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АПАРАТ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛЛЯНУ 
МАРШАЛА ГОТОВИЙ 

Вашингтон, 16 грудня 
ються покликання 
нізації, придуманої 
а ‚в першу чергу 

Кожної хвилини споді-Іг- виявив У 

Колишній помічник секретаря стейту ВИЯВЛЯЄ 
совстські пляни для завоювання світу 

Ню Иорк, 17. грудня. — Совєтські лляни запанувадіня над світом, складені ще в 1944 
загальних начерках Адольф А. Берлі, недавній асистент секретаря стейту. Берлі 

.вро апарат, під назвою Адміністрації Економічної Коопе-І"^: хо" самс в тому час, совєти були союзниками у шин. проти держав Ос в першу чер-
рації, склав докупи БІЛИЙ Дім на підставі різних Ha-! rv Совєти рішили тод. зайняти Югославію Грецію, Туреччину н Іран. Коли цей плян ,м не 
черків і НОГО має оприлюднити президент Труман ВІ вдався тод,, вони шукають тепер способ.в його довершити отже вони хочуть зн.вечити 
найближчій майбутності, можливе навіть, ЩО Ще в Г,1ЯН М а Р ш а л а - придуманий на видужання Европи. Наміри Совєт.в пізнати наперед все з 
біжучому тижні. Крім секретаря Маршала мав би ад-
мініструвати Пляном Маршала ще один високий уря-
довець, з ранѓою міністра (секретаря), яким буде 
мабуть теперішній амбасадор до Англії, Луїс В. До-
ґлес. Департамент стейту матиме велику відповідать-_ 
НІСТЬ при перевірці матеріялів, які будуть перевожені І сказав Ворен Остин, американський делегат до Обєднаних Держав у своїй промові на зіб 

ранні Американської Федерації Фермерського Бюра. Одначе цс не значить, що успіх лри від-
будові Пвропи вже запевнений. Досі саботаж Советів проявлявся у крику та застрашуванні 
і гаме ця метода їм не вдалася. Це, навпаки, причинилося, до приспішення ухвали негайної 

їхньої пропаганди, сказав Берлі. Совєти склали програму світової революції і від неї не від-
ступають, як це слідно з їхніх виявів. Коли в 1944 р. вони перестали співпрацювати з вугіль-
ною комісією в Европі і негайно відновили свої пляни в справі європейської господарки. 

РОСІЇ НЕ ВДАСТЬСЯ САБОТАЖ, КАЖЕ ОСТИН. 
іПікаго. — Росія бачить уже, що її сабогаж всправі видужання Европи не вдається -

з Америки до Европи, де знову буде їх відбирати 
„чужинний директор", відповідальний перед депар-
таментом стейту . Тимчасова негайна допомога, у-
хвалена конгресом, вистарчить на наглі потреби до допомоги для Европи 
кінця місяця березня 1948 p., після чого МУСИТЬ 
прийти вже правильна допомога з Програми Внду-
жання Европи. На перший рік передбачують вида-
ток на приблизно 6 більйонів, а уся програма перед-
бачена на 16 більйонів. 

Предсідник Комісії Атомової Енергії Злучених Держав, Дейвид Ліліентал, у своїй про-
Імові на згаданому зібранні виявив, що атамова енергія може бути використана для збіль-
Шешія. кількості{ харчових продуќтім. 

ПІДГОТОВА Д О ПРОТЕСТАНТСЬКОГО СОБОРУ ЦЕРКОВ. 
Мю Йорќ. - Провідники протестантських церков із Злучених Держав, Канади, Чехії 

й Німеччини .відбули зібрання в домі Кальварійської церкви при Гремерсі Парк, в справі 
скликання першого засідання Світового Собору Церков в Амстердамі, в Голандії, в днях 22 

НЕГАЙНУ ДОПОМОГУ ОБТЯЛИ В БУДЖЕТОВІЙ 
КОМІСІЇ. 

Вашингтон. — Буджетова комісія палати обтяла-серпня до 5 вересня 1948 р 
негайну допомогу Европі на $88,000,000, хоч обі па-1 У нарадах взяли участь 150 осіб, як духовних, так ісвітських. 1 Іредсідником був Чарлз 
лати конгресу ухвалили на цю ціль $597,000,000. У-ІТефт з Синсинаті, а секретарем д-р Генрі Смит Лайпер з Ню їіорку. Собор має коштувати 
хвала комісії викликала негодування і це виявиться 
в дискусії в повній палаті. Одначе провідники кон-
г^су радять полишити сенатові вирівнання таких 
„дрібниць", бо сенат звичайно є щедріший у видат-
ках ніж палата. 

$250.000. 

Відбувся аїзд української еміграції в Европі 
ВИБРАНО НОВИЙ КОАЛІЦІЙНИЙ ПРОВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВ-

АНДЕРСОН ХОЧЕ ОПРИЛЮі ПІСТЎ НИЦТВА (Ц.П.У.Е.); ВАСИЛЬ МУДРИЙ ПЕРЕВИБРАНИИ ГОЛОВОЮ. 
-ЄГІЕг^УІ??ЃІТїР-.- - - - - - - В хнях `1'5, 1Г) ' lij j ;!CT01iaA ; i ^`-7 Р( відбулося в українському таборі в Діллінгсні про-

^ . " . Ідов`ження її. Зїзду Центрального Представництва Української Еміграції — Централ'ьного "У-
В а ш и н г т о н . - С е к р е т а р рільництва Андерсон за- ї н с ь к о г о Допомогового Комітету в Німеччині, 

пропонував конгресові ухвалити спільну резолюцію, І Н а з ї з д і о б р а і І О н о в і органи ЦПУЕ, на основі нового статуту, в такому складі: 
яка давала б йому дозвіл оприлюднити л.сту спеку-1 У п р а в а Ц І 1 У Е . Г п І ( Ж . і ц п у н _ В ; 1 с и л ь М у д р и й ; заступник голови проф. Ми-
лантів збіжжям та іншими продуктами в майбутност і . х ш 1 л о В е т у х і в . застунник голови - о. д-р Іван Ѓринюх; головний секретар - д-р Никифор 
Це домагання посТавив ВІН тому, ЩО ГарОЛД Стассн; г і р і ) я к К е р м а н и ч 1 відділів: і. Організаційний д-р Степан Галамай; 2. правіші охорони — 
В одній зі своїх промов сказав, що дехто з співпра-; л . р С т В н т в н ц ь к и п ; $ культури та освіти - - проф. Леонід Білецький; 4. суспільної опіки — 
ЦІВНИКІВ теперішньої адміністрації знав наперед про : п р о ( р ів а п р03гін; 5. організації праці та господарства - ред. Микола Степаненко! 6. інфор-
урядові пляни й використував ї'х для спекуляції на . м а ц і ї __ р е д 3енон Пеленськйй; 7. для справ переселення - д-р Роман Глинка; 8. оргянИа-
біржі. Досі закон забороняє-оприлюднювати зиски іц і ї ж і м о ц т в а !,,„„., гїавликовська; 9. організації молоді - - мгр. Ярослав Рак; 10. фінансів 
ОДИНИЦЬ, коли вони зголошені в формі податкових, проф. Іван Замша. Понадто до скланду Управи ЦПУЕ входять як заступники голови 
виказів. Одначе Андерсон натаврував промову Ста-1 ... г о л о в и англійської та французької зональних ПУЕ. Заступники Управи ЦПУЕ: 1. д-р 
сена як „невідповідальну балачку ' , яка не п о д а є і М и к о л а це,іко; 2. д-р Яків Маковецькнй; 3. інж. Атанас Мілянич. Контрольна Комісія ЦПУЕ: 
Правдивих інформаиш. U -иіЖш Василь Вибик; 2. дир. Володимир Блзяацький; 3. дир. Василь Ьолюх; 4. проф. Іван 

КОНГРЕСОВА КОМІСІЯ ПРОТИ ДЕПОРТАЦІЇ Вовчуќ; 5. Іван Шабельськнй. Центральна Виборча Комісія: 1. мі'р. Евѓен Менцінський; 2. дир. 
КРАВЧЕНКА. і Микола Бігун; 3. мгр. Ярослав Дзиндра; 4. мгр. Евѓен Лозинський; 5. проф. Михайло Олексіїв; 

Вашингтон. - В і к т о р Кравченко, колишній B „ . j6 . д-р Роман Слюзар; 7 суддя Юрій Ліпгарт; 3. мгр. Ростислав Зелений. Президія Головної 
СОКИЙ урядовець СОВЄТСЬКОЇ торговельної місії в А - і Р а ^ 'олова - "Роф- Борис Андрієвськии; секретар - - Рсд. Богдан Кравц.в; заступники го-
МЄриці ЯКИЙ Зірвав 3 Комунізмом В 1944 році, і на- Л 0 ^ " Д-Р Володимир Комаринськии д-Р Микола Масюкевич, ,нж. Ќость Туркало. Голо-
пиЬав ќнижќу .Чому Я виорав свободу", відніс пер- " Найвищого Громадського Суду: д-Р Тимаф.,. Мацькж обраний був на II. 3,зд, ЦПУЕ, в 
шу перемогу ўзмаганні щоб його не депортувати з Рсгенсбургу, в міс. травні. Вибори Центральних Органів ЦПУЕ пройшли на основ, коаліцій-

!ного порозуміння у дружній, спокійній атмосфер, та при персональному голосуванні, майже Америки. Правнича комісія палати репрезентантів 
- `одноголосно. 

ПІСЛЯ ЗІРВАНН!) КОНФЕРЕНЦІЇ 
В ЛОНДОНІ . 

БЕВИН ОБВИНУВАЧУЄ БОЛЬШЕВИКІВ ЗА 
СПУСТОШЕННЯ НІМЕЧЧИНИ. 

Лондон, 16 грудня. — Зірвання конференції Ради 
закордонних міністрів в Лондоні вважається теж зір-
ванням останньої можливости наладнати співпрацю 
Між большевицьким Сходом і демократичним Захо-
дом. У висліді вважається за певний поділ Німеччи-
ни на совєтську і західнќі та окрему політику в обох 
частинах. Секретар стейту Маршал обідав сьогодні 
з французьким міністром закордонних справ П. Бідо 
а у французьких дипломатичних колах вважають, що 
одним з найблиіцих заходів західних великодержав 
џ справі наладнаний відносин в західній Німеччині 
буде злука французької зони з американсько-бри-
танською „Бізонією". Британський секретар закор-
донних справ, Ернест Бевин, сьогодні знову забрав 
слово на тему совєтськ$і політики в Німеччині, за-
являючи, що большевики вже забрали зі своєї зони 
„багатобільше" ніж 7 більйонів долярів та понад 70 
процент німецької продукції. Бевин твердить, що 
большевики старанно закривають, своє повне спусто-
шення східної Німеччини, перекручуючи рівночасно 
та фальшуючн факти з американсько-британської 
політики. 

МОЛОТОВ В ДОРОЗІ ДО МОСКВИ. 
Лондон, 16 грудня.—Негайно після зірвання кон-

ференції Ради закордонних міністрів, совєтський мі-
ністер Молотов, на чолі частини своєї делегації ви-
їхав до Москви двома спеціальними літаками. Со-
вєтська делегація на цій конференції була чисельно 
більша ніж всі три інші разом. Зупинившись корот-
ко в Берліні, Молотов сьогодні відлетів дальше. Пе-
ред двома днями з Москви повідомлено, що Сталін 
закінчив свій відпочинок над Чорним морем і теж 
Вернувся ДО М.ОБКДИ. , . : . „ г 

ПЛЯН НІМЕЦЬКОГО УПРАВЛІННЯ „БІЗОНИ". 
Франкфурт над Майном, Німеччина, 16 грудня. 

—Німецький керівний к'омітет американсько-британ-
ської „Бізонії" приготовив илян реорганізації існую-
чої там німецької Економічної Ради, на підставі яко-
го ця Рада практично перецінилася б в уряд цеї час-
тини Німеччини з усіми законодатними та екзекутив-
ними правами, за виїмком закордонної політики та 
дипломатичного представництва. В найблищо#у 
часі відбудеться в цій справі конференція з амери-
канським і британським військовими губернаторами. 
Німці відмовляються робити будьякі заходи, що 
могли б в майбутньому перешкодити до обєднання 
цілої Німеччини. 

ФРАНЦУЗИ ВДЯЧНІ АМЕРИКАНЦЯМ ЗА 
ВЕЛИКОДУШНІСТЬ. 

