою. 
Тому обмежуються в листах 
до короткого привіту або про
сто вкладають до коверти 
тільки моні-ордер чи готівку. 

Але є і такі, що присила
ючи Даток відчувають потре
бу поділитись своїми думками 
про біжучі події, чи розпові
сти про себе та про обставини 
свого життя. 

Все це матеріал цікавий, і 
не тільки цікавий, але й важ
ливий, бо це „людські доку
менти", відбиток „доби", дум
ки й переживань наших лю
дей — не лише тих, що меш
кають у „столицях", а й тих, 

що порозкидані ген-широко, 
по цілій американській землі. 

Кубанський козак обурю-
чтьсг . . . 

Кубанський козак В. 0-ко 
(Ню-Гейвен, Конн.) особливо 
обурюсться на росіян, що за
хищають аа всяку ціну „єди
ну неділиму", „породили при 
свойому органі „Новос Рус-
скос Слово", на 33-му році 
еміграції, .недоноска" в по
статі „Східняка": „Як відомо. 
„Східняк", шляхом самоподі-
лу. поділився на двоє, а там 
може ще на двоє: — так до 
безконечности. Для нас, Ді-
Пі, цей „Східняк" не був но
виною, бо в Европі, по табо
рах, подібна махінація вже 
провадилась і ділила нас на 
східняків і західняків. на пра
вославних і греко-католиків, 
на „своїх" і ,,ненаших", аби 
тільки вбити клина між ук
раїнським народом. Але роки 
1917-20 показали, що україн
ський народ спонтанно об'єд
нався в одно всеукраїнське рі-

ЧЕРВОНИЙ СКЕТЧ | 
У СЛОВАЦЬКОМУ ВИКОНАННІ \ 
(До восьмої річниці комуністичного путчу І 

на Словаччині) і 

(9) 

Невипрасувана сорочка, не-1 самі зуби". Це були добро-
поцеровані скарпетки, або,,са-І вільці у словацькій партнзан-
мовільна" відлучка чоловіка | ці. 
з табору кінчалися родиннії-і — Чого ви сидите тут? — 
ми драмами, під час котрих І спитали вони в мужчин. — Та 
щойно вияснювалося, що j беріть зброю, не питаючи, хто 
„він" ніколи не дбав про ро-! вам її дає. А куди ту зброю 
дину, а „вона" ніколи не була ; обернути — майбутнє пока-
господинею і що тільки завдя- j же . . . Ви, що, думаєте, може, 
ки янгольському характеровіІ що ми справді думаємо за ко-
однісї з ..половин" (або оби-
двох разом) це супружжя 
втрималося 10 чи 20 років. На 
щастя, ці суперечки як.скоро 
вибухали так скоро і пога-

муну воювати? . . Ф-і-і-гь! 
Хтось злякано цикнув: 
— Та -тихо, почують! . . 
— Ну, то що? —- розсмія

лися вояки. -— Ми на те 
сали і забувалися, так. що не-1 зброю носимо, щоб не боятися 
давні „вороги", які п'ять хвн-1 нікого. 
лин тому скакали одне одно
му до очей, говорили між со
бою як найліпші приятелі, бо 

— А ми не можемо . . . 
— Самі винні! Але зреш

тою, і вам нема чого боятися, 
всіх єднав і споріднював страх поки масте справу зі словака-
перед спільною небезпекою. 

Одного дня з'явилося до та
бору двоє хлопців-} краінціп, 

ми. Є, правда, і серед них сво-
лоч, але мало. Ви думаєте, що 
тут справжні комуністи? Та 

ОЗОрОбиих, як то кажуть, ..по це діти, які бавляться в кому

н і з м ! . . От ті, совстчики, що 
сидять у Банеькіп Бистриці, 
— то інша річ! . . З тими вам 
не радимо зустрічатися . . . А 
як уже і треба буде зустріти
ся, то ліпше зі зброєю в ру
ках . . . 

По візиті вояків, уночі з та
бору щезає кілька самотних 
мужчин, в тому числі і старий 
учитель. Видно, поради не пі
шли н а м а р н е . . . 

Нашим таборовим началь
ником і посередником між на
ми і урядом призначили яко
гось емігранта з Першої світо
вої війни — Сергія Михайло
вича. Був він родом козак, не 
то донський не то кубанський, 
говорив іще по-російськН, хоч 
і з помітним акцентом, а за 
час свого вигнанського життя 
вспів закінчити якусь високу 
школу в Празі і оженитися з 
чешкою. Чи він дійсно був ко
муністом, чи тільки ретельно 
грав ролю комуніста — цього 
напевне і сам Сергій Михай
лович сказати не міг би, в 
кожному разі поведінка його 
була дивною і суперечливою. 

Перша моя зустріч з Сергі
єм Михайловичем відбуласа в 
досить гострій формі, а після 
неї Сергій Михайлович по
стійно виріжняв мене серед 
решти біженців, чим дав при-

| від до постійних жартів моєї 
і „зубатої" компанії. 

Отже одного дня бачу посе
ред подвір'я численний гурт, 
з центру якого доносяться па
тетичні звуки промови, виго
лошуваної по-російськн. Під
ходжу ближче і чую те саме 
звернення, яке ми слухали 
в радіо, тільки перефразоване 
по-партацькн в промову. Стаю 
за плечима і слухаю . . . 

— Так от ви, значить, това
риші, не тратьте нагоди, коли 
вам батьківщина*дарус всі ва
ші провини. Вступайте в на
ші партизанські загони, так 
щоб, поки сюди прийде по-
бідоносна червона армія, ви 
вже кров'ю змили своє мину
ле. Так буде краще для вас... 

Почувши про кров, я вріза
юся, мов куля, в юрбу, роз
штовхую слухачів направо і 
наліво і опиняюся лице в ли
це з промовцем. 

— А як я не маю жодних 
провин і не хочу проливати 
своєї крови, тоді що?!! Мій 
вигук серед тиші тріскає, мов 
натягнута струна, а промо
вець, раптом вибитий з пози
ції, мішається і мовкне. Ко
ристуючись мовчанкою, я 
продовжую з обуренням, яке 
стискає мені горло: 

— Коли я не потребую про

щення, ніхто не сміє мені йо
го дарувати! . . Ви знаєте, в 
чому провинилася я, чи мої 
діти, чи ось ці люди, що сто
ять тут? Що. властиво, ми ма
ємо „змивати своєю кров'ю"? 

Агітатор, як видно, ані не 
відчував твердого грунту під 
ногами, ані не мав належного 
вишколу, а тому не тільки 
стратив під моїм рішучим на
тиском всю свою „патетику", 
але навіть забув про свою нс-
закінчену „промову". 

-— Я не говорю цього від 
себе, — виправдується він. — 
Я тільки повторюю це, що і 
ви, мабуть, чули в радіо . . . " 

— Даремно ви трудитесь! 
Ви ліпше вияснили б нам, а 
заразом уже н собі, за які грі
хи ми маємо покутувати і за 
що одержувати „прощення"? 

— А ви не знаєте? 
— Ні! І ви також не знаєте. 
— Я знаю! 
— Що? 
— Я знаю, наприклад, що 

ваші люди отруюють воду по 
криницях і по збірниках. Ти
сячі наших людей уже помер
ло, тисячі є тяжко хворих . . . 
Для чого ви це робите? 

— Г я вас також спитаю: 
для чого б імігранти мали 
труїти воду? 

— Щоб шкодити, звичайно. 

— Кому шкодити? 
— Словакам. 
— Для чого? 
— Та от так просто . . . 
— Єрунда! — кидаю зу 

хвало. — Може скажете, де 
саме це сталося? 

— В одному місті. Все одно, 
де . . . 

-— Брехня! — забувши вже 
всякі межі, кричу в лице сво
го „опонента". При тому чую, 
що кілька рук уперто, хоч і 
обережно, смикають мене 
з-заду за блюзку і за спідни-, 
цю, а хтось повторює просто 
в потилицю: „Пані, та ли
шіть! . . Пані, та дайте собі 
спокій! . . ” 

Але мене це приводить ще 
в більшу лють: 

— Зрештою, коли б навіть 
дійсно такий випадок міг ста
тися, а ми б мали можливість 
такого злочинця піймати, то 
злінчували б його без суду і 
розправи! Бо на такий злочин 
може піти лишень провока
тор, котрий хотів би скомпро-
мітувати нас в очах словаць
кого населення! . . 

— Ага! „Провокатор"? — 
старається і собі стати в позу 
негодуючого Сергій Михайло
вич. — А що ви скажете про 
інший факт: от ваші біженці 

в селі Муранська Длга Лука 
ходили в ліс, ніби по ягоди, а 
в лісі висилали німцям через 
радіо відомості. На руках у 
них були ніби годинники, а 
справді — це були надавчі 
радіо-стації. Що ви на це ска
жете? 

— Скажу, по-перше, що я 
була також в Муранській 
Длгій Луці і що також ходи
ла в ліс по ягоди. По-друге, 
скажу, що той, хто міг пусти
ти таку вістку, є також про
вокатор. А по-третє, скажу, 
що в цю абсурдно-смішну 
пльотку міг повірити тільки 
дурень! 

Сергій Михайлович на пре
велике диво не реагує зовсім 
на образу і не боронить „ін
шого факту", а зводить роз
мову на що інше. 

— І взагалі, мн були про 
вас раніше цілком інакшої 
думки. Ми були переконані, 
що до нас їдуть люди, котрі 
рятуються перед фронтом і 
котрі хотять працювати. А що 
виявилось? Ніхто з біженців 
навіть і не думає шукати ро
боти, а жінки поробили пер
маненти, манікірі і вдають 
більших пань, як наші жін
ки. 

— Це, — говорю зі сміхом, 

мізму, мелянхоліі. Всюдн від
буваються місцеві свята з за
бавами, вином, пивом і різни
ми розвагами. В Баварській 
столиці — Мюнхені — ,, Жов
тневе свято" було таке пишне, 
що в шинках батьки погубили 
своїх дітей, і їх прислала до
дому пильна поліція . . . Інші 
настрої в Німеччині за заліз
ною заслоною.. Там не вірять 
у мир і не хочуть „Сталіяо-
вого миру". 

