
ПРЕЗИДЕНТ АПЕЛЮЄ ДО НАРОДУ ЗА 
ПІДТРИМКУ КАМПАНІЇ ЧЕРВОНОГО 

ХРЕСТА 
Кін Вест, на Флориді, 29 лютого. — Президент Труман 

візвав усіх амернканціа. чинно підтримати кампанію Амери
канського Червоного Хреста, яка мас на цілі зібрати $75,000,-
000 на гуманітарні потреби теперішнього року. У своїй ко
роткій промові, переданій по; 

всіх головнях радієвих сітках, і СУД У ДІТРОИТІ В ОБОРОНІ 
президент згадав про 3,050 є-
лементарннх нещасть і випад
ків, у яких А. Ч. Хрест поспі
шив з допомогою. Кампанія 
почалася в понеділок 1 берез
ня і буде продовжуватися у-
весь місяць. Від себе особисто 
Труман дав $100 долярів на 
потреби А. Ч. Хреста. 

ЧУЖОМОВНИХ РАДІЄВИХ 
ПРОГРАМ. 

Дітройт, <28 лютого. — Фе
деральний суддя Артур Ф. Ле-
дерле, видав тимчасовий на
каз, щоб радіо-стація WJLB 
дальше дозволяла висилати 
радієві програми в неанглій-
ських мовах. Цей наказ мас 
правну силу на 10 день. Він 

панськими групами, які інте-
ресовані в неанглійських про
грамах, а яким згадана радіо-
стація відмовила дальшого 
права втримувати неанглій-
ські програми. Стація втриму-

ПОЧННАЮТЬ У КОНГРЕСІ j виданий внаслідок судової жа-
АКЦІЮ ЗА ДОПУЩЕННЯ ЛООи ВНЄсеної різними амери-
СКИТАЛЬНИКІВ В АМЕ

РИКУ. 
Вашингтон. — На понеділок 

1 березня призначене голосу
вання правничої сенатської 
комісії над законом для допу
щення річно по 50,000 скн-,вала такі програми в 17 мо
тальників з Бвропи впродовж вах спродовж 9 років. Позов-
двох років. Правнича підко-, ннки доводили, що спинення 
місія, складена з 5 осіб, прнй- радієвих чужомовних програм 
нила законопроект і доручила!викине їх з праці і позбавить 
його т>няняти! в повній прав- j спесібвол^ заробітків. 

Тор Але^аіндфВІлі, з Вискам- ЗШІЇШЇУЄУ КА^ПФОПШ 
знн. Правнича підкомісія па-1.... ' - • 
тгати репрезеятантір вижидав*^ <** Веряардіно, в стейті Ка-
рйпення сенатської комісії' та^Фс-Р111*' 1 березня, tno радіо, 
прнготовлявтьсх до голосовая-!в6: гоя**'1 Ранку). — Малий 
ня в себе, Переслухаяня свіД-: зе^етрус навістив сьогодні 
ків і знавців в обох комісіях Ранком цілу долину Сан Бер 
вже давно покінчено. Досі бу- *Wi>"V н* схід від Лос Ан-А Европі, щоб змилити слід 
ло загальне переконання, що' W*mfl Щ* перестраху, лю-Ймовірно, пуб; 
треба допустити 100,000 ски- Дей « W СНУ Досі »е ствер-
тальннків річно. Коли б у ко- Д ж е н о якихсь жертв або шкід. 
місії перейшла пропозиція під- є ^е **е ДРУгий замітннй зем-
ісомісії, щоб допустити лише летрус впродовж останніх кіль-
50,000 нових імігрантів, при
хильники нового закону хо-
хочуть в повнім сенаті поста
вити поправку, щоб допусти
ти 100,000 осіб. Підкомісія по
дала від себе ще такі дору
чення : 1. щоб іміграятн з Бал
тійських держав мали першен-
ство; 2. щоб за здепласованях 
людей вважити лише таких, 
що їх признала ІРО, а яких 
загальне число виносить 1,-
300,000 осіб; 3. щоб половина 
з 50,000 нових імігрантів бу
ли рільничими робітниками. 
Пропонованих 50,000 нових 

кох тижнів. 

МЕКНАРНІ НЕ РАДИТЬ 
ЗДАВАТИСЬ НА О.Д. 

У конгресі перестерігають перед 
всесвітною совєт. революцією 

Вашингтон, 29. лютого. — Підкомісія закордонних справ 
палати репрезентантів оприлюднила осторогу, щ<̂  комуністи 
й совєтськнй уряд мають лише одну ціль на оці%!а це світо
ву революцію й тому їх не можна вважати приятелями де
мократії. Осторога поміщена у* — ж 
звіті підкомісії під назвою; ПАт НА!&ЛИЖЧ|И 
„Стратегія й тактика світово-, Ч Е р з | С0ВЄТІ8Л ПЕРЕКО-
го комунізму' Тон остороги- н д н н й в ст^л„ц, 
є найгострішии, який досі по- В а ш и н ґ т о н _ ф с Л я ц і л к о . р ( ж у протибольшевицьку бо-!асіківі, .пропонуючи" йому 
явився у яюмнеоу ь осуаі со - | в н т о г о ona„yBaHH^ Фінляндії ( ротьбу по всій Україні, го-підписати зі Совстами негайно 
вєтської політики н Ф»лософи(1талія н а х о д и т ь с я Л і найближ-Іловно в західних областях4.!договір приязні і взаємної о-

•: 1 0тчж черзі Советів,*йк про це Виступи-УПА проти больше- борони проти „німецької arpe-

ФІНЛЯНДІЯ ЧЕРГОВОЮ ЖЕРТВОЮ 
БОЛЬШЕВІЇ 

ловні висновки, до яких прий
шла підкомісія у своїх студіях, 
такі ,:І. Комуністи мають ди
ше одну ціль, а це світову ре
волюцію; 2. вони приймають, 
що революція буде насильна; 
3. -вони не можуть погодитися 
з думкою, щоб можна втрима
ти мир у світі в теперішнім 
положенні й тому вони приго
товляються ще на одну ката
строфічну війну. Підкомісія о-
стерігае американців, що вони 
грають з вогнем, коли вони 
підтримують исевдо - демокра
тичні- групи, творені комуніс
тами для здійснення своїх ці
лей. На Думку підкомісії, ко
муністи втиснулися.в середи* 
ну- робітничих , організацій, 
підшиваються під групи, які 
МАЮТЬ на діді зріааатн грона-

тику чистих рук я крім - цього 
вони намагються здобути ке
рівні становища у всіх лібе
ральних групах. Совєтські о-
портуністи, каже підкоміся, у-
жнвають різнородної тактики 

лики: раз во
ни прокидаються миротворця
ми, раз войовниками, а . все 
йдуть зигзагуватою дорогою, 
закй діпн>ть ціли. 

ПЕРЕДБАЧУЮТЬ А М Е Р И-
КАНСЬКО - БРИТАНСЬКО-
ФРАНЦУЗЬКИЙ КРОК ДЛЯ 
СТРИМАННЯ СОВЄТСЬКОЇ 

ЕКСПАНЗІІ 

теранів у неділю у готелі 
дорф Асторія, а в цщ заявив, 
що наша нація.не може пові
рити свою забезлеку Обедна
шім Державам. Хоч Злучені 
Держави працюють завзято й 
постійно для скріплення сили 

імігрантів м а л и L ^ 0 ^ ^ " В Обсднаних Держав, то всетаки 
додатку до 150,000 осіб, які д л я H&C ^ . ^ ^ в 
щорічно приїздять до Амери-,як с а м и м о з б ї т и с я д о т і є . 
ки на підставі теперішнього щ<>б ^ ^ н е ^ ^ 
іміграційного закону. _ проти ^ К о л ц 

ДО ЦЬОГО ДІЙ-
допущення скнтальників голо- ш л о TQ ц е ^ ^ ^ ^ 
сували в шдкоміси сенатори и в ^ ^ 
МекГрат і Купер, а за допу- |оек в і й Р о б е п Ш 

Ню Йорк. — Бувший коман-
дант американської окупацій- ,w „ . . . 
ної армії в Німеччині, Джозеф Вашингтон. ^ - З - у ч е н . Щ 
Т. МекНарні, виголосив Щ ж а в и ' ^ и т а Ж Я * •W»U«-.»: \,. . * ють спільно розглянути різні мову на обіді жидівських ве- , • ' -

. u засоби для спинення дальшої 
1 ІЗоЛ" 

щення голосували сенатори: 
Реверком, Донел і Мек Карай. 