Париж, 16 грудня. — До Франції зближається 
американський пароплав з вантажем допомоги для 
французького народу, зібраної відомим „Потягом 
Дружби". Французька Асамблея ухвалили одного-
лосно і з комуністами включно висловити американ-
ському народові подяку за його великодушність. На 
завтра після полудня приготовляється в порті Ле 

ухвалили дати захист Кравченкові в Америці, докж 
'він не дістане громадянства, йому признали правої СОВЄТСЬКА ДЕВАЛЮАЦІЯ —НАЙСТРАШНІШИЙ ГРАБУНОК НАРОДУ. 
осідку в Злучених Державах від дня 18 серпня 1943,! НАЙБІЛЬШЕ ПОТЕРПЛЯТЬ СЕЛЯНИ; КРЕМЛЬ МОЖЕ ПЕРЕЧИСЛИТИСЬ. 
отже він може дістати горожанські папери за два. Москва, іб. грудня. — Сьогодні тут почалася виміни десять старих совєтських рублів за Гавр великі паради 3 приво'ду ирича.іення корабля. 
роки від дня, коли буде ухвалений закон в иогО! о л н п новий. В банках не спостерігається великого руху, натомість він помітний в магазинах, 
справі. ‚де теж припікають старі рублі по курсі десять за один новин. Це з черги свідчить, що при-

РАЧЕСТЕР, Н. Им ОСЕРЕДКОМ АТОМОВИХ вілей виміни зложених в банку до 3,000 рублів по курсі один за один не, має жодного значен-
СТУДІЙ. ня для народу. Совєтська преса і пропаганда великим галасом про „мудрий" крок уряду, про 

Вашингтон. Комісія Атомової Сили одобрила1 „чергове скріплення совєтськрї держави" і тим подібними небелнцямн намагається приглу-
$615 000 на побудову будинку й придбання виряду!іпити крик розпачі немйлосерно ограблсного урядом нарі)ду. Пропагандивне „зменшення" цін 
на СТУДІЇ атомової енергії В м'едичнім центрі Уиівер-JHa продукти не стоїть в жодній пропорції до страшного ошуства, якого Кремль знову до 

БОЛЬШЕВИКИ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЮТЬ ЕВАКУВАТИ 
у БОЛГАРІЮ. 

Лондон, 16 грудня. — Всупереч офіціяльним со-
вєтським іювідомлення.м, мовляв минулої неділі о-
станній відділ советського війська залишив Болга-
рію. евакуючи її згідно з мировим договором, неофі-
ціяДьні повідомлення зі Софії стверджують, що Ооль-

І Тід часіШ(-'никм тільки почали евакуацію. Американський 
всіх про-'УРЯД повідомив мадярський про відкликання з країни 

всіх амернанських військових сил, згідно з цостано-

невольничимп ситету Рачестер в СТЄЙті Ню Йорќ. Лікарі будуть-!лустився над населенням, зменшуючи в десятеро вартість потом , кровлю та нев 
відбувати тут доповняючі студії над радіювання'м і І працями зароблених рублів. На новій „переоцінці" найбільше потерплять селян: 
іікуванні недуг при допомозі ' і зотопів під проводом! і після війни, як і за всі попередні роки в Совєтах завжди був найбльший брак 
ѓі-пі ГеіІПІЯ А Блера І дуќтій. Ллє. в заміну за пролиту під час війни кров, сове`тські диктатори давали робітникам 

' ' И ...--,- '- Ідеию більші платні, обіцюючи скасувати опісля пай кування і тоді кожний міг би зароблені ВОЮ договору. 
ЛІК ПРОТИ ТИСНЕННЯ ЌРОВИ. Ігроші відповідно використати на поліпшення свого злиденного життя. Тепер пайки скасова. СОЮЗНИКИ ДОЗВОЛИЛИ ІТАЛІЇ ВИКОРИСТАТИ 

ДітроЙТ, МиіН.— Фірма Парке ДеЙВИС і Сп. опри- .„ 0 алС рівночасно зменшено вдесятеро вартість гроша. Кремль знову страшно обдурив ДЛЯ ІНДУСТРІЇ МАТЕРІЯЛ З ПІДВОДНИХ' 
ЛЮДНЮЄ винахід нового,ліку на допомогу людям. ШОІС В ОЇХ рабів, потішаючи їх „скріпленням совєтської держави", яку кожний з її громадян вже ЧОВНІВ. . 
терплять внаслідок тиснення крОВИ. Лік називаєть-!с о т ш- разів прокляв. В закордонних коментарах підкреслюється, т о Кремль цим разом міг _ 
ся ‚‚етамои хлорід". а співробітники фірми к а ж у т ь , ^ перчислитися в сво'Ьс розрахунках. Кореспонденти підкреслюють велике обурення серед и,%!` ' ^ ГРУДНЯ. —АмоаспД()рн .Ііучених Держав, 
що"він виказав добрі результати В клініках, коли'загалу, що вже явно проявляється в одвептих наріканнях, не зважаючи на терор. Економічні Британії, Франції І Советського Союзу пошформува-
ЙОГО вживали ДЛЯ успокоєння нервових потрясень,Іспеціялісти закордоном одноголсно стверджують, що нові заходи советського уряду не є л и сьогодні італійське міністерство закордонних 
які діють на кровні посудини. Д-р Елмор С. Вондер дНі „девалюацією", ані „переоцінкою" рубля, а тільки найбільш брутальним грабунком, до- справ, т о їхні уряди погодилися змінити відповід-
Гайді каже, що він слідив за діянням ліку впродо'вж І копаним урядом над своїм власним народом. ний уступ мирового договору, що зобовязує Італію 
двох років на 2,000 пацієнтів у піпиталі в Ен Арбор.і ЗАПОВІДАЮТЬ ПРОГОЛОШЕННЯ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ „ВІЛЬНОЇ 

ГРЕЦІЃ. 
Париж, 16. грудня. В міжнародніх дипломатичних колах вважають, що в найближ-' 

чи.х днях буде проголошений на опанованих большевицькими партизанами північних райо- їй№ ОДИН БОЛЬШЕВИЦЬКИИ „ДОГОВІР^. 
Іна.х Греції тимчасовий уряд „Вільної Греції", що його мали б зразу визнати, якщо „є са'м Ьуќарешт, Румунія, 16 грудня. — Югославський 
Совєтський Союз, то бодай його сателіти. Французька комуністична преса сьогодні подала ‚гауЛЯЙТЄр" Сталіна на Балканах, ‚‚маршал" Тіто, д о -

і„з поінформованих джерел", що створення „уряду вільної Греції" є вже тільки „справою жидається завтра в столиці, де мав би підписати Ю-
кількох днів". В дипломатичних колах стверджується, що здійснення це', вже давно залові- гоС.іавсько-румунський договір приязні і взаємної 
Дженої „погрози" мало б бути безпосередньою відповіддю Москви "зірвання конференції допомоги. Тіто в останніх тижнях відвідав Болгарію 

іаСНИКИ кажуть, що тоді тона вугілля кошту-. Ради закордонних міністрів в Лондоні та дальшим розпачливим кроком в боротьбі проти і Мадяр ШИНА', у висліді чого л цими країнами під-
ггиме $40. ` Америки і її допомогової акції для відбудови іївропи. писано такі договори. 

Лік є помічний передусім для таких, що терплять від 
високого тиснення ќрови. Він помагає теж людям, 
що терплять від роздуття жил („варікозе олсерс"). 
ЛУЇС ДОМАГАЄТЬСЯ ПЕНСІЙ ДЛЯ МАЙНЕРІВ. 

Вашингтон. — Дж. Л. Луїс, предсідник майнер-
`ької юнії, придумав плян, на підставі якого майнери 
іали б діставати від підприємців річну пенсію по 
1,200 річно після 60 літ життя і 20 літ праці в копаль-

затоиити всі підводні човни, які її залишилися з кін-
цем війни, та дозволяють розібрати ці човни і ма-
теріял з них використати для індустрії. 
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стонада, оули заступлені всі 
_ І українські партії і групи і на 

-=мньому чи не вперше в ніиршо-
му маштабі повністю і яскраво 
перемогла ідея едности іспіль-

і ної праці для спільної мети. Д о -
Нема можливости погодити демократію з тота- кищо -- нам бракує ще все-

НОВА НЕВДАЧА 

У пятницю 14-го ц. м. З ї зд 
розпочався під знаком вели-
кої невідомої. Всі очікували 
першого голосування, і:;о мало 

творити першу пробу сил між 
політичними партнерами, які 
зявилися на Зїзді я мало оста-
точно вирішити, хто на ньому 
має більшість і на кім буде ле-
жати найбільша нідповідаль-
ність за його успіх, або неус-
піх. І хоч Зїзд у Реґенсбургу 
виявив, що більшість делега-
тів походила з табору, який 
противиться політиці сил об -
єднаних в КУК, то все таки 
З ї з д v Діллінґені міг виявити 

вона делегує двох своїх реч-
никіа д-ра Дьва Ганкевича і 
д-ра Комаринського, які нама. 
гаються довести д о зміни вчо-
рашнього рішення. Виступ д-ра 
Дьва Ганкевича викликає роз-
чарування між його прихиль-
никами і здивування серед про-

тивннків. Д-р Комаринський 
мотивує своє становище прав-
ничими аргументами. Заля їх 
сприймає і передумує. Та все 
таки ще не відомо, чи зміна 
рішення наступить, чи ні. Тоді 
виступає інж. Омелян Тарнав-
ський. й о г о виступ патетич. 
ний, але щирий і правдивий. 
Робить враження на всіх, на 
прихильників і противників. 
Делегати мусять рішитися. 

' ` " ' . ' " и " ш — . . - ' ^ . Г ропі на шляху д о ооєднання одного чи другого делегата, я-
ЛОТОВа, ПрИНШЛИ ЗГІДНО ДО П е р е к о н а н н я , ' . - ' Л п п л т . Л : ; ж д н у і и ш д м и 
_г k . ^ А -‚ .х, ‚.ОГЇОТТ D o^r.on; ‚.о ќ,.- ,п в и х с в о , х с и л в боротьбі і к и и М1Г здекляруватися не по 
було б, щоб тих нарад взагалі не було. за спільні ідсали Д л я п 
є, вони застановлялись навіть над таким, .J .. канських у . J g ^ ^ J 
ще того роду наради скликувати, чи ліпше; ' . ' - ^ ... л„„5_' Д ' ..м А' _ ..„...-....„ 

літаризмом. Це є наука з останніх нарад Ради За-(бічних коментарів української 
КОРДОННИХ МІНІСТРІВ у ЛОНДОНІ. О Т Ж Є Т р е б а буЛО європейської преси ВІДНОСНО 
витратити ще три тижні, щоб ще раз прийти до пе-!иеї події. Проте, приватні ін-
реконання, що годі демократії зі Совєтами до чогось:формації, листи і переслані 
зговоритись, коли не ідеться ї'м постійно на уступќи, нам повітряною ПОШТОЮ деякі 
а властиво не приймається нього, ідо вони диктують, часописні завваги потверджу-1 значні відхилення. Пристрасна 

п rtr,„„a„„v П о - w o o R-b-rour,- х , , іК)ть цю першу велику перемо- пресова полеміка й широка 
Представники Злучених Держав, Британії та, української .сміграцй 'в Ев-!пропагаІ1да могли переконати 

Франції наслухавшись у Лондон, старих і нових на-: о_. ' д о обєднання ^ Г о и другого делегата, я 
клепів Молотова, прийшли згідно до переконання ' 
що ліпше 
Що більше 
чи взагалі ще того роду наради скликувати- — - к р а і н ц ї в про успіх їх братів в перша проба сил прийшла 
здійсняти програму миру в Европі без Совєтів. , Европі п е р е дяе мо в с к о р о . ^ коли

и
 предсідник

н
 Зїзду 

Наради в Лондоні виявили, що західні демокра- ченні ЗВіт і оцінку Зїзду, на-1 поставив Зїздові під внрішен-
ТІЇ ТВОрЯТЬ т е п е р СПІЛЬНИЙ ф р о н т і г о в о р я т ь о д н о ю друковану в „Часі" з 23-го!„ я справу участи професійних 
мовою, а Совєти стоять окремо і думають та діють, лнстопада j підписану ред. 
інакше. В Лондоні виявилось наглядно, що власти- Романом Ільницьким 
во іде тут не так про різницю в поглядах, як треба 
поступити з Німеччиною та Австрією, але про за-
садничі речі, про окремі світогляди, які не можна зі` 
собою погодити. Це не стояли в Лондоні три по-1 
туги проти одної, а тільки демократичний світ проти Рац,ь що Відбувся 14, 15 1 lb 
тоталітарного. Бо коли іде про закиди Молотова, ц- м- в Д"""нгені, був тільки звернені проти Злучених Держав та Британії, то не- другою частиною того ж 3,з-

г . v . . . . тт ду, який започатковано у трав-ма в нікого ніякого сумніву, що вони фалшиві. Це 

останньому часі, виставлено в (чині в формі ЦЃЃІ'ѓ!, у СШ в 
противагу нову. З кругів o n o - j формі Злученого Американ-
зиції вийшла думка, щ о б від- сьќого Допомогового Коміте. 
повідальність за ціле наше ту і в Канаді в формі Україн-
громадське життя перекинути!сьќого К а н а д с ь к о г о Фонду, 
тільки на представників поо- Ідеться про те, щоб приучити 
диноких організацій, това-
риств і професійних союзів. 
Ці дві ідеї зударилися вперше 
на Зїзді в Реґенсбургу, вруге 
в пресовій полеміці і оце втре-
тє на Зїзді в Ді і.-іінгені. У всіх 
трьох випадках зудару пере-
можною рукоќ' вийшла дру-

всіх українців розглядати ті 
організації під таким аспектом 
і в звязку з тим виробити у 
відношенню д о них відповідне 
наставлений. Раз на завжди у-
країнська еміграція мусить по-
годитися з тим, що; двох само-
управ, ані в державі, ані на чу-

Більшість мусить здобутись на ставниќй від найширших мас 
жест супроти меншости в імя нашого населення. Так перед-

ідея, якою є За гальний З'їзд, іаЬкнні бути не може. З цього 
заявилася недвозначно за ви-1 походить, що всі сили, які ді-
борністю, а відкинула корпо-)ють серед нашого громадян-
ратизм. На будуче д о участи і ства на чужині, мусять вмісти, 
в Еміграційному Зїзді будуть;Тися в рямах цієї самоуправи, 
допущені тільки виборні пред-; Останній З ї зд поставив крапку 

над і; він раз на завжди визна-
чив характер і ролю ЦПУЕ в 

єдности національних сил. І 
більшість на той жест ріша-
ється. Серед великого напру-
ження цілого з їзду предсідник 
заряджує тайне засідання з ви-

бачуе ново-ухвалений статут. 
Вийнятоќ творять тільки наші 
Церкви, які будут,ь мати право 
брати участь у Зїздах у харак-
тері почесних і остей з мож-

ключеннян усіх гостей і навіть(дивїстю скористатися правом 
представників преси. На тай- брати участь в голосуванню. 