Звичайно, в Західній Німеч
чині діє широко комуністична 
агентура. „Від служниці в 
канцеляріях і до ради міні
стрів". — хвалився в Берліні 
комуніст-німець, говорячи про 
розмір своєї агентури в За
хідній Німеччині. Недавно ви
явлено, що одна група „Сою
зу Німецької Молодг* Західної 
Німеччини, з якої мали ство
рити з американською допо
могою, партизанську силу, на 
випадок війни, мала в своїх 
рядах комуністичних агентів. 
Але — життя іде вперед. 

К.С. 

чище. якого не розбити, які б 
капітали не кидались на ку
півлю яничарів. Правди за 
гроші — не купиш! . . ” 

Старий „Петлюрівець" 
озивається 

Г. К. з Бріджпорт: 
„Одержав Вашу брошуру 

про Народний Фонд і дуже 
зворушений. Я старий емі
грант, ще з армії св. п. Симо-
на Петлюри. Посилаю Вам 10 
дол. і буду завжди посилати, 
поки буду здоровий і зможу 
працювати для визволення 
України . . . 

Розуміють свою поважність... 
В. С. з Коговз, Н. П.: 
„Мені дуже прикро, що з 

таким великим запізненням 
висилаю свій Національний 
Даток, але умовний, в яких я 
знаходився від часу мойого 
приїзду до ЗДА, мені зовсім 
не дозволяли, щоб я міг спла
тити свій довг, який зобов'я
зує кожного українського 
громадянина. 

Тому прошу прийняти цей 
скромний перший даток, а в 
майбутньому постараюся, по 
можлнвости, впяачувати ре
гулярно." 

Наш чоловік в б і д і . . . 
Є. М. з Джерзі Ситі, Н. Дж. : 
В Америці наші Люди, хва

лити Бога, переважно мають-
(Закінчення fia crop. 4-ій) 

— справді провина, яку треба 
змивати кров'ю! 

— Кров'ю не кров'ю, а от 
я сам кільком вашим жінкам 
познаходив роботу в поряд
них людей, а ці ваші „пані" 
попрацювали день-два і всі 
покинули. Кажуть: „Тяжко. 
Ми служницями не були" . . . 

А ви — Що-ж, — гово
рю насмішливо, — думаєте 
нас у наймитів -повернути? 
Комунізм хочете* будувати на 
експлуатації найбільш по
кривджених людей? 

— Але годувати вас даром 
ніхто також не зобов'язаний, 
— нарешті знаходить аргу
мент Сергій Михайлович, 



Ч. 280. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 21-го ЖОВТНЯ 1952. 

А ф з Ісхакі Ідеалі 

КАЗАНІ'І ДОЛЯ ІНШИХ ХАНСТВ 
(Надіслане з Істамбулу, Туреччина). 

Численні і нещадні вінки| го народу! Вони билися хо-
між Казанським ханством та 
москов. князями переслідува 
лн різко протилежні політичні 
і економічні цілі. Казанське 
ханство, в силу успадковано
го від Алтин-ордй свого стра
тегічного положення, було 
покликане захищати шляхи, 
що вели до багатств інших 
ханств; воно стояло напере-
шкоді російським агресорам, 
що намагалися'підкорити со
бі, у я р м и т и народи всіх 
ханств тюрко-татар, включно 
з Туркестаном 1 Кавказом! 

Добре вимуштровані і зди-
сципліновані колони казан
ських воїнів, — самовіддано 
обороняючись від безперерив-
них навал російських пол
чищ, — завжди мали духову 
перевагу над росіянами, бо 
вони захищали від грабуван-

робро з самовідданістю, бо хо
тіли й далі бути вільними го
сподарями своїх власн. справ. 
Вони сіклися, незнаючн вто
ми, бо знали, що захищають 
шляхи до земель рідних бра
тів — інших ханств. 

Казанське ханство ніколи 
не мало абсолютно ніяких 
бажань /відбирати у росіян їх 
міста і землі. Ні його хани. Ні 
його народи ніколи, не ося
гали на свободу російського 
народу, бо вони з найдавні
ших часів відзначалися миро
любним характером! Вони і: 
далі бажали жити з росіяна
ми в добросусідських відно
синах, займатися взаємною 
торгівлею на вигідних умовах 
для обох сторін. Тільки з ме
тою самооборони Казанське 
ханство утримувало с а м у 

Зв€РН€Н«Я ДОБУРС-у ДО О.Н. 
(Текст летючки і меморіалу, поширюваних під час демон

страції 14-го жовтня) 

ня не тільки СВОІ рідні гори, необхідну кількість воїнів 
ліси, засіяні поля. луки, але Саме тому ;при нападах мос 
вони почували себе ковських полчищ — казансь

ких воїнів завжди було мен
ше в 3 або 4 рази від москов-

відпові-
дальннми і за доЛю своїх рід
них братів: — Астрахансько
го. Сибірського. Ногайського ськнх. 
і Кримського ханств. Сміливо. М о с к о і 
без страху підставляючи гру-
ди люто штурмуючим полчи
щам московських князів, або 
кидаючись на зустріч їм, — 
казанці вважали;' що ворога 

викорис
товували всякі зачіпки, щоб 
повести свої колони військ на 
чужу територію з метою гра
бування і плюндрування. Са-

, ме тому колони їхнього вій-
завжди треба бупо перемогти.. с ь к а п і с л я п е р ш и х ж е ад. 
Бо відігнати ворожі полчища н и х Зударів з татарським ВІД
ВІД своїх рідних піль можна с ь к и м п о ч и н а л н розстроюва-
було тільки перемогою; і ця тся В И Никала непевність і 
перемога була овятим націо- п а н і к а j я к „ а с л і д о К і _ в о н н 

обов зком нальннм ооов зком в ім'я 
майбутнього з'єднання в одне 
всіх тюрко-татаревких наро
дів. Саме в силу усвідомленні 
свого подвійного обов'язку, 
казанські воїни, зазнаючи ве
личезних жертв.і 'терпеливо 
переносячі всі злигодні, поко
ління за поколінням — впро-

газнавали поразки, відступа
ли і поверталися додому. 

Народи Казанського хан
ства, знаючи, що кордони їх
нього ханства є одночасно й 
стратегічним кордоном інших 
ханств проти спільного воро
га, висилали своїх послів до 
різних ханів з проханням — 

До Асамблеї О.Н. в Ню Но
рку. 

Вільні Народи світу! 
Звертаються до Вас ті, що 

чудом вирвалися з московсь 
ко-комуністнчної тюрми наро
дів - СССР; говорять бувші 
раби совстських концентра
ційних таборів.тюрем —- жерт
ви комуністичної тиранії, яка 
сьогодні уже простагас свої 
смертельні пазурі до цілях 
країн та навіть континентів 
Вільного Світу. 

Звертаються до Вас українці, 
які сьогодні поселилися в 
країні волі й добробуту — ЗД-
А та тут об'єдналися в ДОБ-
РУС (Демократичне Об'єд
нання Бувших Репресованих 
Українців з-під Совсгів), що 
розкриває перед Вільним Сві
том справжню правду- хитро 
замаскованих і нечуваннх в 
історії людства злочинів, що 
їх поповнили московські наро-
довбивці та їхня агентура по 
всьому світі. 

Ми — українці, говоримо 
за тих, • в яких ' пограбовані 
найсаятіші людські права — 
Воля, але голосу їхнього Ви 
не чуєте тому, що вонн за за
мком залізної заслони і уста 
їх заковані большевицьким 
катом. 

Ми — українці, говоримо 
за долю наших братів і сестер 
українського і інших народів 
СССР, поневолених Москвою. 

від України мають бути не 
представники чужої влади. 
різні Мануільські й Баранов-
ські — маріонетки Москви, а 
Український Д е р ж а в н и й 
Центр на еміграції, що діє че
рез Українську Національну 
Раду та її Викопний Орган. 

2. Одночасно ми звертає
мось і просимо О.Н перейти 
від дискусій до ділового до
слідження очевидних фактів 
і документів про нечуваві зло
чини, що поповнені Москвою 
в постійнім народовбивстві, в 
запровадженні ними страшне! 
системи рабської праці через 
широку сітку концтаборів і 
тюрем на безправному закрі
паченні її визискові робітни
ків і колгоспників-селян. 

Може в О.Н. ще замало фа
ктів і доказів про ті злочини 
сучасних канібалів, то ми за
являємо ,що завжди готові 
стати живими свідками перед 
міжнародним судом, де: 

Ми покажемо світові тота
льне знищення Української 
Православної і Гр. Кат. Цер
кви, митрополитів, єпископів, 
священиків і вірних. 

Ми покажемо світові вини
щення національної духової 
еліти — вчених, професорів, 
письменників, мистців, інже
нерів, лікарів та інших груп 
української інтелігенції. 

Ми покажемо світові стра
шну масакру, поповнену під 

Ми перед Вільним Світом час насильної колективізації, 

В ДОПОМОЗІ ПОТРЕБУЮЧИМ 
(Звіт з діяльності! Комітету „Мати н Дитина" за 1951-52 р.) 

І. 

довж яких сто років перед па- в и с л а т и військову допомогу 
дінням фортеці Казань — ви- во,„ , зверталися за допомо-
тримали 15 тяжких.вій*! | г о ю , д о т у р € Ц Ь К О Г О султана. 

Московське ж .князівство А л е б а ж а н а відповідь не при-
мало цілком протилежні цілі ' 
Воно розуміло, що Казанське 
ханство, з своєю, мідною фор
тецею Казань і войовничими 
колонами воїнів, Ч5уло госпо
дарем ріки Волги і всіх інших 
шляхів сполучення, що про-
стягися до багатств Сходу. 
Саме через це московські кня
зі хотіли знищити в пер
шу чергу Казанське ханство. 

Цим своїм військовим по
ходам, експлуатуючи релігій
ні почуття свого, народу, мос
ковські князі намагалися на
дати характеру т—і Хрестових 
походів. З цією метою у всіх 
церквах московських кня
зівств велася припаґанда ре
лігійної нетерпимосте у від
ношенні до Ісляму. Серед 
полків воїнів утримувалося 
штатне духовенство, що під
бурювало своїх воїнів такою 
формулою як: „знищення та
тарських бусурман є святим 
обов'язком християнина в 
ім'я Ісуса Христа!" Одначе 
фальшивість цих' '„духовних 
гасел" виявлялася" відвертіс
тю вербувальниками воїнів 
та обіцянками восводів. що 
говорили голодному мужико
ві: ,.воюн добре..." з того, що 
захопить у багатих бісурмен, 
одержиш і ти!" 

