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ТЃЃО В АНГЛІЇ — НОГО ШЕФ ШТАБУ В АМЕРИЦІ 

Ввишнґгон. — Департамент 
стейту викликав совстського 
прем'єра Георгія Малсккова 
потвердити ділами свою за-
яву про мирні наміри Совстів. 
Пресовий урядовець департа-
менту, Линколк Вайт сказав, 
що уряд ЗДА „з- зацікавлен-
ням" вивчає промову, в якій 
Малснков твердни, що всі не-
розв'язані питання можна по-
ладнатн мирним шляхом між 
Советамн й ЗДА.! „Заяви про 
мирні наміри це не новина з 
Совстів, одначе слова мусять 
бути розцінюванні у світлі 
діл" міркував ВаЙт в нефор-
мальиій заяві. „Війна продов-
жусться в Кореї, літаки, що 
літають в мирних цілях, бу-
вають збиті в Німеччині, а обі-
цянки про незалежність Ав-
стріі дальше леѓковажиться. 
Отже цікаве буде побачити в 
згаданих і інших справах як 
то Малснков думас підтрима-
ти свої слова мирними намі-
рами" — пригадував Вайт. 
Він теж сказав, що уряд ЗДА 
завважив, що Малснков ледве 
згадав ім'я Сталіна в промові 
до Верховного Совста в Мос-

кві. Він сказав, що це мас 
„якесь значення". — „Внхо-
дячн з такого становища, у` 
ряд сприймає слова Малснко-
ва з зацікавленням. Одначе 
їхнс правдиве значення му-
сить бути насвітлеие майбут-
німи ділами Совстського Со-
юза й тих країв, що залнша-
ються під його кормигою". 

Дальше Вайт пригадав, що 
секретар Доллес у пресовій 
конференції тиждень тому в 
Об'єднаних Націях сказав, 
що смерть Сталіна „відкривав 
нову еру" в світових справах. 
Це було тиждень тому. А Ма-
лснков сказав це щойно те-
пер, отже можна думати, що 
Малснков вважає це за добру 
нагоду для себе" — закінчу-
вав Вайт на пресовій конфе-
ренції в департаменті стейту. 
Західні дипломатичні спосте-
рігачі в Москві висловлюють 
переконання, що промова Ма-
лєнкова на зібранні Верхов-
ної Ради СССР посунула впе-
ред плян зустрічі Малснкова 

Айзенгавером. Чи це має 
значити, що Малснков зало-
чаткус таку зустріч, днплома-
тн ясно не висловлюються. 

Ген. Ґрунтер про потугу військ НАТО 
Вашннґтон. ц‡і У ЗДА вже 

три тижні оробувас ген. Ал-
фред Грунтер, іпеф штабу 
армії Організації Північно-
Атлантійського Даќту, який 
у понеділок зложив візиту 
своєму бувшому шефові, пре-
зидентові Айзевгаверові. З 
цієї нагоди, у пресі з'явилася 
повідомлення про погляди 
ген. Грунтера на силу військ 
НАТО.--'МШЊРЗМЬ.--- генерал 
застерігся, -що його вислови, 
— це ляше Його приватні 
погляди, проте це погляди 
людини, яка найкраще знає 
дійсний стан сили НАТО. 
Отож ген. Ґрунтер певний, 
що постійно зростальна сила 
військ НАТО може втримати 

Совстів від посунеш, воєнного 
значення. „За моєю гадкою, 
Совєтя ще не готові до війни. 
Я ие думаю, що вони вжнють 
це (випадок з літаком) для 
розпочали війни." Таксамо 
передчасно робити якібудь 
висновки із зміни уряду в 
Москві, як і на підставі повіт-
ряннх випадків, що тепер від-
булися. Найголовніше,. "що 
‚деѓ-'--виграли" збільшенням 
своєї оборонної сили. „Ми 
міцніші, ніж були рік назад 
і непомірно міцніші, як два 
роки назад", — ствердив ге-
нерал і додав, що існує ще 
низка справ, які треба розв'я-
зати і які своєчасно будуть 
задовільно полагоджені. 

Ню Иорк. — „Правда про 
Україну мусить бути сказа-
иа для нашого власного інте-
ресу і безпеки" І— сказано в 
протестаціЙній телеграмі У-
країнського Конгресового Ко-
мітету до компанії інформа-
ційних фільмів „Похід Часу" 
(March of Time) .з приводу 
переданого по телевізії та ви-
світлюваного в рямках звуко-
внх тижневиків фільму п. з.: 
„Українці — нарід, що є про-
блемою Кремля". Фільм цей` 
був приготований, як керів-
никн „Походу Часу" виясни-
ли на телефоні чини запит, — 
при допомозі ‚двох найнові-
ших українських втікачів із 
Совстського Союзу, які пере-
бувають на Толстовській 
фармі". Передача та висвіт-
лювання цього фільму виклн-
калн глибоке обурення серед 
українців та поінформованих 
в українських справах амери-
канців.і Причини цього обу-
рення наведені в згаданій 
протестаціЙній т е л е г р а м і 
УКК, підписаній його екзеку-
тнвним заступником голови п. 
Д. Галичниом. Телеграма до-
слівно звучить: 

„Фільм „Походу Часу' про 
„Українців — нарід що є про-
блемою Кремля" робить ду-

же злу прислугу та кривду 
не тільки українській нації в 
її боротьбі проти імперія ліс-
тичиого ярма Москви, але, мо-
жливо, ще більше безпеці на-
шої країни' та її зусиллям 
здобути прихильність людей 
для спільної перемоги над ро-
сінсько-комуністнчним імпері-
ллізмом. Тільки з почуттям о-
бурення ми були свідками, як 
на показі того фільму мину-
лого тижня представлено У-
країиу цілком фалшнво як; 
„західну Росію" та ?.Тексас' 
Росії", а її столицю місто Ќя-
ЇВ ЯК „Велике російське МІС' 
то". Величезну неправду і на` 
віть глупоѓў цих зворотів мо-
жна б прирівняти до будья-
ких фраз про Ірляндію, як 
„Західну Англію" та про Дуб-
лін як „велике англійське мі-
сто". Характеристика Украї-
ни як „Тексасу РосіЃ' є зне-
важлива однаково як для на-
шях тексасців так і для по-
дібно іи диві дуалістичного .та 
волелюбного українського на-
роду. Тексасці є льояльні до 
Америки та добровільно є П 
інтегральною частиною. Ук-
раїнська нація навпаки, зі 
своєю західною культурною 
орієнтацією, противиться чу-

(Закінчення на crop. 4.), 

Посадник Західного Берліну в Ню Йорќу 

Чужинець може бути затриманий на Елліс 
Айленд неокреслено довго 

йому заборонено в'їзд до Аме-Вашннґтон. ?тт‡ Верховний 
Суд Злучених Держав вирі-
шив 5 голосами проти 4, що 
чужинець, якого тутешня кра-
їна вважає за небажаного, мо-
же бути затриманий в імігра-
ційній станції на Елліс Ай-
ленд без обмеження часу, як-
що він, в наслідок політичних 
перемін заморем став „бездер-
жавним" і не має свого „рід-
ного краю", до ' якого його 
можна б депортувати. Це сто-' 
сусться Іґнаца Мезела з Бо-
фало, який народився в Гіб-
ральтарі і був допущений до 
ЗДА в 1923 р. ПДсля того, у 
1948 p., він поїхав на від від и-
нн своєї хворої матері в Ру-
мунію, одначе прн повороті 

рики. Тоді він виїхав до Угор-
щини, де перебув 18 місяців, 
а коли знову повернув в Аме-
рику, його затримали на Ел-
ліс Айленд і тримають досі, 
бо вже 14 країн відмовилися 
прийняти його до себе. В 1951 
році окружний федеральний 
суддя Ирвінґ Р. Кауфман, на 
підставі закону про „габеас 
корпус" дозволив йому увійти 
до Америки за складенням за-
поруки, одначе апеляційний 
федеральний суд скасував ви-
рішення, а Верховини Суд те-
пер підтримав вирішення апе-
л я цін ного суду і залишив Ме-
зела на ласці генерального 
прокуратора. 

ПРЕЗИДЕНТ ЗА ПЕРЕГОВОРИ 
ПРО ЗМІНУ МІГРАЦІЙНОГО 

ЗАКОНУ 
Вашингтон. — През. Айзен-

гавер порекомендував секре-
тареві стейту Доллесові пе-
реговорити з .конгресовими 
провідинќами можливість по-
прави іміграційного закону 
МекКаррана-Волтера, прн чо-
му, як кажуть, висловився 
гостро І з обуренням на пе-
решкоди, що їх створив но-
вий іміґраційний закон у між-
народних зв'язках. Про зміни 
в іміграційному законі йдуть 
студії в департаментах стей-
ту і справедливосте, одначе 
голова сенатської комісії за-
кордонних справ, сен. Алек-
сандср Вайлі, прийшов до 
заключення, що ніщо не 
дасться в цій сіґраві зробити 
в -теперішній сесії Конгресу. 
Головні закиди звернені про-
ти постанов закону, на під-
ставі яких можна виключн-
ти від приїзду . в Америку 
особи, запідозрені у немо-
ральності, або такі, що мали 
колись зв'язок з підривними 
організаціями, чн хочби тіль-

ки з особами, що робили свої 
доктринерські з а в в а г и на 
американську систему. Теж 
загострі постанови про недо-
пущення людей за алького-
лізм, вживання наркотиків, 
за недостачу гроша, фізичні 
хиби, неграмотність і т. п. 
Закон виключає від хвилево-
го побуту в Америці моряків 
з чужинних кораблів, якщо 
вони перебувають понад 39 
днів, а консулі мають право 
иедопустити на хвилевий по-
бут особи, що їх підозріва-
сться в підривнім діянні. Та-
кі постанови доводять до спо-
рів з власниками чужинних 
кораблів, бо вони мають не-
раз великі втрати, коли му-
сять завертати на свій кошт 
н-бажаних в Америці подо-
рожннх. Це тільки зразки 
труднощів, які спричинює 
новий іміґраційний закон і 
тому Айзенгавер хоче прн-
спішити переведення відпо-
відннх поправок шляхом 
зміни постанов закону в 
Конгресі. 

Візита посадника Західньо-
го Берліну, Ернста Ройтера 
набрала значення визначної 
політичної події, яка ствер-
джує"сдність вільного світу. 
У минулий понеділок, Е. Рой-
тер зложив свою першу офі-
ційну візиту в Міській Раді 
(Ситі Гол), куди він приїхав 
у супроводі валки авт й полі-
ційної та інших почесних 
охорон. Берлінського гостя 
зустрів посадник Ьшеллітері 
та найвищі працівники міста. 
Потім відбулося урочисте 
вручення гостеві сувою гра-
моти, у якій місто Ню Иорк 
висловлює Ройтерові прн-
знання за його мужнє стано-
вище під час тяжких подій, 
що їх переживає населення 
Берліну, з якого Ройтер пот-
рапив зробити пристановище 
для всіх переслідуваних. Під, 
проводом Ройтера, Західний 
Берлін стоїть в лавах борців 
проти комунізму і дає захист 
тим-, хто втікає від комуніс-
тнчного терору. У своїй від-
повіді, Е. Ройтер підкреслив 

бажання берлінського насе-
лення витримати у своїй бо-
ротьбі. „Ми бачили вже упа-
док гітлерівського режиму і 
ми ще побачимо розпад іншо-
го" — висловив він своє пе-
реконання. Приїзд Ройтера 
до Америки викликаний пот-
ребою зібрати матеріяльну 
поміч для великого числа 
жертв комуністичного режн-
му, які втікають до Берліну. 
Коло трьох тижнів тому Рон-

рівночасно з приїздом югославського президента мар-
Тіта на офіціальні державні відвідини до Лондону, — 

Вашингтону прибув на відвідини шеф штабу югославсь-
I армії ген. Пеко Дапцевіч (зліва), якого привітав на сто-

‡нчиому аеродромі шеф штабу американської армії гей. Ло-
тон Коллінс. По'середині стоїть югославський амбасадор 

Владімір Поповіч. 

УВАГА СОВСТІВ ЗВЕРНЕНА НА АЛЯСКУ 
Вашингтон. Совстська; північну американську обо-

тер переслав сюдн каблегра-
му, заадресовану до Міжна-1 важливу американську 
родного Комітету Помочі, в 
якому представив тяжке еко- Ще вказує, що Совсти розслі 

стратегічна повітряна сила, 
Наче б на доказ, що вона свят-
кує свою посилену міць, від-
буває часті розвідки летами 
понад Американський Контн-
невт, в теперішньому внпадко-
ві понад Аляску, як про це 
довідуються кореспонденти 
,JH. И. Геральд Трибюн", бра-
тн Джозеф і Опоарт Алсопи. 
Совстські повітряні розвідки 
в' Західній півкулі почалися 
ще попереднього літа. Вони 
сягають аж до Канада і відбу-
ваються безперернвно. Досі 
американська влада занотува-
ла десять 'певних совстських 
рейдів, а передостаннього 
тижня відбулися ще два со-
афтські розвідчі п(?лети: один 
понак Канаду, а другий понад7 

. базу 
ІТуле, у північній Гренляндії. 

ронну смугу. — 3 уваги на 
ці події президент Айзенгавер 
дуже поважно вивчас звіт пе-
редових американських на-
уковців Технологічного Інстн-
туту в Массачусетс в справі 
необхідносте поширення по-
вітряної оборони. Цей плян, 
названий Проектом Линкол-
на, мав би становити відпо-
відь Америки на збільшений 
засяг совстської повітряної ді-
яльцостн в Північній Америці. 
Небезпека росте, ще й тому, 
що коли Америка пробує від 
себе робити свої розвідчі спо-
стережеинл, совстські літаки 
без вагання стріляють на аме-
рнкавські літаки, як це стало-

літаком „Нейві Пра'ша 
тір" йад БалПйСЕкЙв -мериѓ, 
яке лежить в міжнародній 
сфері, де Совсти не мають 
більшого права від інших кра-

ТЛ'О НА ВІДВІДИНАХ 
В ЛОНДОНІ 

ЗАПЕВНЯЄ АНГЛІЮ ПРО ЮГОСЛАВСЬКУ П Р Н -
ЯЗНЬ ТАСПІЛЬШСТЬ ІНТЕРЕСІВ; ЧЕРЧИЛ, І Д Е Н 

І КНЯЗЬ ЕДІНВУРГУ ВІТАЮТЬ ЧЕРВОНОГО 
П Р Е З И Д Е Н Т А ; СИЛЬНІ З А Х О Д И Б Е З П Е К И 

Д Л Я ОХОРОНИ ТІТА 
— Маршал Тіто, Ярд поробив небувалі досі і 

комічне'положення міста, що 
неспроможне втримати маси 
втікачів. Втікачі ці перебува-
ють в безпорадному стані, 
тож Ройтер закликав „зроби-
ти велике зусилля допомог-
тн нам. Наша боротьба-не за-
ломасться, доки ви і інші 
вільні люди стоятимуть з на-
ми". Каблеграма Ройтера і 
відповідний заклик Комітету 
Помочі опубліковані, як ого-
лошеяня, в вівтірковому чнс-
лі великих щоденників. 