Пропаганднвна підготовка. 

Другий З'їзд української еміг-

спілок у Загальному Зїзді з 
правом р і ш а л ь н ого голосу. 
Справа ця творила одну з най-
більш засадничих різниць у 
поглядах між прихильниками 
КУК-у і його противниками. 
Перші ужили всіх аргументів, 
щ о б допустити ці спілки д о у-
части в Зїзді, а другі з такою 
самою рішучістю противилися 
цьому. Вислід голосування ви-
явив, що 60% делегатів є про-

ному засіданні до слова при-
ходить цілий ряд промовців і 
між ними сот. Богдан Панчук з 

Лондону. Всі промови бесідни-

Обєднання чи розбиття? 

нашому житті і протиставився 
й анархії, й абсурдові. Велика 
ідея понаддержавного о б є д -
нання наших громадських са-
моуправ у одному світовому 
осередкові, яку висунула устў-
пивша Управа ЦПУЕ не знай-
де уже більше по українській 
стороні поважніших перешкод. 

Коаліція чи відповідальність 
одного? 

З ї зд мав обміркувати ще 
одно питання, яке мало стати 

ків навіяні глибоким зрозумій-1 пробою його сил і мірилом; 
ним ситуації, серед якої відбу-Ігромадського й політичного) На З'їзді ішло про велику 
вається з їзд, ѓ, свідомістю, що вироблення, й ш л о про те, чи'справу: ішло про те, чи відпо-
він має вирішити про мораль-
ний стан цілої еміграції на най-
блнжчнй час. По промовах 
приходить рішення: більшість 
зміняє своє попереднє стано-
вище й допускає д о участи в 
Зїзді чотири професійні спілки 
й організації. Зроблено першу 
злагоду, яка уможливила опіс-

наша еміграція має так, як і:відальність за провід нашої 
досі, бути обєднана в одному! громадської самоуправи в Ні-
своєму диспозиційному і ре- меччнні перейме на себе коа-
презентаційному центрі, неза-іліція всіх сил, що діють на 
лежно від розподілу Німеччи-j еміграції, чи спаде вона тільки 
ни на три окупаційні зони, чи і на одну із них. На Зїзді мало 
може на місце цього одного п.чазатися, чи наші політичні 
центру має повстати три, кож- сили уже настільки дозріли і 
ний для осібної зони, й ш л о ні і настільки набрали почуття від-

ля з л о ж и т и коаліційний і більше, ні менше тільки проіповідальности, що є здібні й 

ні ц. р. в Реґенсбургу. Мабуть, 
-"^виразно підкреслив британський міністер закордон- і ані одш, 3ЇЗД , який досі відбу-

них справ Бевин. Совєтам іде тепер про це, щоби ла українська' еміграція в Ні-
мати ще комуністичну Німеччину та Австрію, себто' меччині, не втішався такою т и допущення цих спілок до 
двох більше своїх сателітів, з диктатурами та шши-.ш"Роко. уваго,с' ѓ р — с г в а %Z"^—"c^TZ': 

^^.ма.^шхамлдо^їгаризму. Знов З л у ^ . ^ е р ж а в и , . І ^ с у с ^ був у ^ ‚ И Й ИоГр 
Британія та Франція хочуть бачити нову Німеччину 
демократичною, дійсно демократичною, з владою, 
вибраною самим німецьким народом шляхом голосу-
вання, чужими не не контрольованого. Отеє є властиві 
різниці в поглядах тих двох таборів, що тепер pa- -JJU_5HH,! СВ01МИ виступами 
дили в Лондоні над справою Німеччини л-а Австрії. 
Наради переконали усіх, що вже не існує ніяка алі-
янтська, воєнна спілка, бо в мирі вона не може в 
нічому дійти до згоди тому, що Совєти не хочуть 
у нічому уступити. Совєти хочуть панувати над ці-
лою Европою самі одні, не бажаючи з ніким цеї вла-
ди ділити. В цьому сук цілої справи. 

Так кінчиться „воєнна ідилля", себто воєнними 
обставинами створена дивовижна спілка тоталітар-
ної Москви зі західніми демократіями. Не можна 
певно сказати, чи ще не будуть інші спроби цю спіл-
ку продовжувати. Проте можна певно твердити, що 
коли б цей абсурд ще далі продовжувався, то це бу-
мо б уже дійсно трагічним для Европи і світу. Це 
вже остання пора, щоб західнім демократіям взятись 
за реорганізацію світу самостійно, на демократич-
них засадах, згідно з принціпами Атлантійського Чар-
теру, не зважаючи на Совєти та ці нещасні договори, 
що були з ними заключені і ними попомані. Було б 
дуже сумно, коли б західні демократії не витягнули 
ще й з цеї невдачі розумного заключення. 

саме цей останній в Діллінге- противники мали рішати про 
ні. Вже від місяців різні авто- майбутній напрям розвитку 
ри, з різних політичних сере- нашого громадського життя з 
д о в и щ підготовляли його в и - і Н , м е ч ч и н к 3 признанням і са-

в тнсфакціею стверджуємо нині, 
що Зїздова більшість запре-

склад нової управи, що було 
третім і найбільшим успіхом 
зїзду в Ділінгені. Більшість і 
меншість здали свій іспит зрі-
лости. 

Корпоративізм чи виборність? 

Гарячий спір про право про-
фесійннх спілок на Зїзді був 
не тільки випливом конюнкту-
ральних причин. Йшлося тут 
про вирішення принципів, за 
якими мав бути побудоване 
ціле наше еміграційне життя в 
Німечині. !3їзд мав вирішити, 
чи т а л # і й к а ідея, яку дотепе-j чужині в цілому. Узгляднюю 
рішня УправаЦПУЕ поклала в ! ч и в с е таки своєрідність відно 
основу побудови нашого г р о - ' с и п , і а поодиноких зонах, но-
мадського життя, отже, і д е я ! в и " статут допускає там від-
виборности всіх органів укра-j МІ""У побудову організацій-
їнської самоуправи на чужині, " о ї системи, але все таки під-
має залишитися й надальше о - і ч и н с н о ї одному центрові. Д о -

єдність чи розбиття ўкраїн-j готові стати побіч себе д о 
ської еміграції'. Треба визнати, І праці на неполітичному відтнн-
що бій, який розгорівся дов-і ќу нашого життя, чи ні. На 
кола цих двох концепцій, був;радість цілому Зїздові і на вті-
проваджений наскрізь льояль-jxy цілій еміграції наші полі-
ним способом. Рішало ні щоітичні партії здали іспит зрі-
інше тут, як тільки сила йілости з блискучим вислідом. 

переконливість аргументу. II На Зїзді створено коаліцію 
коли перемогла перша концеп- всіх наших політичних сил і 
ція, себто ідея одного ЦПУЕ і прийшло д о зговорений між. 
для всіх трьох зон, то лише 
тому, що за'нею стояла більша 
сила аргументу я незапереч-
ний інтерес yKf 
рантів й української справи на 

Щ хромадськц^^^ектор- -н анѓе‡чк ^ 

пресі, намагаючись так, чи 
інакше перерішити його в и с зентувалася з найкращого бо -
лід. З перспективи вже завер- к у : в и с о к а відповідальність, 
шеного Зїзду який закінчився поміркованість і правдивий ‚бовязуюча, чи, навпаки, має латково створена Міжзональна 
для багатьох надсподівано д о - патріотизм та воля довести за^бути заступлена ідеєю корпо- Президія є тільки органом Ц. 

всяку ціну д о компромісу й 
консолідації української еміг-
рації визначали її впродовж у-
сіх нарад Зїзду. 

тими, які ще вчора, здавалося, 
стояли на крайніх полюсах. 
Віднині відповідальніисть за 

брим, а то й блискучим вислі-
д о м — треба оцінити переве-
дену п р е с о в у передзїздову 
пропаганду за явище позитив-
не. Вона виявила всі різниці 
поглядів між противними сто-
ронами й звернула увагу учас-
ників З їзду на те, що перед ни-
ми лежить велике й невідклад. 
не завдання: або довести д о 
спільного знаменника всі діючі 
серед укранїської еміграції си-
ли, погляди і змагання, або 
показатися заслабими д о та-
ких вирішень і тоді лишити у-
крьнїську еміграцію серед хао-
су й розбиття. Делегати пока-
залнся гідними того довіря, з 
яким українські виборчі маси 
передали їм свій мандат. Вони 

ративізму або сўмішно д в о х , п - у- Е- і бУДЄ мати завдання 
цих принципів. Дотеперішній 
Управі ЦПУЕ, поза всіми не 
доліками, які так вона, як 
кожна інша організація, му 
сить виказувати, треба призна-
тн одну велику заслугу: вона 
чітко накреслила напрямні і 
ясно спрецизувала ідеї, на яких 
має бути побудоване наше 
життя на чужині. Ця ' Управа 
недвозначно стала на станови-
т і , що відповідальність за на-
ше життя на еміграції повинна 
бути зложена посередно в ру-
ки нанширших кругів ўкраїн-

Більшість робить жест. 

Напруження між противни-
ми сторонами на Зїзді д о х о -
дить д о свого вершка тоді, к о . 
ли меншість своєю непарлямен-
тарною поведінкою не д о з в о -
ляє докінчити промови одно-
му бесідникові із більшості і 
коли З ї зд вирішує відкинути 
від участи в Зїзді всі без ви. 
нятку професійні спілки. Опо-
зиція не погоджується з таким'ських виборців. Вони мали рі-
вирішенням. Вона мобілізує шати про те, хто буде їх очо-
всі свої аргументи і сили д о лювати і хто буде їх ідейно й 
протиудару. Рано другого дня, організаційно вести. Цій ідеї, в 

Юрій Вухналь. 

j ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
І ФЕДЬКА ГУСКИ 

в) 
— Важко тепер, братці, дів-

чину путящу знайти — дуже 
важко! Вже в загсі розглядів, 
що за пташка, а то б — про-
падай молоде життя моє! Пі-
сля отого конфлікту з Дунь 
чиними батьками я припинив на молоду, стоїть вона поси 
з Дунькою всякі стосунки й 
почав ходити до Моѓрі. Хо-

така, як на гріх — і в хаті не 
вміщається. Стали ми на д в о -
рі й стоїмо. Стоїмо, а воно мо-
роз, невесело стало мені, дум-
ки сумні заворушилися про' 

І життя молоде і т. ін. Глянув 

див я, ходив 
чина д о мене 
бухни. 

— Ходімо в загс. 
А вона: 
— Ходім. 
Зібралися й пішли. 
— Прийшли, а там черга, та 

шла н посміхається д о мене. 
„і чого Г) .‚то 

горнеться дів-1 сміхатися?" 
а я він.ми та й Став 

думаю, по-

локладніше фотогра-
Фію п розглядати — незавид-
і. фотографія: у мене носик, 
а неї ціла носюра, а в д ітей , 'гукає реєстратор. -
думаю, од такої ќпадини що Хочете записатись? 
буде? Горнеться вена д о мене:' Я д о нього 

— Не вмреш, — кажу, — по 
чекаєш, не така вже й цяця. 

Вона тоді : 
— А ти що?! 
А я: 
— Та не те, що ти! 
Вона мені: 
— Хто ти?! 
Я їй: 
— Я! 
Вона д о мене, а я д о неї, я 

слово^ вона десять. Я тоді рі-
жіуче: 

— Ти, — кажу, — що, на 
розрив нариваєшся? 

— Плювала я на тебе й на 
розрив твій! — кричить вона. 