Ось чому казанькі татари і 
угро - фіни з успіхом відбива
ли атаки московських пол
чищ, не зважаючи на чисель
ну перевагу москвичів. Бо ж 
казанці боролися" за те, щоб 
вберегти за своїм Народом — 
землі, ліси, ріки, 'луки й го
ри, що ними вони' володіли 

ходила. 
І казанці самовіддано далі 

провадили ці оборонні війни, 
використовуючи до крайньо
го напруження ресурси всьо
го свого народу. 

І ось, в 1519-му році з', 
смертю хана Магомед-Емін, 
припиняється існування на
ціонального царюючого дому 

'з роду Олуг-Махамед хана, 
основника останнього Казан
ського ханства. Принц Абдол-
Латиф був по-зрадницькому 
вбитий росіянами і Магомед-
Емін хан був одиноким про
довжувачем роду національ
ного царюючого роду. 

Старшини Казані, на під
ставі загального бажання на
роду, на осиротілий трон хан
ства — запросили Кримсько 
го принца Сахіб-Герея з роду 
Мінлі-Герей хана, царюючо
го дому Криму. Мати Сахіб-
Герея-Нур-Султан-Бікя одно
часно була матір'ю Магомед-
Емівя від першого чоловіка з 
Казанського трону. 

Турецький Султан Яуиз Се
лім був одружений з старшою 
сестрою Сахіб - Герея - Хаза 
султанша. Народи Казансько
го ханства визнали турецько
го султана каханом. себто 
„царем — царів" Мусульмани 
Каз. ханства визнали цього 
султана халіфом свіх му
сульман, себто головою релі
гії мусульман. Ці послідовні 
історичні події ніби забезпе
чували Казанське ханство від 
знищення російською агре
сією, бо це ханство вже спи-

заявлясмо і свідчимо що: 
1. Комуністичний режим в 

сучасній т. зв. Українській 
Соціалістичній Совстській Ре
спубліці накинутий українсь
кому народові брутальною си
лою багнетів московсько-ко
муністичних імперіялістів.Про 
це свідчить жертвенно проли
та кров українського народу 
в 3-літній війні (1917-1920} з 
большевизмом. Тоді Армія У-
країнської Народної Республі
ки та її Уряд в запеклій нері
вній боротьбі відступили з У-
країнської землі, але не зка-
пітулювали перед окупантом. 

А поневолений український 
народ на окупованій ворогом 
українській землі протягом 
понад ЗО років -чинить черво
ному московському окупанто
ві запеклий безперервний 
спротив, що ввесь час прояв
ляється в різних формах — 
культурній, психологічній, е-
кономічнін й фізичній, включ
но з появою української пар
тизанки. Ця боротьба забрала 
н далі забирає мільйонові же
ртви кращих синів і дочок у-
країнського народу. 

Це свідчить про те. що во
рогові і понині не вдалося 

протягом тисячеліть! Вони ралося на найсильнішу в то-
воювалн так хоробро ще й то
му, що вони ніколи не були 
невільниками іншого, чужо-

дішньому світі — турецьку ім
перію. 

Одначе, кінець існування 

ТОВАРИСТВО д о п о м о г и УКРАЇНСЬКІЙ НА-
НАЦЮНАЛЬНШ ГВАРДИ, Відділ в НЮ НОРКУ 
повідомляє, що на б а ж а н н я присутніх на доповіді 
І н ж . П. Красноноса, відбудеться в суботу, 25 жовт
ня 1952, о 7-ій год. веч., в залі Об 'єднання Демокра
тичної Української Молоді ( О Д У М ) , 144, 2-а Евеня 
(між 9 і 8 вул > в Н ю Норку, продовження дискусії 
на тему повищої доповіді: „УПА в св і тл і 'факт ів" . 

Управа Відділу. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

10 В І Д Д І Л Н Ь Ю И О Р К 
З А П Р О Ш У Є - У К Р А Ї Н С Ь К Е Г Р О М А Д Я Н С Т В О 

Т Р А Д И Ц І Й Н І 
О С І Н Н І 

—-: що відбудуться 
ВЕЧЕРНПЦІ 
відбудуться :— 

В СУБОТУ, 25. ЖОВТНЯ 1952 
В LENOX ASSEMBLY HALL, 256 Е. 2nd STREET. 

Знаменитий буфет під зарядом В Ш . П а н ь 
Укр. Зол . Хреста. 

Приграє оркестра В . Босого. 
Початок 8:30. Встун $1.25. 

В Ш Гостей очікує мила несподіванка. 
Управа О.Д.В.У. 

в якій загинули великі маси 
українського селянства в тюр
мах і т. зв. концтабарах ,,спе-
цпереселенців". 

Ми • покажемо світові нез
нану в історії помсту комуні
стичної Москви за спротив у-
країнського села проти коле
ктивізації, т о виявилась в 
запровадженні поголовним 
грабіжем продуктів, штучно
го голоду, в якому загинуло 
до 7 мільйонів селян. 

Ми розкрнсмо Вам неечне-
лені Вииниці-Катині. в яких 
лежить сотні тисяч жертв 
большевицького МіТ». 

Вільний Світе! Асамблеє 
О. Н.! 

Робіть це сьогодні, бо тися
чні жертви щоденно йдуть на 
голготу Кремлівського ката. 
Вони кличуть до Вашого сум
ління. 

Те, що сталося з нами вчо
ра й робиться з нашим наро
дом сьогодні, те може статися 
з іншими завтра. Корейськії 
війна, що викликана Кремлем 
і в якій гинуть вже сьогодні 
кращі сини Вільного Світу, с 
доказом цього. 

Московський комуно-боль-
шевизм, одягнувшись в шати 

зламати волелюбний дух ук-1 традиційного російського ім-
раїнського народу. І періялізму і запровадивши в 

Це свідчить про те, що ко-! себе расову теорію поділу на 
муністнчне рабство нашому 
народові вороже й чуже і си
лою накинуте большевицько-
імперіялістнчною Москвою. 

Це свідчить про те. що ук
раїнський народ ніколи не по
годжувався й не погодиться 
з окупантсько-колоніяльним 
режимом Москви. 

Це свідчить також й про те. 
що український народ мас не-

вищу-росінську і нижчі — 
поневолених народів — раси, 
свої імперіалістичні пляни й 
злочини прикриває фальши
вою пропагандою й брехнею 
проти волелюбних країн сві-
ТУ-

Ми закликасМо Об'єднані 
Нації передати всі злочини 
Москви на розгляд Міжнаро
дного Трибуналу. 

Геть з Об'єднаних Націй ін-порущну волю здобути свою 
Вільну Демократичну Держа- тернаціональних бандитів 
ву а зайняти місце не маріо- репрезентантів СССР! 
нетки Москви, а Вільної Су
веренної Держави серед Віль-
ниих Народів Світу. 

Тому ми заявляємо, що с-
диннм представником в О.Н. 

ц а р ю ю ч о г о дому Казан
ського ханства і запрошення 
на трон династії Кримців, ви
кликали бурхливе змагання 
між царюючими родами ін
ших ханств. Російські князі 
поспішили с к о р и с туватися 
цими вигідними для їх інтриг 
обставинами. Різними спосо
бами, в тому і підкупами, во
ни тючали зривати всі щирі 
рішення народів Казанського 
ханства, які могли бути спря-
мованґна вигоду цих народів. 
Після ослаблення казанців, 
росіяни почали готовити Ка-
симського хана — Шейх-
Алея, як головну свою зброю 
на розкладення казанців. Ро
сіяни поставили собі за го
ловну мету — відалнтн від 
Казанського трону династію 
Кримців. 

Одночасно з цими заходами 
росіян на Волзі, створюються 
деякі вигідні умови для ї< 
інтриг і на Босфорі. Саме в 
ті дні вмер султан Яуиз-Се-
іім. На трецький трон сіда~. 
Сулейман - Кануні... Втягую
чись в непотрібну війну з Ав
стрією, новий султан робить 
велику помилку. Московські 
князі поспішають скористу
ватися цією помилкою. 

(Докінченая буде). 

А ми, бувші раби СССР. 
звертаємось через О.Н. до о-
берпрокурора совєтськях ко
нцтаборів, тюрем і Винниць-
Калінів, до Вишинського. і 
заявласмо йому: нехай він до
зволить своїм рабам і нашим 
братам та побратимам інших 
поневолених народів приїха
ти до нас і подивитись на на
шу волю і добробут і хай він 
дозволить їм розповісти Віль
ному Світові пго те. що тер
плять вони за залізною зас
лоною. 

Ми робимо цей виклик Ви-
шннському! 

Чи ВИ С вже членом Україн
ського Народного Союзу? Як
що ні, то пам'ятайте, іцо BUM 
не можливо обійтись без забез
печення, а найкраще І найпеп-
ніше забезпечення дасть Вам 
Український Народний Союз! 

Вже минає третій рік діяль-
ности Комітету „Мати й Дити
на" при Світовій Федерації У-
країнськнх Жіночих Органі
зацій у Фнладелфії. який очо
лює п. Олена Лотоцька. 