Чистка серед американських комуністів 
вказує, що Сталін керував партією в ЗДА' 

Вашннґтон. — Рада Конт-
ролі Підривних Діянь прого-
лосила звіт, який у подроби-
цях виявляє, як Сталін трид-
цять років диктував амери-
канським комуністам, як во-
нн мають складати змови для 
насильного скинення амерн-
канського уряду. Ключ до 
розв'язки цієї загадки дають 
успішні чистки серед амери-
канських комуністів. Першу 
чистку перевів Сталін ще в 
1929 p., коли наказав прогна-
тн таких провідників,, як 
Джей Ловстон і Бенджамнн 
Птлов, а його сила виявила-
ся в 1945 p., коли Комуніс-
тнчна партія прогнала з-по-
серед себе Ирла Бравдера. 
Свідчення перед Рад'ою Конт-
ролі Підривних Діянь, ведені 
впродовж двох років, внясни-
ли деякі подробиці. Так, на-
прнклад, коли колишній ке-
ріввик Комінтерну Дмитро 
Манўільський приїхав як де-
леґат України на конферен-
цію Об'єднаних Націй до Сан 
Франсіско, то він гнівно на-
сварив на американських ко-
муністнчннх керівників, що 
вони не атакують американ-
ського уряду. Лист з виявами 
його погляду опинився в ко-
муністнчнім „Дейлі Воркер", 
де він послужив за Сталінову 
вказівку, як провадити на-
пади на уряд ЗДА. Це була 
ніби критика французького 
провідника Жака Дюклю на 
американський комуністич-
ний провід. По суті Дюклю і 
Манўільський п є р є в о дили 
двома шляхами чистку проти 
Бравдера, якого скинено з 
становища секретаря амерн-
канськоі вітќи комуністичної 

комуністи захопили провід 
Прогресивної Партії Генрі 
Воллеса і це призвело до тур-
бот друзів Воллеса, які бачн-
ли, як йому було важко ма-
невруватв в таких відноси-
нах. Після сенсаційного від-
ќриття Чемберса комуністи 
почали ховатися у підпілля, 
а комуністичні керівники, які 
приїхали в Америку з Евро-
пи, почали тікати з ЗДА. Те-
пер комуністи дістають вка-
зівки нищити вед сліди за со-
бою, а безпосередні таємні 
накази привозять з-поза за-
лізної заслони окремі післан-
ці, які їздять з Америки з 
фальшованими п а с п ортами 
до Европн і повертаються сю-
ди назад. 

Успіх „БезталанноЃ' в 
Ню Йорќу і Нюарку 
Минулої суботи й неділі Ан-

самбль Українських Акторів 
Львівського Театру виставив 
в Нюарку і Ню Йорќу драму 
Тобілевича „Безталанна" в 
постановці Б. Паздрія та з гос-
тиниим виступом Йосипа Гір-
няка. В обидвох випадках вн-
стави пройшли з повним успі-
хом при майже битком наби-
тих публікою залях. В Нюар-
ку публіка дослівно „штурму-
вала" касу і багато відійшло 
без білетів, бо ці вже були ви-
продані. Це тільки переконує, 
що телевізія, кіно та інші мо-
дерні видовища не відчужили 
нашої публіки від сценічного 
мистецтва та що при відпо-
відній організації в метрополі-
тальній окрузі все ще існують 
можливості й потреби постій-

партії. В 1948 р. американські ного українського театру. 

Лондон 
червоний президент Югосла-
вії, що потрапив вихопитись 
з-під залежносте Москви, за-
певннв вчора англійський на-
рід, що він може вважати Ю-
гославію за свого „вірного со-
юзника", бо обидві ці країни 
мають „життєві спільні інте-
реси" та „змагають до тої са-
мої мети — збереження ми-
ру і стабільности". Тіто склав 
свою заяву в короткій промо-
ві, виголошеній англійською 
мовою у Вестмінстерському 
порті на ріці Темзі в Лондоні, 
куди він причалив на юго-
славськім вишкільнім кораблі 
„Ґалеб" під сильною охоро-
ноЮ британських воєнних ко-
раблів. В порті Тіта вітав пре-
м'єр Черчил, міністер закор-
донних справ Іден та князь 
Едінбургу, чоловік королеви 
Єлисавети й далекий крев-
няк югославського короля 
Петра, якого Тіто „зсадив" з 
югославського престолу та 
який перебуває на вигнанні в 
Лондоні. Під час переїзду Ті-
та з корабля до місця приз-
начення на швидкому судні 
лондонської портової влади, 
на мостах, попід які Тіто зі 
своїм почотом переїжджав та 
здовж шляху була зібралася 
деяка кількість людей, що ві-
тали Тіта і яким Тіто відпо-
відав на привітання. Скотленд 

Лондоні заходи безпеки й о-
хорони Тіта, зважаючи на 
велику кількість його воро-
гів. Відвідини Тіта в Лондоні, 
які потривають п'ять днів, є 
відповіддю на недавні відві-
днни міністра закордонних 
справ їдена в столиці Юго-
славії. Початково в днплома-
тнчннх колах вважали, що з 
нагоди побуту Тіта в Лондоні 
там відбудуться переговори в 
справі евентуального англо-
югославського договору прн-
язні, але тепер висловлюсть-
ся переконання, що такі роз-
мови відбудуться, але без коя-
кретного оформлення їх в до-
говір. Одною з головнях тем 
розмов буде правдоподібно 
зміна в Кремлі, яка наступи-
ла після смерте Сталіна. З 
другого боку, ці відвідини да-
дуть Англії нагоду виявити 
її добру волю відносно Юго-
славії та#скріпитн авторитет 
Тіта в очах його власного на-
роду, як теж в очах інших, го-
ловно під-совстськнх країн, — 
що може від повідно збільшќ-
ти тенденцію інших сателіт-
ських головачів піти шляхом 
Тіта та зірвати свою залеж-
ність від Москви. Разом з Ті-
том прибули до Лондону ю-
гославський міністер закор-
донннх справ та інші достой-
ннкн. 

Аден ауер зискує більше прихильників 
ратифікації мирових договорів 

джують систематично цілу їн. 

Мові американські турбо-літаки в Німеччині 
Вісбаден, Німеччина. — У 

відповідь на недавній напад 
комуно-чеських МІГ-ів на а-
мериканськнй літак в Захід-
ній Німеччині, як теж у зв'яз-
ку з атакою совстських літа-
ків на англійський бомбарду-
вальник на совстсько-англій-
ському кордоні в Німеччині, 
командування американської 
авіяції в Европі з поспіхом 
перекинуло деяку кількість 
швидких босвих турболітаків 
типу „Сейбер" з Англії до 
Німеччини. Як відомо, в вас-
лідок комуністичного нападу 
американський літак був зби-

тнн а літун врятувався на 
парашуті, тоді коли англійсь-
кий літак був збитий і всі 7-
членів залоги згинули. У вчо-
рашньому офіціяльному пові-
домленні сказано про перекн-
нення з Англії до Німеччини 
„деякої кількосте босвих тур-
болітаків типу Сейбер Ф-86, 
новіших і швидших від літа-
ків типу Тундержетс Ф-84, — 
стаціонованнх досі в Німеч-
чнні. Американські пілоти ді-
сталн рівночасно наказ від-
повідати на стріли стрілами, 
але тільки у випадку атаки 
на них. 

Шість німців втекли на Захід прогульковим 
пароплавом 

Берлін. — Досі німці вті-
кали на Захід в той спосіб, 
що перекрадалися через кор-
донну лінію в Берліні. Та прн 
кінці тижня шість німців вте-
кли в той спосіб, що ніби то 
виїхали' на прогулянку ко-
раблем „Дойчлянд". і, про-
їхавши 200 миль, коли були 
б л и з ь к о англійської зони, 
втекли щасливо на Захід, 
хоч до них стріляла східно-
німецька поліція. В той спо-

сіб вони закінчили свою, ма-
буть найщаслнвішу прогу-
лянку по ріці Шпреві. Одно-
часно німецький фармер втік 
до французької зони, захо-
пивши з собою 15 корів та 
все умеблювання, яке пере-
віз на двох тягарових возах, 
йому вдалася втеча тому, що 
в цьому місці східно-німсць-
ка поліція не берегла на-
лежно переходу, як це вона 
робить на інших відтінках 
кордону. 

„Радянська Укра`їна" про „найманців 
жовтого диявола" 

„Радянська Україна", ор-
ган ЦК Комуністичної партії 
та Верховної Ради і Ради Мі-
ністрів т. зв. Української Р-
СР. приносить в числі з 27. 
лютого довжелезну на пів 
четвертої сторінки статтю — 
„лавреата сталінської премії" 
Натана тепер Рибака, а ко-
лнсь Фішера, про „найманців 
жовтого диявола" "себто „аме-
рнканського імперіалізму", — 
до яких зараховує, порівню-
ючи їх зі собою, такі „шпн-
гунські пики" як: Адольф 
Птлер. Бен-Ґуріон, Гсббельс, 
Шарет, Морґентау, Гімлер, 
Труман, Петлюра, МарГолін, 
Красний, Ревуцькнй, Слансь-
кий та безліч інших „прой-
дисвітів і їх посіпак". Автор 
статті вважає, що тепер „най-
манці жовтого диявола — а-
мериканського імперіялізму 
розперезалися" і світ „поба-

чив в усій потворності хиже 
мерзотне обличчя сіонізму", 
та „переконався, що сіонізм 
і фашизм — дві сторони од-
нісї ганебної медалі". Він 
твердить, що „глянувши у 
дзеркало на свої потворні 
шпигунські пики, Шарет по-
бачить там Геббельса, а Вен 
Гуріон — Адольфа Гітлера." 
В дальшому слідує страшна і 
справді „істінво русская" лай-
ќа на Ізраїля та жидів неко-
муністів, які „гаряче тиснуть 
руки боннським наступникам 
Гітлера та їх надхненннкаи 
— американським імперіяліс-
там. засідають з ними за 
одним круглим столом запро-
данства і зради, виношуючи 
спільно бежевільні плянн бо-
ротьбн проти нашої радянсь-
кої вітчизни". Ясно, що цей 
‚.лаврсат" сталінської пре-

(Закінчення на стор. 4.) 

-т- 19" 'березня збирається ні-
мецький парлямент, щоб у 
третьому читанні схвалити 
ратифікацію мирового дого-
вору з західними союзниками 
та договору про Европейську 
Оборонну Спільноту. Пред-
ставникн правого крила пар-
тії тільних демократів та пар-
тії вільних демократів та пар-
зивасться всенімецькнм бльо-
ком, — заявили, що вони го-
лосуватимуть за ратнфіка-
цісю договорів. Також пред-
ставннк робітничих професій-
ннх союзів заявив, що робіт-
ничі союзи не будуть страй-
кувати, коли парлямент ра-
тнфікус ці договори. Недавно 

. . . . __Ї ТТЇІГГІГЛГ і л и С А `%Аа`иґ` ХХАТЖХІ 
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ннчих юній Маќс Веннер за-
яанв був, що робітннкН про-
голосять страйк, коли б пар-
лямент ратифікував мирові 
договори. Після заяви пред-
ставникн крайрвої управи ні-
мецькнх професійних союзів, 
що не буде загального страй-
ку, виходить, що Веннер не 
говорив в імені всього німець-
кого робітництва. Проти ра-
тнфікаціі заявляються ні-
мецькі соціялісти, які звер-
нуться із скаргою до Найвн-
щого Федерального Суду, ко-
ли парлямент ратифікує до-
говорн, бо згідно з основним 
законом німецької констнту-
ції Західна Німеччина не мо-
же бути знову озброєна. 

Почались маневри альянтської авіяції 
в Південній Европі 

Фльоренція. Італія. — Алі-
яитська авіяція в Південній 
Европі, що стоїть під коман-
дою американського генера-
ла Дейвіда Шлепера, почала 
вчора воєнні вправи, завдан-
ням яких є випробувати обо-
ронну готовість з повітря то-
го стратегічного району. Ген. 
Шлеттер командує аліянтсь-
кою авіяцісю на просторі 
французької Північної Афрн-
ки, Південної Франції, Італії, 
Греції і Туреччини. Крім о-
боронної пеі)евірки, завдан-

ням теперішніх вправ є теж 
випробувати справність кому-
нікації, виміни інформацій та 
й самого командування, що 
натрапляє на цілу низку 
труднощів вже з тої простої 
причини, що до командува-
ннх ген. Шлеттером повітря-
них збройних сил належать 
з'єднання шістьох націй, які 
говорять різними мовами. — 
Вправи, що називаються ,Нів' 
(Ню Мўи) с комбіновані з 
вправамн аліявтської фльо-
тн на Середземному морі. 

СОВЄТСЬКА ФЛЬОТА 
ПЕРЕВИЩУЄ АНГЛІЙСЬКУ 

Лондон. — Перший лорд 
адміраліції Дж. П. Л. Томас 
промовляв в нижчій палаті 
англійського парляментў в 
справі військового бюджету 
і заявив, що Совсти мають у 
службі більшу воєнну фльо-
ту від Англії. Англія мас 
більше кораблів, але не всі 
вони в службі, а Совсти на-
вчилися від союзників під 
час війни, а також і від нім-
ців після війни, як будувати 
найновішої конструкції восн-
ні кораблі та підводні човни. 
Тепер вони в одному році бў-
дують більше крейсерів ніж 
усі країни НАТО. Совстська 
фльота мас 20 важких крей-
серів, більше як 100 нищиль-
ників та більше як 350 під-
водних човнів. „Не треба 
промовчувати цього факту, 
що існує дуже сильна совст-
ськц фльота, з якою ми му-

симо розраховуватись" під 
час війни,`казав лорд адміра-
ліції Томас. Він підкреслював 
і той факт. Що ця фльота 
сконцентрована на Балтійсь-
кому морі та на півночі, отже 
п сила звернена проти Ая-
глії. Також совстське фльо-
тове літунство дуже сильне. 
Але перший лорд англійсь-
кої адміраліції подав також 
до відома парляментў, що 
англійці мають дуже добру 
нову зброю проти підводних 
човнів, головним чином нову 
керовану ракету, від якої не 
зможе охоронитися ворожий 
підводний човен, коли його 
присутність викриють у воді. 
Цю нову зброю ввпробовува-
ли в ЗДА і на канадських 
водах. Англія не мас вже 
найбільшої в світі фльоти, бо 
и мають ЗДА, заявив лорд 
Томас. і тому вона мусить 
мати найкращу зброю. 
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ЗАНЕДБАННЯ ОБОВ'ЯЗКУ 
В статті ‚‚Американські жндн і кремлівські чистки" 

(„Ню Лідер" з 2 березня) пише Юджін Лайонс таке: 
„Впродовж останніх ЗО років, частина жидів, зокрема 

з-поміж освічених і багатих, обороняла Совстськнй Союз 
та його діла. Будучи під впливом комуністичної пропаганди 
про расову рівність і законом заборонений антисемітизм, їй 
стало 'можливим представляти блискучо совстські безсо-
ромності. В запалі ліберальної справедливості! вони були 
склонні приймати совстизм ‚‚не зважаючи на ніщо". Сьо-
годні, мабуть, мучить їх сумління в мелянхолійнім каяттю. 
Маю тут на думці, очевидно, спантеличених лібералів, а не 
загартованих комуністів. Але вони тепер добре зробили б, 
як жиди і ліберали, коли б перевірили свої давні просовст-
ські сентименти чесно й публічно". 

Згадуємо за цю статтю, бо на іншому місці теж пору-
шево справу жидівсько-совстських відносин. Юджін Лайонс 
звертас увагу американських жидів на те, що як в Совстах 
карають, судять з розголосом одну чи другу людину, як це 
с тепер з кількома жидівськими лікарями, то це с тільки за-
повідь того, що за ними підуть тихенько тисячі. Того роду 
ліквідації потягали в минулому й мільйони жертв. Така 
судьба готова стрінути тепер і жидів в Совстах на приказ 
кремлівського „Гамана чи Гітлера". Багато американських 
жидів ніколи не припускали, що таке можливе в Совстах, а 
між такими,- що цього не передбачували, були не тільки 
освічені ліберали, але навіть і рабини. Правду кажучи, були 
подібні духовні особи теж і серед інших віровизнань в Аме-
риці, чи теж в інших країнах, імена яких видніли на різних 
„мирових" чи „наукових" міжнародних з'їздах, аранжова-
них Москвою. На понад п'ять мільйонів жидів в Америці не 
було великого числа обдурених комуністичною пропаґан-
дою, пише Лайонс, але „біда в тому, що в тому числі були 
рабини, інтелектуали, артисти і бізнесмени, значення яких 
ие-яішго в парі з кількістю; це в̀ві ниѓх, головко, спадає від-
повідальність „за брехню, що „всі жндн" с просовстськнмн". 
Договір Сталіна з Птлером вилікував багато з них, пише 
далі Лайонс. а теперішній совстськнй антисемітизм вилікує 
ще більше. Проте багато людей в це не повірить, коли вони 
не матимуть відваги публічно визнати, що „вони не спов-
кили свого морального обов'язку, коли не протестували про-
ти ліквідації кулаків, штучного голоду, невільничої праці і 
ввесь час продовжуваної системи чисток". 