— Я тебе, — кажу, — плю-
яу, чортова зазноба! 

За криком не зчулися, як і 
черга наша дійшла д о столу. 

— Товариші, не затрнмуй-
те, реєструйтесь швидше, — 

Згодні? 

ле, щоб я з оцією тигрою за^таки гляньте на наше госпо 
писався? — та о д столу. 

- Ч, і скоро тамі, Федю! і 

вў зідхнув і сумно сказав: 
— Важко тепер знайти пу-

тящу подругу життя, дуже 
важко... 

Ініціятива. 

— А то ви, папашо, здря 
мене словами нехорошими взи-
ваєте, — промовив Андрій 
Книш, скидаючи з лівої ноги 
чобіт. Почухав п'яту, скинув 
другий і поліз на піч. 

— Хіба мені, думаєте, важ-
ко кізяки з хліву вичистити, 
або Маньці різки нарізати, — 
то все пусте, жаль бере тіль-
кн, що ІНІЦІАТИВИ своєї прн-
кластц нікуди, от що, папашо. 

Далі поклав ногу на комин, 
руки під спину д о гарячого 
череня, і знову звернувся д о 
батька: 

— Ви, папашо, правильно 

царство з точки зору політич-( 
ної економіки і побачите, що 
не господарство, а пережиток 

Гуска замовк, а згодом зно- ної економіки і побачите, що 

старого капіталістичного об-
щсства, важкі наслідки цар-
ського режиму, що триста ро-
ків гнітив робітничу клясу і 
селянство, — он що, а ви мене 
попрікаєте, так би сказать, па-
разитом' узиваєте. Ви мені 
„фордзон" дайте, тоді я вам 
покажу, як хазяйнувати. 

Андруша потягся й солодко 
позіхнув. 

— Хіба в нашому хазяйстві 
я можу ініціятнву прикласти, 
коли я, папашо, реальних на-
слідків у цьому не бачу, хоч-
не-хоч — „упадочний настрій" 
буде. Щ о б не бути голослов-
ним, я вам факти наведу, на-
ирнклад, „фордзон", папашо, 
— сів я на нього, придавив 
відповідну пружинку (Андру-

особливо займатися тими спра. 
вами, які мають виразно між-
зональний характер. Збережен-
ня єдностй української е.мігра-
ції, не дивлячись на поважні 
відосередні сили, які діяли на 
Зїзді, треба визнати за даль-
ший великий здобуток делега-
тів Зїзду. 

Українська самоуправа 
на чужині. 

Органи й система ЦПУЕ на-
брали в останньому часі ясно-
го характеру: ЦПУЕ це не то -
вариство і не звичайна органі-
зація, а українська самоупра-
ва на чужині. Це українські ад-
міністративні органи. Це суро-
гат тої уррави й адміністра-
тивного апарату, які будує со-
бі кожна суспільність у своїй 
власній державі. Для розкине-

!них по чужих землях і держа. 
вах, українські громадські дія-
чі, поставили свою концепцію 
організації розпорошених на-
ціональних сил в системі своєї 
самоуправи. Важливість такої 
концепції така велика, що її 
ніяк не можна перецінити. Во-

життя, лежить на всіх без вий-
нятку. Поѓо розцвіт б у д е за-
слугою всіх, а за його упадок 
не відхили:ься від відповідаль-
ности ніхто. І хоч дотеперіш-
ня Управа була також коалі-
ційна, бо входили там і націо-
налісти і УНДО і УНДС і Геть-
манці, то все таки склад ново-
вибраної Управи є яскраві-
шнн, а иоодилокі партії свідо-
мо внделегувалн там своїх від-
поручників. 

Потреба сходитися І спільно 
рішати. 

Стеження за останнім З їздом 
у Діллінґені залишило нам ще 
одно цінне спостереження: 
відчуженість поодиноких по-
літичних наших сил між с о : 

бою і їх розсваренність п о х о -
дить також не в малій мірі від 
того, що ми, українці, ще не 
створили для себе форуму, на 
якім ми могли б постійно схо-
днтнся і вирішувати справи, 
щодо яких і різнимося і пого-
джуємося. Коли б такий З ї зд 
як у Діллінґені тривав не три 
дні, а кілька місяців, так як 
триває нормальний час нарад 
державних парляментів, то ми 
не тільки віримо, але ми й гіе-
реконані, що там вдалося б в 
короткому часі узгіднити, або 
бодай наладнати співпрацю у 
всіх справах, які дотичать на-
шого збірного життя і то не 
тільки на громадському, але й 
на політичному відинкові. 

В Ділінгені здобула тріюмф 
на крім того, що зберігає нам і д е я коаліції, виборности і 
почуття моральної ,й організа- спільної репрезентації цілої 
Цінної єдности, крім того, що української еміграції в одному 
будує нам українську спільно, j центрі. 
ту на чужині, є ще й великою' 
школою, в якій переходять ви-
шкіл наші адміністратори, що 
мають зайнятися може вже не-
задовго далеко більшою та ва-
жливішою будовою, бо будо-

Та що мені життя ле мн-і мислити не можете, ви так 

Перебіг і вислід З їзду Укра-
їнської Еміграції в Европі, рів-
ночасно з перебігом та вислі-
дом Панамериканської Україн-
ської Конфср ицїї в Ню Йорќу 

вою власної держави. Така си. ;створюють нове положення та 
стема збудована не тільки в започатковують нову фазу в 
Німеччині, вона повстала у і історії українських сил поза 
формі центральних краєвих І Україною. Вони збу ІЖУЮТЬ но-
комітетів у всіх державах Ев-)ві надії та дають нову віру в 
ропи й Америки. Та все таки кінцеву перемо.у великої уќ-

,„ .„ч ‚"аибільшого розголосу здобу-1раїнської ідеї, для якої ці сили 
(Докінчений на стор. 'Ѓтій), )ла наша самоуправа в Німеч-Іобеднуються. 
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ПРОПАМЯТНЕ ПИСЬМО 
В УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВІ 

— до — 
ЗАГАЛЬНОГО ЗІБРАННЯ ТА ЕКОНрМІЧНОІ Й СОЦІЯЛЬНОІ 

РАДИ ОБЄДНАНИХ ДЕРЖАВ 
— від — 

ПАНАМЕРИКАНСЬКО! УКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЄ) 
(Переклад, з англійського). 

Народовбивство (GENOCIDE— 
дженосаяд) — це теперішня 
політика советської Росії 

в Україні. 
Ми, зібрані на цій нашій 

Панамериканській Українській 
Конференції в місті Ню йорќу, 
правильно вибрані представ-
ннки українців Америки, Кана-
ди, Бразилії, Аргентини, Пара-
гваю й Уругваю та речники їх 
краевих організацій, на під-
ставі одноголосно прийнятої 
резолюції звертаємо увагу За-
гального Зібрання Обєднаних 
Держав і прилюдної опінії ці-
лого світу на політику народо-
вбИВСТВа (GENOCIDE), яку Со-
петська Росія й її сателіти з 
розмислом застосовують су-
проти понад 40-мільйон. укра-
їнського народу у його рід-
ній, одначе большевиками о-
панованій Україні, і насампе-
ред проти тих, що призначи-
ли своє життя й майно на здін-
сиекня вікового ідеалу звіль-
иення України від чужого па-
нування й встановлення віль-
ної, суверенної й демократич-
ної української держави, прав-
леної народом, з волі народу 
й для народу. t 

Одночасно ми апелюємо до 
Загального Зібрання поробити 
належні заходи для припинен-
і:я цеї нелюдської політики на-
родовбивства, придуманої на 
знищення свободолюбного у-
країнського народу як націо-
пальної, культурної ї'ї релігій-
ІЮЇ цілости. 

Ми зокрема звертаємося до 
Загального Зібрання Обєдна-
лих Держав, щоб воно відпо-
аідно зареагувало проти не-
давнього таємного договору 

цінностей та людських прав і 
терпінь. 

Як колись українці були 
справжнім заборолом захід-
ньо - європейської цивілізації 
проти безупи{нних наїздів вар-
варських орд з азійських сте-
пів, при чому — треба зга-
дати — вони ослабили себе 
самі як нація, так ще з тих 
часів вони' становлять на свій 
лад головне забороло проти 
традиційного і безоглядного 
російського експанзивного по-
ходу, який у теперішній кому-
ністичній формі приносить не-
висказанні фізичні терпіння, 
пониження людського духа та 
знищення благородних основ 
і цінностей людського життя. 

У відплаті за український 
опір російські державні реукі-
ми користувались засобами, 
які — лагідно кажучи, — ма-
ли характер крайніх репресій 

двома сателітами — Польщею 
та Чехословаччиною,- на під-
ставі якого вони мають обєд-
пати свої сили й ресурси у зма-
гаіші до знищення українсько-
го визвольного руху, головної РИЧ1,І події. Вони, подібно як 

Винародовлення — головною 
метою царсько-російської 

політики в Україні. 
Під царською російською 

владою, якц тривала від упад-
ку Української Козацької Рес-
ґгублики в 17 сторіччі аж до 
створення коротко - тривалої 
Української Народної Респуб-
лики в 1918 p., ті репресійні 
засоби були звернені в першу 
чергу на знищення українсько 
го національного опору і про-
ти змагання До національної 
волі. В цьому царська влада 
користувалась двома головин-
ми методами, іменно, переслі-
дуванням і денаціоналізацією. 
Зокрема це останнє було го-
ловною засадою політики ро-
сінськнх автократичних імпе^ 
ріялістів. Розгнузданість, прак-
ТТТ "̂т̂ кЬТ""іюлітнки можна о-
цінити по факті, що росГйські 
вчені, керуючись більше ро-
сійським шовінізмом і експан-
зіонізмом ніж розумінням на-
уки, фальшували навіть істо-

ііого авангарду, легендарної 
'геройської ЎПА (Української 
Повстанчої Армії), що перша 
підняла боротьбу проти на-
цістичних наїзників в Україні 
а допомігши розгромити й 
перемогти їх. почала парги-
занську війму проти совєтсь-
ких окупантів України у своїм 
героїчнім і лицарськім зма-
ганні до її визволення. 

Цей останній епізод в тра-
диційному героїчному змаган-
ні українського народу за сво-

-боду, іменно намагання трьох 
держав знищити тих, які зма-
гають до звільнення своєї 
батьківщини, є ознакою від-

інші російські пропагандисти, 
представляли українську істо-
рію й культуру в очах зовніш-
нього світу як частину історії 
й культури Росії. 

Внаслідок цього ще й тепер 
є люди, які, наприклад, помил-
ково думають, що Київська 
Держава ('у 10—13 столітті), 
знана в історії теж під назвою 
„Русь" (від котрої походить 
назва „Росія", прийнята мо-
сквннами під Петром 1 за сво-
ю національну назву після то-
го, як вони поневолили Русь-
Україну) була державою ро-
сійською, не зважаючи на 
факт, що це була українська 

носин і положення, серед яких{ держава. Київська Держава, 
український нарід змушений! Русь-Україна, дала початок не 
жити під російським пануван-j російській а українській істо-
ням. Це справжнє мучеництво,і рП й державности. 
навряд чи відоме досі в істо- заборона вживання україн-
рії. Бо коли деяк, народи н, сько_ ^ 
раси зазнавали подібної до.-iij 
раз. чи другий, то Голгофта 
українського національного 
терпіння збоку різнородних 
панівних російських режімів 
була повна й безконечна. У-
країнці зазнали її в цілій иов-
ноті, і не періодично, але без-
упину впродовж цілої своєї 
трагічної, хоча й героїчної 
історії. 
Україна головною перешкодою 
для російської експанзивности. 

Причиною цього є обстави-
на, що ще з тих часів, коли 
Росія була відома як Моско-
вія, вона все зустрічала в ук-
рагнськім народі головну пере-
шкоду у своєму поході для 
поширення російських кордо-
нів коштом всіх моральних 

џ) Цей Мсморіял був переданий 
Генеральному Секрстлрові О.О.Д., і 
головам делегацій американських 
країн, з якіќ представники українців 
підписали Мсморіял. Він теж був 
висланий п-ні Елінор Рудаелт. голо 
ні Комісії Людських Прав О.О.Д. 
шо і спер радить в Женеві. 

Для переведення денаціона-
лізації, цебто русифікації' у-
країнців, накладано різні об-
меження й заборони на саму 
українську мову. Так в 1863 
році заборонено цілковито на 
віть уживання української мо-
ви в літературі, коли то ро 
сійський міністер внутрішних 
справ видав проти неї заказ, 
до якого була додана ще й 
урядова заява, що „не було, 
нема і не може бути ўкраїн -
ської мови". 1 це, не зважаю-
чи на факт, шо мільйони лю-
дей говорили й писали цею 
мовою тоді, і ще більше 
нею к о р и с т у ю т ь с я сьо-
іодні. В л а с н е в тому часі 
вже були появилися найкращі 
зразки поезії в українській 
мові, написані найбільшим по-
етом України, славним тепер 
на ввесь світ Тарасом Шевчеїї-
ком, який, мимоходом згаду-
ючи, умер передчасно (1861) 
внаслідок російського фізич-

ного й духового переслідуван 
ня з тої простої причини, що 
він був українцем, та пропо-
відував ідею свобідної Укра-
їни, незалежної від російсцко-
го панування. В кожному разі 
він був одною з безчисленних 
жертв російської політики, я-
ка такими, чи іншими метода-
ми змагала до ліквідації усіх, 
хто вірив в ідеал вільної У-
країни й демократичної форми 
правління. 