При заснуванні Комітет по
ставив собі як завдання нес
ти моральну й матеріальну 
допомогу найелабшнм одини
цям нашого суспільства, ді-
тям-сиротам і вдовам-матерям. 
а далі й самітним жінкам. .На 
перший погляд завдання ясне, 
не надто широко закроєне, я-
ке однак вимагає доброї волі 
й праці та щеряз праці .та ба
гато серця від жінок, які по
становили помагати другим. 
І так Комітет ,.МатИ і: Дити
на'* виставляє від 1949 р. 96 
ашурансів для жінок-вдів з* 
дітьми. По приїзді до ЗДА 
тих, соціяльно найелабших. 
одиниць Комітет „Мати й Ди
тина" простягає їм знову по
мічну руку, організуючи для 
них захист у Філаделфії. Не 
одна вдова й сирота знаходять 
у цьому захисті приміщення й 
харч на час, доки не змогли 
знайти собі, або при допомозі 
Комітету відповідної праці й 
влаштуватися на новому місці 
поселення. По закінченні пе-
реселенчої акції й влаштован-
ні всіх прибулих вдів. Комітет 
„Мати й Дитина" закриває за
хист. Комітет допоміг пересе
литися її влаштуватися 79 
вдовам та їхнім дітям 

Від Комітету „Мати й Дити
на" з'являються час-до-часу 
в пресі звідомлення або зак
лики до громадянства і за о-
кеаном люди довідуються про 
існування Комітету, який до
помагає... Надходять спершу 
поодинокі листи з проханням: 
допоможіть нам хворим на ТВ 
в санаторії... допоможіть нам 
інвалідам... допоможіть докін
чити студії... допоможіть... до
поможіть... а згодом десят
ки її сотки таких листів одер
жує Комітет. Не хочеться від
мовити допомогти тим. яким І 
не пощастило виїхати за оке-1 
ан з різних причин, здебільша] 
через поганий стан здоров'я, 
не хочеться прндуситн може 
останньої іскорки надії, що є | 
ще люди, які не забули їх. І 
тому Комітет „Мати й Дити-
на", свідомий своїх великих 
завдань, поширює свою діяль
ність і допомагає круглим си-
ротам, .-.донам, дітям, хворим 
на ТБ, хворим на невилічні 
недуги, воєнним інвалідам й 
інвалідам праці, людям стар
шим віком і взагалі нездібним 
до праці залишенцям допо
магає (зібраними) харчами й 
одягом. Це вже великі завдан
ня й потрібно багато рук до 
праці, щоб частково виконати 
намічені пляни Допомоги; по
трібно збудити сумління на
шого суспільства .щоб підви
щити їхню жертвенність, а до 
цього треба більшого апара
ту. І так творяться в різних 
місцевостях збірні пункти Ко
мітету „Мати й Дитина", зде
більша при відділах СУА, 
при парафіях обох віроіспові-
дань і т. п. По сьогоднішнії! 
день Комітет „Мати й Дитина" 
нараховує 2.1 збірних пунктів.-
які виконалии і далі викону
ють величезну працю, висила
ючи велику кількість зібрано
го, уживаного одягу й взуття 
та харчевнх продуктів майже 
безпереривно протягом остан-
ного року до Німеччини й Ав
стрії для залншенців. 

И. 
Зі збірних пунктів вислано: 

1) Амстердам. Н. П. -104) ф. 
одягу і 450 ф. харчів: 2) Бет-
легем, Па при гр. кат. паро-
хії. 1 велику скриню одя
гу: Бетлегем, Па при Пласт, 
гуртку 80 ф. одягу; 3) Вн-
лимант, Кон. 17S ф. одягу: 
4) ґренд Рапідс, Міш. Само
поміч 6 міхів одягу; 5) Ге 
рі. Інд. - 9 пачок одягу; 6) 
Дітройт-Гемтремк, Міш. 26 
Відділ СУА 950 ф. одягу 
і 251 ф. харчів: 7) Коговз, Н. 
П. 34 Відділ СУЛ 12 пачок 
одягу І 220 ф. харчів: Я) Ло-
репн, Огайо 120 ф. одягу 

і Ї20 ф. харчів; 9) Менчестер, 
Г. 45 Відділ СУА — 5 пачок 
одягу і 50 ф. харчів; 10) Ми-
лвил. Н. Дж. 9 Відділ СУА 
7 пачок одягу; 11)Нюарк Н. 
Дж. 2S Відділ СУА — 720 ф. 
одягу; 12) Олнфант - 6 па
чок окягу: 13) Пітсбург. Па 
27 Відділ СУА 60 ф. хар
чів; 14) Піттсфільд. Мес. гр. 
кат. парафія 1 скриня одя
гу; 15) Рачсстер. Н. Й. — 400 
ф. одягу і 400 ф. харчів; 16) 
Сен-Франціско. Кал. 62 Від 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з оовєтської преса) 

..Відвернути уваг)- українців 
від буржуазного націоналізму 
і милуватись гопаком і виши
ваними сорочками", орієнтує 
московська „Літературная га
зета" 2 вересня, подаючи 
власну кореспонденцію з Ки
єва про місцеву партійну кон
ференцію: „Серед делегатів 
міської партійної конференції 
можна побачити присадкува
ту людину середнього віку, у 
вишитій українській сорочці... 
}м'я цієї людини в вишитій 

СУА 1 пачка одягу; і7 ) ! с о Р о ч " . і сьогодні відоме тися-
Фнладелфія. На СУА — 38401 ч а м к и я и Це Антін Анто-
ф. одягу; Филаделфія Сестри- и о в и ч Горобець, робітник за-
цтво при прав, церкві ім. св. | В°ДУ ..Головпищсмаш". фре-
Покровн 33 пачки харчів; дровник, багатоварстатннк. 
118) Честер. Па Самопоміч ---і швидкісник... на стахановсь-
350 ф . ОДЯГУ; 19) Шікаго, Іл. ~ й в а х т і н а ч с с т ь 1 9 г о 3'ЇЗДУ 
1674 ф. одягу; Ютнка. Н. П., А Горобець за два робочих 
57 Від. СУА - 560 ф. одягу \\Щ виконав місячний внроб-
900 ф. харчів, а крім того 57 ! н 

НА ПОЧАТОК ШКІЛЬНОГО РОКУ 
не забудьте набути д л я Вашої дитини 

НОВУ ПОЧАТКОВУ ЧИТАНКУ 
І. Ш к л я н к и . 

Ц я , багато ілюстрована, к н и ж к а пристосована 
зокрема д л я н а в ч а н н я української грамоти дітей, 
що вчаться в англомовних ш к о л а х . К н и ж к а в 
твердій оправі . 

Ц іна т ільки $1.40. 
Замовляйте в „Свободі": 

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

кусків мила. 
Усі ці одягові й харчові па

чки йшли здешевленою війсь-1 и , ,> ' 
новою поштою ЗУАДКомітету ' v 

на адресу його станиці у Мю
нхені. В в тій цілі ЗУДКомітет 
поставив нам до диспозиції 
свої поштові наліпки та в ко
жному напрямку піддержував 
цю акцію. У Мюнхені ЗУАД-
Комітет притягнув до розпо
ділу Гол. Управу Об'єднання 
Українських Жінок, яка й пе
ревела цю роботу спільно з 
реф. Суспільної Опіки ЗУАД
Комітету. 

. Ш. 
Комітет „Мати й ДйтнНа" 

одержує листи подяки й при
знання, як нпр.: ,,Прн розпа
куванні посилок так з харча
ми, як і з одягам ми бачимо, 
скільки щирої увага і праці 
присвячують збірковій акції 
пані в Америці. Одежа G в 
доброму стані, чиста і неподе-
рта. Щоправда, все ще мало 
чоловічої одежі" — це слова 
зі звіту про одержання й роз
поділ Різдвяних пакунків від 
Головної Управи ОУЖ в Мю
нхені, Німеччина, від 23 люто
го 1952 р. Або „Справа роз
поділу Великодніх пачок ви
глядала так: Централя ОУЖ. 
як і ЗУАДКомітет були при
ємно заскочені тою „зливою" 
пакунків від Комітету „Мати 
й Дитина" в Америці, якими 
дослівно була вщерть завале
на велика заля" — це слова 
директора ЗУАДК-у на Евро-
пу у звідомленні про одер
жання й розподіл Великодніх 
пакунків, з дня 3 липня 1952 
року. 

Надходять теж точні звіти 
про розподіл харчів н одягу з 
точним поданням ваги пооди
ноких харчових пакунків з 
власноручними підписами об-
даі>ованнх. від таборових ко
місій або від делегатур ОУЖ 
3 подиноких місцевостей. І тут 
щойно треба Ї застановитися 
над одержаними звітами. Пра
вдою є, що вислано багато де
чого, а головно харчів, і мож
на писати СЛОВа признання 
тим. що жертвенно переводять 
цю збіркову акцію, але з тих 
звітів бачимо також і тс. що 
на поодинокого залишення 
припадає дуже скіюмнин пай. 
Ось наприклад: зі списку роз
поділу продуктів на „Писан
ку" дітям в американській зо
ні Німеччини припадає на та
бір у ІИляйсганмі на 329 ді
тей 40 ф. цукру. 25 ф. рижу. 
4 шт. мила. 16 унцій чоколл-
дн. 6 ф. сушених овочів. На 
202 хворих в санаторії Гав-
тінг с прнділ вищий і вигля-
дас так: 80 ф. рижу. 120 ф. 

80 ф, рижу. 480 унцій 
10 ф. суш. овочів. 

На загальне число 2023 дітей 
у 21 різних таборах в амери
канській зоні Німеччини при
пало до розподілу на Велик
день дітям 446 ф. цукру, 328 
ф. товщу, 5 ф. какао. 117 ф. 
рижу. 138 шт. мила. 27 ф. су
шеного молока. 657 унцій чо-
колядн. 88 ф. суш. овочів і 
декілька інших продуктів у 
малій кількості!. Тут не бе-

В 1831 році московські 
„прогресивні" журнали „Сс-
верная Пчела" і „Маяк" уста
ми „прогресивного" історика 
і літерата М. Полевого гово
рили, полемізуючи з тогочас
ним українським „буржуаз
ним націоналістом" Тополем: 
...Ради Бога, п. Тополя, не хи
труйте, не пускайтесь в істо
рію, в географію, в старовину 
...описуйте те. що бачите і не 
думайте про правила {теорію 
—- ред.) ...Ні словаСпро мину
ле малоросійського поета..." 

Пройшло сто років* з „га
ком" з того часу. І московська 
„література" товче те саме — 
„ні слова про золотий вік у-
країнської історії, не думайте' 
про минуле, не пускайтеся в 
географію ...вдягайте пишні 
вишивані сорочки, співайте 
ваш „національний гимн", по
дарований вам Постншевим 
„Розпрягайте хлопці коні" і 
танцюйте гопак. Ні слова про 
буржуазний націоналім". 