Лайонс, як бачимо, хоче прочистити моральну атмо-
сферу між американськими жидами, взиваючи тих, що зане-
чистили цю атмосферу мовчанкою чи потуранням кремлів-
ським злочинам в минулому, щоб вони бодай тепер цей гріх 
публічно визнали. Він признає, що один з визначних лібе-
ральних рабинів, який довго добачував расову рівність в 
Совстах, тепер запротестував проти совстського аятисемі-
тизму 1 прилучився до тих, що взивають культурний світ до 
протестів проти „червоного гітлеризму". Але, пише Лайонс, 
навіть і цій людині ще важко зрозуміти, що цей антисемітизм 
с тільки частина злочинств кремлівського режиму, докону-
ваних ним впродовж 35 років. Тільки той, підкресляс Ла-
йонс, може з чистим серцем протестувати проти найновіших 
злочинів Кремля, що визнає за собою самим вину, що він 
потуряв Совстам, що не розумів, що меншини можуть мати 
справжню охорону тільки там, де с демократична влада. 

Що поважна частина американських жидів жила довго 
неначе задурена російсько-коцуністичяою пропагандою, 
справа загально відома. А ми, американські українці, знаємо 
добре ще й те. як важко було нам з цього приводу ширити 
тут правду про трагедію України під Совстамн та боротьбу 
українського народу за свою державну незалежність. Хо-
четься одначе вірити, що тепер й це зміниться. 

У зв'язку з хворобою н 
опісля смертю Сталіна, одна 
нюйоркська газета внслови-
ла в коментарі надію, що 
хвороба, на яку захворів 
Сталін, буде заразлива, що 
вона пошириться теж на ін-
ших комуністичних голова-
чів та що відсоток смертнос-
ти буде дуже високий. Надія, 
виходило б. не була безпід-
ставна. Заледве кілька днів 
після смерти Сталіна та по-
вороту з його похоронів, у 
Празі захворів і „скінчився" 
ще один диктатор, цим разом 
президент комуністичної Че-
хословаччнни Ќлемент Гот-
твальд. 

Смерть Готтвальда відбу-
лася по всім приписам вста-
новлевого в Кремлі ритуалу. 
Вернувшись з похорону Ста-
ліна, Ґоттвальд мав захворі-
ти нагло на запалення леге-
нів в наслідок перестуди, 
якої набрався на похороні 
Сталіна. Негайно після того 
його, подібно, як і раніше 
Сталіна в Москві, взяв під 
свою опіку Центральний Ко-
мітет партії, оточивши його, 
подібно, як і раніше Сталіна, 
одинадцятќою „найвидатні-
ших лікарів", не тільки чесь-
кнх, але й російських. Опіс-
ля ‚‚товариш Ґоттвальд", по-
дібно, як і Сталін, втратив 
притомність і за встаноале-
ним Сталіном „строком" хво-
рів три дні. впродовж яких, 
як і у випадку зі Сталіном, 
лікарі подавали свої бюле-
тені, приготовляючи публі-
ку на можливість — в їх-
ньому розумінні — „найгір-
шого", себто смерти Гот-
твальда, яка, можна б сказа-
ти, згідно з приписом, насту-
пнла „в день третій". Про цю 
подію повідомлено з кілька-
годннннм опізненням, попе-
редивши повідомлення, як 
і у випадку зі Сталіном, ко-
муністнчним гнмном. Похо-
рони Готтвальда відбудуться 
в четвер, і теж по всім вста-
новленим в Москві припи-
сам, включно з п'ятнхвнлнн-
ною мовчанкою та припи-
ненням руху і праці в' цілій 
країні. 

Різниця тільки в тому, що 
зі смертю Ґоттвальда вже не 
зв'язується стільки здогадів 
і спекуляцій, як їх зв'язува-
нр зі смертю Сталіна. Гот-
гвальд був собі диктатором 
Чехословаччини, але вія вже 
тільки передпктовувац те, що 
йому подиктував Сталін. Все 
ж таки не бракує відповід-
ннх здогадів і спекуляцій 
теж у зв'язку зі смертю Гот-
твальда. 

Сам Ґоттвальд був дбайли-
во вигодованим і внплека-
ним у Москві комуністом. 
Він народився в 1896 році в 
селянській родині в Моравії, 
був початково СОЦІАЛІСТОМ, 
брав участь в першій світо-
вїй війні, як підстаршниа ар-
тилерії австрійської армії, а 
від 1921-го року був актив-
ннм членом комуністичної 
партії, вибиваючись щораз 
вище по щаблях партійної 
драбини. В 1928 році вже 
був членом чехословацького 
парляменту з рамени кому-
ністичної партії. Другу світо-
ву війну він перебув в Мос-
кві, видаючи газету чеською 
мовою для чеських вояків в 
совстській армії та приготов-
ляючись до свосї „майбут-
ньої місії" — підкорення 
вільної Чехословаччини со-

встській диктатурі, що й ста-
іося в роках 10-і6-48, коли 
іін остаточно став комуніс-
`нчннм президентом-дикхато-
ром країни. 

Все ж таки в наставленні 
Ґоттвальда були деякі нот-
;н. які могли мати відповід-
ний вплив і на його риту-
альну смерть. Він бо в по-
аятті поодинокох чеських 
комуністів вважався до дея-
кої міри ‚‚національним ко-
муністом", в протилежності 
до секретаря комуністичної 
партії Сланского, беззасте-
режно вірного „партії Лені-
на-Сталіна". Запотоцкого те-
пер вважається першим кан-
дидатом на наступника Гот-
гвальда, але в деяких колах 
рівночасно підозрівають, що 
Ґоттвальд тому і „вмер", що 
він, у зв'язку зі смертю Ста-
ліна, міг вваж`атися дещо 
„рисковним" для дальшої 

‚консолідації" комуністично-
ѓо світу. 

Майже рівночасно з пові-
домленням про смерть Гот-
вальда, яке, крім комуністич-
ного гимну, попередила теж 
вістка про збиття комуно-
чеськимн літаками амери-
канського літака над захід-
но-німецькою територією, на-
спіло повідомлення з Відня 
про загадочну мовчанку що-
до ще одного диктатора — 
комуно-мадярського прем'єра 
Матіяса Ракоші. Він теж був 
на похороні Сталіна, але до 
Будапешту' не вернувся й 
теж немає жадного повідом-
лення про те, де він подівся. 
Не виключається можливос-
тей, що помір диктаторів мо-
же поширитись і на нього 
та на багатьох інших, залеж-
но не тільки від стану їх-
нього фізичного, але й пар-
тійного здоров'я. В кожному 
разі скромне побажання ню-
йозкської газети почало 
здійснюватись вже зі смертю 
Готтвальда. 

Іван Кедрин 

Сіонізм чи комунізм? 
Обидві течії — рахуючи 

від розколу в російській со-
ціялістичній партії на „мен-
шевнків" і „большевиків" та 
від виступу першого теорети-
ка сіонізму Теодора Герцля, 
більш-менш — в історичній 
перспективі — займають 
стільки само часу, виповню-
ючн округло останнє півсто-
річчя, чи навіть менше. Коли 
сіонізм, який в особі першого 
президента держави Ізраїль, 
Хаїма Ванцмана,, втратив не-
давно одного з своїх най-
чільніших ідеологів і прак-
тичннх політиків, добився в 
листопаді 1917 року так ава-
ної ‚.декларації Балфура" 
про створення в Палестині 
„національно - д е р жавного 
осідку жидів", жидівська 
проблема стала вже пробле-
мою міжнародної політики. 
Відомо, що в с і жиди, аок-
рема в Америці та англосак-
ському світі, заховуючи 
сильний сентимент до свого 
жидівського П О X о д ж ення, 
своїми грішми і своїм вплн-
вом прнчннялися в головній 
мірі до створення Ізра?ля, 
формально проголошеного в 
травні 1948 року. , . .-; 

Нині, наслідком певної гге-
ремоги сіоністів, їх ідеї і їх 
політики, у т о т о ж н юсться 
вже сіонізм із жидівством, чи 
пак жидівським патріотнз-
мом. Але так воно не було 
завжди і жиди були внутрі 
поділені, інколи гостро вза-
смно поборюючись. Ще роз-
мірно недавно сіонізм {$ўв 
радше жидівською націова-
лістичною партісю, поруч із 
іншими партіями. І коли 
ідеться про масовий жидівсь-
кий рух, то — поруч із сіо-
нізмом — безумовно най-
більш захоплював жидів і 
втягав їх в активну зоргані-
зовану акцію — комунізм. 
Це історична аксіома, що 
жиди відіграли величезну 
ролю в жовтневій революції 
1917 року в Росії і грали її 
там безконкўренційно біль-
ше десяти перших років но-
вого режиму. Перше зало-
мання цих впливів було в 
1928 році, коли внутрі старо-
большевнцької Гвардії прнй-
шло до внутрішньої розгрн 
і Сталін, проганяючи свого 
найбільшого й найнебезпеч-

I нішого противника Троцько-
го-Бронштейиа (плюс жиди 

j3iHOBCB, Камснсв, Радеќ і ін-
ші), використав для оправ-

'дання цієї „чистки" в очах 
російської вулиці — антисе-
мітські гасла. Проте жндівсь-
ќі впливи не закінчились то-

!ді і згодом дійшли знову до 
значення найсильнішої на-

.ціональної `групи з-поміж 
і усіх груп в СССР, тим силь-
нішої. що та група мала од-
ночасно інтернаціональну 
піддержку маси жидів у дія-
спорі. Тиждень-два тому мн 
читали допис із Палестини 

;в „Ню Иорк Таймс-і", де — 
на доказ, як жидп є переслі-

I ді'вані в СССР — казалося 
про 80 гг жидів, „вичнще-
них" із державного совстсь-
кого апарату в Україні. Цим 
самим автор авторитетно 
стверджував страшенне на-
сичення всього совстського 
апарату, спеціяльно й головно 
в Україні, жидівським еле-
ментом. Про цілком винятко-
ву ўпривілейовану ситуацію 
жидів в СССР говорив і Вік-
тор Кравченко у своїй кннж-
ці „Я вибрав свободу". І та-
ка ситуація затрималася ѓДе 
`герез другу світову війку та 

j після неї. Луїс Левія, голова 
американської о'р г а н і зації 
„Джуїш Кавнсель оф Рашен 
Реліф", їздив в 1946 році до 
Росії, перебув там кілька мі-
сяців і — як впевняв потім 
— їздив по Совстах з далеко 
більшою свободою, як це мо-

іжуть робити закордонні ам-
.басадори. Він оголосив кнн-
жку „Совст Рашія Тудей", де 
з захопленням описував 

.впливи жидів у СССР та як-

. найкращий підхід всього ре-
'жиму і його політики до жи-
дів, їх культури, мови, їх ок-
ремнх потреб, — вже після 
2-гої світової війни. 

Це теж історична аксіома, 
отже безсумнівна правда, що 
участь жндів у комуністнч-
ному русі, це не окремі вя-
падки. які ЙДІТЬ на рахунок 
одиниць і їх світогляду та 
поведінки, а явище масове, 
зовсім оправдане соціологіч-
но і психологічно. Больше-
визм був найяскравішою ре-
волюційиою реакцією на ро-
сійський царизм, записаний 
в історії жидів довгою чер-

гою погромів, виняткових за-
конів, що продовжували се-
реднсвіччя аж по 20-те сто-
річчя, з полосами поселення, 
з виключенням жидів від вн-
соких шкіл, від державних 
становищ, від старшинства в 
армії, від впливів на літера-
туру і всю взагалі культуру 
в Росії._ Большевизм — і са-
ме большевизм, а не демо-
кратія князя Львова й Ке-
ренського, — все це радн-
кально перекреслював і щн-
роко відчиняв жидам двері 
скрізь туди, де ці Двері були 
ще вчора зачинені. Не диво, 
що такий переворот стихійно 
приєднав жидів до тієї нової, 
дійсно для них визвольниць-
кої течії. Очевидно, не звер-
таючн уваги на ситуацію ін-
ших народів в колишній цар-
ській Росії та в масі, впряг-
нувши себе в російську полі-
тику, жидівські комуністи і 
всі жиди, що симпатизували 
з Совстамн, як країною із ве-
лнќими свободами для жи-
дів, — почали мобілізувати 
проти себе настрої інших по-
неволеннх Совстамн народів. 
Розуміли це численні жидів-
ські патріоти, що бачили не-
безпеку масової кооперації 
жндів із совстськнм режи-
мом, але відсотково вони бу-
ли ' в безумовній меншині. 
Симпатії жидів до Совстів 
були насправді симпатіями 
до тієї „нової Росії", що ви-
нищила Романових і їх біло-
гвардійських погромницьких 
симпатиків. 1 тому вже не 
тільки в сопстському. г.ле і в 
русофільському табо`рі стіль-
кн жидів у всьому світі, і то-
му таке запаморочення nrw-
численних жидів у демокра-
тичному Заході величчю Рп-
сії, як такої, і піддержугяп-
ням про-російського курсу в 
монтуванні американськими 
чинниками фронту під'ярем-
них совстських нщюдів. 

Тому теж останній протн-
жидівськнй курс совстської 
верхівки був таким страш-
ннм ударом для жидів, що їх 
нині Москва та на її кивок 
Прага, Бухарест, Варшава і 
Софія, обвинувачують як 
‚‚шпигунів" і „змовників". 
Жиди в масі не брали під 
увагу, що російські червоні 
большевнки чи російські білі 
реакціонери всеодно керу-
ються велнкодержавницьки-
ми інтересами Росії. Для нн-
нішнього Кремля першоряд-
ними проблемамќ, с; з'єднати 
собі арабський світ у грі' 
проти' Великої Британії і 
Америки, відвернути увагу 
підсовстськнх народів від 
нужди і мізерії внутрі краю 
та познскати собі масу ро-
сіян для нової „атсчествснної 
ванни". В аспекті таких ве-
личезних завдань — на зад-
ній плян відійшли симпатії 
до жидів і користування жи-
дами для своїх цілей. Із під-
мету жиди опинилися пред-
метом і коли раніше Москва 
жорстоко переслідувала за 
всі прояви антисемітизму, 
водночас сама провокуючи 
той антисемітизм і в низах 
нацьковуючи проти жидів, 
то тепер одверто — в ім'я 
отих вищих державницьких 
цілей Росії — виступила 
проти жидів, і ќа верхах і 
в низах. 

Українська політична і 
культурницька верхівка ні-
коли не утотожнювала жи-
дів, як народу, з совстськнм 
режимом та комунізмом, як 
ідеєю, знаючи віддавна, що 
пов'язання жидів із російсь-
ким большевизмом і совєтсь-

„Інородець", що відбудував 
ІМПЄрІЮ ; 
(Лист з Лондону) 

В світовій пресі смерть "справу національну мав рі-
Сталіна прийнято 
інакше, він^, смерть. Леніна 
перед ЗО роками. Леніна зна-
лн як комуністичного теоре-
тика-фантаста. що вірив у 
світову революцію, яку ма-
лн б зробити спільним натис-
ком „гвакі і голодні робіт-
никк усіх країв". Ленін, хоч 
почав завоювання неросійсь-
кнх народів бувшої царської 
імперії, не був російським 
націоналістом. Навіть Мак-
скм Горькій писав про Ле-
ніна, що йому байдуже, що 
станеться з російським наро-
дом, бо він дивиться на ко-
мувістичву революцію в Ро-
сії. як на „експеримент": так 
лікарі щеплять коням і ко-
ровам різні заразні хвороби, 
щоб із їх ќрови виробляти 

зовсім 'шати „гпюлетарїят", який, 
' мовляв, природою своєю да-
лекий від націоналізму та 
імперіялізму. Тому, пролета-
ріят панівних народів мас 
визнавати право нації на не-
обмежене сямоозначеняя і 
навпаки, гіролетаріят націй 
поневоленню мусить бути за 
„сдність" ,з пролетаріятом 
народу-гнобителя. А коли в 
народі пані'ючім прийде про-
летарська влада, то відділен-
ня непотрібне.... 