* • 

СЬОГОДНІ ДОДАТОК: „ВІС- ЧИНІ 
ТІ З,У^иІ. КОМІТЕТУ" 
З сьогоднішнім числом „Сво

боди" розсилається окремий 
додаток „Вісті Злученого У-
країнського Американського 
Допомогового Комітету,,

І ви
даній його Екзекутивою. В 
додатку, крім великої кілько
сте надісланих до Комітету 
українськими скитальниками 
в Европі розшуків за їх рідни
ми, подані теж загальні ко
роткі інформації про сам Ко
мітет та його працю і завдан
ня та досягнення. Додаток 
рівночасно буде розісланий 
теж з іншими українськими 
національними часописами в 
Америці. 

,терсон, вказав на конечність 
військового вишколу з огляду 
! на останні події в Чехословач-

советської експанзді в Еаропіу 
як про це довідується Берт-
рам Д. Гюлен, кореспондент 
Ню йорк Таймсу. Це буде 
вроблене зогляду на останній 
замах в Чехословаччийі і з ог
ляду на підготовку до найно
віших советських потягнем, у 
Фінляндії. Спільні лотягяення 
західних держав спрямовані 
до цього, щоб недопустити до 
пересунення залізної заслони 

довідуються браття Алсопи, 
кореспонденти щоденника Ге-
ралд-Трибюн. Вони: поклнку-
ються на урядові Джерела і зя-
совують положсішн" в Ьалії. 
Італія, вказують вбнн, підго
товляється до виборів на кві
тень. Тому, що> комуністи 
скомпромітувалися-в Італії не
давніми заворушеннями; вони 
тепер прнч,аїл'нея '̂і хочуть 
мирною ” дорбгок); Ганувати і 
талійський уряд, н^дразок, Че-! ву Львівського обласного ко-
хії. Щоб хоч вчат пригото-|мітету комуністичної партії, 
витися до можливого замаху в Грушецького,. та його секре-
гта̂ іГ, уряд Злуне^их Держав, тара Якімова. їх убито в хви-
за порозумінням з. конгресом,' ЛИНІ, як 80НЙ входили до ЛІ-
висилає на італійські води 15 така на аеродромі в Скннлові 
цораблш моделю Лнберті. біля Львова 

4 І 

У М СКРІШШ СВОЇ д о 
В УКРАЇНІ 

У ЛЬВОВІ ЗЛІКВІДОВАНО 
ДВОХ КОМУНІСТИЧНИХ 

ПРОВІДНИКІВ. Гельсінки, Фінляндія, 29 лютого. — Минулої суботи та 
(Повітряною поштою до „Свободи") рівночасно з повідомленнями про введення в життя комуні-

Прага, 25. лютого. (1К). -г- стичної диктатури в Чехословаччині світ облетіла вістка, що 
Останні з репатріоваиих з Во- на чергову жертву свого безмірного імперіялістичного апети-
вині чехів, які в останніх днях j ту Кремль намітив малу, але героїчну Фінляндію. Сталін 
приїхали з України, потвер-} звернувся окремим І ним са-*'̂  
джують повідомлення, що УПАімям рукою написаним листом БРИТАНСЬКИЙ МІШСТЕР 
знову починає розгортати ши-|до фінського президента Па-(ОСТЕРІГАЄ ПЕРЕД КОМУ

НІСТИЧНИМИ ПИТИМИ 
КОЛОНАМИ В СВІТІ. 

Лондон, 20 лютого. — У 
звязку з довершеною вже со-
вєтською окупацією Чехосло-
ваччини та задуманим повним 
поневоленням Фінляндії, що 
їх переводиться при допомозі 
місцевих комуністичних пя-
тих колон, британський дер
жавний секретар, Гектор Мек-
Ніл в сьогоднішньому своєму 
виступі виступі в СкотляндЦ 
остерігав Британію та інші 
вільні ще країни перед совет-
ськими пятими колонами, імен
но місцевими комуністичними 
партіями. Британський мініс-
тер фактаьін виказував, що 
комуністи в усіх країнах вико
нують накази Кремля та при 
допомозі страйків, саботажів і 
безпорядків намагаються ви
кликувати хаос і нужду, ЯКІ 

внцької влади старанно закри- сії". Ціллю договору будуть 
вається перед місцевим пасе-!між іншим теж совстські вій-
ленням, проте вони блискав*Іоькові споруди у Фінляндії, со* 
кою розходяться „приватною І встський вишкіл фінської ар
ію штою". Акція УПА звернена; м0 та повна совстська окупа-
го.товно проти большевицькихІція цеї малої країни. Сьогодні 
комунікаційних получень та,ввечорі приїхав з Москви фін-
проти визначних комуністйч-Іськяй посол та мав привезти 
них провідників і НКВД. Міжівже конкретні совстські дома-
інііїнм потверджується вістку, і гання. Справу може вирішити 
що в першому тижні січня j тільки фінський парлямент, 
члени УПА зліквідували голо- що збереться в найближчий 

вівторок на таємну нараду 
Проте, немає сумніву, що Ста-
лівова "пропозиція" мусить бу
ти прийнята, тим більше, Що 
фінський уряд вже і сам по 
собі с комуністичний. Т«мча-
СОМ в країні, головно в столиці 
помітна оживлена діяльність 

ЧЕХИ, СЛввАКИ1 УШИЮ В СПІЛЬНОМУ ФРОНТІ ПРОТИ 
- ЬООШШЕВИЗМУ. 
(Повітряяоих вовгою до „Свободи*). 

Гірагаі̂  Чехословаччннау 2Д лютого. — У звязку з остан-
нЬгн ііодіяі̂ и д % ' Чехосдоваччнна є на воєнній стопі і все 
що жияеі̂ т̂ві̂ ється~:лі>1 «танньої .розправи. Загальне пбяЬ; 
жейня знову ^кїуалізува:іоі..до крайніх меж справу Україн
ської ^овстанчог Армігі- нЯ: як> *f • •'• ” —*- : 

че'Ськг патр'іотті' покладають ськйх „банд". Тут в самій 
великі, надії. Чехословацький Празі справжній цирк. Комуні-
чом.̂ істичний міністер вйу-, стичні горлорізи кричать на 
грішніх справ Винцель ]Носик весь рот про симпатії „че-

видзв тут перед двома; дня- ського народу" до Советсько-
ми; койунікат, стверджуючи,'го Союзу, тнмчасом на вулиці 
діб -заарештований провідник тут чехи плюють на кожного, 
чеських проти комуністичних хто заговорить російською 
організацій (тепер тут ка- мовою. 
жеться „протинародних" .-- • 
ІК). лейтенант Правомір РаЙхл ЧЕСЬКІ БОЛЬШЕВИКИ ЗНО-
мав під час допитів заявити, ВУ ДОМАГАЮТЬСЯ ВІД 
шо чеські студентські та шщі j АМЕРИКАНЦІВ ВИДАЧІ 
протикомуністичиі організації! ВОЯКІВ У̂ П.А. 
звсрнл-лисй до командуваіжяі Прага̂  25. лютого. (ІК). — 
Української Постанської Армії; місцевий комуністичний що-
в Карпатах, прохаючи негай-і д е н н и к і(Млада Фронта" сьо-
ної допомоги в боротьбііфо-|годні повідомляє, то міністер-
ти кбмуністнчного терору.|стй0 ,„ародної оборони звер-
Тимчасом. чеська і словацька' „уЛОСЯ знову до американ-
молодь масово втікає в - •жи |С | ,ких ВІЙСЬКОВИХ властей в 
і гори, шукаючи ззязків з Німеччині, домагаючись вида-
УПА. Місцева пресі подала 4j в о я к і в Зі загону УПА „Бур

лак", шо перейшли в амери
канську ЗОНУ. їх мали б туї 

ще дальше на захід після за 
гарбання Чехословаччини. 