Поняття „народовбивство" 
як таке тоді ще не існувало, 
одначе вже тоді в Україні під 
російською окупацією здій-
снювано означений ним сьо-
годні процес. 

У тому часі російська вла-
да теж на кожному кроці зу-
пиняла розвиток української 
культури й науки. Талановиті 
українські науковці, письмен-
ники, артисти й музики, по-
збавлені росіянами нормаль-
ної спроможности виказати 
свої творчі сили, були прине-
волені емігрувати в Москву 
Там вони, чи то під примусом 
чи за намовою, відграва.ти 
важну ролю в розвитку ро-
сійської культури й науки, що 
признають самі безсторонні 
авторитети 

Крім цього природні багат-
ства України, цеї пристінної 
„країни, що тече молоком і ме-
дом", російська влада експло-
атувала в такий мірі, що об-
низила економічний стан не-
ресічного українського селя-
нина й робітника до найниж-
чого рівня на європейському 
контіненті. 

Проте, не зважаючи на без 
пощадне російське поневолен-
ня, винародовлення і визиск 
українського народу, спрямо-
вані на знищення його націо-
нальної окремішности і до 
штучного створення на його 
місці „одної й неділимої Ро-
сії", український нарід після 
упадку царської Росії вийшов 
із своєї недолі ще сильнішим 
і національно свідомішим, з 
високою культурою, мистсць-
кою літературою, сильно роз-
йине'ною Історичною' традми-
єю, а впарі 'з цим і з непере-
можною й рішучою постано-
вою відзискати свої націо-
нальні вольності та здобути 
належне йому місце в сімї віль-
них націй. 

Повстання й упадок Україн-
ської Народної Республики. 
Тнк отже, з розвалом цар-

ської російської і австрійсько-
угорської імперій при КІНЦІ 
першої світової війни трапи-
лася для українського народу 
нагода скинути кайдани своєї 
національної неволі й иосяг-
нути по свою національну сво-
боду та незалежність, що во-
ни на ділі й зробили. їх зма-
гання увінчалися проголошен-
ням Української Народної Рес-
публнки. її встановлення се-
рсд найбільш' несприятливих 
відносин свідчить про незлом-
ну волю українського народу 
заж'ити своїм свобідним наці-
ональним життям. 

Та на його нещастя, а з цим 
і на нещастя дія всіх цих ідс-
алів, на яіфх базується наш 
людський поступ і цнвіліза-
ція, 'Українській Національній 
Республиці не судилося довго 
проіснувати. Як бувало в ми-
нулому, так тепер знову укра-
інців позбавлено овочів їхньо-
го національного дерева сво-
боди, який вони так довго 
плекали, підливаючи його не 
лише уживаним в приповідках 
потом свого чола, але теж і 
кров'ю отих безчисленних ге 
роїв, які віддали останній свій 
віддих за святу справу визво-
лення своєї батьківщини. 

Заатакована з,УС'х боків тра-
диційними ворогами України, 
а зокрема збольшевиченою 
тоді Росією, знеможена внутрі 
червоною пятою колоною й 
ослаблена недостачею потріб-
них воєішнх матсріялів, з ар-
мією здесятковаиою пошестю 
тифу, Українська Народня Рсс-
г '̂б.тика заломилася. її претен-
сії на волю для українського 
народу, базовані на Вилсонів-' 
ськім історичнім принципі на- v _ 

цїонального самовизначеідая, 
були відкинені післявоєнними, 
може й добре думаючими, од-
наче збаламученими аліянт-
ськими політиками, які надар-
мо намагалися створити трн-
валий світовий лад, опертий 
на мирі, свободі й демокра-
тії. Наступив ще один поділ 
України. Переважна частина 
України підпала під владу 
большевиків. Польща загорну-
ла львину частину Західної У-
країни, а її рештки у формі 
Карпатської України зайняла 
Чехословаччина, тоді як ча-
стини, що творили Буковину 
й Басарабію, забрала Румунія. 

Проте, всі терпіння, яких 
опісля українці зазнали під 
Польщею, включаючи знані 
цілому світові „пацифікації' 
та всі гноблення, на які вони 
були здані під румунами і на-
віть чехословаками, були малі 
в порівнанні з цим, що вони 
мусіли пережити впродовж о-
станніх кількох десятиріч під 
совєтським російським пану' 
ванням. 

Знищення українців як окремої 
національної спільноти — ѓо-
лот і а ціль советсько-росій-

ських володарів. 
Коли за часів царської Ро-

сії винародовлення було о-
сновною російською політико-
ю у відношенні до України і 
тільки зі спорадичним паро до-
вбиством, але без окремого 
пляну, то в теперішньому ча-
сі під совєтським російським 
режімом намагане винародов-
лення, а зокрема поневолення 
українського народу ирибра-
ло найгострішу форму, а саме 
форму народовбивства. Всу-
переч розреклямованнм кон-
цесіям етнографічної натури 
для українців з боку совет-
ських володарів, нищення у-
країнців, як окремої націо-
нальної, культурної і релігій-
ної спільноти стало иляноною 
і безоглядно виконуваноќї по-
літнќою Кремля. 

Зпочатку оце народовбив-
ство .було; роблене^ навмашія 

з характером децентралізації, 
його, в часах безпосередньо 
після української визвольної 
війни, переводили поодинокі 
червоні російські армгї або 
банди, головно ославлена Че-
ка (після якої по черзі насту-
палн ЃМУ, оиіс.ія НКВД і 
МВД — кожне щораз більше 
ганебне), цебто тайні поліцій-
ні відділи, які не мали ще 
спеціяльних вказівок з одного 
центру, і керувались ненави-
стю до таких, що боронили 
української справи й демокра 
тії та вбивали і тортурували 
на смерть на ліво й на право 
кожного підозрілого в прн-
хильності до українства. 

Коли після української ви` 
звольної війни привернено, де-
який спокій і коли Совєти 
поросли в силу, перед якою 
українські повстанці мусіли 
ховатися, совєтські володарі, 
прінціпові, безоглядні та без-
пощадні, тепер вони обережно 
вступали на свіжо завойова-
ний грунт і пробували заго-
днти українців наперед при-
думаннмн деякими культурнн-
ми уступќами. 

Проте, швидко з цілою си 
лою виявилася нестійкість їх-
нього погляду,. що українців 
можна зловити на лестлнві 
слова та що вони задоволь-
няться самими тільки окруши-
нами, а не цілим бохонцем 
свободи. 

(Закінчення буде.) 

ДЛЯ КРАЩОГО ЗАВТРА 
КУПУЙТЕ БОНДИ ПЕРЕМОГИ 

БОГДАН ЛїїПКИП 

М О Т Р Я 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

Том І. і II. 
Сторін 491, в гарній твердій 

люксусовій оправі. 
Ціна $4.00. 

Замовлення враз з належнтн 
стю dram до : ( 

"SVOBODA" 
Р. О. BOX 346, 

JERSEY CITY З, N. J. 

Ш 

Ю р Е к о р д і в $5.00 
РОЗІІРОДАЖА РІЗНИХ 10-ЦАЛЕВИХ РЕКОРДІВ. 

КОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ! 
ВО БІЛЬШЕ ТОГО НЕ ВУДЕ! 

15600 — За Україну. Гимн У. II Союзу. - Співає мужсськнп top. 
1.5584 — Чорні очі і Родина. - - і'рле Пасайсмся Орхестра. 
2716-'̂  — Люлька-фаПк.і. Шдслнва. — Комік С. Жуковський. 
15582 — Ох. не люби двох. Пікнік — Сцена. — Барчан-Дапидспко. 
15552 — Який чорт мені надан.Тай орав мужик. — Л. Роґальськнй. 
21004 — Мілійопсрчик (дві сторони). — Іван Мазниця і Ко. 
15101 — Верховино, світку ти наш. Ой v лу:и. Співає Квартет. 
20208 — Служба Святійшому Серцю Ісуса. Ч. 1—2. — Угор. Хор 
20209 — Служба Святішому Ссріію Ісуса. Ч. З—4. — Уюр. Х'М' 
15568 — Коломийки — Галичанка і Румунка. — Оркссіра Коміенко. 
15578 — Паша коломийка. Січовий козак. Орк. Сербітського. 
27188 - Жіінпа. БуаяЯ їдорова - снепн. Жуковськнй-Красіювська. 
15556 — Дуб на дуба похилився. Шкілі.ие кохання. — Співає лўеї. 
15575 — Невдача ІІанчихи — комічні снснн. — Савіцькнй-Олсніиі. 
15587 — ТнчіЩЬКа коломийка і Папдура. Спів і оркестііа. 
1555 5 — Дівчина моя люба — коломийка і Козак. — Орк. Замуленќо. 
20188 — Лемківські вечірки. Ч. 1—2. — Співає Лем. гр. 1 Нќімби. 
27184 — Лобода і Пристріт - комічне. — Спів. Жуковськнй-Красіічвська 
15573 — Циган на толоці. Не хочу бути чоловіком. — Сп. Савіцькнй. 
15555 — Ой на іорі чорна хмара. Сміло, брати, не тсряйте. — Хор. 
15104 — Галицьке весілля—-Иіпкоплстнни, Ч. 1—2. — Співає ќвартії. 
15106 — Галицьке Весілля- Вінкоплстіжц, Ч. З—4. — Співає квартет. 
24168 — Моя мила 3 ягодів—Чардаиіі. — Грає Словак Оркесіра. 
24148 — Млинарські словацькі чардаші. — Грає Парубоцька Оркестра. 
15092 — Дармо мене мамцю. І по цей бік гора. - Лемко-ки.ірн і. 
15604 — Ой на горі ЖЄИЦІ жнуть. Розвивайся старий дубе. — Хор. 
15576 — Як два ссрцн ся кохають. Вечсрннй дзвін. — Співає дует. 
27077 — Сійся-роднся. Ой москллю-москаленьку. — Комік Жуковський. 
27092 — Родимий краю. Ой псспиіься. нслсжнться. — Сп. Жуковський. 
20235 — Вже журавлі відлетіли. Заграйте нам. — Угорський хор. 
114.5(5 — Округліїй ІНтаєр. '.і наших сторін - Райнл. — Грв( Тріо 
11455 — Квітка-полька. Куявськпй. - Грає оркестра Сосновськоіп. 
11427 — Поїхав на иолюнаішя-валі.ц. Райн.іендср. — Грає гармонія. 
11388 — ЛучнстиЙ Р.ійіі.і. Иербнна-ва.іьн. Оркестра Гармоністів. 
11424 — Матвійова наіька. Віват Рлйнле"ндер. — Грає оркестра. 
80310 — Чорна беЗОДНЯ. Гроші- комічне. — Сармаюи-Канавська. 
80375 — Продивус. Черевички. Несеніппчія. — Комічний дуст. 
15559 — Зашуміла ліщинонька. Чижик маленький. — Муж. ќвартеѓ. 
15577 — А хто біди не знає. Несе мужик свячене. — Савінькнй, тенор. 
27059 — Яка в тієї КЄЛНКа память. Кеза Лереіа. — Вар. Жуковський. 
27134 — Любои-та-любгж. Ииннйтс, добрий штоф. - Б. ЖуковсьюіЙ. 
2715Я — Було тай нема. Наш Хаїм щоб здоров. - Комік Жуковський. 
20212 — Циганське весілля, Ч. З—4. — Група ШкІмбн, спів-орхестра. 
15590 — Народна шумка. Українські порпурі. — Оркссі 
15098 — На відпуст до Почаева. — Співає Лемківські 
15581 — Великодні і.иілкн, Ч. 1-2. — Співає хор Воян. 
15591 — Танці з народних пісень. — Грає оркестра Корцієико. 
59079 — Там в торах Карпат.їх. РодііМНЙ краю. — ІІсмк. квартет. 
15554 — В краю та в Америці. Любов, любов. — Співає Давнденко. 
15565 — Колись, дівчино мила. Чи t в світі країна зірка. — Спів. 
27031 — Ой під вишнею. Ти і уїж пі ту ніч. — Козацьке тріо. 
27048 — В хаті свекрухи. Ой ти Ковалівна. — Баритон Жуковський. 
27125 — Лс Дніпро наш котить хвилі. Верховино. — Співає хор. 
27183 — Презент з Ьпропн. Пан фрайіар. — Співає комік Жуковський. 
27152 — Аллилуя. я бом. Стаііія Зімпа Вода. — Комік Жуковський. 
15569—' Наша коломийка. Сміх річ прНЄИіа. Сиів-оркестра. 
15586 — Шумка київська. Шумка веснянка. — Оркестра Корніеііко. 
2711 і — Пів правди. Лихо—КОМІЧНЄ, їли єн Жуковський. 
27168 — Старости 1 `2, комічна сцена. Жукоиськ.-Красновська. 
27133 - Ой де ти їдеш. Ой летіли білі і уси. Сопрои співає. 
27211 — Кучерява К.ітерипа. И;ні І'.иборнпй-ВоіьнпЙ. (̀ нмі. 