Сталін, хоч нераз говорип 
на з'їздах компартії про не-
безпеку від російського „ве-
ликодержавного шовінізму", 
однак боровся проти „місце-
вого націоналізму" (Україна, 
Білорусь, , Кавказ, Турке-
стан). Він нищив безоглядно 
і комуністів поневолених на-

різні „вакцини" для охоро- родів, що відважились своїм 
нн людського здоров'я. З ‚способом 'бороннти націо-
приходом Сталіна до влади ‚нальні прав'а своїх країн (ві-
деякнй час російський націо-1 домі у нас імена: Скрипник, 
налізм діяв приховано, під Шумський, 'Хвильовий і ін.). 
маскою комунізму і світової 
революції. Але Сталін, як 

! політик, оцінив силу того ро-
іСІйського націоналізму і від-
повідно до своїх персональ-

'ннх потреб його використав. 
Ба, він — грузин — пока-
зував часто більший російсь-
кий націоналізм ніж самі ро-
сіянн (про це, між іншим пи-
'̀ чв Ленін перед смертю, що 

‚зросійщені „інородці" ста-
путь російськими шовініета-

Хоч гасЛо 'з Москви було: 
„Боротися проти націоналіз-
му на двй фронти", однак 
проти російського націона-
лізму фактично Сталін ніко-
ли не виступав, він потурав 
його розвиткові. ВІД 43jpy ін-
дустріялізації та колйктиві-
зації „місцевий націоналізм" 
проголосив Сталін за голов-
ну небезпеку. Від 1930 року 
совстська пропаганда почала 
прославляти „великий росій-

мн). Сталін на практиці по- с ь к и и народ", „велику ррсій 
казав, що теорія національ- с ь к у МОву" 1 т. д. Сталін ви-

)ного питання, вироблена Ле- МОрЮвав ГОлодом населення 
ніном, може успішно служи 
ти російському імперіялізмо-
ві. Адже ж Ленін писав, що 

ким режимом — це лише пн-
тання часу. Бо хоч це явн-
ще, як сказано вгорі, соціо-
логічяо і психологічно оп-
равдане, проте епізодичне, 
проминаюче. Жидівський па-
тріотизм с такий самий, як 
патріотизм усіх інших наро-
дів у світі. Як такий він пе 
всклі йти навіть паралельно 
з симпатіями До Комунізму, 
що в практиці став зброєю 
російського імперіялізму. То-
иу мн були переконані, що 
жидів м у с к t ь стріќўти 
трагічна доля в Совстах, та-
ка сама, як усі тамошні на-
роди, що хочуть плекати 
власні національні ідеали, за 
винятком ляше одного росій-
сьКого Ќвроду, що знайшов 
можливості плекати свої пат-
ріотнчні ідеали також в со-
вєтському виданні (культ 
предків від Івана Грізного до 
Петра Великого, скріплю-
вання російської культури 
коштом культур всіх інших 
народів, піднесення до небу-
валих висот велокодержав-
няцької потуги Росії). Тепе-
рішня антисемітська хвиля 
червоних тоталітаристів є 
отже явищем логічним, хоч 
для жндів трагічним. Ко-
ристь з неї для жидів і всьо-
го світу та, що ще чіткіше 
ділить людськість на два та-
борн і ще краще та легше 
вможливлює всім ворогам 
Совстів співпрацю із жида-
ми. Жиди в підсовстському 
ярмі с ќќні в тому самому 
положенні, в якому були і є 
ми, уќраѓнці. 

і ЃЃРОС:—)О( х х ^o^—-^сх ^o^ 
Вол. Дорошенко 

ЮВІЛЕЙНИЙ 

4 АЛЬМАНАХ „СВОБОДИ" 
o^zzзoc=^oc=^o^ 

Я давно збирався поділи-
тися з читачами своїми вра-
женнямн від ювілейного 
Альманаху „Свободи", сќо-
ро тільки його одержав. Не 
для реклями, бо він реклами 

Ю` Ю̂  fOC=y) новќі речі до спеціяльного і До другого відділу я від-
о огляду, займуся покищо цн- ‚ніс би статті й розвідки, що 
л ми останніми. з нагоди ювілею найстаршо-

Це передовсім „За шістде- го під цю пору українського 
сит років" Вол. Лотоцмсого, щоденника, трактують про 

11 одного з колишніх редакто- інші пресові органи. Ось ці 
Џ рів „Свободи", що малюс статті — (вичисляю їх теж 
о повстання й розвиток „Сво-іза порядком їх уміщення) 
П боди" на тлі розвитку З Д А ) І ) Д-р Степан Барак, „Сво-

X—-'й української преси в Гали- ‚бода" і „ДЬто" та їх роли", в 
(1) чині. Автор ѓзгадує ті давні `якій шановний автор, кинув-

роки життя „Свободи", коли ,шн спочатку ретроспектив-
це статті присвячені виключ- він прибув до ЗДА, й кін-і ний погляд на історію ук-
но ювілею лСвободи" — іс- Ічнть характеристикою ваги раїнської преси, докладно 
торії нашого репрезентатнв- часопису в житті української і з'ясовує історію й значення 
ного й керівного часопису на іміграції в Америці. Далі йде першого щоденника на Ук-
американському ґрунті. Вони'стаття (вичисляю за поряд-іраїні, що відоѓрав таку .виз-
трактують про розвиток його ком уміщення в Альманаху) І начну ролу в житті західньої 

не потребує й без ніякої рек-іта з'ясовують його вагу в С. Шумейка „Український віткн нашого народу, на-
лямн майже ввесь розійшов- житті української іміграції в тижневик" — яка коротко сильно припиненого москов-
ся, а задля його непромина- ЗДА. Це основна, фундамен- .розповідає про англомовне І ськии окупантом. Ці сторін-
ючого значення, бо це не,тальна частина Альманаху, число „Свободи"; Л. Луцева, кн безумовно будуть цікаві 
звичайний собі календар із яка сама вже оправдує всякі („Література в перших річ- й корисні для читачів, не-
читанкою для розваги н наў- іќ о м п л ім є нти на адресу никах „Свободи" — про пое-'ознайомлених із діями укра-

лсн, а справжній вклад в на- j книжки й її редакції. Сюди зію й прозу, що їх містила їнської преси на батьківщині, 
шу історичну літературу. Ні відносяться в першу чергу („Свобода'' в pp. 1893-1896. з На „Свободі" д-р Баран мало 
один дослідник життя укра-j статті д-р Л. Мишугн, „Шіст-( численними зразками вір-
їнської іміграції в ЗДА не десятріччя „Свободи"; Д. Ѓа- шів; В. Чапленко, про „Не-
зможе обійтися без цієї юві- 'личина „Свобода" й УИС``; дЬтьяе видання „Свободи", 
легшої пам'ятки. Я з вели- А. Драгана „Свобода" в мн- яке недавно перестало появ- мовна преса в Америці", 
ким зацікавленням перечи- }ну лому н сучасному" та о.'лятися, врешті спогади дов-
тав книжку буквально за II. Понятишина „Українська голітнього працівника дру` 
два вечорі. А тепер, беручи-І справа в Америці". З ними карні „Свободи" — С. Глад-
ся писати про неї, ще раз ! лучиться низка інших, що 'кого, „Півстоліття за лінотн-
уважно її перечитав. Ітак чи так їх доповняють Іпом" та С. Федева, „У дру- Г(німецька 1732, французька 

Складається Альманах із 'дрібнішими причинками до карні „Свободи" — про пра- 1789, еспанська 1835, нор-
37 статтен. які можна поді- Історії „Свободи'. Полиша- )цю в друкарні та експедиції 
лити на три ЕІДДІЛИ. Один `ючн згадані вище чотири ос- часопису. 

спиняється, знаючи, що про 
неї вичерпні статті дасть її 
редакція. 2) Я. Чиж, „Чужо-

на основі урядових джерел 
автор коротко інформує про 
чужомовні органи преси в 
ЗДА за часом їх повстання 

везька 1847 аж до грецької 
в 1894 p.; українська „Аме-

Ірика" — перша, а не тепе-
рішня, що виходить у Фи-
ладелфії — 1886 p.), подає 
виказ кількости періодќќів 
кожної' народностевої групи 
та їх тираж. За офіціяльни-
ми даними для 1952 р. укра-
Тнська преса стоїть на 9-му 
місці (35 органів), зараз за 
литовською. На першому 
місці стоїть еспанська (138). 
Щодо накладу аж на 18-му 
місці (74,804), тоді, як росій-
ська з своїми 19 органами 
стоїть щодо тиражу на 1б-му 
місці (87,741). Це мабуть то-
му, що до російської преси 
зачислено в урядовій статнс-

(TH4i й „Карпаторуську" з ЇЇ 
12 органамн. Наприкінці сво-
сї цікавої інформації автор 
подає виказ української пре-
си в ЗДА за минулий рік, 
але всього 24 назви замість 
35. Дійсні цифри далеко 
відбігають від урядових. Біб-
ліотека НТШ одержувала в 
1952 р. різних українських 
66 органів, видаваних у 
ЗДА, в тім 27 друкованих 
українською та 5 — аяглій-
ською мовами, не рахуючи 

'значного числа циклостиле-
,вих бюлетенів українською Й 
англійською мовами, що оче-

j видно не ввійшли до урядо-
вого виказу; 3) Д-. М. Чуба-
тиЙ, „Українська англомовна 

інформаційна служба" — ін-
формує — не зовсім повно 
— про українські інформа-
цінні часописи, видавані ан-
глійською мовою, які під цю 
пору виходять в Америці й 
Бвропі; 4) Вол. Душник, 
„Американська преса та Ук-
раїна" г - дас низку інфор-
мацій про те, як українська 
проблема здобувала собі пра-
во громадянства на сторін-
ках американської преси. На 
жаль — стаття мас занадто 
загальний характер, мало 
насичена фактичними мате-
ріялом; 5) „Данило Лоиан, 
„Українська преса в Канаді" 
інформує про сучасний і мн-
нулнй стан каиадійсько-ук-
раїнської преси. Це найнові-
шнн із усіх показників кана-
дійсько - української преси, 
які досі появилися, але на 
жаль не позбавлений чима-
лих прогалин. У відділі су-
часної преси бракує оцих ви-
дань: Вісник Інституту дос-
лідів Волині; Вісігпк україн-
ських революційних демо-
кратів; Голос правди; Жязиь 
верьі (рос.-укр. часопис); 
Зоріння нової Доби; Карпат-
еька Січ; Молодь України; 
На варті; Світло і голос 
правди; Слово; Сторож; Віс-
ннк присутиости Хрнета; 
Українське Пресове Бюро 

(бюлетень ), Христнянський 
Вісник та ін., поминаючи 
різні бюлетені та шкільні 
часописи. В рубриці видань, 
що тепер уже не виходять, 
пропущено: Багатство Духо-
ве (1947-1949); Вільна Ку-
бань (1949-50); Віра 1 наў-
ќа (1947-1949); Свангельсь-
кик Поклхк (1946-48); Жи-
ве Слово; Точило та ін. Де-
які інформації автора невір-
ні: „Культура І бсвіта" та 
^Іемківщина" не перестали 
виходити; „Розбудова дер-
жавн" почала в Канаді вихо-
дитн з 1950 p., а не з 1949. 
Та не зважаючи ќа згадані 
прогалини не можна не по-
дякувати авторові за його 
працю, яка значно улеѓтить 
студії над історією українсь-
кої преси в Канаді; 6) Ва-
еиль Мудрак „Українські за-
кордонкі кореспондентќ" вн-
чнсляс тільки кореспондентів 
„Діла" і то лишень новішого 
часу; 7) Лев Левќки „Пре-
ооаа квартира УОС" — жн-
во оповідає про заснування 
й працю пресової кватярн 
Українських Січовах Стріль-
ців, але Ке подав жодної наз-
вя стрілецьких органів, нрім 
журналу „Шляхи", що вихо-
див за ред. Федя Федорцева. 
8) Б. Базилеаяч — „Наша 
Зоря" — короткий, але зміс-

неросійських совстських „рес-
публік", однак Росія мала 
прохарчування коштом по-
неволених 'народів. Ціль гру-
зина — Сталіна була^-давшн 
певні вигоди росіянам, біль-
ше прнв'язатя їх до комуніс-
тичного режиму. 

Ще більше цей російський 
націоналістичний курс Ста-
ліна виявився за П світової 
війни і по війні. Сталін зве-
лів себе ' прославляти як 
„надлюдину". Але також ро-
сінський народ став „наро-
дом-богом": все в світі „пер-
ші" вигадали росіяни — від 
самовару до' парової машини, 
літаків 1і" електрики!" А-—' "^ 

По смерти Сталіна - ця н`о-
та російського націоналізму 
ще збільшилася. В промовах 
м о с к о в с ь к и х наслідннків 
Сталіна чуєте заклики до 
„національн'ої сдности", до 
„зміцнення армії" і т. д. Про 
світову революцію і подібне 
вже не згадують. Сталін пі-
шов у могилу як той, що 
з н а ц іоналізупав, зросійіцив 
комунізм. Він обернув ідею 
„Світової революції", в яку 
Вірив Ленін, у Московську 
імперію. _На `ділі Сталін хо-
тів розширити владу Москви, 
силами свосї армії, на цілий 
світ. Окупація світу Москов-
щнною мала б назву „світо-
вої революції". 

К. О. 
г-^ 

„ОДИН З П'ЯТНАДЦЯТИ 
МІЛЬИОІПВ" 

Про цю книжку Миколи 
Приходька. -врдану англійсь-
юю мовою видавництвом 
Литл-Бравну .було вже чнна-
іо критичних оцінок в ЗДА 
та Канаді, я'кі віднеслися ду-
ке прихильно до цеї нової 
лраці автора про совстське 
пекло. Тепер появилася в Ню 
Лідер (з 16-березня) ще одна 
критика, яку написав Г. С. 
Волфі, а в якій він підкрес-
люс щирість ї простоту опові-
дання автора, що сам був од-
ним із 15 мільйонів кремлів-
ЇЬКИХ робітііиків-рабів, засла-
них на примусову працю. 
Простота оповідання, пише 
критик, впе`вняє читача в пра-
вднвості тогЬ всього, що яв-
тор передає з переживань в 
таборах кахрржної праці, які 
цілковито подібні до того, що 
описує Гелмут М. Фелінґ в 
книжці „Одна велика тюрма", 
яка щойно появилась друком 
як перекладе німецької мови. 

товний спогад про часопис 
вояків Арфї УНР інтеряока-
нкх в польських таборах 
Ланцут та"' Стршалкув у 
1920-21 рр.ч 9) Лев Шамкоа-
еький — „ПІдпІльКа прега 
України" - І докладний ог-
ляд підпільмої преси УГВР 
ЎПА й ОУНСр) за pp. 1944-
47. але осрлькн неловяин, 
Що в ньому -̂гяе вважаючи на 
його заголрвок, читач не 
знайде ніб?щого слова про 
пресу волинської Народної 
Армії отамана Бульбн-Боров-
ця. ‚.` . 

(Продовження буде) . 
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... БАТЬКИ І ДІТИ 
Кожна стаття, промова, ко-1 безліч його вояків, в якій на -

Жний виступ нашої нової ho- род склав Непосильні жерт-
невідкличло почкна- ви. Смерть його змусила 

сться або кінчається поќли-
канням на гідні наслідуван-
ня звичаї американського 
політично - суспільного жит-
тя. Ці приклади, дійсно, пов-
чальні. Варто" тфигадатн хоч 
би недавню теплу зустріч, 
яку влаштували в Вашинґ-
тоні- Стівенсояові теж і рес-
публікнанці, шоб зрозуміти, 
яку силу творять, вроджена 
американцям, "взаемопошана, 
ця, в спільнотному житті — 
вишукана уважливість, що 
колись була прикметою доб-
рого диплом'ата й що її без-
поворотно знесли звичаї, за-
проваджені большевнками 

^вернути світову увагу на 
боротьбу України та на дЦ 
ЎПА. 

Вояки ЎПА скромною ака-
демісю вшанували т р е т ю 
річницю ` загибелі свого ко-
мандира. Вояки ці ще недав-
йо тримали а руках зброю і 
змагалися в безнадійній на 
успіх боротьбі. 