вчора вістку, шо чеська ко
муністична служба безпеки за

арештувала на Словаччині двох СуДИТИ за те, то 5-ю серпня 
куріерів УПА, шо їхали в не
відомому напрямку і з невідо
мими дорученнями. Чеська 
комуністична преса дальше 
розписується про втечу і злов-

I лення коменданта відділу УПА 

ПЕРЕВОДЯТЬ ЗБІРКИ НА 
ЖЕРТВИ ВІЙНИ. 

ЗАМАХ ТЕРОРИСТІВ НА БРИ-
і ТАНСЬКИИ ВІЙСЬКОВИЙ 

ПОТЯГ В ПАЛЕСТИНІ. 
30 вояків згинуло і багато | (і5рулак" Шигельськбго, по 

ранених. мішуючи його фотографію. 
Єрусалим, 29. лютого. —J Події в Чехословаччині тут 

Сьогодні недалеко жидівської1 загально вважається за двобій го 

м. р. вони застрілили шістьох 
чеських енкаведистів та кому
ністичного головача в Дачів-
цях. , . • 

преса з великою увагою слід
кує зя дальшим розвитком я ТРИВОГА ПЕРЕД КОМУ-
Европі, вважаючи Італію та ІПЗМОМ В ІТАЛІЇ. 
Францією черговими кандида- Рвді> 29 лютого. — Італій-
тамн на. жертви, совєтсьйогр СЬЮїй,преміер АЛьчідє де Гяе-
Імпєріялізму. СоввтськУ лкЩ> пері виявив емгодні злтрюю-
ПОрІВНКвТЬСЯ.З Ь и н г р І Я ^ С т а Ч - j , ^ ^ ' j^ j j iJ р ^ р ^ большв-
ним' поспіхом Тітлсра * ^ 3 9 * ^ ^ 0 ^ . , а ґ ї ^ с і 6 І 0 | переводячя 
році, безпосередньо перед .ви- дорівняння сьогоднішнього цо̂  
бухом другої світової війин: доження в Італії з вчорашнім 

~*~ ” . в Чехословаччині, яке призве-
В ШДООВСТСЬКГО ЧЕХО- до до остаточного встаяовлен-

СЛОВАЧЧИНІ..: н я Яомуністичної диктатури. 
Прага, 29 лютого. — Мину- Подібно як комуністична пята 

лої пятниці чехословацький колона в Чехословаччині 
президент Бенеш заприсягнув - пхнула країну в советсько-
тількищо створений під тероч большевицьку пропасть, так 
ром громадянської війни ко̂  .теж . Італійські комуністи на-
муністичннй уряд країни. Не- [магаються здійснити імперія-
гайно після того почалаея лістичні плянй Кремля при 
повна большевизація країнгі допомозі самого італійського 
при допомозі безприкладного народу-
там терору і насильства. Жер- ^ . • 
гвою комуністичної диктатури КОНФЕРЕНЦІЯ В СПРАВІ 

ІІЛЯНУ МАРШАЛА 
Париж, Я лютого. — Сьо

годні тут офіціально повідом
лено, що французьке міністер
ство закордонних справ розі
слало запрошення до 16 о-
хоплених Плином Маршала 
західно • європейських країн, 
скликуючи на день 15-го бе-

і 

впали насамперед всі вільні 
ще до того часу іястнтуції, го
ловно публичної інформації. 
Рівночасно з поголовною чист
кою в чеській пресі, больше-
вицький уряд заборонив теж 
27 закордонних демократич
них видань. Кремлеві, виходи
ло б, дуже спішиться в пов 
ній і негайній большевнзації | ̂ зня" спільну конференцію в 
країни, яку тепер з поспіху пе- cnpaBr американської допомо-
реводиться при допомозі радія, І„, Могла б бути встановлена 
що ним уряд постійно передає | щ е раніше, дата нарад. Кон-
нові інструкції комуністичним їференцік) скликано після того, 
виконавчим комітетом. Рані-|як спільна американсько-

ЗАХІДНА ЕВРОПА ОРГАНІ-|ше повідомлено, що наставле- французька комісія відвідала 
ЗУЄТЬСЯ ДО ОБОРОНИ ний Москвою чеський уряд в с і ^ краііш та провіриля під-
ПЕРЕД БОЛЬШЕВИЗМОМ відкинув спільний протест А- готовку до здійснення, Пляну 
Врюсель, Бельгія, 29. люто-іМерики Британії і Франції Маршала 

Сьогодні т\т почалися проти большевицького замаху 
Ню Иорк. — У виконанні до- столиці в Палестині, Тель А-| між бувшим советським пов-| спільні наради премієрів і мі-|на чеську демократію. ПОЛЬСЬКІ БОЛЬШЕВИКИ 

ЗАПОВІДАЮТЬ ВІЙСЬКО
ВИЙ СОЮЗ З РУМУН

СЬКИМИ. 
Варшава, 29 лютого. — ПІс-

ручення папи римського, щобївів, наїхав на нідложену міну предом в'Празі, тепер заступ-! ністрів закорд. справ Бельгії,! тмлігггомкі*! 
католицькі спископи зібрали експрес Karpo-Гаїфа, внаслі- ником советського міністра за- Голяндії і Люксембургу, шоб; ^ ^ ^ ^ . ? ” ^ ? ї ^ 
фонд у висоті $5,000,600 на до- док чого три вагони були розт* кордонних справ, Валеріяном спільно розглянути британці ^ВІДВІДАЄ БЕЛЬПЮ. 
помогу жертвам війни', карди-'биті. ЗО британських вояків Зоріном, та американським' сько - французькі пропозиції; Лондон, 29 лютого. —Шеф 
нал Фраисис Спелман вислав І згинули в катастрофі, а 75 бу- амбасадором в Празі, Стайн- щодо створення західно-евро- британського Імперіяльного ге-j ля трьох днів побуту у Вар-
пастирський лис^ до всіх цер-І,ти важко поранені; двох з них гардом. Про хвлтеву „перемо- ленського союзу держав. Пі'нерального штабу, філдмар- шаві румунсько-комувістнчно 
ков у своїй діецезії, щоб вони'вже вмерли. Жидівські теро- гу" Зоріна тут не сугіниза-1 еля 
перевели негайну збірку на цю рнсти повідомили, що це во- ються. Комуністичне „Руде 
ціль. Генрі Накс Ширил, го- ни підложили мгну у відпла- Право" помістило „інформа-
ловний спископ протестанської| ту за недавний вибух в jBpy-̂  ції" та карикатуру, як to „че-
Єпископальної Церкви, виго-і салямі, шо знищив жидівську ська реакція звязала СНБ" 
лосив промову по радіо за наг-1 вулицю Вен Єгуда та за що (Сбор Народні Безпечності), 
лу збірку на такусаму ціль у! жиди роблять відповідальний' умогжіямяяирючн цим діяльнкхь 

го преміера та міністра закор
донних справ, польський уряд 

висоті $1,000,000. ми британців. {чеських, словацьких і укряїн-|танії і Франції. 