Житлове питання в Кінні. 
Перед минулою війною в Ки
єві дістати кватирі чи кімнату 
для житла пересічній підсовє-
тськІй людині службовцеві, 
робітникові було неможливо 
без використання „чорних 
шляхів". До десятків офіцій
них ордерів, дозволів, поста.-' 
нов і розпоряджень на зай
няття кімнати від різних CQ-

реться до уваги Велнкодньо- готських установ обов'язково 
го розпрділу для дорослих Чреба було додати порядком 
хворих, старших віком людей | „смазкн" (підмащуваня. щоб 
та інших нездібних до праці і н е скрипіло) від 2 до 5 тисяч 
залншенців. [ рублів, які брали прямо або 

І хоч. як з повнще наведе-1 посередньо ті, від яких видача 
них цифр видно, прнділ для І „ордеру" залежала. Як дові-
дітен був скромний, то успіх 
моральний був надзвичаїший. 
бо діти та їхні батьки відчули 
тісний зв'язок з заокеанськи
ми братами й їхню жертвенну 
опіку над українцями, що за
лишились в Німеччині, про 
що найкраще свідчать надіс
лані подяки, фотозннмки і зві
ти про перебіг Свяченого. На
стрій, г?кий викликали оці зу
стрічі для дітей, послужив пе
ршим поштовхом до розгор
нення громадської праці, се
ред українського жіноцтва в 
Німеччині. Про це пише п. О. 
Сулима у своєму звіті від 2 
липня ц. p.: „Жінки ні/»и на
раз прокинулись від сну й.пі
сля довгої перерви з запалом 
взялися до праці. Висунуту 
проблему суботніх шкіл і ди
тячих садків сприймали бать
ки з подякою її зворушенням. 
Вонн обіцяли виявити мак
симум енергії, щоб посилати 
своїх дітей до наших шкіл і 
садків. Отже. Свячене для у-
країнськнх дітей в Німеччині 
ц. р. відограло велику органі
заційну ролю." 

Це такий великий мораль
ний успіх, що повинен зруши
ти всі збірні пункти її заохо
тити інші осередки творити 
нові. В останніх тижнях пере
водиться Збірка харчів по ук
раїнських крамницях- На цей 
ЗаклЯК Комітету українське 

дуємося з „Рад. Укр." з 4 ве
ресня .де в фейлетоні описано 
ПрИГОДИ двох совстських тва
ринок, сучасна ціна „смазки", 
щоб дістати житло в Києві, 
піднялась до 25 тисяч рублів 
(нагадуємо на цьому місці, 
що, за совотськнмн офіційни
ми джерелами, пересічна пла
тня робітника і службовця ся
гає нині 400-500 рублів). 

„Расхнцсніє колхозної зем
лі продовжується". „Рад. У-
країші" 3 вересня в кореспон
денції з Сокальського району 
Львівської области пише: 
„Зловживаючи своїм службо
вим становищем, окремі ра
йонні і місцеві працівники не
законно користуються в кол-
хозі ім. Калініна землею, за
гальною площею 1.12 гекта
ри. Грубо порушують статут 
сільсько-господарської артілі 
голова колхоза ім. Хрущова 
тов. Клнмчук і бухгальтер 
тов. Чоп: вонн розбазарили до 
20 гектарів колхозної землі. 
На свій розсуд розпоряджає 
землею артілі ім. „Правди" 
голова Спасівської сільради 
тов. Феднна. Він роздав різ
ним рвацьким елементам під 
присадибні площі 7 гектарів 
колхозної землі." 

Як бачимо з кореспонденції, 
одержання клаптя землі для 
побудови хати є „рвацтвом" 
(так Москва „українізує" ук-

громадлнетво Фнладелфії зло- раїнське слово і поняття ,,ха-
НШЛО 8 перших 2-их тижнях пуга", „хапук "). а люди, що 
понад 1500 ф. харчів. Досі не І хот,іть мати хату, є хапуги, 
маємо ще ЗВІТІВ з ІНШИВХ осе- злочинці. 
редків, але віримо .що Різдвя
на кампанія увівчасться та
ким успіхом, що заЛншенець 
її Кпропі відчує на Різдво 
Христове щедре українське 
CcpUf! 

Олена Лотоцька, голова; 
Надія Ііцук, секретарка; 

Оксана І сіпало, преСОВВ реф. 
Филаделфія. вересень 1952. 

(„Українська Думка") 
т і ш ш 

Ю В І -І В П II А КНИГА СС. 
О.ІУЖКБНІІЦЬ У КАНАДІ 

З нагоди 50-ліття Згромп 
джедяя Сестер Служебниць у 
Канаді появилася ювілейна 
книга ПІД назвою „Ювілейні 
Спомини" (стор. 288, Торон-

'то) видання СС Служебниць. 

МАНІФЕСТАЦІЯ ВИЗВОЛЕННЯ 
Маніфестація Визволення мас на меті підтримати рішучу й могутню 

закордонну політику Злучених Д е р ж а в , яка подає надію на визволення міль
йонам людських істот, що перебувають за залізною завісою й страждають 
під ярмом безбожного російського комуністичного і.мпгріялізму. 

Mosque Theatre 
1020 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 

SUNDAY, OCTOBER 26,1952 at 2 o'clock P. M. 
Неділя, 26. жовтня 1952 p., о год. 2. по полудні. 

Ночуєте промову визначних діячів політики визволення : Д е р ж а в н о г о м у ж а 
і сенатора з Н ю Джерз і — Г. О Л Е К С А Н Д Р А ОМИТА, був. посла в Поль
щі, .міністра Литви , — А Р Т У Р А КЛНС . І К Н И А , знавця ПІДПОЛЬНОГО руху за 

зал і зною заслоною, професора Джордн.таннського університету, 
д-ра Л Е В А Е. Д О Б Р Я Н С Ь К О Г О . 

МАНІФЕСТАЦІЮ ВИЗВОЛЕННЯ 
: влаштонус : 

НЮАРКСЬКИЙ КОМІТЕТ ВИЗВОЛЕННЯ, 
що його очолюють: _̂  

MICHAEL J. KOSLOSXI, JOSLPH G. PRUSA, ALBIN S. TREUOKAS, JOHN ROMANITION, 
DR. CHARLES EISI.ER 

Ч л <• її H 
John R. Blanda, John G. Dluhy, Paul G. FaJlat. Thomas W. Hraviak. Walter J. Dilis. Harry J. 
Buekc, Joseph Kralikauskas, Edward Bilinkas, Mrs. Margaret Jacoviak, Albert Klemp, Dr. Adolph 
Wegrociti) Carl C'ihoski, Myron l.eskiw, Andrew Ktyblda, Josephine Gibbons, Michael T. Yurow, 

Ernest P. Biro, Rev. Nicholas C/iranyj Curtis, Paul Acs. 
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З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Елизабет, Н. Дж. 
Рідшають ряди громадських 

діячів 

В ДРУГІЙ половині вересня 
українська громада в Елиза
бет втратила ДВОХ своїх ак
тивних ч.іенів-громадян" 

По довшш недузі, дня ltf ве
ресня 1952 р помер довголіт-
нии предсілник Українського 
Народного Лому М. Галіно-
вич. Він приїхав до Америки 
молодим хлопцем з села Пса-
ри. повіт Рогатин - Західна 
Україна, і в Елизабет прожи
вав понад 10 років. Будучи 

• Професійні оголошення v 

ДР. М. МАИЗЕЛЬ 
107 Е. 17th St.. NEW YORK CITY 

коло 4-ої Kiiemo і І'піоп Sq. 
Лікар ЗІ старого краю, говорить 
по українськи, багато років ус
пішно лікує .гострі я ластарілі 
недуги мужчин і жінок -- не-
дуіїі нирок 1 сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі
чення метриками пенщіліни та 
ївших лікарств. Аналізе крони, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
крони' для супружих ДОЗВОЛІВ, 

Години: Щодня 1 0 - 1 , 4 7; 
в неділю 11 1. 

ЕГЗАМЛЯЛІЦЯ SS.— 

Dr. Med. R. T Y L R O R 
» E. 3rd St. (кодо 2nd Ave.)NYC 

Td. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги Flouroscony 
X-Ray. ЕІесіги:агиіодгарІї, Ana
lysis. Переводимо аналізу кровя 

для супружих дозволів. 
ОфісопІ г о д и м : щоднж 1-3 1»-» 

p.m. В неділі від 10-8 поло*. 

Dr. S. С Н Е R N О F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 St.) NYC 

Td. ORamercy 7-7697 
Ocrpt й довгочасні недуги чоло
віків і жінок Шкірні. X-Ray. 
Роздуття жил лікуємо без опе
рації. Переводимо аналізу кро
ни для супружих дозволів. -
офісові години: Щодня від 10 

рано до 6:46 вночорі. 
Не діди під 11. до L по полудні. 

НЕДУГИ НІГ 
жиляки — відкриті виразки 
запалення жил — ревматизм, 
иртретизм — екзема — Ішіас. 

Лікування без операцій. 
Години прийнять: Понеділок 
1 чепи-р від 1 до 8 по полудні. 
Вівторок і п'ятниця під 1 до в 
по йод. Середа від '£ до 5 по 
ВОЛ. Субота від 11 перед пол., 
до t по пол. — У неділі І сва
та зачинено. 

L. A. BEHLA, M.D. 
320 W. 86th S t , New York City 

Phone: ENdlcort 2-9178 

Dr. V Y T A N T A S AVIZONIS 
Спеціяліст недуг очей, ушей, 

носа ПІ горла. 
30 Е. 60th St. New York City-

Murray Hill 8-8677 
За попереднім злогошеияям 

у вівторок, четвер і суботу, 
5-8 іч-д. 

12 Shore Lane, Bay Shore, L. I. 
Bay Shore 3710 

За попереднім зголошенням — 
u понеділок, середу і п'ятницю 
увесь день. У суботу лише 

перед полуднем. 