Цю боротьбу можуть полі-
тики оцінювати по-різному, 
її ` можна засуджувати, як 
зайву і передчасну. Але її не 
можна не визнати. І не мож-
на не визнати геройства тих. 
Що загинули у ній, ставши 
прямим пересмником ўкраїн 

Взасмопошаною ми не грі-.ської зброї попередніх поко 
шнмо. Добоі „версальські" лінь. Тож зрозуміло, що при 
звичаї нашого культурного (сутність ветеранів тієї зброї 
вороду, що особливо відбн- на академії була більш, як 
валися в побиті` вашого се-
лянства, переходять до спо-
гадів і про ці"справн люблять 
говорити батьки, коли повча-
ють звичаю своїх дітей. 

‚Діти", як звичайно діти, 
не легко піддаються повчан-
ням старших. 'Це дуже сум-
но, але це природно. І коли 
молодь йде своїм радидаль-
нішнм шляхом, то це не тіль-
кн доля нашого суспільства, 
але й суспільств майже ко-

необхідиа 
Проте їх не було. Не хо-

четься вірити, що тому, що 
ідеологія ЎПА не відповідає 
їхнім політичним поглядам. 
Вірніше — "забули прийти. 
Але тим „забули", виявили 
очерствіння батьків до справ 
дітей. Молодь, на жаль, не 
відчула неприсутності стар-
ших. Але відчули ті, що яду-
чи яа академію уявляли, що 
в першому — порожньому — 

З ЖИТТЯ ГРОМАД і ОРГАНІЗАЦІЙ 

жного народе% .‚.Дітям" зро- j ряді крісел побачуть тих, ге-
зуміти ‚‚батьків'", які боро- нералів, полковників, сотни-
нять неперехідних вартостей,' ків і вояків, що колись були 

Ню Йорќ, Н. Й. 
Виступ В. А. Долонна. 

28. лютого ц. p., прибулий 
з Европи лідер Союзу земель 
Соборної України, В. Доленко 
виголосив доповідь про „По-
бутовий стан та громадську 
й політичну діяльність укра-
їнськоі еміграцдї в Німеччині' 

В простих, яскравих бар-
вах доповідач поділився умо-
винами життя залишенців в 
Німеччині. „Якщо неможна 
вивезти наших братів-ски-
тальців за океан,- казав вів,-
то ми мусимо вимагати хоч 
Переселення їх з-під совстсь-
кого кордону. Тисячі наших 
земляків.якщо попадуть в ру-
ки большеввкам, будуть не 
тільки знищені, але під торту-
рами внкор.істані пропаган-
дявно на шкоду нам і вільно-
му світові. 

В. А. Доленко, нав'язуючи 
до пекучих українських про-
блем сьогодні, зупинився да-
лі над неприємним явищем 
еміграції, — зміною прізвищ, 
закликаючи еміграцію по-
вбавлятися жахливої спад-
щини років 1945—46. 

За час його перебування 
в Америці, прийшлося неод-
норазово виясняти це питан-
ня в зацікавлених колах. 

В короткому огляді полі-
тичного життя українців в 
Німеччині, Доленко з присм 

не легко, _ - - ф прнходитУ4 w a ж бавумао^яоробр^ УідДеив стверджує факт його 
`стнвізації. 
Щодо Союзу Земель, то ор-

пізніше, або й, ніколи не при-J поляглий Шухевич, зброю І а 
ходить, залежн'о від темпе- яких підхопила його УТІА. і 
раменту нації, г`ш економічних І Ряд порожніх крісел був 
обставин і пр'літичннх по- Д о к о р о м усьому вашому 
дій. '' І „старшому" громадянству. У 

Обставини, як{ б сприяли j ^ с о к ^ т о л е Р а н , ? о м у J_ Й"??" 
взасмозближенню різних по-
колінь. у нас дадто неспри-
ятливі. ІсторичнД події пере-
креслюють кожну можлн-
вість поглянути ‚‚в минуле і 
холодно зважити свої помил-
кн і свої успіхи. Зовнішня 
сила нівечить кожне — доб-
ре чи зле — зусилля і стар-
шнх і молодших поколінь. 
Якщо всі програли, то кож-

лому до вибачливости і вза-
смопошани американському 
громадянстві цього не могло б 
статися. Бо там вояк добачив 
би у іншому, поляглому ге-
роові, насамперед брата по 

політична коньюнктура на 
нашому боці і тільки від 
степені зрілости, організова-
яости, зали жить наше май-
бутиє. 

Присутні члени місцевого 
осередку та гості дякували 
за цікаву доповідь гучними 
оплесками. 

Кузьменко. 

Дітройт, Міш. 
35-ліття жіночих організацій 

Українські З д о є н і Жіночі 
Організації Дітройтў, Гемт-
ремку і околиці відсвяткува-
ли 35-літню річницю своєї 
діяльності!, величавим Юві-
лейним Концертом дня 8 лю-
того ц. р. в Українськім На-
роднім Домі. 

Публіка виповнила велику 
залю; п. Ольга Дубрівна-
Соловій започаткувала кон-
церт американським гимном. 
Свято відкрила заступниця 
голови п. Катерина Хомяк, 
закликаючи присутніх, щоби 
вставанням з місць вшанува-
ли пам'ять всіх членок, які, 
відійшли на протязі 35 літ. 
Хор ООЧСУ під керівяицт-
ЂОМ п. Ярослава Фнлипова 
-відспівав ряд нових пісень. 
Публіка рясними оплесками 
нагородила їх. Дует наймо-г 
лодшігх співаків Галини і Я-
реми Цісарўќів випав гарно. 
Сольо-співи пані Стефанії 
Цимбаліст і п. Дмитра Ата-
манця при акомпаніяменті п. 
Галі Цимбаліст - Мічель 

З ЛІТЕРАТУРНО - МИО-
ТЕЦЬКОГО ЌЛЮБУ 

Літературно - Мистецький 
Ќлюб у Ню Иорку повідом-
ляс, що в п'ятницю, 20 бе-
резня, в год. 7.30 вечером 
відбудеться вечір, рисвяче-
ннн творчості мистця Олекси 
Грищенка — з нагоди йо-
го 70-річчя. На вечорі будуть 
показані французькі ' моно-
графії про його творчість і 
видання українські. 

Виставка творів Грищенка 
буде відкрита в неділю 22-го 
березня в год. 11 рано в при-
міщеннях Ќлюбу при 149 
2-га евеню. 

щить всі духові перепони, я- В
т
 У , ; . ‚ Н а ц і о н а л ь н и й 

кого б характеру вони не бў- Ц е н т Р J, відродилася знову 
ли. Вояцька дружба - най- " ч а с німецько, окупації в 
міцніша, вояцькі пережнван- Харкові під назвою Органі-

ном7можнаГ""закннути- "хио-І"я тривалі. Вояки навіть во- g g g f Українська Гррмадсь-
ність поступовань, бо лише' Р 0 ^ . а Р ш и зустрічаються, . . _ „ . , „ 

з братнім стиском долоні в Вийшовши на еміграцію, 
той час, коли політики ще'провідні члени в 1947 році 

створили Союз Земель Со-
„переможців не судять". 

Тому нам особливо тяжко 
наблизитись до американсь-
кого рівня само- і взасмопо-
шани. Довести числами, які 
заслуги . для - економічного 
добробуту, політичної сили і. 
загальную, wflrny ^ Щ І ^ ^ ^ 
масЃта чи temaViiaprw. та чи{101 "f Оули, вони були не во-
інша ідея, ми,не можемо. ЯЧЬКІ І и т^ба б У Л 0 ^ P 6 6 0 " 

Але мВ можемо навчитись'Р 0 " задл.я:_пр_ик^іа^ _мо.ло: 
добачити поступ', в кожному Д и м , щ^ 
щирому зусиллі на добро н а - ' б а т ь к и 

довго плекають взаємні крив-
ди. 

Багато могло бути причин, 
чому не з'явились „батьки" 

вояки вшанувати Чуп-

роду і шанувати, кожне таке 
зусилля. А спромогтися на 
таке шанування, як мудрі-
шим, як досвідченішим, лег-
ше батькам, а не дітям. Діти 
навчатимуться ‚насамперед з 
живого прикладу і приклад 
цей повинен Ѓіўти. 

І тут доводиться, ствердити, 
що „батьки" не внкористову-
ють сили прикладу, навпаки, 
часто роблять те, що ніко-
ли б не зробили, батьки ін-
шого народу'. Прикладів мо-
жна призбирати багато, але 
досить пригадати хо би та-
кий. Недавно 'в Ню Иорку 
Об'єднання амернкансько-ук-
раїнських організацій влаш-
тупало академію на пошану 
ген. Чупринки - Шухевича, 
що загинув три роки тому в 
боротьбі з большевнками. 
Смерть Шухевича, безпереч-
но лицарська - смерть, остан-
ні роки його життя — це не-
перервиа збройна боротьба з 
окупантом, в якій полягло 

дим, що його повинні давати 

Л. Печииська. 

борної України, як завер-
шекня минулого періоду. 

Сьогоднішні часи, — за-
кінчуючн казав В. А. Долен-
ко — с для нашого народу 
знову гчвІамн' Калќи та Пе-
реяславського договору, ко-
ли рішилася доля нашого 
краю на сотні років. 

Після століть ворожого 
наставлення в світі, сьогодні 

ШКІЛЬНИЙ З'ЇЗД В НЮ ЙОРЌУ 
В днях 14. і 15. березня фінансові (д-р В. Калина) і 

І Новина! : Нюарк, Н. Дж.І Новина! і 
; Субота, 2 1 . березня 1953, год. 6. ввечорі, і і 
і в домівці б. Вояків, 9 БолМонт Еве., Нюарк, Н. Д ж . І 

„ЙІИВА ГАЗЕТА" (ч. 2 ) 
; з участю пррф. д-р Миколи Шлемкевича, д-р В о - ! 

;; лоднмира Цомаринського, д-р Івана Лисяіса—^Руд- ! 
: нндького, іі.( Миколи Пднеділка та інших. 

ВСТУП 50 Ц Е Н Т І В . 
Всіх Громадян нашого Осередку запрошує на -ї 

цю імпрезу -:-
"' Союз Українських Національних 

Демократів ( С У Н Д ) 
відділ у Нюарку. j ! 
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ганізація, помнмо внутріш-1 „ублГка нагородила доиго-
ньоч)рганізаційних проблем, J тривалими оплесками. Звіт з 
провела багато праці на зов- діЯЛЬностн здала п. Ірина 
нішньому відтинку. Беручи козаченко, подаючи иорот-
початки з славної в 20-тнх к и й розвій жіночих організа-
роках на Великій Україні ц і н ^л 1 9 1 8 р, п о нянішнгй 
організації „Шістка", о р г а - : д е н ь Н а п р о т Я з і 35-літньої 
нізація Союз Земель Собор- j діяльносте жертвувало понад 

..„ н о ї Украши. через „Мужичу і 2 0 о тисяч долярів яа народні 
зброї А вояцька дружба ни- j J J ^ ? ? вироках ^ 9 2 2 - 2 3 ^ „С-1 потреби, місцеві і рідного 

краю. Радна міста Дітройтў 
п. Маруся Век в свойому 
глибоко обдуманому рефе-
раті навела ті всі причини, 
що започаткували українсь-
кий жіночий рух в Америці. 
Бесідниця сказала, що зрив 
українського народу до сво-
його державного життя на 
рідних землях, спонукав ук-
раїнське жіноцтво в Америці 
творити свої організації та 
по своїй можності допомага-
ти розвиткові місцевого І за-
гального українського жит-
тя. Реферату' цього публіка 
слухала з надзвичайною у-
вагою. Артистка-рецитаторка 
Катерина Кривуцька віддала 
поему Т. Шевченка „Катери-
ну" з тонким і глибоким від-
чуттям. Артист-соліст Зай-
ферт відспівав гарно кілька 
пісень і арію з опери „Тос-
ка" при акомпаніяменті п. О. 
Дубрівної - Соловії- Збірку 
проголосила п. К. Хомяк і 
закликала присутніх до щед-
рих датків, тому, що цілий 
дохід з концерту призначе-
ний на видання історії про 
35-літну працю українського 
жіноцтва Дітройтў. Секре-
тарка відчитала надіслані 
привіти від голови СФУЖО 
п. Олени Кисіленської і п. 
Ірини Павли ковської, окрім 
того були ще привіти від Ук-
раїнського Лікарського Тов. 
в Дітройті і Української Гет-
манської Організації в Аме-
риці. На закінчення програ-
ми п. Стефанія Квятковська 
згадала про велику працю 
старших іміґранток, заклика-
ла нових, щоби вступали в 
жіночі організації і спільни-
ми силами причинялися до 
їх розвою. 

Національним гимном за-
кінчено свято. Чистого до-
ходу було $1,014.00. На це 
зложилася збірка на залі 
$488.00, а решту дали оголо-
шеиня і побажання до Кон-
цертової програми. Завдяки 
невтомній праці п. Катерини 
Хомяк, п. Ірини Козаченко 
й інших комітетових, Ювілей 
мав повний моральний і ма-
теріяльний успіх. 

С. 3 . 

1953 р. відбувся старанням 
Українського К о н ґресового 
Комітету „Шкільний З'їзд" в 
Ню Иорку. 13 осередків, що 
ведуть курси українознавст-
ва прислали 21 делегатів, які 
із біля 10 гостями взяли у-
часть у дводневних нарадах. 
Були заступлені організації 
та товариства, чи установи з 
місцевостей: Балтимор, Ші-
каґо, Клівленд, Дітройт, Гле-
стонбери, Гартфорд, Гепстед, 
Ню Гейвен, Ню Иорк, Фила-
делфія, Ионкерс. 

С т а р а н н о підготований 
З'їзд пройшов ділово у това-
риській атмосфері. Чотири 
реферати: ідеологічного ха-
рактеру (мґр. І. Городець-
кий), організаційного (мґр. 
Б. Романенчук), про справи 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ СВЯТОЧ-
НИХ ПОБАЖАНЬ В „СВОБОДІ" 

Адміністрація „Свободи" повідомляє, що йдучи на 
зустріч загальним побажанням, вона й в цьому році прн-
шачнть окремі шпальти збільшеного великодиого числа на 
оголошення 'традиційних святочних привітів і побажань. 
Ціна оголошення залишається така сама, як і в поперед-
чіх роках: 2 долярн за 5 рядЌів, та більше, відповідно до 
величини оголошення. Треба сподіватися, що загал На-
шого громадянства використав цю` нагоду, щоби передати 
свої традиційні' побажання та дати про себе О - І Т З СВОЇМ 
рідним, приятелям і знайомим навіть в найдальших заку-
гинах світу, куди навряд чи звичайна пошта занесла б 
гаку вістку. Великий тираж „Свободи" та відповідний 
шіст збільшеного святочного числа надають таким поба-
жанням окремої вартости і значення. ЗголОшення святоч-
пих побюкяян;'разом з грошевою оплатою, можна надся-
лати найпізніше до 31-го березня ц. р. 

її і ні " ь , ; " ' " " " ' " " 

видавничі (мґр. Б. Романен-
чук) започаткували широку, 
річеву та вичерпну дискусію, 
що стояла на високому рівні 
й стала дуже цінною у своїх 
підсумках. Всебічно висвіт-
лено проблеми, що виросли 
на новому грунті, проаналі-
зовано напрям розвитку ук-
раїнознавчих шкіл та курсів 
та схоплено у заплановані 
рямці зміст одноцілого підхо-
ду до тих справ. 

У. висліді створено Шкіль-
ну Раду, що до неї ввійшли 
по одному делегатові із усіх 
осередків із запрошеними 
визначними педагогами й ді-
ячамн як інсп. В. Данили-
шнн, д-р М. Дольницькнй, 
д-р Н. Гірняк, проф. В. Ра-
дзикевич, інсп. д-р М. Тер-
лецькнй, проф. Ждан, проф. 
О. Цісик та інж. Березовсь-
кий. До Управи (Екзекути-
ви) Шкільної Ради вибрані: 
д-р Едвард Жарськнй, голо-
ва і члени: проф. Волод. Ло-
тоцький, проф. М. Лисогір, 
д-р В. Калина, м.р. Б. Рома-
ненчук. На візитаторів за-
прошено: д-р Н. Гірняка й 
інсп. Л. Ясінчука. а на по-
чесних членів Управи п. Т. 
Каськова. 