Пі-
нарад в приміщенні го- шал вайкавят Монтґомері за-

ландської амбасадн голанд- повів на кінець березня свої 
ський представник заявив, що відвідини в Бельгії. Монтґоме- j видав вчора офіціальне по-
міністри погодилися щодо їх рі, на запрошення бельгійсько- j відомлення, що в короткому 
спільного становища в ній го уряду, приглянеться ви- часі буде підписаний договір 
справі на найблишій конфе- школові бельгійської армії та приязні і взаємної оборони 

між. цими двома совстськимя 
сателітами. 

ренції з представниками Бри-̂  провірить бельгійські військо-
во-оборонні споруди. 

www.svoboda-news.com
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Хто наступний? що означає, ще це буде від
тягнене, коли „до відповідно
го 43̂ 5?" Італія не перемінить* 
ся в советського сателіта. Of-
щ з одного боку „дарунок", 
який мдв би помогти комуніо 

З цілої Европи залишилася державу завчатиме Сталій, не 
нині „найменша Европа, яку(беручд іцаІть під увагу, що 

міг би знайтись хтось такий таї^ в "агітації, а з другого по-
сильний, щоб Сталіна зупини-'1 

ти. Припускають, шо на чер
зі є ^- Італія, а судять по то
му, що Москва підготовляє со
бі там грунт „великодушним" 

донних справ Бідо, обгово 
рюючи-комуністичний лерево-

гроза 
Докищо, останні повідом

лення Потверджують, що Ста
лін рішив раніше прокозгну-
ти, - Фінляндію, не стравивши зреченням італійських колоній: ще навіть Чехословаччини. А-

в Африці, даючи згоду на те, п е т и т справдді небувалий, а з 
щоб ні колонії ще на „якийсь ц и м небувала теж можливість 
час" залишились ~ при Італії, вдавитися. 

Р 1 =====г==агааагз=к=з 

За радикальну реформу 
народної школи 

нової системи, але теж і ад^ельеькц^ сид потрібно буде 8 
придбання відповідних фондів, (Цльйоиів, доларів річно. Теле-
на будову шкіл, на перевихо- '{Цінній ви Д а т о к на , н н ^ Я є 
ванна й виховання нових учи*Іщкільництво •• Злучених ДЄі> 
тсльських сил і на справлеинв;жавах виносіггь 3 бфьйоші, а 

„Потрясаюче враження ви-
jonip комуністичній агресії. Та- кликує дійсність, що наші шке-
кі побоювання є нині навіть у ли бувають замкнені в літі, а 
Франції, яка ще є найбільшою Д І Т Н бавляться на вулицях" — 
і найсильнішою з усіх тих дер- завважує д-р Вилйем Кар, сек-

I жав, що залишились в Европі ретар. комісії яка випрацювала 
j поза сферою советських вплч- плин „Виховання для Всіх Аме-
j вів. Коли ж бояться у Франції, рикансьпих Дітей" і оредяви-
|то що ж тоді говорити про ін- ла його 8$. лютого річній коц-
ші, куди слабші держави? Що ференції Американського То-

Усі знаємо, що місяць березень - є місяцем Американ-'може сказати мала Фінляндія, вариства Шкільних Адмініст 
ського Червоного Хреста. Теж не треба нам навіть пригаду
вати, що це за організація, яка веде кожного року збіркову 
кампанію в місяці березні. Вона така популярна, що про неї 
знає кожна дитина. Та проте А. Ч. Хрест веде величезну 
кампанію по всій країні, по всіх громадах, парафіях, школах, 
товариствах, клюбах, юніях, офісах, театрах, вулицях і т. д. 
Всюди повівають прапори А. Ч. Хреста, всюди видно відзнаки 
цеї організації, всюди звивається жіноцтво з путинами, так, 
що куди не повернемось, бачимо — червоний хрест на білому 
полі. 

Це вказує, що ще замало видвигнути якусь добру спра
ву, навіть і найблагороднішу, щоб знайти певне число таких 
симпатинів, які її підперли б добрими ділами чи жертвами. 
До цього треба ще й доброї пропаганди. Американський Чер
воний Хрест це добре знає, тому таку пропаганду заздалегідь 
підготовляє, при чому має на увазі теж і пропаганду при До
помозі преси. Звідси теж і наші статті, що появляються кбж-
ного року в місяці березні та які взивають американських 
українців підпомагати благородну акцію А. Ч. Хреста. 

З днем 1 березня зачалася збірка на А. Ч. Хрест, яка має 
дати цій організації цього року $75,000,000. Яких два мільйо
ни добровольців зголосилось до участи в цій кампанії й вони 

поважне число наших українських жінок та' дівчат, так, 
як це бувало в минулому. Сума, яку збирає А. Ч. Хрест цьо^ 
го року не є така велика, як це було в часі війни. Та зцього 
не виходить, що зменшилась праця цеї організації, що змен
шились нещастя і людські терпіння, яким А. Ч. Хрест несе 
пільгу. Ще досі маємо в самих збройних силах біля 3,500 ро
бітниць А. Ч. Хреста, які помагають нашим воякам тут і за-
морем, які піклуються нашими ветеранами. А коли читаємо 
в газеті про якісь стихійні нещастя, про повені, гураґани 
і тим подібне, то водночас довідуємося, що першим, що несе 
ратунок у таких випадках є — Червоний Хрест. Так, це дій
сна правда, що сказав президент Труман: „Багато разів у 
році звертаються люди до Червоного Хреста, а раз у рік звер
тається він сам до людей". 

А. Ч. Хрест це справжня народня установа і народом 
вдержувана. Впродовж місяця будемо читати і чути по радіо, 
скільки добра вона зробила в минулому році хоч би тільки 
для самих наших вояків по шпиталях, а між ними є теж і 
наші сини, брати, батьки, знайомі чи приятелі. Цю гуманітар
ну працю треба продовжувати. Треба помагати теж і хлоп-

про яку тепер одверто пишуть, раторів в Дтлантик Ситі. Цей 
що вона вже скоро перемінить- план, вироблений на підставі 
ся у тоталітарну державу в по- дворічний студій під вказівка-
дібний спосіб, як це сталося м и різних педагогів, представ-
тепер з Чехословаччиною, та Ляв дадекосяглу програму ре-
що потверджують події остан- фррмн елементарного вихо-
ніх днів. І ванна А науки американської 

Бідо, коли говорив про ко- дітвори впродовж найближчих 
муністчний переворот в Чс- 1Q років- У конференції брали 
хословаччині й небезпеку, яка участь 12,000 виховників і всі. 
з цього виринула дія решти вони згодилися, що предявле-
не-комуністичної Европи, мав на програма є найзамітнішим 
на думці в першу чергу Фран- кроком в розвитку народного 
цію, а далі Італію. Тац написа? шкільництва в Америці за всі 
ли навіть деякі французькі га- часи. З огляду на прийняття 
зети. Як знаємо, Кремльїздійс- пляну-,найвизначнішими; пред-
нює тепер свої пляни „мир- ставниками фахових педагогів 
ним" способом через комуніст адрл^'ним ближче познайоми-
тичну інфільтрацію. Він не ПО* тй?>. 
требує советського війська а Хто \коч поверхово обізна-
таких країнах як Франція чи. ний., з вихованням дітей у 
Італія, бо • ;мож| досягнути щільному, віці, таки* теік, 

гшя допомозі . """І^^ 'дгі їипції^і і іг іи jjmi в :геое 
Г $ н т £ Х ^ Й 0 н Т г ^ 

сталось у Чехословаччині; ' Щ вся Дітвора; прийшовши зо 
Пляни таких „мирних" дер- ( школи додому/ виломлюється 

жавших переворотів чи рево-'зпід нагляду дому і жене без-
люцій уже вироблені Комін- упинуна вулицю. Де вона по-
формом. Машина вже пущена водиться безконтрольно ft де 
в рух і вже зачалося, як гово 

відповідного виряду для на
уки. 