Виберіть 10 рекордів, кожна інша, пришліть разом їх ии-
сла і рзиачену суму $5.00 на нижче поданий адрес і рекор.чи 
зараз вишлемо і пересилку оплатимо, коли замовляючий є 
не дальше як до Пітсоурга. 

Додаткова пересилка: В Центральні Стеііти па захід 
від Пітсбурга присилайте додатково 25 цеитів. В Каліфг)р-
нію 50 центів. - В Канаду 75 центів. ч 

GA L I C I AN B A Z A R 
103 AVENUE A NEW YORK З, N. Y. 

і, сііів-орхггтп; 
стіта Коріігетші 
(llfl Кварќт, і 

І В 1РМА 

124 First Ave. 
(між Вулицями 7-ою а 8-ою) 

NewYork3,N.Y, 
поручає мясні про-
дуќти по наступних 
цінах: 

СХАБ 
(LOIN OF PORK) 

(У ЦІЛІМ КАВАЛКУ) 

4 9 4 

Ш И Н К И 
ВУДЖЕНІ ПЕРЕДНІ 

4 3 4 

ШИНКА 
ВАРЕНА 

(BOILED НАМ SLICED) 

1.09? 

ВУДЖЕНЌА 
BACON SLICED 

7 9 4 

К О В Б А С А 
К Р А Я Н А 

АІІО САРДЕЛЕВА 

Б54 

К О В Б А С А 
СІКАНА 

51 і 

СВІЖІ 

Р Е Б Е Р К А 
(SPARER1BS) 

45S, 

ВУДЖЕНЌА 
(BACON BY THE STRIP) 

БЗ' њ 

С О Л Е Н А 

СОЛОНИНА 
(ГРУБА) 

2 9 ' Њ 

К В А Ш Е Н А 

КАПУСТА 
1 0 ' !Ь 

ВУДЖЕНІ 

ВОЛОВІ язики 
першого сорта 

4 3'љ 

SIRLOIN STEAK 
першого сорта 

7 11 
КОВБАСА 

СВІЖА НЕ ВУДЖЕНА 

Вважайте на СПЕЦІЯЛЬНЕ ого-
лошення в вівторок 
23-го грудня 
цього року. 



СВОБОДА, ЩЕХВЕР, 18-го ГРУДНЯ 1947. Ч. 294. 

Д-р Роман Осінчук. 

Дещо про здоровний стан 
нашого народу 

1. Перел війною — в Західній 
Україні. 

Оцінка народного здоровя 
на наших землях це незвнчай-
но трудна справа. Дла нього 
потрібно усіх модерних здо-
ровних державних установ і 
докладних статистичних даних, 
якими може розпоряджати ли-

'ше державна влада і не влада 
багатшої країни. В умовийах 
бездержавного народу трудно 
мати добре вироблений поѓ-
ляд на справу здоровя. бо 
чужий уряд не лише не має 
на ввазі такі дані збирати, але 
з огляду на свою специфічну. 
вннародЬвляючу політику на-
віть зібрані дані затемнювати 
ѓа подавати у фальшивій 
формі. Це ми нераз мали на` 
ѓоду переконатися про такі 
фальшиві статистики народ-
ного здоровя на наших землях 
під Польщею. Польські чинни-
кн подавали статистичні дані з! 
найкраще обсіўѓўваних ліка-
рями і лікувальними чи про-
філяктичними установами сво. 
їх національних теренів, які 
зовсім не насвітлювали здо-
ровних умовин на наших зем-
лях. Для прикладу наведу 
хочбн статистику смертності! 
від туберкульози, яка офінль-
но виносила в різних роках 
від 12-16 на 10.000 населення, 
тоді, коли в дійсності навіть на 
п'ольських теренах вона була 
куди більша, а на наших зем-
лях за обсерваціями ўкраїн-
сьќого Гігієнічного Товарист-
ва ця смертність доходила в 
деяких повітах чи округах до 
42 на 10.000 населення. 

і Безперечно, що висл ід був 
вже ламі папі Стан народного 
здоровя кра'щав, можна скази-. іМАГАНОИ"СИТІ ^ 
іп. з роќл на рік. Нарід радо пи Го„ .;.,„„,„,,ЬКЙ ей 
глухли рад №иинх лікарів, ра-
до сприймав ради Укр. Гігіє-
I ніч його Товариства і сам по-

наших селян ЧУВ^організувати вже по селах 
приходилося жити цілими ро- санітарно гігієнічні освітні 
ками н землянках на рОзри- гуртки, m нќих нераз вчащали 
гін гранатами своїй землі, ба 

мас. Багатьом 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
Річні збо-

т. ;Ю5. иід-
'і ' ivibi'tf 21 І рУДИЯ .ПфіІ і DO С-І. Бо-
жіП. її нсркокнін гали. Просимо чЛе-
н і прийти н.і о.ііііі'ісшіЛ час і ии-
'І',:!І II Киї ЦІДЄІДОСТН, КоНТрОЛЯ 
. :'. шіі і приходів і роі%од)н ПО 
її" ЛуДН іии"іір уряду І'.І НИХ рік. 

і одошиіені. ііредс.; М Гнхоис-
ІІІІ'І, h;u : М, І ̀ сито іп, сскр 

ЃТШВІ 
U КАЛЄНДАРІ НА 1948 РІК. 

гатьом приходи.юсі . кілька Літ 
по війні на нів голодувати, а 
не псе під кошу вало здоровя. 
особливо дітей. 1 тому по пер-
шій війні прийшла фаза с?раш-
них епідемій, поширення ту-
беркульози, ревматизм'у, всі-
пяких дитячих хворіб інфек-
ційних і хронічних, рахіту. 

зі своїми докладами лікарі. О-
стапнім здобутком Українсько^ 
ѓо Гігіеиічноґо Товариства бу-
ао створення її горах ѓуберќу-
льозної Народної Санаторії. 
само перед вибухом війни, 

І і а жа н не ДОВГО ІІрИНШЛОСІі 
глядіти !!.і поступ народного 
здоровя, нќе сам народ взяв у 
свої руки Прийшла друга вій-

НІ() ГЕИВЕН, КОНИ. 
. VIO ІП А 'І ІІ'ІІІИ і Ч 

ЛІ. нќі річні 
неділю, 21 

it llpOCBUli 
рік прийти 
.і п уряд 
І рік MaJ м . 

ИаЩ 
НИНІ' 
}бори 

і р і ї 

5рлі 

ТІІ̀ М1ІИНІі."ТІ 
її іс ѓспер 

Пі 

скрофульози, авітомшоз та в на, 
деяких околицях венеричних 
хворіб, як залишок перемар-
шу в с я к и х . ВОЄННИХ а р м і й . Ц е 
все створювало дуже прикрий 
стан народного здоровя тим-
більше, ЩО був великий брак 
українських лікарів, яким теж 

І загороджувала прано до сту-
ідііі на Державних уиінерсите-
тах польська' ніовінгстична іїо-
! .'і і'і и к а . 

Але українських нарід і в 
цьому страшному положенні 
виявив багато снаги й розумін-
ня справи. Медичний факуль-
тет українського Тайного Ўні-
верситету у Львові за свого 
кількалітнього існування дав-
шн дворічну підготовку в ме-
липині, а особли'во давши від-
ловіднип націонал ьно-суспіль-
ний гарт для своїх студеніів, 
вислав іч на клінічні студії за 
кордон і за кілька літ повер-
iiv.io до краю кілька десятків 
Добрих лікарів і громадян, що 
стали до праці на здоровно-
му відтинку. Кадри ўкраїна.-
кою лікарського світу, зорга-
нізованого н Українськім Лі-
карськім Товаристві у Львові, 

повий здоровний 
кіп аќ п їм 

ШЄІІІІЦ Ч Н'ИНІ 
ГІІМО і..и помогтн 
наПЛі пане ноннх 
привести .н собон 
ІІОНОМД Ч ІЄПОВІ. 

ком ПІ-
'Л. І ом V 

II. Со-
і ібі.іь-

ТИСЯЧ, н і ж Про-І 
Приєднувати ик-
іденін Просимо 
Хі.ч по одному 

і;і чічі І I I . І'.'..іи-

КОІ№ЧІІ 
кампан 
50 он 

ВЕСТ ICTOH, П А Ї — Ton. ім. Бої-і БОФАЛО, Н. И. — Бр. св О. Н и - і ^ 
дана Хмельницького, від. 137, попі-)' коли я. від. 127, повідомляє членів,! 
домдяе всіх своїх членів, що річні що`-річні збори відбудуться в оеді-` 
збори відбудуться в неділю, 21-го! лю, 21. грудня, у гали церковній 
грудня. її гол І. п о т и . в-.пар-1 зараз по Службі Божії). Буде вибір 
грудня, в і од. І. попол.. в паро-і уряду на 1948 рік. — II Волі 
віяльній гаді Просіѓмо членів ьоч)сскр. 
раз на рік'прийти на збори, ііис.п-; 
Кади зеѓту урядників і койтр. комісії НЮ PIOPK, Н. П. Місячні збори 
і вибрати уряд на IU4S рік З на-;Тов. -{оря. лід, ну, відбудуться її 
ЮЛІІ кампанії приелнуіпіння нових! о боту. 20. ѓђўдня, лї ѓод Я ввеч`ц), 
члспѓв, греба всім чинам внисаіи в церковній гали св. Юрія, й Іст 
хоч одноїр нового чіена. Хю ирп- .7 . .иул. Просимо всіх чяенйі прийти Чудові Краєвиди; Патріотичні; Ре-
і in.it ноною члена дісіаііс паю- на збори. М. і(цктей, сскр. їлігійні. Свята зазначені червоно, HQ-
іч п вії y.ll.CoKViv. Ф. Сагапіі. істн зазнпчені рибою.' 
нредс; Мі Ііінайнйіі. кас : Ст. Ко-; СТЕМФОРД. КОНН. - Річні збори ф КАЛЄНДАРІ продаємо подрібно 
лодруб, секр. і Ьр їв . Арь. Мнхаї.іа. вЬ :Й0, віДбу- і гуртбвно. Для іпторнпків і організа-

. .імі.ся н неділю. 21. грудня, н ЮДИНІ'цій друкуємо на календарях їх фір-
НІЛКС БКРІ, ПА. Річні збори(2. іюийлудні, в церковній' і І " 1 ' І " му. Ніна одного календаря з перс-

Бр. св. О'. ІІикім.ім. від. і'Ў. відбу-11'рінвіи. Ќне. Нроетімо ініх чл'енів силќою ̀ .Џ), ц. 12 календарів $3.00.- 26 
дуться в Неділю, 21. грудня, з а р а н і члсіниіь, місцевих і ноіаміснени.ч.; календарів`' $5.00. А) канлендарін 
по Сл. Божій, в і .їли парохіяльиій.І прийти на пі збори і вислухати mi .J9.00. 100 ка.индар'ш $16.00. 
Просимо всіх ч.іеіп прийіи на іі! п уряд) і когггр. комісії на внбра - іф РІЗДВЯНІ КАРТКИ „Христос 
іборн і вислухати звітів уряд% м и уряд на І94К рік. Стаіюймося , ! ; Раждаеться", у формі книжечок з від-
оніро.іі ѓа вибрати уряд на ІіМ.Чі цей короѓќни час ще виновий і н сіижі , І 0 Ш д „ „ м н иіріиами .Ц іна за дозин 6( 

рік. Уряд 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ФЕДЬКА ГУСКИ. 

4Докінчення іо сторони 2-гоіі 

іиа внері н ііоі окі її комин) і 
піні і.і рватіі. цок-цок вио-
ран Десятинўі і хіба пахаіізяи 
нўепі і паш'ов) кобилкою, і 
коли і и п (ќІ гоі ом. а вона то-
Ги й амортизацію просить. 

Або що факт. Мані.ќа 
наша. М ` " 'рмно до неї 
підступати: засмоктана, куда. 
в кізяках, паче з барди виліз-
іа. Ну, а гак ітдумайте собі, 

дай всього ѓа делегація 
л кор ІОІІ) ю нас у Гнилій 

іаі ;і. ;,: днпломатичиим 
юсом запитає: 

„Ану, говарииіу Кніііну', 
гііодарство своє покажіть 

к. іцм н' 
t пяк, кас 
ДКРГ.И. 

і; і in.і. 

І І 

КОНИ. І 
J'. повідом 

'і И.ІІІІІН.. щ о 
и її неділю, 
ноно IN дні, її 
ІІ(НІСНМО ВСІ) 

ібори бо 
ПО I I одженпн 
ВИЧ, нредс ; .' 
інковськнй, ' 

І'. 