З'їздом проводив справно 
д-р В. Калина з Ню Иорку, 
секретарював дир. І. Сточан-
ський з ДІтроиту. 

Український- Народнќа Союз, 
яќка нараховує тепер уже по 
над вв тисяч членів, с такою 
передовою народною устало-
воіо американських І каяадія-
ськнх українців, в списку член-
ства якої не повнийо забраќну-
ѓн теж І Вашого Імені. Бо нале-
жатн до У. Я. Союзу значить 
належати до нього свідомого та 
ідейного загалу, який творить 
І веде типе громадське ЖИТТЯ 

родніх танків, ЯКИЙ зоргані-
зував і провадив І. Заболоць-
-кий при 20 Відділі О.Д.В.У. 
в Рачестері в минул. році, а 
який відбувся дня 6 грудня 
1952 р. в залі гр. кат. церкви 
св. Посафата. 

Про цеп пописовий BHtTyn 
слід дещо сказати. Заля була 
-вчасно битком (вийнятково) 
заповнена публікою, що свід-
чить про велике заінтересо-
вання громадянства цісю ді-
лянкою українського мистец-
тва. Велика програма того ве-
чора складалаія аж з 18 то-
чок, з чого 15 точок самих 
танків (зберних і сольових). 
В пописі взяло участь 40 уч-
нів-дітен у віці від 5 до 15 літ. 
Сцена ледво містила усіх ді-
тей у збірних танках і ця об-
ставина дещо тамувала їхні 
рухи, однак жива картина діт-
вори у гарних барвистих ук-
раїнськнх Ітроях робила лю-
бе враження великої китиці 
пестрих квітів, якими колише 
буйний вітер. 

Годі писати на цьому місці 
про кожну точку окремо, бо 
це заброло б багато місця. То-
му ограннчемося до загальних 
вражень, поодиноких фраґ-
ментів ва висновків. 
- Композиція хороводів у 
збірних танках була багата б 
змістова та виконана задовіль-
но, помимо, що часто браку-
вало ритму з музикою, бо уч-
ні не мали змоги на лекціях 
вправляти з музикою. 

Технічно добре було вико-
нано групові танки, а вже зі 
захопленням публіка нагоро-
днла гучними оплесками 
квартет хлопчиків, які дуже 
гарно виконали „Залорожсь-
кий Герць", а так само тріо, 
яке виконало „Чумонок"„ 
Очам'не вірилося, що це ді-
ти гуляють. 

Помнмо так скромної науки, 
на сцені можна було поміти-
ти виїмкові здібності у деяких 
дітей. У збірнім танку „Жура-
вель" 5-літня дівчинка Л. Грн-
цуляк, кружляючи і махаючи 
ручками свобідно і в ритмі 
М'узики, справді робила вра-
ж'ення пташки, що кружляс 
в повітряних просторах.. А 
вже великий талант і здібність 
виказав (у Btix танках) 8-літ-
ний хлопчик Богдан Лялька, 
ч так само технічні здібності 
виказала 10-літня Оксана 
Кричуќ, хоча танцювала чо-
мусь зі сумним лцчком. 

Склад оркестри, яка при-
гравала до танків, був (ін-
струментально) невід по в і д-
ний, а до того грали до кіль-
кох танків одну й ту taMy ме-
льодію, повторяючи заледве 
кілька тактів, все те саме, що 
було незвичайно монотонне і 
не давало танцюючим живого 
і бадьорого настрою. 

Коресне враження зробив 
рашестерський ансамбль бан-
дуристів, який пригравав (на 
жаль) лише в двох точках і 
тут можна було оцінити, як 
українські народні танки і ук-
раїнські народні інструменти 
взаємно себе доповнюють. 

Усі 40 учнів це діти, (приб-
лнзно) половина давніх емі-
грантів і половина нових. Усі 
вони, за вийнятком кількох, 
не родились на Україні, але 
у різних чужих державах 
двох континентів і хоч Укра-
їяи вони не знають, а поло-
вина з них не володіє україн-
ською мовою, то однак серця 
І душі їх українські і вони 
люблять Україну і все, що ук-
раїнське, бо ту любов вони 
одідичили від своїх дідів і ра-
дідів і ніяка сала не потра-
пить її знищити! Це радісна 
подія на рачестерському те-

Як довідуємося вже в най- рені. що український народ-
ближчнх днях мас відкрити'ний танок об'єднав дітей (а 
п. Іван Заболоцький школу'через них і батьків) давніх і 
українських народніх танків нових імігрантів. без різниці 

Рачестер, Н. Й. 
Плекаймо українське 

мистецтво 

НОШ ВИСТУПИ ХОРУ 
иДУШЄА" 

1. В середу 18 березня о 
год. 8.45 веч. хор дао кон-
церт у Fordham Uhiveraity 
для професорів та студентів 
тогож універсптету. Цей ком-
церт буде надаватися через 
радіостанцію на хвилі 90.7 
FM о год. 8:45 веч. тогож дня. 
В концерті бере участь теж 
оперовий співак-барнтон Ми-
хайло Мінський. Підчас кой-
церту відбудеться 15 хітлнЯ-
не інтерв'ю на теми хору та 
других українських проблем. 

Цей концерт набирає окре-
мого значення, коли взяти під 
увагу, що Fordham University 
це одна із твердинь рус`офіль-
ства в Америці. 

2. В суботу 28 березня хор 
влаштовує концерт у Walton 
Community Center На Бронќе і, 
де виступить зі своєю прогрй-
мою а сареНа, а також в су-
проводі тамошньої симфойіч-
ної оркестри. Хор матиме рід-
`ку нагоду 'й прнсмиість заспі-
вати в с%ттроводі симфонічної 
оркестри такі українські тво-
тяі як „Гнмн Зевесові" — Лм-
сенка та „Хор підзеікних ко-
валів" — Людкевича, до яких 
гаструйеитацію ^іа сіімфоніч-
ну оркестру зробив диригент 
хору О. Микйтюк, а також 
„Хор Паломників" — із рпе-
ри Тантайзер — Вагнера та 
„Хор Ловцїв" із опери Frei-
echueti — BariJepa. 

3. З метою затїснйтн зв'яз-
ки та нав'язати тісну сівпра-
цю з хором „Кобзар" у Фила-
делфії, хор „Думка" внбнра-
сться у підвідНии до хору 
„Кобзар" у Фяладелфії, де 
при цій нагоді влаштовує кон-
церт в суботі' 11 квітня ц. р. в 
тамошньому Town Hali-i при 
співучастн долісМв, піяніста-
віртуоза проф. Вадима Кіпи 
та оперового спївака-барнто-
на Михайла Мінського, що ви-
ступлять в окремих точках 
Великої програми. 

Концерт попередить спіль-
ннй виступ обох хорів, що ВІД-
співають заспіви та обміНя-
ються привітами. 

А. О. 

ТРУДНОЩІ БРАЗІЛІИ-
СЬКОГО ИРОМИСЛУ 

Ріо де Жанейро. — Обме-
ження імпорту до Бразілії, яке' 
мас завдання стримати доля-
рОВИЙ. ДЄФІЦЯТ Н .'И)РЬЇН^ СВрЯг 
чиняс важляві труднощі 'MJC-
цевому промислові. Так, на-
приклад, великі майстерні 
„Дженерал Моторе", що зна-
ходяться в Ріо де Жанейро, 
були змушені звільнити 1,400 
робітників з загального числа 
3,300. Інша велика фабрика 
‚‚Філіпс Радіо" незадовго об-
межить свою діяльність, прИ 
чому 1,100 фахових робітни-
ків стратять працю. Скорочен-
ня праці промислу викликане 
забороною ввозити в країну 
з-за кордону багато необхід-
них для промислу частин та 
матеріалу. У подібно тяжко-
му положеЌні опинились малі 
фабрики і майстерні, що пере-
роблялн чи монтували Імпор-
товані матеріялп й частини. 
Побільшене безробіття вміло 
використовують комуністи, 
які закидають бразілійському 
урядові впровадження імпері-
ялістичної економічної політи-
кн, що вдаряє насамперед по 
робітничій клясі. 

З пожовклих -Aacmrne 
І і 

ЩО ПЙСАЛЛ ХВОВОДА" 
SO РОПЗВ ГОВЇУ 

(За Час від 5 до І ђ березня 1903). 
СВЯТО 'ВАШИНГТОНА В ОЛИФА!ЃТІ 

Дня 22 лютб?чї ввечір відбувся в ОлИфанті ови-
точнин мітінґ в честь Юрія Вашингтона. У гарно пря-
стросній залі української школн виднів на 'сцені Образ 
Вашингтона, прибраний у квіти й американськ'ий пра-
пор. Вступне слово виголосив з жаром о. М. Струтвя-
ськнй, вказуючи на Вашингтона як на першого борця 
за волю. Схожість боротьби, яку провадив англієць з 
роду, Ю. Вашингтон з своїми „братами" англійцями, 
хай послужить доказом усім тим, що розпинаються за 
єдність з „всерусским царем" і його прислужниками, 
що хоч би і рідний брат посягнув по волю, треба з ним 
вести боротьбу аж до загину... Бажане, щоб усі укра-
їнці засвоїли собі думки найпершого в світі „бунтаря" 
та, щоб у нас появився чоловік тої міри й характеру, 
що Вашингтон, закінчив промовець своє слово. Нарід, 
що заповнив по береги залю, слухав промови з запер-
тим віддихом. Після того пішли співи хорів, декляма-
ції і дуети, що іх прегарно виконав хор під керівництвом 
Михайла Паздріл. Святочний вечір закінчився відспі-
ванням гимнів „Ще не вмерла" і „Не пора" і інших 
пісень і так мітінґ перемінився в патріотичну маиіфес-
тацію. 

У 42 ИЧНІІЦЮ СМЕРТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
-Над Дніпром серед степу стоїть могила, а яа ній 

простий залізний хрест. Його видно здалека. Перехо-
дять попри нього люди, хрестяться, моляться. Ба й з 
далеких сторін приходять сюди, вийдуть на могилу, 
посумують, поплачуть. Відкілля взялася в степу мо-
гила? Чиї кости лежать під зеленою муравою? Хто це 
такий спочиває осьтут, над могутнім Дніпром, неначе б 
того Дніпра і того степу без краю і По смерти боронн-
ти хотів? Спитай малої дитини. а вона тобі скаже: це 
могила найкращого енна України-Русі; тут спочив віч-
ним сном великий мученик за її волю — Тарас Шев-
чеико... Найкращим звеличенням пвм'яти Шевченка 
буде те, коли будемо стояти при тому самому прапорі, 
що Він. Працюймо, щоб „у своїй хаті була своя прав-
да і сила і воля". 

НОВИНКИ 
Поминальні богослуження за о. А. Бончевського, 

американсько - українського священика і народного 
Діяча, 'відбуваються в ріднім краю, як сповіщають та-
мошні газети. Службу Божу відправили в духовній 
семтнарії у Львові старанням питомців, а кілька днів 
пізніше відправив богослуження о. Данило Танячке-
вяч. Заупокійну Вогослужбу відправлено теж у Варя-
жі, повіту Сокаль, де небіжчик був колись сотрудни-
ком і почав свою працю та боротьбу за народні права. 

Коло Куритиби, в Бразилії, вбили бразилійці га-
лицького емігранта, Івана Москву, з пімстн. Небіжчик 
осиротив семеро дітей. 

Жертвою морозу у Фиш Ќрік, в Манітобі, в Кана-
ді, впав українець Іван Мнхайлюк. -Він замерз на 
смерть, коли вертався з міста. Полишив двох жонатих 
синів і п'ятеро дрібних дітей та жінку. Був родом з 
Чернятииа, повіту Городенка, в Галичині. 
. Помер о. Ишіомай Швреислій, rp. ttmrott.^vawaam 

в Глобвіл, у стейті Колорадо. Він походив з Угорської 
'Русй. — В ОлИфаиті помер звісний українцям погреб-
ннк Данило Сипла, в 42 році життя. 

— З початком місяця березня, признали в суді в 
Скрентоні українця, д-ра Юліяна Чупку, адвокатом на 
повіт Лакаванна. його бюро приміщене в Скоентоні. 

-

Отавайте членами Українського Народного Союзу, 
а тим самим і співласннками чотирнадцяти 

мільйонового Союзового майна! 

W W W W W W W H W f l r t W M r ^ ^ f t W W W V W W W W W W 

в Рачестері, Н. И, 
Це рішення попередив по-

nntoBHH виступ учнів 3-місяч-
ного курсу українських на-

на партійну приналежність і 
без різниці на релігійний об-
ряд. 

Якщо взяти під увагу, що 

ВИ ВЖЕ ЗЛОЖИЛИ і 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДАТОК 

# ІШгнадцятирічинП хло-
пець з Ню Ситі, Н. И.. приз-
нався до замордуваиня двох 
кількарічних дівчаток, що пере-
бували в приюті для недорол-
винених дітей у сусідньому міс-
течку Спрінґ Валі. Убивства до-
конано на еротичному тлі. 

курс українських народніх 
танків тривав заледве 3 міся-
ці (2 лекції тижнево), то на-
лежить підкреслити великий 
успіх першої в цім напрямі 
ІНІЦІАТИВИ І належно оцінити 
знання і працю п. І. Заболоць-
кого. 

І. Заболоцький це скром-
на людина, не жадна ні ма-
теріяльних користей, ні осо-' ф 
бистої слави, але як щирий 
український патріот, який мас 
глибоку свідомість великої 
вартости плекання українсь-
кого народнього мистецтва, с 
відданий цій ідеї і служить 
їй від понад 20 років. 

В. К. 

УКРАгасЬКА СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА ЮО НОРК J1JL 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

Управа Української Студентської Громади в Ню Порќу 
подме до відома всьому членству Громади, що 

В СУБОТУ, 28 Б Е Р Е З Н Я (MARCH) 1953 P., 
ш приміщенні ЛІт?ратурно-Мистеі(ького Ќлюбу в Ню Порќу, 

при 148 — 2 Аве., о год. в веч. відбудуться 
З А Г А Л Ь Н І Р І Ч Н І З Б О Р И 

З НАСТУПНОЮ ПРОГРАМОЮ: 
1. Відкриття. 2. Прийняття правильника й порядку нарад. 
3. Вибір Президії Зборів, і. Віл читання й прийняття прото-
колу останніх Надзвичайних Загальних Зборів. 5. Звіти 
уступаючої Управи. 6. Звіт Контрольної Комісії. 7. Дискусія 
над звітами та ўділення абсолюторіі. 8. Вибір нових керів-
них органів УСТ. 9. Вибір делегатів на 1-ший ї^онгрес 
Українського Студентства ЗДА. 10. ЕвентуаліІ. 11. Закриття. 

Згідно з 17 точкою статуту УСТ, „Загальні Збори" G 
правоснльні. коли члени УСГ були повідомлені два тижні 
наперед, про час. місце я порядок нарад та коли явилось 
'не менгае 2^3 звичайних членів. 

Якщо на Загальні Збори не явиться приписане число 
звичайних членів. Загальні Збори відбуваються одну годи-
ну пізніше, в тому самому приміщенні, з тим самим поряд-
ком нарад. Закликається все Членство взяти участь в 
Загальних Зборах. Управа УСГ 

so 

ВЕЛИКОДНІ НАРТЌИ ї 
Х"Вашим Рідним, Приятелям та Знайомим б у д е ^ 
W радісно отримати від В а с 3D 

g ВЕЛИКОДНІЙ ПРИВІТ g 
на кольоровій артистичній картці з релігійяямисп 
МЛТгГПЯМТТ ТО ПО ІГОПГТІІ в і т п е ї а л і м л ш , „ _ . . „ : „„Л,._..'ЬЬ" 

^чмотивамн та на картці в українському стилі р о б о т и ^ 
ЇѓМ. Анастазісвського, що їх Ви набудете в „ С в о б о д і " . ^ 

SD .^Наближається Великдень, — тож замовляйте в ж е ^ 
^ сьогодні ці 55^ 
g В Е Л И К О Д Н І К А Р Т К И 
5;й ціні по 10 центів кожна. Приймається також r y p - S 
J'TOBi аамовлення 100 штук за 7 дол. Замовлення$м 
U полагоджу сться відворотною поштою. Ю 
О -SVOBODA". Р. О. BOX 348, JERSEY CITY З, N. L Ш 

КУПУЙТЕ УДІЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 
6 НЮ ЙОРЌУ 

Уділи можна набути в таких Товариствах: 
У К Р . Н А Р О Д Н И Й ДІМ, 208 Іст в вул. — Вівт. 7-9; Нед . 11-1 
‚ Л Н І С Т Е Р " , 119 Евеню А — Сер. 7-Ю; Суб. 22-6. 
САМОПОМІЧ, 77 Іст 7 вул. — Щ о д е н н о 4-Я; Иед. 11-2. 
іГРТМЮйДПВДИ, 221 Іст в вул. — Вівт. 5-7; Четв. 5-7; Суб . 12-2 . 
ЛГО.-ІИІЄТ. Ќ Л Ю Б , 149 Д р у г а Евеню — П'ятниця 7:30-9:00. 