Для цієї цілі треба наперед 
подбати про реформу учи
тельських відділів (факульте
тів) в університетах, в яких у-
чнлись би учителі для поцат-: 
коли* та середні* шкіл- Рсоб-
лнвшу вагу треба б покласти 
на учительські курси, для пе
ревиховання учительства. Оце 
все треба перевести на підста
ві плану науки для вивчення 
учителів, який комісія вже 
склала разом з програмою ре
форми школи. Комісія каже, 
що Я|ких 100,000 теперішніх у-
чителів не відповідає вимогам 

Мабуть такий досвід мала часу, 
на увазі комісія, коли вийшла Впарі з такою програмою 
з програмою безупинного ш-' науки мусить іти окрема, тур-
лорічного навчання дитини під g0Ta з а фонди. В першу чергу 
доглядом учителів в перших Треба подбати про відповідне 
двох роках елементарної нау- | в и я і н > в о н н я жителів, щоб їх 
ки. її звіт обіймає 292 сторінок ра$ н а завжди втримати при 
письма, а це вказує, що про- ШКолах. Крім цього число учи-
грама розроблена всесторон- т е< і ів ч и учитЄльок мусить бу-
но. Деякі точки мусять викли-,тн збільшення, коли одна по-

це значить/ що треот до «их 
,додати" Щ 5 більйонів, Щоб 
це осягнути, треба творити 
громадянські вихо̂ вш* коміте
ти, які наперед самт мають за
інтересуватися реформою шкіл, 
а еодноцдр ццШнрііт^: потребу 
реформи серед с«івгв«мадвді. 
Відчуття потреби належного 
виховання й освіти для дітей 
допоможе до придбання фон
дів, а це певно оплатиться в 
майбутності. Не дише підне
сеться рівень знання кожної 
ДИТИНИ ft ЛЮДИНИ, але f OJSitfOt 
чдс буде ЙТИ свідомість все-
саітнього громадянства й бра
терства, а це) доведе-до злагГд-
нення міжнародних, непорозу
мінь. ' ' ' ' '• : • 

Нема найменшого. -1 сумніву,. 
що проголошена .Програма ре
форми початкового шкіль
ництва "призведе населення до 
поважної застанови над. подр^-
бою переміни теперішньої си
стеми шкільництва..: З .такого, 
роздумування мусить прнйтц 
до відповідного.. подіпшенид 
системи навчання та виковая-
ня, а це вже буде доступ, до 
якого ми повинні постійно 
змагати. 

кати поважну дискусію, бо ч а т к 0 в а ШКОла не повинна 
вони вводять небувалі новості, „JC™-™ більше як 500 дітвори, 
одначе в засаді програма пред- Комісія твердить, що на виві-
ставляє собою такий замітний рвання шкіл і втримання учи-
поступ, який викликав повне .•РГщ. . д ш ш , 
признання від зібраних на кон
ференції виховників. В загаль-( 
ному програма представлена 
так: (Голос нового імігранта про спільне завдання). 

Шкільна дітвора має вчити- \ 

Іспит нашої зрілости 

ся в засаді 6 днів у тижні, од-[ у с і ЗНаки на землі і на небі 
наче субота буде признана на-пока3уЮТЬі щ о людство збли-
вправи поза школою. Крім то- ж а е т ь С я до переломових мо
го передбачені діточі табори і м е н т і в сучасної епохи. Вже 
поза школою. Учителі мали б СІЮГодні не лише „пророки" 
учити ввесь рік і мати один мі- доморослого хову, але Й най-
сяць вакацій. Перебуваючи більше тверезі уми евтіу ба-
ввесь час у школі або в та-;ч у т ь грядучі зміни, 
борі, діти не мали б домашних вольтаж сил є так напруже-
завдань, як це буває тепер, от- н и й т а к наладований громами 
же мали'б цілком вільний час бурі, що вибух є можливий 
на відпочинок і на розривну 
вечорами. Поступ у науці не 

жного дня; можна 
нести на вищий ступінь, коли 
вона до цього надається. На 

рено в кулюарах французько-
гр парляменту, щось подібне 
до цього, що зачав був свого 
часу Гітлєр, як займав був 
Чехословаччину. Демократичні 
потуги тому приглядались і ні
чого не діяли. Тепер, як ка
жуть французькі посли, місце 
Гітлєра зайняв Сталін. 

Не думаємо, що таке порів-
нання цілком вірне, бо Сталін 
ще перед Чехословаччиною 
позаймав багато країн. Але До
бре, що вже зачинають у 
Франції розуміти загрозу, яка 

шилось часу тршання такого 
стану, який заіснував 

внпадо« потреби дитина можС| Щіь п е р е л о М о р і м о м е н Т и в 
витися в школі три роки за- с в М в я к и х к о ж н и й н а р і д __ 

мора,іізується. Н а б р а в ш и с я ^ ь Два, щоб осягнути ба.- ^ . ч и н е ^ 0 ч « ^ а е в о ^ Ш 
вуличних.звичаїв, діти вперто Жа"У зрілість. ц. ТЙЖК0Г0 і с п и т у історії, ХТо 
відмовляють послуху батькам | До таких* вимог мусить бути Знц — чи не найтящого від по-
і з цього приводу звичайно пристосований шкільний будн-'чатків свойого існування на 
приходить до гострих сцен нок. Не можна будувати висо-,землі, 
між дітьми й батьками. Це так ких шкільних домів, лише дво-| Ніхто сьогодні не може бо-
у буденному житті. І поверхові, значить партер і 0- язлиеЬ ховати голову в пісок, 

Вакації представляють ще Дин лише горішній поверх. У 
важнішу проблему, бо малоліт-! партері нах.оди.іись би клясн, 
ні діти до якогось віку не мо- а па горі бібліотека й заля на Ності в очі. 
жуть іти до праці і з конечнос-

а навпаки — пильно Й ясно, та 
тверезо мусить глядіти дійс

ним, що вернули з війни. Останнього року полагодив Черво-
ний Хрест яких 4,000,000 різних прохань ваших вояків, що с н е , М о с к р н а в і т ь й б і л ь . 
вернули з війни . вийшли з армп, тоді як 300,000 людей, що ш і прмхиЛьники співпраці з 
потершли вщ стихійних нещасть, користали з опіки А. Кремлем, та комуністами. 

%™ В ОДН°МУ TUIb8H м и н ^ о м у , Р?щ ' У ж е <** т і ^ФРИІ Який є трагічний стан Евро-' рейки, одначе вона не все від-
е й Т ч ^ в Г Л Я Д Н ° ' ЯК8 ЦЄ Д О б р а ' б л а г°Р°Дн а оргаиізадія п и п і з н а т И по цім, що там зискає те, що за той час втра 

ти остаються на вулиці уже ці
лий день. Чогр не навчила ву
лиця впродовж шкільного ро
ку, того доконає вона під час 
вакацій. Щойно після цілих 
років такої постійної розгнуз-
даности, дитина починає нахо
дити на правильні ж и т т є в і 

дозвілля, які мають бути одво-j ц ^ г о історичного іспиту не 
рені ввесь рік. В кожній клясі'„оже оминути і український 
будуть наймодерніші винахо-| нарід 
ди, потрібні для улекшення на
уки, включаючи радієві й те
левізійні апарати. 