І III 
t BCIX своїх 
річні збори 
і грудня, н 
с і Гол, 229 
; її НІ': ПрИЙ-

і і . і і . 
...і уряд; 

Іще ІКОВИЧ. 

САВТПОРТ, КОНН. 
-і- ічснка. ВІХ. S4. По і . 
іінсінім і інпаміі`цеі.пм іо іи.цг 

членам іа inv.mi.cw неділю М. грудня, и 
членнцям. що Річні збори відбудуть-1трдині .' прпоаудні, в іа.пі церковѓ 
ся в слботу, 20 ipv.ii.u. ючио в ' ю - """ Просимо всіх прийти хоч 
німі 7:30 ввечір, в У II Гали. 279N , n '"к " ; , ,1,"р."' " " с л У ? а т " 

Кінгс ГайвеЯ Весі Піингснмо хоа УРвлУ ' контролі іа вибратн 
рал іќ. рік ййіись н. час і вйслу- -"a HMS рік. За spin II 
хати ІІИІЧ урядннків іа кнбратн г-1 с-люк, нрсдс.;_В Лворнік, ќа 

ие 

ряд и.і 1948 рік Не ііібунайтс нрн-
і.інупаін нових членів Кожний член 
повинен зложити своќї сопи на 
пресовий фонд Своб.. ні. а ііотсннр 
ti іькн .' 'і.ісіпі зложн.ні свою жер-
пі) За уряд; К'. Ѓѓмол`ь, нреді . 
W Смі пік. кас ; II. Дудко, секр. 

н.їм. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. Тон. is 
Івани Франка, від. ЌЗ. новідомлй 
ntotx членів, шн річні збори вІдбу-# 
дуться і; ІІСДІЛЮІ 21. і рудня, в годині 
І ионолудні. під ч. VI7 М. Фрснк-
нні ул, іІр"Ипіи членів припін чп-

v.K'HIIo на ібори, бо буде ЗНІ1 КОІІТр. 
комісії `а цілий рік і вибір уряду 
іі.і Р.М8 рік КОЖІІНЙ ч їси обопязко-
і:о ноііпнсн нрнйтн v '̀ і раз на рік 
на іборіі Ла урні А І'.иніни.і-

ГОСПОДарСЬКІЛ СИСТЄМІ.{"'Н' Иіи?дс; О. Ііабяк кас'; С. Мор-
м IVHI t сскр, 

uK с г р а н і -
корова, а 
авторнтс-
в нашій 

поволи теж зростали. Народні 
Тому, обговорюючи у „Сво-ІЛіЧНИцЯі и к а спо'чатку була 

боді" різні суспільно-здоровні 
питання, буде теж^іо речі і 
питання здоровя нашого на` 
роду, а ще краще нашої еміг-
рації. 

;, ‚Народце^.з^цщі2й8_далежить 
від різних факторів, таких, як 
спадковість, здоровно - п р о-
фіяктична освіта народу, здо-

лпіпе малою амоулиторією, 
завдяки жсртвсниій та дармр-
вііі праці наших лікарів, ви-
ростала в щораз білілиў 11о-
лікліиіку, а вкінці здобулася 

ох.11, іаска . 
Мені, іі.ні.нио. 

по подумати, Це це 
прямо паки підрив 
ту, ненбр.озЧ міния 
сілько 
Ви, ианаиір, дайте мені коро-
І:;, іпваі"іцарської пороли, хлів 
-, німецькою ПІДЛОГОЌ! 1.1. л;і 
хо.м голяндським, то її такого 
покажу, пі" хоч і самій аме 
рикаїіській делегації^ г;:к 
втру... 

На печі було тепло й Лн 

GAB1 ІІЛСИНФІЛД. Н. ДЖ. 
Річні іСорн i.i.i.ii.iw 112 відбудутьсі 
:. . ' їм. . , лі грудня, и ѓод. 7:30 ввс-
чір її церковній Гади при Дсямоі 
Kite. Просимо всіх членів і ч.ісінщь 
явитися на о.піачгішііі чм, бо і ба 

н о с а м по ' прав до полагоджецня і буде 
І вибір уряді на 1!МХ рік. Љ уряд: 
. І.іпко. сскр. 

на будову гарного українсько-! д ^ у ш а 3H0B-V с о л о д к 0 , , 0 С Г Х ; 
го иїпиталя, що започаткував " 
свою працю в 1938 році. Жи-
вець Черче, український Ку-

ровне виховання дітл:, клімат, Ірорт, відіграв чималу ролю в 
умовний побуту it праці, кілі 
кість і якість лікарів та меднч-
них сестер, їхнє суспітьио-здо-
ровне виховання, здоровна о-
ніка державних чинників, ді-
яльність різних доброчинних 
організацій, економічний стан 
народу, відживлювання і ти. 
Якщо взяти до уваги вище 
вичислені фактори, го ми мо-
жемо сміло сказати, що в нас 
під оглядом здоровя усі ці 
фактори недомагали. Найбіль-
шим однак недомаганням був 
брак належної опіки з боку 
державних чинників, які всі 
здоровні питання координу-
ють та ними кермують. Лер-
жавний буджет на здоровні ці-
лі народу в Польщі був сміш-
но малий і видаток на одного 
чоловіка був заледво сотико-
внй, тоді, коли в Америці ви 
падає лише з державного бу-
джету по кілька долярін на чо. 
ловіка. А цих грубих оі.іьйо-
нів, що мають до розпоря-
джування на цілі здоровя вся-
кі численні американські при-
ватні установи, не можна вза-
галі порівнювати. Ко.інж взя-
ти до уваги, що буджет в 
Польщі йшов передовсім на 
ПОТребИ КОрІННО ПОЛЬСЬКОГ'О 

.населення, то тоді можуть 
читачі зрозуміти, то навіть 
т. зй. осередки здоровя в.іаш-
товані лише по більших міс-
тах. були паперовими устано-
вамн і жадної діяльності не 
проявляли. 1 СЇЏИЄ ч таких у 
мовпнах державної опіки, до 
цього по першій світовій вій-
ні, здорову нашог'. народу 
почало щораз більше запона. 
дати. 

Роздрібнювання наших, вже 
й так вузьких нив. брак інду-
стріялізації й відпливу злиш-
них сил до фабрик і міста, 
страшні знищення країни хур-
товиною першої світової ВІЙ-
ни та великі податки на по-
треби держави були причино 
к нужди наших селянських 

лікуванні ревматичних захво-
рувапь нашого селянства й ро-
бітництва, але найважнішу ро. 
лю відіграло засноване в Ї9йџ 
р. Українське Гігієнічне Това-
риство під проводом о.і. (і. 
професора Панчишина. У спів-
праці з лікарями на провінції, 
свою працю несло це товарнст-
ВО" бсзпосередно н нарід, за-
кладаючи по краю свої філії, 
порадні, амбулаторії та іуі'кр-
ку.іьозні диспансері, збнраю` 
чи матеріяли про стан народ-
ного здоровя та вларяючи 
безпосередно по суспільних 
хворобах своїм живим словом, 
вияснюючи докладно причини 
хворіб й засоби оборони. Цій 
справі служили численії! ви-
к.іали, рухомі вистави, летЮч-
ки, популярні книжочки і ча-
сонис „Народне Здоровя", Пій 
спікші прослужилнсь немало 
ЃЃЖ наші часописи вміщаючи 
чимало популярних статѓей 
наших лікарів та наші культур--
ні установи. Що з гігієнічним 
товариством радо співпрацю. 
вали. 

- Таку ж не... радіс... ну ќа... 
три... нў ми ба., чимо.... коли 
глянем... о на наше гри... пі і-
ЛЯ І І"'., ки ми... не --'. и.. p.. є... 

Апдруша солодко 
vijHit й... заснув, 

(їатько довго сил! 
лом і сўмію хитав 11 

І Іадвечір Анд руш 

n o OMIVB! 

її іа і ю -
).'ІОВОЮ. 
і 11 поки-

нувся, протер рукою ОЧІ, по 
гягс̀ я, почухав потилицю і іліз 
додолу. Взувся й і'.пйшов на-
лвір. узяв вила їі пішо'в і-1 
х 11 вў . 

,;Треба іоке старої о пора 
лунати, а го ЗНОВУ дискусію 
увечері підніме'1 думав "ро 
себе. 

Підійшов до хліву й став на 
порозі. Маннќа по ко ііна сто 
яла в ќўзиках, і сум пройняв 
Аидрушку, - він кинув вила 
іі промовив: 

Хай йому біс ще й сам 
іагрузі)еш у ньому боюті на-
ІІІОЇ темноти та некультурна-
СтН, і пішов ДО сельбуду. 

Ііатьќо уздрів його ‚коли 
він уже . був далеченько, стн-
снув кулак і посварився вслід. 

Дуже тп в мене здоровий 
ВрОДЙВСЯ, СуКИН син, як' воля-
ќа. а то я тобі 11 
оцю „ініціятиву", і батько KV.UIK. 

ЬЕТЛЕІ`ЕМ, ПА. т Збори lip. св. 
Днмитрія, від. 28S, відбудуться в 
инді.пог21.` грудня, н ѓод. 1. попол., 
в гали парохія.п.ній. 235 Карбонь 

; ўліѓня. Уряд просип, членів (НІЙІ неп 
на бори бо і важні справи до по-
і.ігодження. ЧД_ Іаннлюк, секр. 

ІІ .ІГ?ЛІ.ЮИ, ІІЛ. І.р. св. Лрх. 
Мнха?..,, від. 85. ПООІДОМДЯІ місце-
піл і подамісцсвих членів, що івн-

чайні toi.pii відбудуться u неділю, 
' і . tрудня в 6. ѓод. вничір, н укра-

и цнрховнііі гали, 71 Лііуре.т 
, І ІІрікіім.р членів нрнйтн на час, 

ііенїі, котрі довіукіть, щоб вирів-
пали свій доти`. Довголітні члени 
наюгь нашу організацію; які доб-

Іістла спожіЮк для своїх членів. 
).о.і. повинні хоч одної о члена іі 
'м'и, юна .‚бори прннссіи. В. 

ІИннула, iipf.u , О. Ќостюк, секр. 

І'ЛІІКІН. ІІЛ. Г.р. св. Григорія. 
. і - 21. подаі дп ІІІДО.М.І. ііісцсинм і 
ііозамісцеіінн членам, що річні збори 
іідб5 і` п.чі в неділю, 21. грудня, в 
`І. і...нші по ІІО.І.. а домівці А. Ќрулі.. 
Проситься прініш хоч раз в році на 
означений час. Донгуіочнх просить-
иі внрівнатн імоі іаяеі'лостн. Буде 
сііравоздания уряд% і млі і ролі за 
І!Н7 рік. Проситься також старатись 
u ари. іиання нових ч.теиіа до Бр. і 
У.И.Союзу. Аші.і Круп., іірс.іі.-; 
Vmia Куланір. кас ; 11. Щур, секр 

АЛЕНТАВН, ПА. ' Rp св, Лрх 
Михлїла, від. 147, повідомляє, шоі 
річні збори відбудуться: н иеділюл АСТОРІЯ, Л. Ай. — Річні зборні 
21 грудня, точно и ѓод. 2 пшіо.і. ' lip. св. О. Ннколан. під. 5, ВІДбу-І 
і; іаЛН нарохіи.п.иііі ЯЛ.-' ФроІП СТрІТ. І ДУТЬСЯ її с у б о т у . 20. ГРУДНЯ. В ЃОД.І 
Просимо членів прийти ПІ НІ ібори.17Д0 ішсчір. н іа.ти У і І Ќлюбу, 
буде .nil уряду іа 1ІМ7 рік. гай і 31-24 —-30 Ќне. Просимо исіх своїх 
tuir КОНТРОЛЬНОЇ комісії. І ні ВИ-1 МІСЦСВНХ І ПОЗаМІСЦСЯІІХ 'і.Ќ'НІН і 'їло-
бір уряду на Іі' is рік. як також з іниць явитися на збори Буде звіті 
нагоди кампанії приєднування по- 'уряді ' і коігтр комісії ѓа нибїр``'ў-І 
них членів, щоби виповнити квоту І ряду ні НИХ рік. Дбвгуючнх 'І .П'НІВ І 
пліного відділу. Тому просимо чле-і просимо ііирііпіатн свій ювг. Заі 
нів стлраТнсь про іе, щоби наші уряд: М. Ґалан, нредс , І ІЬсіілик, 
ні і іі.і ис ІІІПЯГОСН останнім в Co-1 кас.; II. Барннч, секр. ' 
кізоніЙ СНраиІ. І' І'.ікочни. а р і : — -— 
І. Рудакрвнч. кас ; І. Дедорак. сскр. БЛІЗАБЄТ, Н. ДЖ. Сестр, Лю-

—̀— і бон. під. .'17. ПОНІДОм'лЖ исіх СВбТХ 
НОРТГЕМПТОН, ПА. Сестр. св.І членнць. що річні збори відбудуть-

Ольги, під. -ііь. повідомляє всіх сво-Іся в неділю, 21. і рудня, и годині -'-
їх ЧЛСНЙЦЬ 1.1 членів. ЩО річні збори І иополудні, її і.іди У. II Лому. 211-

216 Фултрн ул. Просимо исіх ч.тс-
іанц. прпйін на означений час. бо 
буде лііт конір. комісії, вибір уря-
ду на 194К рік і інші важні справи 
до полагодження. Просимо прнел-
Ііуватіі `НОВИХ ЧЛЄННЦЬ ДО Сонну і 
Сестр а також ііпнсунаіп свої діти 
до Союзу, а дістанеѓє підповідіц 
нагороду. За уряд: Л Пограннч-
на, предс; А. бѓар, кас.; А. Гна-
І"ІК, ССКр 

60 
квоту а нрнеднуікпіні ноиих членів. ^ 50 картою$1.75. 100 карток $3.00 з 

IV Карий, ирсдс; II Блащук, кас.; f пересилкою. 
І. Ми х.Пі лн шин. секр. С. О. D. не пнснлаемо. 