• ОКУЛІСТ • 

ВСЯКІ лЛОРОВИ очки 
лікус спеціаліст — окуліст 
Д - р О С И П Ж А В Н Е Р 

Години прийнять: 
середа, субота 10-12 рано 
понеділок, се вела, п'ятниця 

Й:ОО — 8:00 нвечорі. 
35 East 7th St.. New York City 

T e l : OR. 4-8038 

ще МОЛОДИК, він разом з ін
шими брав участь в основанні 

[українського (портового то-
варяства .,Сокіл" в Елнзабс-
ті і був мого діяльним членом. 
Брав чинну участь в україн
ським' громадському житті. 
б\ а «&( ном українських това-

j ріп 1II і сповняв в них різні 
[уряди впродовж двох десятків 
J років Був членом і предсід-
іНИКОМ Українського Демокра
тично: "0 К.іюбу, був кілька
надцять років головою Цент-

[ральвого Комітету Українсь-
I кнх Національних Організн-
I цін, був головою товариствч 
І„Запороі¥сська Січ" від ч. 231 
і У Л . С о ю з у , а багато праці 
|сво»:ї вложив в Українськім 
! Народнім Домі, де був 17 ліг 
{головою. На кожному вічу, і 
• концерті ніколи не відмовив 
.свосї пожертви і других зао* 
і хочував до пожертв і громад* 
ськоі праці, збирав теж різні 
збірки на укр. народні цілі ь 

j краю. Зібрані гроші серед ук-
I раїнських емігрантів в Амерн-
і ці пересилав на . .Рідну Шко-
! . іу" в краю і на будову чнта-
ілень ,.Просвіти". Не одні 
1 Різдвяні Свята відсвяткував 

Ііокпінин ходячи від хати до 
, хати та збираючи коляду н;і 
цілі Конгресового та Допомо-
ГОВОГО Комітету. 

Похорон відбувся В суботу. 
20 вересня 1951І р. З похорон
ного заведення в Елизабет, в 

: похороном займався україн
ський погребний п. Литвин .; 
ІрвінҐТОНу. В иохоронях взя
ла численну участь українсь
ка громада з Елизабет і око-

| лиці, урядники товариств і ор 
! гннізаціп, в яких покійний 
| був членом. 

Могилу ПОКІЙНОГО вкрито 
І квітами і вінками від грома-
Ідян і товариств. Ио похороні 

У. Н. Дім запросив учасників 
похорону на приниття-леїн;-

I куску до У. Н. Дому . 
Під час перекуски громадя

ни, які співпрацювали з ПО
КІЙНИМ у різних товариствах. 

' згадували його теплими сло-
і вами. Д о в ш у бесіду виголо
сив Роман Слободян, згадую-

І чи заслуги покійного для ук
раїнських організацій та ук-

, раїнської справи та при кінці 
згадав, що хоч покійний че 
залишив особистого мастку, 

\ але залишив серед україн-
, с'ько} громади в Елизабет щи-
; рий жаль і добру славу про 
І себе як громадянина і пря-
і цінника. Щоби вшанувати 
| пам'ять покійного, переведено 
< еред присутніх збірку на на-

I родні ціли. Зібрано S67.00 
Пожертву зложили : 

' По 10 дол . : Сухорськиїі Мн-
, хаило і Мнрон ЛНТВНН; по 5 

ДОЛ.: Слободян Роман і Смит 
( А н д р і й : Поливчак Андрій З 

д о л . ; по 2 дол. : Сташко Пав-
1 ло. Могила Степан, Гнатюк 
Дем'ян. Слободян Данило , Хи-

I тра Мнхаило. Вовчко Василь. 
І Отасюк Володимир, по Ідол.: 

Кардаш И.. Цяктор Михайло, 
Процак Михайло. Козак О-
снп. Кобрнн М., Коритко Іван. 

і Гандовнч Петро, Кіценюк- I-
• Микола. Виноградник А.. Бу-

рбеляк М.. Остапчук Петро, 
Яворськинй*. Кардаш Василь, 
Полянська, Красновський Я-
ків. Г>. і . Н. Н.. і решта дріб
ними 

Два дні пізніше помер дру
гий активний громадянин в 

Елизабет бл. п. Константнії 
Пи.іат, член українських то
вариств в Елизабет, секретар 
товариства , .Запброжська Січ" 
відділ ч. 234 УНСоюзу. Похо
рон відбувся в дні 22 вересня 
1952 р. В похоронах взяло чи
слених участь українське гро
мадянство з Елизабет і око
лиці По похороні відбулося в 
Українськім Народнім Домі 
скромне првняття перекус
ка, на якому присутні щи)ю 
і тепло згадували покійного. 

Щ о б вшанувати пам'ять по
кійного переведено збірку на 
народні цілі. З ібргно -11 дола
рів. Пожертви ЗЛОЖИЛИ по 2 
долари: Козак Осип. Гриви-
щак Михайло. Сташко Павло 
і Слободян Роман. По 1 дол . : 
Могила Степан. Кіценюк Ми
кола, Мазуркевич м „ Рого-
шевськнй Павло. Пелещак 
Ална, Кіценюк Іван, Те.іеин-
Мнхаило, Ковр їьчнх Емілія, 
шин .1 . Орш;. ІЯК Юрій, Рои 
Рои Катерина. Процак Марія, 
Марунчак Катерина. Кости-
шин ВОЛОДИМИР, Л у н я х Ма
рія, КоСТНІШШ ТеКЛЯ, Палат 
Іван. Луців Михайло, Крас
новський Які.;. Ґснеґа Ілія, 
Яблонський, ЯворсьКа Матро
на, Богдан Юлія. Коритко I-
ван. Кінаїцуі: Ігнатіи. Купчак 
Микола. ВІТОШННСЬКИЙ Ва
силь. Ґевеґв Степан і Пнлат 
Петро. 

Зібрані ГрОШІ НП одних і 
других похоронах пі редано 
ДО Центрального Комітету У-
Крашських Національних Ор
ганізацій в Елизабет. ::кни їх 
переслав до Українського Ко
нгресового Комітету Америки 
на Український Народний 
Фонд. 

Центральний ІСомітеї Укр. 
Нац. Орг. В ЕДНЗНбеТ 

І Це одна втрата. 

Щ е не засохла земля на 
могилі недавно похованого К. 
Пілата. яка два тижні пізніше 
кепішшена смерті, заорала н 
иого'брата Ілька Пілата. По
хорон відбувся в понеділок 
дня 6-го жовтня 1952 року. 

Покійний був вже іісилі ві
ку і був Довголітнім членом 
УНСоюзу (звиш (ЮРОК років) 
належав до Т-ва Запорожсь-
ської Січи. від. 234 УНС і 
впродовж його довголітнього 
членства заннмав різні уря
ди, а і тепер, умираючи був 
касівром Т-ва. В його похоро
ні взяли участь поважне чис
л о людей, які по похороні, на 
прохання родини, зійшлись 
до У. Н. Дому . Там від імені 
Т-ва Зал. Січи поираіиав по. 
кінного член Т-ва Mux. Гри 
нішак. вказавши на иримірне 
його життя. На пропозицію 
рідні, він закликав присутніх 
зложити пожертви на укр. 
народні ділі, що и зроблено 
склавши поверх сорок доля-
рів. 

Похороном занимався укр 
погребний з Нюарку П. Лит
вин. 

А тепер всі ті. що ще не нп-

Д 0 НАРОДНОГО ФОНДУ 
П И Ш У Т Ь 

(Закінчення ?і стор. 2 ) 

j ся не зле і відпочивають ду
шею після переживань під 

[ бо.тьшевнками та в Европі. 
і Але біда всюди свою офіру 

знайде. Одні хворують, дру-
1 гі умикають, інші мають якісь 
спеціальні клопоти. 

Ось що пише один наш гро-
j МаДЯНИН, надсилаючи свій да

ток : 
. .Прошу ласкаво вибачити. 

що я "спізнився а заплатою 
Національного Датку, але це 
вина .обставин, в яких я опи
нився тепер. Сни мій, на яко-

Хроніка українського 
життя 

У Ф Р А Н Ц І Ї 

НОВІ 1.ПІІГКОПІІ У А І Щ 

Українці П а р и ж у пережи
вали в неділю, 7 вересня ц. p.. 
радісні хвилини дальшого 
росту Української Автоке
фальної Православної Церк
ви на чужині, а саме - ви
свячення нового спнекопа. 

Обряду р у коположення 
д о в е р шнлн Внсокопреосвя-
шенніший Митрополит Полі-

КАЛМЮРНІЯ: 
Лос Амджелее: Дмитро Гаран-
джук $10. 
Сен Фрснснско: Михайло Під
гірний $10. 

КОННККТНККТ: 
Гартфорд: Гаврило Засько $10. 
Форествмл: Теодор Піх $10. 
Нк> Гсйвсн: По $10: Андрій Да
нило. Василь Данило, В. Омель-
ченко. 
Ннллнм:штнк: Відділ СУМА 
$25: по $10: Михайло Болоаов-
ськнп, Михайло Чепізак, Воло
димир Данецькнй, Мнрон Дми-
траш. Богдан Федорець, Воло
димир Ганнцький, Василь Гір-карп, який повернувся нещо

давно з візнтаційиої подоро- І ч н **, Стефан Кінчик. Гнат Ко 
.„•. о . ... г, .- рець, Іван Кость, Мирослав Ко 
жі по Великій Британії, та ^ _ ' І в а н кульматицькнй. Дми-

го я мав надію, що на ста- Архиспископ Київський і Чер- .тро Лясевич. Лев Любннський. 
| рість мені допоможе, лежить J нігівський Ніканор. Владика Петро Майнич. Гнат Мартиняк, 
18-МНЙ *місяць у шпиталі, д е ' Н і к а н о р . хоч хворий поибув І в а н н »У м енко. Іван Олійник. 

„«,^...„.^,. о.^ .,„; „,._.,.,..- л „ , - - їв. Оссовськнй, Михайло Плеш. 
перейшов аж дві важких one-; із свого місця перебування л \ Володимир Процнк. д-р Павло 
рації та. як твердять лікарі.! Карльсруге, Німеччина, з ме- Пундій. Теодор Романюк, Осип 
ціле життя не буде ходити, 'тою прийняти участь у висвя- j РУДКО, Василь Самофал, Олек-
Пому треба дати удержання, і ченні двох українських спис-1 ^ " в ” Р Соловіїв. Федір Сидорен-
а я не молоденький, зарібок і копів для потреб яаоксансь-
лнхий, життя дороге та н ! ких країн, Австралії і Півден-
мешкаиня треба оплатити, і ної Америки. 
Тепер прошу собі уявити роз-1 У часі торжественної св. Лі-
нір видатків, зв'язаних зі ] тургії, в ідслуженої в україн

ко. Іван Шпіка, Юрій Тучкевич 
Іван Здирко, Мнрон Зелеа: по 
$5: Іван Децнк. Петро Кушнір, 
о. Петро Петруш. 

ІЛЛННОП: 
:іІИкаго: По $10: Еміліян Дуб. 
Нестор Фнлиповнч, Діточа осе-

шгшталем, до того двос дітей ській православній церкві н ' л я „Самопоміч"; по $5: Юрій 
до школи ходять. 