Тому, що це школа майбут*-

3 хвилиною, коли матірні 
землі українців знайшлись в 
руках найжорстокіщого, не
вільничого режіму, коли про-

нрети, комісія передбачує пе- ти того окупанта станули в пе
реходовий час, яких 10 років,' рівній, а так геройський бій 
заки це все прийметься. В то-інайхоробріші з хоробрих в 
му часі треба не лише пере-;УПА, коли на скитальщині 
вести агітацію за прийняття'знайшлось триста тисяч най-

. . ' І І дві 

ВАЛЕРІЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ 

„ТРЕТЯ РЕВОЛЮЦІЯ" 
Оповідання 

свідомішого і найвартісніщото 
елементу нашої суспільності 
на стопі цілковитого гіравного 
безсилля, цілий тягар вище на
званого іспиту паде на україн
ську суспільність тут за океа
ном. 

Безперечно — іспит цей € 
найтяжчий, найбільший.в роз
мірах в історії нашої заокеан
ської іміграції. • • : . 

Про вартість нашої скнтаф-
щнни під кожним о£ДЙД0| 

Якийсь час Нестір дивився писав сам завідувач, дуже ко-
на вірша, і йому було гарно.; ротко. А внизу кривульками 
Він погортав книжку, знайшов: дописали діти: „Поможіть нам. 
ще свої вірші і в кожному 3 Нам холодно, ми босі. Ми ду-
них глибоко спізнавав себеже хочемо їсти", 
самого — сумовитого і до жа-' Батько Нестір Махно про-
лю самотнього. | читав заяву й глянув на заві-

Потім згадавши, що иаєідувача. Той теж 

подібне. Але батько суворо 
крокнув: 

— Берн, чего стал! 

промайнути забутим огнем да- Bifc прилучив и до свого та-' — Да, я прийду, 
ємничого походу по землі, 1 
волю його вона скрізь почу
вала: він був її невиразні кош 

леких днів. 
Велич огортала його. Не-

Виряднвши завідувача з стір випростувався, вищав, об-
грішми, батько зліг на підві- личчя йому овівав солодкий'мари, нерухомість її очей і до-
коння й дивився. ~^ {легіт самозакохання. Порив тики тонких пучок до обличчя. 

За вікном, заквітчаним жов- могутньої волі обіймав його.; Махто зустрів ЇЇ ввічливо. 
тявим блиском осіннього сон
ця, лежало підвладне йому мі
сто. Підвладне — він чув це 
й посміхнувся. І нащо ховати 
від себе, що, він великий?- Це 

Він гукнув.на значкового й — Сідайте, — мовив він, — 
екцза^: кажіть, яке діло. . 

— Хай хлопці погу.тяють. Ксана мовчал”а. Вона хутк? 
Делі він прийняв цілу де- оглянула його й спустила очі, 

легацію від Залізниць. Вони свідома йог о бди^ьиостн?й си-
місто будовано століттями, а! сказали, що залізниця є річ ли, що непереможно від ньо-
в кінці століть прийшов він потрібна, що її треба підтри- го віє. А Нестір тихо посміх-
і може знищити його чи за-, мати й налагодити. ' нувся. йому не первина було, 

віла вона. 

лишити. І хіба ім'я його не - Махно відповів: І ШО приходять інтелігентки. 
Налажуйте, я не* проти. Але це була незвичайна. Він подивився котиться степами, несучи жах, 

приймати громадян, він хут-| йому в вічі злісними іскристн-І руїну і разом давню свіжину( Тільки мені не нужне — у ме- не бачив ще таких тонких рис, 
ко сховав книжку й гукнув: ми очима. землі? Хіба не поставлено йо- не тачанки. ; І ніжного профілю, блідих шля-

- Пропускай. Тоді батько встав і промо- то міцно на прапорах і не на-1 Потім зайшла Ксана:- Вона хетних рук." Вона така непо-
ІІерший зайшов завідувач вив 

дитячим будинком. Шия в ньо-j - Ідіть, 
го пов'язана шарфом, чоботи j Він провів завідувача до не
голосно скрипі пі. а він сту-і величної порожньої кімнати, 
нас якось навмисно твердо.'що поруч, і відчинив дерев'я-
Він подав батькові заяву; ДІ-[ну шафу. Там пакунками ле
ти, числом ЗО, жебрають по! жали різні гроші, 
місті, годуються з смітників,; - Беріть, скільки треба, 
варять стерво. За останній! сказав Нестір Махно. 
тиждень померло четверо, на Завідувач вагався, чи не 
цингу захворіло дев'ятеро. Це, жарт це. Це було неправдо-

креслено на вічних сторінках була спокійніша за всіх одві- дібна була до повії, що він 
історії? |дувачів. Бо ті приходили про-

Його ім'я! Воно було. Він ситн, вона — тільки бачити, 
розсипав його, як росу на по- Бачити його — це була най-
ля, воно зійшло буйно, він ба- таємніша її мрія, найглибше 
чив його скрізь, а сам >тра-| прагнення решток її душі. В°-
тнв. Та й сам він хто, опови
тий химерною гірляндою ле
генд? Він посміхнувся. Хто 
він? Він хтось, що повстав з 
темних глибин землі, щоб 

у ночі застрелив. 
Нестір Махно нахилився й 

мовив; 
— Приходь увечері сюди. Я 

буду. Тебе пропустять. 
Вона не йшла. Він узяв її 

руку й поплескав своєю до
лонею: 
f. ~ 'Іди; дурненька. Я зараз 
занят. • •' • 

Готель „Асторія" був УЖЄ; 
далеко позаду. Ксана, йдучи 
додому, стиснула руку, де го 
рів його дотик. Найдорожчий 
образ мінився в її душі тися
чами відбитків, мов серед ча
рівних дзеркал: їй здавалося 
вже, що вона бачила була пе
реможника в своїх юнацьких 
снах, коли вперше прокида
лося тремтіння її грудей. Все 
життя її, що було, схилилося 
перед заповідним, що має бу
ти. Серед блідого дня, в схо
лоднілих проміннях осени роз
цвітала її остання любов. 

То не була жага. Коли прий
де вечір цього дня, вона гла
дитиме його закинуте назад 
волосся й дивитиметься вглиб 
його могутніх очей. Він лежа
тиме їй на радісних колінах і 
тихо розповість у тьмяних 
присмерках дивну історію сво
го життя. Він розкриє в її о-
біймах таємниці своєї сили і 
ті сховані джерела, що жив
лять його волю.' Вона відчува-

української преси̂ , але неодно
кратно і на шпальтах чолових 
часописів усіх західних країн; 
говорилось на Конференціях 
та на значніших зїздах міжна-
родніх організацій. 

Кожна думаюча одиниця 
знає, що загибіль ,цеї скнталь-
щини, яка в очах світу вже не-: 
раз засвідцала своєю поста
вою, що то є насправді Укра
їна, що вона належить до куль
турних народів, що змагає до 
своїх прав до незалежності, до 
права говорити сДоїм голосом 
про себе, та 8реіігт| цеї ски* 
тальщини, що своєю мукрю 
табірного нуждування кидає, 
світові протест проти насиль
ства над рідною землею, що 
загибель — кажу ~ того най* 
ціннішого нині, що маємо —-
це була б жахлива катастрофа 
для нашої справи, яку годі на
віть собі уявити в наслідках. 

Тут не поможе необгрунто
ваний оптимізм та фаталістич
ний погляд „якось"то буде", 

відпо- б о 8 0 Н 0 м о ж е б у т и л и ш е так, 
як ми зуміємо використати 
обставини, щоб злу зарадити. 
Не можемо рівнож у безволь
ному песимізмі опускати руки. 

Тут треба діяти ЇЦ то справ
но, доцільно та швидко. 

Той, хто передбачує кат** 
строфу, може $ .оминути, або, 

т иі,ім,.,..и 
тнме його серце, напоєне хви
лями чужої крови, ЦІО він му
сів пролити, щоб бути. І смер
тельна рука його" спочине на 
її плечі, оповита великою ніж
ністю, що створила' вона з жа
ху і болю. 