==? 



ДЕ СРІБНОЛЕНТИЙ СЯН ПЛИВЕ.. 
Чи що дивного в тому, що 

думка бувших ‚‚перемншляв". 
численних учнів (нць) пере-
миських шкіл, чн постійних 
мешканців Перемишля, що-
раз частіше лине над береги 
Срібнолентого і що вони за-
думалн зробити З'їзд? Таж ті 
сотки і тисячі розсипаних по 
цілому світі перемишлян, 
прожили найкращі літа, лі-
та молодости шкільних років, 
в тім, так гарнім місті, що 
своїм` положенням чн не нан-
краще з усіх міст на наших 
західних землях. А в'язало і 
в'яже усіх ще і славна істо-
рична минувшина того нашо-
го Княжого города, що роби-
ло і робить це місто ще ближ-
чим серцю, місто, що під те-
перішню пору опинилося в 
таких жахливих умовннах`! 

В тім то місті було дві ук-
раїнські школи, що через них 
перейшли тисячі учнів-нць; 
це українська гімназія (хло-
п'яча) і дівочий ліцей, з яки-
ми в'яжеться найбільше спо-
гадів. 

Перемнську гімназію осно-
вано щойно по чотирилітніх 
сеймових боях з поляками в 
1888 році. Спершу була вона 
організаційно зв'язана з 
польською гімназією і щойно 
в 1895 р. стала самостійною. 
Як необхідним було основаќ-
ня школи вказує хоч би ста-
тнетика. Коли в першому ро-
ці число учнів було 46 то 
зросло воно в пініших роках, 
коли гімназія мала всі кля-
си і паралельні відділи, до 
числа 1297 і була тоді вона 
найбільшою з усіх українсь-
кнх гімназій. Вписувалися 
учні не лише з перемиського 
і сусідніх повітів, але і з да-
лекої Лемківщини, (Ліско, 
Коросно), зі західнього Бере-
зівського повіту, з-під Ряше-
ва, а на сході з повітів, що 
межували вже з Львівщиною. 

Всетакн найбільше було уч-
нів з Перемиського повіту, 
число їх дійшло до 341, а зі 
самого міста окремо до 310. 

Одначе не так у високому 
числі учнів була сила і зна-
чення гімназії, але в її над-
звичайно великому виховно-
му, національно-освідомному 
впливові. Цей національний 
її дух передавався учням, а 
через них їхнім батькам, а 
це в часах ще слабого нашо-
го організованого життя, бу-
ло дуже важним. А якщо йде 
про виховний вплив школи 
на молодь, то тут найважли-
вішим чинником с все інди-
відуальвість учителя, його 
сильна особовість, і цього не 
заступить ніяка педагогія чи 
методика. І саме Перемишль 
мав щастя, що першим ди-
ректором став один з найвнз-
начніших педагогів того часу, 

ченка. Учні улаштовували їх 
з незвичайним пієтизмом, а 
батьки захоплювалися висту-
пами своїх синів, і освідомлю-
валися. Так ті впливи школи 
через дітей переносилися на 
місто, на повіт і-ціЯу область. 
В 1907 році, в часі перших 
загальних виборів до парля-
менту, Перемвщина вже внб-
рала свого посла. Була в то-
му велика заслуга і дуже ді-
яльного перемиського грома-
дянства, де провід був теж 
переважно в руках учителів 
гімназії, але першу освідомну 
працю по селах, ініціативу до 
оснуванвя читалень Просвіти, 
вели учні, вони вели і даль-
шу працю в читальнях, вн-
голошували відчитн, помага-
ля у театр, виставах, підучу-
валн хори і т. п. так, що ці-
ле жнггя в читальнях внно-
сили на своїх плечах в знач-
ній мірі гімназисти. 

Та національна свідомість 
і відданість батьківщині вн-
явилася найснльніше в часі Григорій Цеглинськнй, що 

вів гімназію від її оснування визвольних змагань. Зараз з 

РОЗШУКИ 
КВДОКІЯ КІШАК, з дому Тур-
ман, пошукує брата МИКОЛУ 
ТУРМАН із села Зелена, пов. 
Копнчннці, Галичина. Оскільки 
хтоневудь знас про нього, або 
він сам, нехай зголоситься на 
адресу: EUDOKIA KISZAK, 56 Е. 
7th Street, New York З, N. У. 

Пошукую 
ЗЕНОВЦО ГЛИВУ, 

з м. Залозець, Зах. Україна. 
Прошу податіѓ відомість: 

В. OKSANA 
6647 Pelouze Street, 

Detroit 10, Mich. 

Пошукую ННКОЛУ СИВАКА 
ЗІ села Мнжиріче. пов. Жида-
чів, який мав тету замужню в 
Підпрцях. Приїхав до Амерн-
ќя з Німеччини в 1951 р. Пого 
шукас .Маринќа сестра Олекси 
МИХАИЛЮКА. Хто знас про 
него, або він сам, прошу голо-
ситися до: 

MARY ZOUBANDIS 
52 Holland Stret, Newark, N. J. 

Н А П Р О Д А Ж 
REAL ESTATE 

Продасться ФАРМА. 307 акрів. 
Будинки й машини в доброму 
стані. З трактори. ЗО штук ху-
доби. Електрика й вода в хліві 
Я в домі. Ціна за все — 30,000 
доларів. Звертатися: 

STEFAN YASTREMSKI 
R. D. І. Prattsburg. N. Y. 

ОАЛЬОН КРАСИ 
„МАРШКА" 
Щоденні години: 

від в. рано до 
8. ввечір. 

S18 EAST 6th ST. 
(Bet 1st A 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
ORramercy 5-7244 

1888 p. аж до 1907, коли став 
послом віденського парлямен-
ту († 1912). Був він не лише 
знаменитим педагогом, але і 
визначним письменником, ве-
лнким громадянським діячем 
і політиком так, що його ді-
яльність в усіх тих ділянках 
була найкращим прикладом 
до наслідування для його уч-
нів у майбутньому, а в шко-
лі збуджувала незвичайну 
пошану і повагу до нього. 
Мала теж гімназія тоді ці-
л- . . ряд визначних учителів 
як: Р. Гамчнкевич і С. За-
рмцькяй. що пізніше, якийсь 
час була і управителями гім-
назіі. І. Прнйма, найбільш 
люблений учнями, що в часі 
наших визвольних воєн пере-
нісся до Полтави, там став 
Директором гімназії, і пізні-
ше загинув в большевяцькій 
в'язниці, далі О. Ярема, К. 
Горбаль, визначний діяч і 
письменник нашого відро-
дження 60770 pp., з пізніших 
О. Прислопськнй, Д. Коре-
иець. письменник О. Авднко-
вич, М. Демчук, М. Крушель-
ницький, О. Целевнч, і бага-
то інших. 

Праця першого директора і 
учительського збору ішла не 
лише по шляху, щоб дати уч-
ням основне знання і вавчн-
ти серйозної праці, але і в 
тім напрямі, щоб серед учнів 
розбудити національного ду-
ха, духа любоан до своєї 
батьківщини, посвяти для неЃ, 
духа справжнього украінсько-
го патріотизму. 

І це було те найцінніше, 
що виносили учні з тої ж 
школи, що зв'язувало їхнє 
серце зі школою і її учителя-
ми. І цей вплив виявився все-
ціло в пізнішій громадяись-
кій діяльності тих же учнів. 

Такий дух школи не міг 
остати без впливу і на цілу 
область, звідки приходили уч-
ні. Сам перемиськнй повіт, 
ще в другій половині XIX ст. 
мав багато москвофільських 
сіл. а і в місті, під впливом 
ворожої, польської і москво-
фільської пропаганди, міща-
ни ставились до гімназії спер-
шу дуже байдужо. Тож в 
першому році вписалося всьо-
го 6 місцевих, але вже в дру-
гому році було 15 і число по-
стійно зростало. Коли міща-
нн побачили, що їхні діти 
співають гарно в церкві, бе-
руть участь у всяких святоч-
них виступах, тай вчаться 
добре і батькам розказують 
багато цікавого, настрої змі-
нилися. Особливо святочними 
були не лише для учнів, але 
і для батьків гімназійні ков-
цертн в честь Тараса Шев-

внбухом першої світової вій 
нн, під проводом Антона Ар-
тнмовича, Михайла Хроновя-
та і Ірннел Чмолн організує 
молодь дві четн УСС (134). 
В першому замітнішому бою 
УСС на горі Маківці, брали 
участь б. учні перемиської 
гімназії: Андруховнч, Артн-
мович, Бий, Велично, Волн-
нець, Ґлова, Кузьмнч, Куп-
чннськин. Лесик, Пачеха, Пе-
трусяк, Полянськнн, Харам-
бура, Хоминськни, Черник. 
Зголошувалнсс учні навіть 
нижчих кляс: з IV Фарисей 
з V Грех, Дахнівськнн, До-
марадськнн, Кишка, Мацусь-
кнй, Пастух, Савула, Сасо-
вич, Стасів. З вищих кляс 
майже поголовно. З інших, 
більш відомих були ще Цяп-
ка, Сеиенюк, Мнкнтей, лікар 
Воєвідка, кураг о. Пшепюр-
ський, Паліїв, Дзіковський. 
По революції в 1917 р. укра-
їнці полонені, так УСС, як і 
з австрійської армії, беруть 
живу участь в творенні Київ-
ських СС, в тім б. перемиські 
учні: Андрух, Восвідка, Даш-
кевич, ДомарадськнЙ, Знблі-
кевнч, Козак, Талпаш, Турок, 
Харамбура, Цєнкий, Черник, 
Чиж, Яндрухів. В бою під 
Кругами впало двох пере-
мнськнх учнів Сорокевич (в 
1914 р. скінчив IV клясу) і 
Григорій Пнпський (уч. VH 
клясн). По упадку Австрії в 
рядах` Української Галицької 
Армії опинялися б. старшини, 
підстаршннн, і стрільці. З б. 
учнів перемиської гімназії 
найстаршим був В. Ярема. 
Багато з них організувало ви-
ступ на 1 листопада по цілій 
Галичині, а пізніше брали 
участь у цілій акції УГА так 
в Галичині як пізніше на 
східних землях Було їх ду-
же багато. Неменш актнвнн-
мн були вони і в громадян-
ській праці, та усе це підсу-

муватн, вичислити — немож-
ливо. 

Традиція гімназії часів пер-
шого директора продержала-
ся і за його наслідника А. 
АлнськевнЧа, вчили ж ті са-
мі переважно учителі. Та по 
зайнятті Галичини Польщею 
усе змінялося, Польща розпо-
чала наступ на українську 
школу. Перших кілька літ бо-
роннв гімназії як міг, б. про-
фесор тої ж гімназії; як ЇЇ уп-
правнтель Р. Гамчнкевич. Та. 
очевидно, він не міг подоба-
тися новій владі. На його міс-
це, від 1924 року приходять 
нові люди, більш „надійні". 
Обмежено доплив учнів до 
гімназії, так, що фреквенція 
спала до одної третьої. Про ук-
раїнського „духа школи" не-
ма мови. Вимушується офі-
ційну льояльність, внкрнвля-
сться психіку молоді, вщіп-
люючи нещирість, а той офі-
ційне доиощицтво. Молодь, 
що не хоче зрезнґнуватн зі 
своїх українських ідеалів ло-
миться вимушуваними висту-
пами і їх вплив на молодь 
стає щораз менший. Гімназія 
щораз втрачала на значенні, 
яке колись мала. 

Такий вплнв, який мала 
гімназія на виховання хлоп-
ців, такий же мали Українсь-
кий Інститут і Ліцей на дів-
чат. Дівочий Інститут нале-
жав до найстарших установ 
Перемишля, бо вже 1881 р. 
основано товариство „Бурси 
для дівчат", а при ній т. зв. 
ви ділову школу. Першим го-
ловою товариства був о. ТІТа-
шкевич. З часом бурсу розбу-
довано на величавий Інстн-
тут, а школу перемінено на 
ліцей. До цієї розбудови при-
чинилися найбільше о. Кор-
дасевнч і єпископ К. Чехович, 
владика - громадянин. Ліцей, 
це була шостиклясова серед-
ня школа з програмою гімна-
зії, але без латини і греки 
(тоді всі українські хл. гімна-
зії були клясичного типу), 
а замість того вчили фран-
цузької мови, рисунків і руч-
них робіт в усіх ќлясах. Був 
це тип школи досить поша-
рений тоді в Европі. Давав 
основне загальне образован-
ня, бо дівчата, що скорше в 
тих літах розвиваються чим 
хлопці, встигали зовсім добре 

1 охопити до матури ввесь ма-
теріял середньої школи. Да-
вав ліцей і практичну під-' 
готовќу настільки, що . п о 
доповненні педагогічних npejt-" 
метгв абсольвентка діставала 
свідоцтво покінчення учн-
тельської семинарії. 
університети приймали 

кальний дух Інституту і шно-
лн. Облегшувала виховну 
працю та умовина, що, за ви-
їмком невеликого числа дохо-
дячих учениць з міста, що 
мали тут своїх батьків, всі 
інші мешкали в Інституті, і 
цілий день були під впливом 
школи і управи Інституту. А 
мав Інститут, через ряд літ 
знамениту директорку в осо-
бі п. Марії Примової, що над-
звичайно тактовно і вміло ве-
ла Інститут. Інститут і шко-
ла були замкненими устано-
вами, але виховання не ішло 
по лінії замкнення від світа. 

Управа все вміла знайти 
„золоту середину" і відповід-
не поведення у відношенні до 
інституток і у поведенні еа-
мнх інституток. І хіба най-
більшим признанням для то-
гож Інституту можуть бути 
слова одного старого педаго-
га при зустрічі з незнайомою 
собі інституткою: „відразу 
пізнати, що це перемиська ін-
стнтутка". ' 

З впливом Інституту в'я-
зався гармонійно вплнв са-
мої школи, ліцею. Вчили са-
мі найкращі сили з гімназії, 
бо учителів там було багато 
і можна було вибрати. Днрек-
тором ліцею був професор 
гімназії (на емеритурі) Олек-
сій Ярема, один з найбільш 
діяльних учителів - громадян 
Перемишля. Завдяки знаме-
ннтому веденні Інституту і лі-
цея, прекрасному приміщен-
ню стали вони найкращою 
установою того роду в Галн-
чині. Тож серед їх внхова-
ннць були учениці з усіх час-
тин Галичини, з Лемківщини, 
Гуцульщини, з Поділля І 3-
над самого Збруча, а навіть 
із Східньої України. Тут ви-
ховувалася через ряд літ 
Людмила Шевченко, внучка 
по сестрі великого Поета. 
Хто був приявний на одному 
з концертів ліцею в честь Т. 
Шевченка, може і тямить її 
вдатннй декламаторський ви-
ступ з вибором найкращих 
лірик з „Кобзаря". В Інсти-
туті і ліцею виховувалася і 
дочка далекої Кубані, Без-
кровна. 