Але це мене, як українця, 
: аж ніяк не виправдус і не 

ЗВІЛЬНЯЄ від обов'язку в спра-
Національного Датку. 

Тому в залученні переси
лаю 10 дол. на 1952 р." 

Д о тих листів нема чого до-
і давати, гіони краще довгих 

трактатів говорять, що Нація, 
яка має таких громадян, зна-
нде свій шлях до волі та люд
ського життя . . . 

Парижі, при вулиці Гасніс 
П , дня 7. 9., рукоположено ч 
сан спи скоп а дотеперішнього 
архнимандрт. Іоана ( Д а н н л ю -
ка) , з призначенням на Ав
стралію, а дня 19. 9. висвяти
ли на вікарного спнекопа для 
Південної Америки (Арґенті-
на) архнмандрнта Олексія. 

Д Ж Е В І Т С ДОМАГАЄТЬСЯ 
ПОЗА ПАРТІЙНОЇ З А К О Р 

Д О Н Н О ! ПОЛІТИКИ 

Атлантік Спті. Республі-
канець-ліберал, П. К. Д ж е -
вітс виступив з промовою н і 
останньому засіданні п'ятиде-
сятн сьомої річної конвенції 
військових жидівських вете-

| раніз З Д А . Промовець зая 
\ вив, що міжпартійна закор 
донна політика необхідна для 

І З Д А й повинна позначати .її 
і майбутнє, без огляду на те 
І яка партія переможе під час 
І недалеких виборів. Потреба 
І позапартінних вирішень у за-
I кордонних справах особливо 

необхідна в складних справах 
Західної Німеччини. Помн-

, нення иозапартійностн у 
j справах Азії, спричинило тс-
| перішню кризу на тих Tepe
fy нах. 

А Р Х Н С Р Е П С Ь К Е БОГОСЛУ-
ж к н н я в ФРАНЦУЗЬКІЙ 

Р А Д І О П Е Р Е Д А Ч І 
28. вересня ц. р. французь-

еке радіо Парі-тнтерн переда
ло о 11-12 год. на середніх 
хвилях (280 метрів) богослу-
ження з української правос
лавної церкви в Парижі, іцо 
його відправив його Високо-
ппеосвященство Митрополит 
Полікарп у співучасті числен
ного духіництва та митропо
личого xopv під керівництвом 
К. Миколайчука. 

. Л І Т Н І Й К У Р С УКРАЇН
СЬКОЇ мови в ЛЯБУРСІ 

лежать до жадних організа 
цін, чи не парто призадума-
іись і вступити в ряди У. Н. 
Союзу, члени якого, вразі не
щастя, пошану і помічну руку 
подадуть. 

Присутній. 

Мазур 
ЇНДІЯНА: 

Гаммонд: По $10: Стефан їжак. 
Іван Юськів, Дмитро Мисьхів, 
Пилип Пелешенко, Захар Пе-
лешенко. 

КЕНЗАС: 
Кензас Ситі: Мирослав Боруць-
кнй $15; Антін Косснк $10. 

МАССАЧЮЗВТ: 
Бостон: По $10: Михайло Фран-
хінський, Іван Костів, Іван На-
з&р. 
Джемейка Плейн: По $10: Ми
хайло Кисіль, Пелягія Кисіль. 
Лудлов: Д-р В. Оренчук. при
буток з вистави аматорського 
гуртка. $44. 
Піттсфнлд: По $10; Марко Ни-
корч”ук, Микола Стефаннж. і 

МШ1ІГКН: 
ДІтройт: Д-р Д. Квітковський 
$Л0: Софія І Володимир Туста-
кінські $26; по $10: Петро Ка-
ваць, Стефан Климншин (Укра 
інська Книгарня); на весіллю 
п-аа Трнцецьких иЛ Народний 
Фонд зложили для УПА: По 
$5: Ми колонко, І. Трицецький; 
В. Бігун $3; по $2: Діднцький, 
І. Яблінський, 3 . Стельмах, О. 
Захарків; по $1: М. Герус. А 
Лнпецькнй, Ф. Лнпецькнй, С 
Маліновськнй, Матвіїв, Скита-
кевич, Стояловський, І. Шавін-

Заходами Філії УНЄдностя 
в Лябурсі відбувся між 15-31 і н е ц ь : Решта дрібними 
сеппня u n Kvnc УКППЇНГККОГ Ф л 1 к т : Теодор Мацевко $10 
серпня ц. р. к \рс української ! ,Гренд Рапідс: Стефан Р с 
мови для дітей. У гостинно- j КОВСЬКИЙ $10. 
му домі пп. Степенів, які жи-І МПІНЕСОТА: 
в\ть віддалені кілька кіло- О в а т о , т а : Плягон Яворськнй 

ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ФОНДУ 
"' ЗА1962РІКВПЛАТИЛИ: 

Листа ч. 5 (По день 18. шересмя 1962). 
стровськнй, Іван Патуляк. Ио-
енф Терлецькнй, Іван Вірт; по 
$5: Юрій Княжннськнй, Андрій 
Несвяченнй. 
Літл Фоле: Василь Чорній S10. 
ІІюирк: Теодосій Каськів, збір
ка з весілля п. Лазірка, $17: 
Теодор Бортник $15: Майс Бо
ти Салон $15; по $10: Ольга Ве
нах. Ярослав Бігун, Юрій Бо-
гуславець, Петро Чап. Матвій 
Чолій. Юрій Чижик. Д. Т., Ю-
рій Дзюбенко, д-р Володимир 
Гук, Юрій Ковінко, Тимофій 
Школяр. Богдан Стсфаиович. 
Кость Степовий, д-р Осип У-
трнско; по $5: Антін Сенншин. 

НЮ ИОРК: 
Амстердам: По $10: Євген Бар-
тоншк, Василь Яремішин. 
Оборн: Відділ УКК збірка з іні-
ціятнви В. Стриганнна переве
дена на весіллю Я. Коваля і 
Катерини Тимків $31.45: по $10: 
Волод. Бсрезівський. Омелян 
Вілинський, д-р Євген Цегель-
ський, Василь Чеканський, Пе
тро Ділай. Іван Гузнляк. Сте
пан Найда, Михайло Пінчак, 
Павло Пирогнннч, Андрій Ро-
чнй, Василь Троцюк, Михайло 
Войтовнч. 
Бінггемптон: По $10: Петро Ба
бій. Ю. Дячук, Василь Іванонь-
ко, Станислав Клочаний. Осип 
Пойташ. Іван Тереля; Євген 
Здеб$5 . 
Бруклки: Д-р Богдан Макаруш-
ка $10. 
І такії: Александер В. Діберт 
$10. 
Ню Порі; Ситі: По $10: Роман 
Гараснмів, Ізндор Івасиків, А-
лександер Кузншин, Теодор О-
лійннк, Михайло Пнрський, Те-
одозій Савків, Дмитро Сосяк, 
Василь .Сосяк. 
Рачестер: Роман Витковнцький 
$10. 
Сиракіоз: Михайло Клуснк $10. 
Понкерс: Володимир Оі'тров-
ський $10. 

ОГАЙО: 
Кантон: По $10: Іван Глин-
ський, Михайло Куртяк, Василь 
Печенюк, Орсст Прокоп. 
Клівленд: По $10: Микола Бой
ко. Володимир Мазур, Григорій 
Степанук, Микола Тараекж. I-
ван Васнлюк. 

ІІКНСИЛВЕНІЯ: 
Честер: Василь Слонський $10. 
Довсон: о. Петро Понятишнн 
$10. 
Істон: Дмитро Когут $20. 
Диспнставн: Петро Рудяк $10. 
Пітсбург: Іван Фурсів $10. 

РОВД АПЛЕНД: 

• РОЗШУКИ • 
Пошукую брата Михайла КО
ЗАКА зі с. Мистич^. пов. Мос-
тнська. Хто про нього знас або 
він сам, прошу писати: 1 w а п 
Кохак, 835 N. etto S4. Phila. 23. p a 

ШУКАЮ кревних і знайомих із 
села Богданівна, повіт Скалат. 
Кревні: Михайло, Миколай і 
Василь Заґнбайлів. Прошу від
гукнутись на адресу: Sieved 
Kostyszyn, 6 5 8 Charles Street, 
Perth Amboy, N. J;̂  
Надя (Надеса) ПОЛОНСЬКА— 
давно Вас ш/каю! П або всіх, 
хто знас. про неї, прошу спові
стити мене: 

VV1T0LD SZEMIOT 
528 Boulevartli Вауоппе, N. J. 

шдзі-

1S10 метрів від вуглекопального І П О ГКМШИР* 
осередку, 
знайшла 

лісі. Конкорд: Д-р Богдан Неділь-
ціла ський $20, 

СИВЕ ВОЛОССЯ 
ЩЕЗАС 

БЕЗ ФАРРУВАННЯ 
Чудовий препарат можна те

пер дістати, щоб повернути си
ве волосся до ири[>одної темної 
краски, наче магічним спосо
бом. Коли уживати його кожно-
«ч> дня на короткий час, він 
поступово і чудесно переміняє. 
сивий вигляд на природний ко
лір. Тямте: темне волосся дас 
вигляд молодости. 

Якщо ви хочете випробувати 
цей дивуючий препарат без 
риску, то вишліть оцей вирізок 
до TRYSAN CO., Dept. 67, Peek-
skill, N. V. Звідти вишлють вам 
2 півтретя-доля-опоі вартостп 
пляшки за $і л додатком Фе
дерального податку в 80 цнт. 
Це Знижка в $1.20 на правиль
ній ціні. Якщо, після ужиття 
згідно з вказівками, ви не бу
дете задовільні з якихиебудь 
причин, вам звернуть повну 
грошеву заплату. 