Назустріч їй проїхала мах-
нівська сотня, недбало кинувт 
щи повіддя на гриву. Вони, 
співали свій гимн, .оповіщаю
чи принишклому місту свою 
Програму, тактику й мету: 

Оя, облучко,. 
Кудз котишся? 
До М;іхна попадьош 
Не воротишся-^ь 

* ' і 

(Дальше 6УДЄ).' 
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ANNUAL STATEMENT OF UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION In*, 1947 

B*lanc« from Pc*riou» Y«ar 

Adult 
Mortuary Fmi | l 

Disability 
Fund 

MUcelUatQuV 
Trust funds 
NaVt, Orpk'i, 

Concord 

Juvenile 
Mortuary 

Fund 
Expense 

Fund 

ЩЩ&Щ, 1 ц w - » » і ШШЩШШЩЩШЩЩ< 
Totals 

$8,965,400.82 

• . •, IncoKX from Jy>u^T 1, 1947 Щ jNgMjhg У» *,H** 
Payments received Irom members during first 12 months! 

of benefit protection of which all or a part is used > ' • 
for expejvse,* 

All other payments or premiums received from members"! 
Refunds appUed*rer Item 13 (b) and ( c ) , page 3 . • • • ] 
Membership tees actually received 

0.46,431.<)t > 
3,876.82 і 
3.666.47 ; 

32,ft}8.QS 
302.40 

Total received from members і 693,97,5.2Q 1 
Gross interest, on mortgage loans during the year . . . . ; 36,92.2.$5 I 
Gross interest on bonds Sl92.59-t.t4. less *4,107.8o ! 

accrued interest on bonds acquired during the year . . | 167.329.3Д t 
Gross Interest .on liens and loans on certificates ofj • I 

members ." i6 ,5oS.t8 ! 
Gross interest on deposits iii trust companies and b»nks; 102.40 і 
Gross Income* from society's property, including J7,500.00] I 

for society!*-occupancy of its own building | 52,425.39 | 

J2,W>.©.8 
412.35 

1,608.32 

665.78 

75-50 
8,159.52 | 
8,235.02 I 
1.314.9 Д 

118.86 

i02>837.34 

1,545.22 

104,382.56 
•*" 2,2$6.5Q 

t7,473.19 

151,407.76 
50.213.00 

4.S63.52 

940.677.01 
86,733.50 
10,152.71 
8,159.52 

206,189.88 I 
t.59Q.$* ! 

1.196..S9 

1*247.47 

1,045,722.74 
42,497.56 

188,486.34 

16.505.18 
102.40 

54,338.64 

EXHIBIT OF PERMANENT DISABILITY CLAIMS 
: " | T O T A L CLAIMS 

Number 
1447 

r-
801 

Amount 
$25.; 

801 
4 

Claims reported during the year 
ToUls 

Claims released by death during year 
Claims on which compromise and settlement; 

made ' 
Claims rejected during year Л 

Total claims released 
Paid to disabled during year; Income payments' 

Total і 
EXHIBIT OP OLD AGE AND OTHER CLAIMS (ENDOWMENTS MATURED) 

801 
796 

T O T A L CLAIMS 
Amount Number 

,ГОЛОС АМЕРИКИ" ЙДЕ Д О 
ЧЕХІЇ 

Ню Иорк. - Після перево-
г ія.оо роту в Чехословаччині радієва 

*25,tof'oo п Р о г Р а м а ..Голос Америки1' 
буде надавана кожного дня по 

25,"з5оо 15 мінут до Чехії в год. 11 
$2 5.718.о(> ранку. Це робиться тому, щоб 
825.488.oo повідомити чеське і словацьке 
$25,488.00 „ а с с л с ! ш я П р 0 ПОЛІТИЧНИЙ СЩІ 

світу і про інтерес Америки 
до чеських справ. 

Claims reported during the year 1947 
Totals 

Claims paid during the year 1947 . . . 
Claims unpaid December-3t, 1947 . . 

11 $5,707.79 
11 
8 

$5,707.79 
5,000.00 

$ 707.79 

Total income from investments 
Sale of Lodge Supplies 
Grants returned to National Fund 
Sales of and 'Royalties from publications 
Orphans fund 
Income from Printing Plant 
Donation recfeved » 
Grow profit on* sale or maturity of ledger assets, viz:l 
. (a,) Seal Estate I 

(b) Bonds' t I 
Grots increase,.by adjustment, in book value of ledger' 

assets. v».-' j 
<>> Чеаі Estate j 
(b) Bonds (including $52.96 for accrual of dicount)? 

273,28S.00 І 2У686.95 

15,317.22 

Total Jlncom» • • .' " . . . . . } $ 
50.63 

Ш8Ш 

50.00 

2І7.У* 

4tfq.oo 

$ 86 ,840 .3? 
Amount* carried forward . ! г >8,$84.480.94 і ' $ Ів^і6$4~ і 

2,t$3\79 Г 19,729.69 

U3.J8 I 
397.61 і 

7,039. J1 | 

217.72 720.00 

4,0 J 4.69 | 
•13.25 J 

22S.70 I 
I 

9 3 . 8 9 0 . Ц ! 

I 18,216.40" 
1.81 

"|І24а884.йГ 

Ш.'[ щщн 
50 

304,324.20 

301,930.12 
13.25 

133.28 
622.78 

7,039.51 
93,860.18 

50.00 

34 5.60 
16,472.66 

VALUATION EXHIBIT AS OF DECEMBER 31. 1947. 
Mortuary Funds only 

400.00 
52.96 

~ІІ,4бв,МзТо5 
970.78 1 *J10.432,043.9O 

• P 

: ~ % . Adult I 
• , - I Mortuary Fund { 

Aj^BBtJsrgj><ht.|or^ard_. • ..... ._;_^.._^_..^. • ' 88,664,480.94у 1.8188.808.14 

1 Mlsceltaneods 

I Trust euofH 
Hall; Orph's, 

Concord 

Juvenile 
Mortuary 

Fund 

ADULT JUVENILE COMBINED 

80,068,884.70 

Reserve (or Life Certificates . .] $5,63 3.196.00 | $357.850.00 $5,99t,046.00 
Claims and Accrued Liabilities; 145,787.23; 3S,4955u j 131.282.7 3 

Total Admitted A»»eU $8,270,946.21 I 8797,738.49 

Expense 
Fqnd ToUls 

H2Jt,709;»9 I $814,483.98 \ $671,970 78 Щ М 3 2 , 0 4 з Т м 

Di»bur*ement from January 1, 1947 to December 31, 1947. 
Death Claim* v 
Permanent disability claims 
Matured endhw'ments 

271,672.07 ! 

5,000.00 1 
I 2 5,488.00 Г 4,396.00 76.068.0? 

25,488.00 
5.000.00 

Total benefits paid 
Surrender values 
Refunds to members: 

(a) Paid ih cash 
(b) Applied (o reduce payments 

276,672.07 I 
21,563.40 j 

8t.64S.62 I 

25,488.00 4,396.00. I 
3.482.51 

3.492.95 I 
8*,556.26 j 1,602.4 5 

306,556.07 
25.045.91 

85.138.57 
10,152.7t 

Total benefits and payments made to members . . . ! 
Commissions and fees on payments by members: First' 

Year $i5.'89V80, Renewal $37.562.49 j 
Compensation of managers and others not paid by com-] 

mission for services In obtaining new benefit pro
tection . . . 

Field supervision and traveling expenses 
Medical examiners' fees $200.00, Inspection of risks 

$3,348.50 .* ., 
Salaries of home office employees. No. 11 
Salatles and all other compensation of officers, trustees 

and committees 
Traveling and other expenses of officers, trustees and 

committee.^ 
Insurance Department I 
State Taxes, Including $ 6 3 l . u Social Security* і 
Federal, including $350.59 Social Security і 
Rent, including $7,5oo.oo for society's occupancy of Us' 

own building: • 
•General office maintenance and expense 
Advertising, printing and stationery 
Postage, express, telegraph and telephone „ 
Lodge supplies . . . . . . v . 