Як для гімназії, так для лі-
цею й інституту перехід Га-
личнни під польську владу 
був ,̀ вирішним. Щоправда ін-
стнтут і дівоча гімназія, бо 
ліцей замінено на гімназію, 
міг дещо врятувати зі свого 
давнішого і краще відбивати 
ворожі наступи, але це було 
можливе в дуже невеликій 
мірі. Змінилася теж і управа 

Рівнож! - и к о л и й інституту, не стало 
а 5 . і великого прихильника їх, 

жому автократичному пану-
ванню Москви і с тільки прн-
мусово частиною советсько-
російської імперії 

, 3 теперішній стадії нашо-
го освідомлюванвя відносно 
України, цісї найбільшої ` не-
російської нації за европейсь-
кою залізною заслоною, це 
прямо неймовірне, що „По-
хід Часу" міг віддати свої у-
догіднення для продоажуван-
ня неправди, яка була голов-
ннм засобом імперіялістичної 
царської тиранії. Нам прямо 
не хочеться вірити, що „По-
хід Часу" став „Походом Мн-
нулого" та джерелом легко-
го пропагандивного матерія-
лу для Кремля, щоб пошнрю-
ватн його між поневоленими 
не-російськими націями в СС-
СР. Правда про Україну му-
снть бути сказана для нашо-
го власного національного ін-
тересу і .безпеки. З цілою рі-
шучістю ми прохаємо, щоб 
дальші телевізійні покази то-
го скандального фільму були 
припинені та щоб рівночас-
но безсторонні американські 
вчені, докладно познайомлені 
з цією вітальною проблемою, 
мали можливість 'вірно її 
представити. Правда про У-
країну заслуговує на справед-

УКК спростовує... 
(Закінчення зі стор. 1-шоі) 

лнвнй перегляд. Український 
нарід бореться проти російсь-
ко-комуністичного імперіялі-
зму від 1648, а не від 104Т 
року. Ми з нетерпінням ба-
жасмо довідатись чи ‚Дохід 
Часу" вважає за відповідне 
респектувати ці факти про од-
ного з безспірннх союзників 
Америки за залізною засло-
ною." 

Редакція „Свободи" одер-
жала від багатьох припадко-
вих глядачів того безвідпові-
дальноѓо телевізійного вндо-
внща вислови глибокого обу-
рення і рішучих протестів, з 
рівночасними здогадами, що 
російські кола з-під знаку 
Толстовської фарми цими 
фалшнвимн інформаціямн не 
тільки тенденційно вводять в 
блуд непоінформованнх лег-
ковірних американців та зло-
вживають вільними амерн-
канськнмн інтнтуціями для 
поширювання своєї імперіялі-
стичної пропаганди, але ще й 
„виправдують" та промощу-
ють собі дорогу для одержан-
ня дальших, зложених амерн-
канськими платниками подат-
ків, в тому й українцями фон-
дів, призначених на цілком 
протилежні цілі: поборюван-
ня російського імперіалізму в 
усіх його формах і проявах. 

„Радянська Україна" про „найманців..." 
(Закінчення зі стор. 1.) 

сольвентки як надзвичайні 
студентки. Хто з ліцеантоі 
хотів далі студіювати, допоа 
няв латину і греку, звичай 
но в двох роках, і тоді ліце-
антка ставала звичайною оту-
денткою. Одначе як в гім-
назії, так і тут, найважнішим 
був виховний вплив, націо-

ЩЕ МОЖНА НАБУТИ ЮВІЛЕЙНИЙ 
АЛЬМАНАХ „СВОБОДИ" 

Після остаточної розсилкн на попередні замовлення 
та після розпродажу, залишилось ще тільки кількадесять 
примірників Ювілейного Альманаху „Свободи" на 1953 рік 
1 їх зможе дістати той, хто поспішиться із замовленням. 

Ювілейний Альманах .„Свободи" — це велика на 260 
сторін книга, в якій поміщені статті, спомини, оповідання 
та інформації чотирьох десятків різних авторів з Америки, 
Канади й Евроии, між ними й наивядатнішкх українських 
публіцистів. В тексті книги с багато різних цнтатів, вір-
шів, жартів та іншого матеріялу. Альманах багатоІлюстро-
ВВВШИ Не зважаючи на величезні кошта видання тої велн-
коі книги, ціну на неї встановлено мінімальну, бо тільки 
ОДИН Д(^ЛЯР І П'ЯТЬДЕСЯТЬ ЦЕНТІВ, які можна пвре-
слатн чеками, поштовими переказами, або один доляр го-
тівкою та 60 центів поштовими марками. Поспішайте з за-
мовленням, бо тільки це може вам запевнити негайну ЇЇ 
висилку. Замовлення, разом з грошевою належитістю, на-
лежііть висилати на адресу: 

"SVOBODA" 
Р. О. BOX 346 (81-83 Grand SL) JERSEY CITY 3, N. J. 

ЗАМОВЛЕННЯ 
Прохаю вислати мені примірників Ювілейно-
го Альманаху „Свободи" на 1953 рік, за що до-
лучаю $ 

(ВИПОВНИТИ ПО-АИГЛгаСЬКИ!) 

Name 

Address 

(Ni d Street) 

(Cjty "d State) 

ПРИГОТУЙТЕ БІЛЬШЕ ФІЛІЖАНОК 
з ножного фунта кави! 

Додайте 

ЦИКОРІЮ ФРАНКА 
до горщика або машинки коли Ви заварюєте 
каву. 
Ц е пригадає вам „старокрасвии" запах і збіль-
шить поживність кави. 

Знову до набуття в усіх 

крамницях! 

Вщюблясться в Америці 

з 1882 р. 

- 55 WOOSTffl 5ШУ YORK й Ќі 

пп. Чеховича. По л ь с ь к а 
шкільна влада щораз втиска-
лася в школу, жадаючи, до 
деяких предметів учителів-по-
ляків, як це було в муж. гім-
назіТ, а жонглюючи правом 
прилюдносте, погрожу ю ч и 
ного відібрати, вимушувала і 
тут свою виховну лінію. І 
хоч назовні інститут і школа 
удержали свою фреквенцію, 
а сам інститут, завдяки дбай-
лігвій господарці дяр. Леоні-
да Бачинського, навіть поши-
рився. одначе вже не мав то-
го виховного впливу, а гімва-
зія під оглядом національно-
го виховання не дорівнюва-
ла ліцесві. 

Сьогодня ніодної з тих 
шкіл немас, українське насе-
лення силоміць прогнано з 
цісї споконвічної його землі. 
Тож не лише спогади пробу-
тих молодих літ звертають 
думку кожнього перемишля-
ннна на ту землю, але кож-
нього не покндас біль і туга 
за цією землею, і накладас 
обов'язок все і всюди ставати 
в обороні тої землі, „Де Сріб-
нолентин Сян пливе". 

М.Т. 

Читайте українські ю р и — 
1 газети, бо часте читання 

веде до просвіти, а просвіта — 
це еилаі 

мії не міг з тими усімн „воро-
гами радянської вітчизни" не 
зв'язати і „українських бур-
жуазннх націоналістів". На 
цю тему він дослівно пише: 
„Відомо, що у нас на Укра-
їні серед найближчих спіль-
ннків бандита і погромника 
Петлюри були сіоністи Крас-
ннй, Марґолін, Ревуцький та 
інші. Вони зв'язували „дирек-
торію на колесах" з амери-
канськимя товстосумами. Во-
нн сприяли одержанню позик 
і подачок від Америки на при-
дбання зброї, якою контрре-
волюція нищила трудові ре-
волюційні маси, в тому числі 
і єврейських трудящих. Єв-
реііські буржуазні націоналі-
сти на протязі всієї чорної іс-
торії свойого існування бло-
кувалися і блокуються з ук-
раїнським буржуазним націо-
налізмом. Про це свідчить ні-
жна дружба між сіоністськи-
ми верховодами і Централь-
ною Радою та петлюрівською 
Директорією. Коли, з метою 
мобілізації всіх ковтрреволю-
ційних сил, для підтримки пе-
тлюрівської Директорії в 1918 
році зібралася нарада всіх 
буржуазних партій, очолюва-
на Винннченком та головою 
петлюрівського уряду Чехов-
ськнм, в ній найактивнішу у-
часть взяли сіоністи. Запек-
лий сіоніст Ревуцький висту-
пив як войовничий прихнль-
ник погромно-ќонтрреволю-
ційної Директорії. Цей ворог 
і запроданець, американський 
шпигун, особливо захоплю-
вався національною політи-
кою Директорії... Це дуже 
сподобалося його хазяям, і 
Іуда дістав портфель мініст-
ра сврийськнх справ в уряді 
Петлюри! Коли Антанта о-
голосила похід на нашу моло-
ду радянську державу — сіо-
ніст Жаботинськнй організу-
вав із різних покидьків на до-
помогу загарбникам „єврей-
ські легіони" і встановив тіс-
ний зв'язок з Петлюрою..." 

В тому, прнблнзно, дусі на-
писана й ціла стаття, з тим, 
що до „слуг жовтого дияво-
ла" та до „зграї оскаженілих 
підпалювачів війни" зарахо-
вано й „горезвісного Трума-
на", і Гаррнмана, і Ачисона 
й безліч інших імен. Стаття 
кінчиться запевненням, що 
коли „озвірілі бандити Уол-

стріту, втративши рештки сво-
го розуму, спровокують нову 
війну, вони наблизять цим са-
мим день своєї загибелі і діс-
тануть заслужену кару за всі 
свої злочини перед народами 
світу..." Натякаючи на „сіоні-
стичнвх і українських буржу-
азних націоналістів" та „їх 
хазяїв — американських ім-
періялістів", Натан Рнбак-Фі-
шер закіцчив свою статтю та-
кнм „могутнім акордом": — 
„перед нашими радянськими 
народами — ясна мета. Шлях 
— яким ми йдемо до цієї мети 
— світлий і величний. Щора-
зу, коли на нашому велнко-
му шляху вороги чинять підлі 
перешкоди, коли вони зло-
чннною рукою шпигунів і ди-
версантів намагаються роби-
ти свою підступну, підлу 
справу, ми даємо їм нищівну 
відсіч. Так сталося і,цього ра-
зу. Так буде завжди! Спра-
ведлнві і безсмертні слова 
Максима Горького: Коли во-
рог не здасться, його знищу-
ють!" Also sprach — так мо-
внв Натан Рибак! 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У не 
НЮ БРНТКН, КОНИ. — Бр. 

св. Петра і Павла- від 254 по-
відомляє, що збори відбудуться 
в п'ятницю, 20. березня, в Укр. 
Ќлюбі, о ѓод. 7:30 ввечорі. Ма-
сно важні справи до полаго-
джеиия, тому просимо всіх чле-
нів прийти конечно на ці збори. 
— Уряд Братства.. 

НЮЛРК, Н, ДЖ. — Тов. М. 
Грушевського, ' від. 219 пові-
домляс своїх членів, що в су-
боту, 21. березня, о год. в. вве-
чір відбудуться надзвичайні 
збори в дуже лажній справі. 
Просимо всіх-членів явитись на 
зборах, щоб опісля не було на-
рікаиь. — УрИд. -

ВСТУПАЄТЕ В ЎЛЕВИ 
У. ЩВ$ЮЗУІ 

ДОБИ ІйСП ПРО 
АСТМУ 

Чи АСТМА це добрі вістіТ 
НІ! Одначе сг{овігцяк)ть. шо лік, 
знаний як ІШННИЛ—PENNYL, 
дає швидку,, "чудову злагоду 
для терплячиќ від астми. Віст-
ки кажуть, що астматичгі ата-
хн свисту в грудях, кашлю, 
вдушлнвостн ,1 jtaxxoTo відди-
ху можна застановлтн зажя-
ванвям оцієї помітної меднця-
ни. Багато оеіб; що П аажива-
ють, були давніше безпомічні в 
часі вдушлиаях иапядів. а те-
пер радісно проголошують, що 
вони зазвають полекпгі після 
зажяття кількох доз. 

Якщо ви теж мучитеся вія вяи 
падів, шспац астматичного каш-
JDO І вдушливесіи, зажийтв як-
стій ПЕННИДУ. Можете діста-
ТИ ЙОГО ПО СПЄЦІЯЛЬНІЙ ЦІНІ, ЌО' 
лн вишлете оцей вирізок ДО 
OREO ON DRUO PRODUCTS, 
Dept 34, PepVekuT, New УоА. 
Звідти вишлють вам дві тря-
долярові пляшки лише за $5.00, 
а це знижка $1.00 на правильній 
ціні. Не треба посилати грошей, 
а заплатіть просто лвстоношові 
прн достані. Одначе зробіть пе 
негайно, бо прапас обмежений 
для спеціяльноі ціни. 

Ім'я 
Адреса 
Шето — Отеят 

є ПрофесіЯкі `оголошення є 

Dr. S. C H E R N O F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 St) NYQ 

Tel. GRamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуги чоло-
віків і жінок, 'Шкірні X-Ray. 
Роздуття жил лікуємо без опе-
раціі. Переводимо аналізу кро-
вн для супружих дозволів. 
Офісові години: Щодня від 10 

рано до 0:45 ввечорі. 
Неділя від IV до L по полудні. 

Д Р . М.-2ИАПЗЕЛЬ 
107 Е. 17th SC^NEW YORK CITY 

коло 4-ої EJTCUIO і Union Sq. 
Лікар зі старого' краю, говорять 
по українськђа багато років ус-
пішно лікус гострі й застарілі 
недуги мужчин. 1 жінок — не-
дуги нирок і . сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чсння застриќамн пеніціліии та 
інших лікарств. Аналіза ќрови, 
сечі 1 ївших виділень. Аналіза 
ќрови для оупружих дозволів. 
Годний: Щодня 10г-1. 4—7; 

,в неділю 11—1. 
ШСЗА^ЦНАІІЙ $ІОО 

БЕИОН, Н. ДЖ. — Тов. ім. 
Т. Шевченка, від. 281 повідом-
ляс, що місячні збори відбу-
дуться в п'ятницю, 20. берез-
ня, в год. 8. ввечорі, в галі Укр. 
Нар. Дому, 33-35 Вест 19. вул. 
Просимо всіх членів прибути на 
час, бо масмо важні справи до 
полагодження. — І. Довгань. 
предс; Я. Лавріќ, кас.-; Л. Ба-
чинський, секр. 

ШІКАГО, ІЛЛ. — Збори Тов. 
Т. Шевченка, від. 252 відбу-
дуться в неділю, 22. березня 
о 12. год. в полуднє, у залі прк 
2250 В. Кортез вул. Проситься 
всіх членів прийти. — І. Маѓас, 
предс; Д. Когут, секр. 

МШНЕАПОЛІС, ИШИ. — 
Тов. Запорозька Січ, від. 38і 
повідомляє, що квартальні збо-
ри відбудуться в неділю, 22 
березня о 4. год. по полудні, І 
галі церковній 519 University 
Ave., N.E. Обов'язком всіх чле-
нів бути присутніми на тих 
зборах. Є важні справи до по-
лагодження. — И. Ковалів, 
кас.; П. Федорців,``предс; И. 
Греськів, секр. 

ДР. ДЕРЎТА 
З європейським дипломом 

128 EAST 86th STREET 
Недуги міхуда, шкіри, кррви і 
недомагання газових органів. 
Нервовість^ Ослаблення за-

лоз, Канаральвий стан. 
Структура, Улькус (болях). 
У будні: 10—-2 й 4—0 години. ОГЛЯДИНИ И ЕАДАННЯ - КРОВЏ 55.00. 

Над зупинкою підземки 
Лексіяґтон Евеяю. 

є Центральне положення, до-
гіданй доступ звідусіль, 

є Окремі жяадьні для жінок. 

Lytwyn 6. Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира І Чесна 
Oar Services. Are Available 

Anywhere, in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
ESgex 5-5555 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І Ї 

Зараджує погребами 
по Щяі так низькій $ І С # } 

Обслуга чесна І и^к^гцпці 

J O H N B U N K Q 
Licensed Undertaker 

A Embaimer 
Dlgnifled funerals as low m 

3150. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 
437 EAST 5tti STREET 

New Voric City 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНВЩ 

Заяямастьси похорохамв 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і ђщтипшж 
Еонтрольоійаі їеашврв-
тура, Модерна к^ітшрпгі 

До уаюажу дароц, 

P E T E R J A R E M A 
129 EAST Ш STREET 

NEW УвЯК, K У. 
TeL: ORchsid 4-2fifii 