Ім'я 

Адреса 

Місцевість Стейт 

1 DUNLEY HAT SHOP 
<G 14 Saint Marks P l a c e 
< | N E W YORK, N . Y. 

<t В е л и к и й виб ір К А П Е Л Ю Х І В 
(g класного виробу и найкращих кольорах І фасонах. 
/? У нас куплені капелюхи врмнашасмо до пг^рібкл. 
(~ Дальш.; прнгадусмо, що мнемо відділ 
Ч МУЖЕСЬКОІ І АЛЯНТЕРІЇ, 
>§ а саме: вершо! якоч-ти СОрОЧКЯ, спортові сОрОЧКН, до-
(р щевмея званої марі.а: 
<g "JAYSON", "FRUIT OF T H E L O O M " і "REIS". 
/j~ Особливо вроооиусио гарні мужеоькі найлонові сорочхн, 
Ч: що не вимагають пріи-уішіпіЯ. Нроснмо :іайтн І иереко-
(С иатнсь про ВИСОКУ якість мнтгрія.ту та низьку фаГіричну 

f ulicy: — Говоримо по-> країнськн. 
Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мель
ника кожної неділі між 7 Я год. рано і кожного чет- ._ 1LT 

(а верга від 7-8 ввечорі на хвилях n s o , (станція WHO.M). 
(д Отворено щоденно до 8:30 неч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

Ч и В и с. в ж е ч л е н о м У к р а 
ї н с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю 
з у ? Я к щ о ні , т о п а м ' я т а й т е , 
щ о В а м н е м о ж л и в о о б і й 
т и с ь б е з з а б е з п е ч е н н я , а 
н а й к р а щ е і н а й п е в н і ш е з а 

б е з п е ч е н н я д а с т ь В а м 
У к р а ї н с ь к и й Н а р о д н и й 

С о ю з і 

Степі епан Махснмяк, Степан О-

у гарному 
приміщення 

школа. Літи були д е щ о п і д г о - L . Д Р 0 » Д Ж Ї , Р : , , : „ 
i .----_-j - І Байон: По $10: Мнрон Данко. 
товлені н знали українську ! р0ИЛИ Свищук. 
азбуку. Лекції відбувалися І Кеиден: Микола Ю. Рудииць-
доволі інтенсивно, тому, що , *<Hft; $25; Михайло Небелюк $15: 
час був короткий, а програма j j^SlO•' Іван Водревич, Микола 
велика. І асегаки в цьому | ірвкнгтои: Іван Ковалишин $20. 
часі пройдено „Першу Кнн-1 Джерзі Ситі: Микола Совнн $15: 
ж е ч к \ " — буквар Канадійсь- п о $ 1 0 : Юлія Думанськя. Сте-
кого видання. Треба відміти- І ^ я

п ? ^ Z ™ * ^ ™ K Z 
ти велику уважливість та ін
телігенцію наших дітей, як« 
помимо різного віку зуміли у-
війтн в потрібні в таких -умо-
і и н а х рямці. їм. безперечно. 
було д у ж е тяжко вчитися V- , „ 

_ . - , • . ваше волосся занадто випадає 
краінської абетки, бо досі і а б о р в в ться на кінчиках через 
знали тільки французьку, і неприродну сухість, ви зрадіо-
поодинокі літери довго плутл- І те, як довідаєтесь від людей, 
лнея в дитячій пам”яті. Але , 
одначе, можна сміло відміти
ти великі ЇХНІ УСПІХИ. 

ський. Трояновсьхий. В. Укра- Сеятрал Фоле: По $25: Филип 
Всньковськнй, Укр.-Амер. Горо-
жанський Клюб. 
Вунсакет: Збірка (Роз. Вецал) 
на похороні пок. Сагайдака $30; 
Союз Українок (Відд. 29) $25: 
rib $10: Микола і Марія Глядик. 
Волод. і Марія Липські. Марія 
Лнтвннець, Микола і Розалія 
Вецал. 

ВИСКАНЛИН: 
Галлон: Макар Каплнстнй $10. 
Милнокі: Константин Мандзен 
ко $10. 

ТУРБУЄ ВАС ВАШЕ 

ВОЛОССЯ? 
Якщо ви стурбовані тим, що 

В С Т У П А Й Т Е В Ч Л Е Н И 
У. Н . С О Ю З У 

Д-Р ІВАН ПОДЮК 
Д о в г о л і т и і ш і д о с в і д ч е н и й с т а р о к р а с в и й 
л і к а р , ч о т и р и к р а т н а д и п л ь о м о в а н н й на 
у н і в е р с и т е т а х в Австрі ї , Полі . іц і . С л о в а ч 
чині І А м е р и ц і , :; г . іноок: ім з Н а н н я М В 
області медицини. 

О С І В В І Д 15. Ж О В Т Н Я 1952 Р . в С И Р А К Ю З А Х 
по трилітній р<\інті-пціі п амернканських лікарнях 

і іірнймас хворих від !>—12 рано і 'Л—н ввечорі 
В ііозяурядлвих годинах t.i попереднім яіімовлеипям. 

А Д Р С 
317 TOMPKINS STREET, SYRACUSE 4, N. Y. 

КУРС ТЕЮОЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 
і ч и т а н н я т е х н і ч н и х р и с у н к і в 

авднторннм <погобом. відбудеться в Ню Порку прн КІНЦІ 
ц. м. Виклнди і учб. матеріял в укр. мові з анг.і. технв?іер-
мінологісю. достосовані до нмерик. індустрії. Для про
вінції гіівзаочне, пів-авднт. навчання. Вписн н 

EnR. К. CERKEWVCH. 350 Grove Street, Jersey City, N. J. 
або Книгарня „Гои.рля". 41 E. 7 St. NYC тел. GR 50193 

що колись хворіли на випадан
ая волосся на голові. Вони вря
тували себе від цісі недуги вжи
ванням нового ліку, що зветь
ся ТРАИСАН (TRYSAN). 

Доходять відомості, ЩО ЦІ й 
інші турботи з волоссям, які бу
вають від сверблячки, малого 
лишаю тощо, припинилися зав
дяки правильному вживанню 
цього чудового ліку. 

Не зволікайте, аж поки погір
шай стан вашого волосся, а за
раз же вживайте ТРАИСАНУ. 
Ми масмо його тепер в обмеже
ній кількості Ви зможете ді
стати його за спеціяльну ціну, 
коли надішлете поштою пові
домлення до TRYSAN Со„ Box 
226, Dept. 201, Peekskill, N. Y. 
Звідти вишлють вам дві трндо-
лярові пачки sa $5, тобто Із 
знижкою $1 від звичайної ціни. 
Коли посилати післяплатою (С. 
O.D), тоді додати ще поштову 
доставу. 

Щ А Д І Т Ь У Л Е Г К И Л 

СПОСІБ... 
КУПУЙТЕ СВОЇ БОНДН 

ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ СЕНВШҐС 

МУЖЧИНИ, 
ЖІНКИ 

Якщо вя не вдоволені тям, 
що не можете втішатися виго
дами, які вам дас ПРИРОДА, 
тому що вам їх замало або не 
do вподоби, з недостачі належ
них вітамінів в щоденній дісті, 
то прочитайте оце. 

Вас полинні спеціяльяо ціка
вити вістки від тих, що мали 
найбільші добродійства а ужи
вання ф о р м у л и , знаної як 
TRI-X. Це та формула, якої що
денна доза дас більше ніж мі
німальне запотребування для 
дорослих деяких загально при
знаних вітамінів. 

Якщо івн відчувасте, що вя 
теж можете скорнстатя з тако
го складника, то ви будете ра
ді довідатися, що ви можете ді
стати потрібну кількість, коли 
вишлете оцей вирізок до ORE
GON DRUG PRODUCTS, Dept З, 
Peekskill, N. V. Звідти вишлють 
вам негайно пачку вартості! 
$3.50 відворотною поштою. Не 
потребуєте посилати грошей з 
замовленням. Заплатите пошта
реві при доставі. 

ПРАЦЯ 
УКРАЇНСЬКА 

РАДІОПРОГРАМА • 
ВАСИЛЯ ШАРВАНА 

з Наяеґра Фоллс, Н. И., пошу
кує до праці ' 
РКД АКТОР А-ФЛХІВЦЯ 

по щоденному*радіопередаванні. 
По інформації прошу зголо

шуватись на- адресу: 
UKRAINIAN RADIO PROGRAM 

W»H.LD. 
761 Fillmore Aye., Buffalo 12, N.Y. 

МИТТЯ ПОСУДУ! 
$90 місячно з мешканням і 

'іжою. 
Телефонувати.: SHerwood 2-7800 

писати: 
DAUGHTERS OF MIRIAM 

Box 228, Clifton, N. J. 
He вимагається володіти 

. англійською мовою. 

К І 51Н А ТИ 

Я УМЕБЛЬОВАНІ 
КІМНАТИ. 

Т. ?UK0WSKY 
Apt. 12 

1378 FIRST AVENUE 
NEW YORK CITY 

3. БЕРЕ30ВСКІ 
УКР. І Ю Г Р Е О В Н Ж В 

ТПКАВДТЕЛЬ 
BERRY FUNERAL HOME, 

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

Phone ALgoogria 4-5748 
Дві нові а модернім 

І Першорядна 
обслуга • усіх 

j \ похоронах Лез ріашеці вимгг 
нового етану. 

СВАН Б Р О Я Х А К , н о т а р . 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. П О Г Р И Н Ю Т 

Зараджу* ногребанш 
по піні таж авамоа | | Р А 

Овсаута член* і 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertake' 

& Effibalmer 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dtgnffied fanerala u k w a 

$150. 
Тв,х ORamercy 7-78f! 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПрГРЕВНИК 

Залатається иоторожама 
В BRONX; BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера
тура. Модерна каплиця 

До у жатку даром, 

P E T E R J A R E M A 
129 EAST 7th STREET, 

NEW yOJRK̂ N. Y. 
Tel.: ORchard 4-2568 

DUNLEY HAT SHOP з) D 
Jg 14 S T . MARK'S P L A C E ( I e r . 8. в у л . Bet . 2 — 3 A v e . ) . N E W YORK, N. Y. 
J I H ^ S H ^ H V ^ H U ^ H H ^ ^ 

,,Я тіг.ї думки, щоб негайно 
кинути жінку левам, Вонг 
Таю!", сердито сказала Me-
раля. „Вони і причинки: тілі. 
кя клопіт". 

„Як ви хочете, моя коро

лево", ввічливо відповів Вонг. 

. Але чому її не жертвувати 

переможцеві над Тарзаном, 
суперникові М. Люнґові?" 

„Знаменито!", захоплюва
лася Мераля. „Ця д>тлка по

добається моєму почуттю гу
мору!" „Я че мав ж а д н о г о 
сумніву, що так буде!" , с у х о 
шептав Вонг. * 