Замовлення посилайте до: 
UKRAINIAN BAZAAR 

1 7 0 Е. 4th S t , 
New York 3 , N. Y. ' 

miry 
x ряд 
Ma-

ipoHUIK, секр. 

ОКСФОРД. H. ДЖ. Тон. Св. О. 
Пико їли. НІЛ. 171. ПОВІДОМЛЯЄ, Що 
річні збори відбудуться в неділю. 
21. грудня, н ѓод, 2 попол. в укр. 
і ' п і під ч. 122 Ѓкіл, Сірії. На ден-
нім порядку буде вибір УРЯД) И.'. 
1948 рік і приймання нових членів. 
Не явившийся іілііі і.мі і.ЦІПІ, кари 
S1.00 а ўрядніЃќ 52.ГЮ. II. Ко-
кадь, нредс; А; Санрои, секр. 

ПБОВІДЕНС, Р. ЛП. Гоп. Т. 
ІНсвчснка, від. 7-і. повідомляі хсіх 

Unix 'ілнеііі, що річні збори ІіІД-
'i4.iVll.OI в НСДІЛЮ, 21. і руднії о 
н і 2 ПОПОЛ.. АНГерСТ і Koine . і 
'линях, 'іінваемо всіх членів хотяй 
'.її Врік ПрИЙТИ На Збори, Ііирііі-
іат:. іалсглостн, домагатись зніту 

під с і арою уряду і вибратн рряд 
іа біжучий рік. також є справа ви-
і.тати запомог членам, шо збори 
ij ять вирішити, І'ІЛ. Урн.І 

КАРТЕРЕЃ, Н. ДЖ. Тон. Зано-
іозка Січ, під. 342. ноіидомляе рвоТх 
ілснів, що місячні вбори відбудуть-
:я і; неділю, 21. і рудня, и годині 2. 
Ііопояудні, в галі церковній на Руз-
псяі Ќне. Просимо исіх членів, дов-
хк`)'інх і не довгуючнх. прийти на 

ні останні цего року збори і запла 
тнти свою 
також мають 
ѓйти свої вкладќќ. Нові члсіїЋ, ко-
rp: ще т і принесли СВОЇХ аплікацій 

ц'ііі були .таскані принести 
іііори Хю хоче вступити її члена 
Ў. II Союзу, хай прийде їќї ці збо-
рн або до секретаря: John Marko-
suv. 16 llsywork Ave.. Carteret, N. 
І. ІЧ'НІ 7 -о ї s s . - і. Савчак, up.; 
П. I.i ііпсі.кіПІ. к а с ; І̀ . Мярковпч, 
сскр. 

НІО KKHCIHI-TOH. ПА. Бр. св. 
Лрх. Михаіл`а, від. 296, повідомляс 
' іаіїх ч іеііін і члепииі.. що річні збо-
рн ііідбулуться її неділю. 21. грудня, 
в Укр, Ломі на 14 пул., н годині 2: 1̂ 
ноіюлудіЦ, На деннім порядку буде 

піт ряду і цілою року, вибір уря-
цА п.і 1948 рік і ніші важні справи. 
Знагодн кампанії приєднування по-
кнх членів треба КОЖНОМ) членовн 
' ІІ І.ЛІОИПІИСІ., чн Його діти, або 
внуки є вписані до Союзу. Кожпіій 
член повинен прнедпатн на річні 
збори хоч одного нового члена, а 
дістане нагороду. — За уряд: І. Ііа-
щбан, нредс.; ,М Земледух, секр. 

ЧИСТИЙ ПЧІЛЬНИЙ МІД 
(ПРАВДИВИЙ) 

Пушка 2ЯІ фун. $ЇЛО- 5 фун. $2.49. 
СВЯТОЧНА ПАЧКА 

н котрій є 5 ф. меду. 2 ф, оннха-
Ііоі пшеннцї 1 ф. маку. 1 ф. пшо-
на. 2 вії. грибів, 2 ан. кминўу наш 
Альманах s поўчешўім, як це на-
рнпі, і СТІННИЙ календар на 1948 

рік — все за $п95. 
ЗлМОВЛЄШЃЯ разом з Моней Ор-

діром шлііь: 
S U R M A 

11 Е. 7th ST.. NEW YORK І, N.Y. 

ВЕСТ НЮ Йорќ. Гоп Свобода; 
гід. 194, подає до відома членам, вдо 
річні збори відбуд}'ѓься 20. і рудня. 
Під ч 350 Вест 41. ул.. к ГОДИНІ R? 
ВВеЧІр. ПроСИМО ВСІХ Ч.ТЄНІИ ІірііИП' 
на збори, а ДОВГуЮЧНХ просимо ції-
рііпі.пн свої за.тег.тосіи. Масмо-б.иа-
ю справ до полагодження і буде 
п.іі уряду за 1947 рік іа вибір уря-
ду на 1948 рік. Н. Марків, предс; 
І'. Iliiv.ia. к ас ; С. Іїіаиішнн. ССКД, 

НАЙСТАВН, ФИЛАДЕЛФІЯ, , ПА. 
Повідомляємо, що річні збори Бр. 

св. Володимира, віл. 105, відбудуть`' 
ся в неділю, 21. і рудня, н ГОДИНІ 
'.. пополудні, в іа.ті Укр. Громади. 
2051 Ровен ул. Гіўде звіт контролі і 
вибір уряду па 1Ў4.ч рік. Ваша прн-
янність конечна. О. Во.тчек, ир.; 
,1. Слободян, фін. секр.; С. Слобо-
іян, рек секр. 

ПЕРІ АМБОЙ, С ДЖ. Річні 
збори Бр. СВ. U. Инколая. від. 104. 
нідбудуті.ся 21. і рудня. ЃОЧНО в ѓо-
ДИНІ .і. ПОПОЛУДНІ, В ЃЗЛИ ДС ЗВИ" 
чайно. Просимо исіх ч.тннш нрнйтіѓ 
на ці збори, бо буде звіт за 6 міся-

н а л е я с ^ І с т ь Г н ^ 
ь вже цего імісяия пла- -̀ ,̀ H:V "rt W w рік. — М. Штик, ир.; М. Зельвак, сейр. 

ПОШУКУВАННЯ 
ВАСИЛЬ МЕДВІДЬ, 

0Ф0+ЬФФффіфФ0ф0ф0фф0і0фффф+фффіф0ф0ф 

на вигнанні, несла Смерек (Smerek), 
Ліською новіїv пошукує вуйка своєї 

жінки 
ВАСИЛЯ НИКОЛИШАК 

(NYKOLYSZAK 
іі села Встлнна, ѓотож повіту. Не-
ребміиѓ it К.шаді. Хто 3H.it про не-
ю. або цін сам', прошу ПОВІДОМИТИ 
йою на адресу Його стрнйкл; 

GEORGE MEDWID 
Smolcc Run, Ря, U. S. A. 

vp'.I.U 

РАЧЕСГБР, H. R. Річні збори 
їв. У. H. Дому, від. 316. відбу-

її `я її суботу, 20. і рудію, в ѓод 
ВВСЧЇр ІборН Відбудуться н Тої'.. 

імі і пл них зборах буде ішбір пін'. 
іяду на рік 1948. ilpociiii.cn усіх{ѓекі 
ієн in прибути на означений час 
Йуі бо На них зборах буде баіа-

рІЖНИХ СП{ЌІВ до вирішенігя. 
КучміЙ, п р і л е . М. Наруга, фін 

кр.; II. Ковтун, кас ; -В. (наіщів 
к. секр. 

МІЛВІЛ. Н. ДЖ. Тон 
ф.ша .Мплі.ничука, від. 331, 
г.н mix своїх місцевих і позамісцс-) 
вп.х членів, що річні збори lii.l6N-l 

неділю. 21. грудня, в 

ПАСАЦЬКИЯ ДАНИЛО 
(сни ‚Михайла) 

і ге іа Олеїні, поніѓ Товмач, ПОШУКУЃ 
СТрнєчНого браіа 

СЕМЕНІВ МИКОЛИ 
(сни Павла) 

І з села Олеїні, повіт Товмач ІІрошх 
ім. Cie-j юлоснтисі. до: 

првідом-І TELLE KACZUR 
2197 Rose St., Baltimore. Md. 

Comfortably air 

Lytwyn сі Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
801 SPRINGFIELD AVE. 

NEWARK 
and 1RVINGTON. N. J 

Емех 5-5555 
( Ч ќ SERVICES ARE AVAILABLE 
A^vwHERE IN NEW JERSEY 
'й "^"ТГ"Т ", , .аааеа—— 

інні .'. пополудні. Просимо членів}# ^ v v w v y v v v v w w 

s ^ ' S f кѓ;:'- a a g j . s 8 B УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ и 
І'П`` рік. 
'Ііин'к. кас 

М. Ключки 
Л. Ромапюк.і 

ПЛСЕИК, Н. ДЖ. Тон. ім. Івані 
'І'ранка, від. 97. повідомляє членів.) 
т о річні збори відбудуться 21. груд-
іія, в і од 2, попол.. в галі церковній,! 
17 Гоїш Кис. Взиваємо всіх членів; 
лршііи на збори хоч раз на рік. бо 
буде твіт УРЯДННКІВ і вибір урядў{ 

ик.іан Ѓні показав Андруші здоровенний ва иаступцнН рік. љ уряд: і'. 
Сметана, предс, М. Табачук. секр -
кас ; І'. І)рОДСЬКНЙ, рЄІСТЄКр. І 

мііппті. свогодня по ўкраїн? 
а.кті катальог. Висилаємо 
рекорди у ввесь СВІТ. Пи-
піітіі сеіічас: 
-FOREIGN RECORD EXCHANGE 

2219 Wett Chicago Avenue 
Chicago 22. III., U. S. A. 

'VVVV%nrfVXVVVW'I^UVXVSrt^Srt^HVVVVrtr'? 

1 HE ВНДЙВЙЙТЕ ЗДБяГДТО 
Завжди ЩАДІТЬ дещо 
з вашого обезпечення. 

і Лін уладжуемо пре- Ш.4 Г " Л І)ГХ` 
! красний НІ ЛИП ) 1 Ц М ІДІ 

ПОХОРОН за . . . I J U i 
У шпшдку смутку в родині кличте: 

Ш MORTUARIES, INC. 
і(айбільший український 

погребовий зарядчик 
в Америці 

S. KANAi KAIN, Pret. 
433 STATE STREET 

PERTH AMBOY, N. J. 
Phone РЕ 4-4C46 

— or 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОІ РЕБНИК 

8G ELIZABETH AVENUE, 
NEWARK, N. J. 

Phone Blselow 3-6762 
225 WEST JERSEY STREET 

ELIZABETH, N. J. 
Phone: EL 2-3611 

І В А Н б У Н Ь І ( О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

заряджуе іюіребамн по в`ІКП 
ціні так низькій як ф І J U 

ОБСЛУГА НАПКРАЩА. 

ТАРЗАН, ч. 1748. Небезпека на даху. 

WMEN THE I fe^ lRED JANE 

fcUSWED TO Ти'Е VVNDOW. 

Коли перестрашена Джена 
зрозуміла своє положення, во-
па иода.іаси до вікна. 

...і загаркапіни зо страху та# 

злости, усадовився ьа колибі. 

J O H N B U N K O 
Uren i rd Undertaker A Embalmer 
437 E. s tb ST., NEW YORK CITY. 
Diці,ificd funerala aa low u $150. 

Telephone: GRaroercy 7-7661. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 
It BRONX. BROOKLYN. NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
2!) fc.VST 7 th STKKKT 

N'KU ^ORIt, N. Y. 
Tel. Oltctmrd 4-2Д68 

ranch О її і сѐ  and Chapel: 
'17 PKOSPEtT AYENTjr 

cOor. IS. 155 SL) 
Rroni. N. Y. 

IVI. M K I r . ^ В-в677 
^ - - -