^р^е”І^Шівї' тії*тіт •''.::::.;.;:::\\'.:] 
-begat e«t>*nse> in -litigating -citifrrv. . . . . . . . . . . - . . . . 
Other legal expenses : ' . ; . . . 
Furniture and equipment j 
Taxes, repair* and other expenses on real estate і 
Orphans Fund ! 
National Fund I 
Concord Fund-. I 
Actuarial & Statistical Exp j 
Bonds of Supreme Officers & Employees I 
Operating Expenses of Printing Plant I 
Charges on Canadian Checks, etc 
Dues' to Fraternal Congresses A . . .1 
Atretics ••...- ' 
Gross decrease, by adjustment, in book, value of ledger! 

assets,' via: I 
(a) Real Estate I 
(b) Bonds (including 53,106.10 for amortization of! 

premium's) I 
(c) Printing Plant & Equipment : 

Total Ditburtementt j .! 

379,881.09 25,488.00 I 19,921.72 1.602.4 5 

1,105.00 

41,260.72 

l j . 7 9 

2,907.00 \ 

2,630.55 

~ t ~ 4 2 6 , 6 0 8 . t i 
Balance before trontfert . . . . 
Transfer to arid from (net) 

Balance 

53,45,4.29 I 

16,343.65 
5.611.97 
3.548.50 
22,233.83 
15,000.00 
5,751.26 
720.38 
631.It 
3J0.59 

7,500.00 
1,344.14 

11.17S.79 
З.Ш.49 
743.6? 

S4.QdO.00 

398.16 

I Date of transfer 
(Various Dates 
i.January 31. 194 7 

From the 
Adult Mortuary Fund 
Adult Mortuary Fund 

8,8,237,788.79 
— S.888.63 1 

88,231.897.16 f ^ 1 8 1 . 8 2 9 . 4 9 
SUMMARY OF TRANSFERS 

\ To the 
і Expense Fund. 
і Expense Fund 

8 20,319.88" 

•Ч.бвї.Іо 
6,781.84 
1,0* 1.01 

3,125.62 
1.030.73 

88.504.18 
71.11 

235.00 
450.00 

93.00 
I 

9.26 li 
1.07S.83 

426.893.26 

53.«54.29 

16. 343.65 
5,611.97 

1.548.50 
22,233.83 

tS.4W0.00 

5.751.26 
720.38 
631.11 
3 50.59 

7.$00.00 
1,394.14 

. 12.340.79 
2,487.49 

723.69 
p ; 54 ,000 .00 

Jt^mmemi V til B y w & I 

• м '" -'•ІГП0.ОО' 
6, 781.84 

Total Labilities 
Margin of Safely to Certificate, 

hdlders 

Total. ! 88,270,946.21 
The ratio of admitted assets to 

total liabilities at December 
3t, 1947 

The ratio of actual death losses 
to the expecced death losses 
according to the mortality 
tables for the year 1947 was 

The rate of Interest earned on 
benefit funds during the year 
194 7 was 

$5,7^8.983.23 і $393,345.50 j $6,172,328.73 
I I 

2 ,491,962.98' 404,392.99 1 2.896.355.97 
$797.738.49 $9,068.684.70 

143.1°, 

65.8' 19.3' 

2.95' 

ЬІ.Л"и 

2 9 3 % 

Actuaries (Signed) WOLFE, CONCORAN AND LINUER 

(By) DAVID SILVERMAN. 

NICHOLAS MURASZKO, Supreme President 
DMYTRO HALYCHYN, Supreme Secretary 
ROMAN SLOBODIAN, Supreme Treasurer 

Невідрадне положення україн
ських вчених в Европі 

(Комунікат Комітету Допомоги Сингальцям Діячам 
Української Культури). 

43.235.96 
1t .5S9\73 

4,810.00 
2,867.15 
3.125.62 
1.030.73 

88.S04.18 
86.90 

235.00 
450.00 

3,000.00 

$ 7 9 4 Д в 4 . і * 

$310,350.28 
І 3 6 1. 620.47 

3.106.10 
1.075.83 

І 804,282.оТ 
89,627,761.38 

4- S.888.63 1 
$867;509ЛО 1 $9.627.761.38 

Amouht 
$ 112.50—-Section 47 of By-Laws 
#5,776.13—Section 47 of By-Laws 

LEDGER ASSETS 
Book value of Real Estate і 
Mortgage loans on Real Estate, first liens! 
Liens, loans or other credits on certificates! 

of members 
Book value of bonds 
Deposits in trust companies and banks noli 

on Interest $495.95 3.84; on interest! 
.15.592.18 ] 

Printing Plant, and Equipment 

233,500.00 I $ 
866,127.89 I 

I 
392.87S.7l I 

.628.595.05 j 

501,546.02 
5,116.68 

Total Ledger AticU 9,627,761.35 

NON-LEDGER ASSETS 

Gross interest accrued on Mortgages . . . . • $ 4.8S6.89 
Gross Interest accrued on loans to Cer-| 

tificate Holders 8.625.16 
Interest accrued on bonds not In default . . 47,480.22 
Interest accrued on Deposits in Banks . . . .j 41.94, 

Total interest Jue and accrued 
Payments actually collected oy subor

dinate Lodges and not yet turned over 
to Supreme Lodge 

Grois AaaeU 

61,004.21 

6.799.87 

$9,695,565.43 

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 

UABtUTTEa. RESERVES AND UNASS1CNED FUNDS 
Deaf It'benefits due and unpaid 
Matured Endowments 

i f 3,755.43 
707.79 

Total cUim* 
Salaries; rents, expenses, commissions, etc., 

due or accrued 1 
Estimated amount doe or accrued for taxetj 
Advance payments on premiums 
Unearned Interest and rent paid in advance! 
Estimated refunds declared or apportioned' 

on certificates to and including Dec. 
3 1 . 1948 .1 

Unearned Subscriptions to Official Publication 
Orphans Fund (In tru$t for beneficiaries 

under ate) . ; • . • • • •• • • • • • ..'•.'.....'. 
Nation*! Fund (not (or Insurance purposes) 
Concord Tund (in fruit for members of 

fOrrrier Concord SOdety) . . : . . . . 

Tota.1 Unpaid Сіаіша oad Other Current $ 
Uabflitiei' . . • . ' . . . - . . . . . . . ;T77.: . . ; . . . ) 

R«erVe^-Adult~Am*rican Experience 3W%\ 
Reserve—JUtenlle—Standard industrial 3H%> 
Reserve—Adult—Additional Accidental Death 

4,463.22 

9,008.00 
243.16 

105.468.92 
116.46 

99.000.00 
1,659.4 1 

82.264.95 
7,576.15 

12,113.21 317,450.26 

S.632.,890.00 
3 5 7.8 S 6.00 

' 3 0 6 0 0 

3X1,913.48 

Total-Rosorr* $5^91.046 .00 

Deposits In suspended Bank, less $610.611 
estimated amount recoverable $ 

Book value of bonds over amortized or| 
Investment value 

Liens, loans or other credits In excess of netj 
value of individual certificates ' 

Printing Plant and Equipment ! 

Adjustment Due* to Rate of Exchange onj 
Canadian Currency 

3.663.75 

12.856.S4 I 

3.S94.S2 > 
5 . П 6 . 6 8 І 

7.491.7S 32.723.24 

ToUl Admitted Astcti $9,662,842.19 

U l t » t r t M i r . . 4 n T i » l l I l l i L U 

НОВА К Н И Ж К А ! 
І „БЕЗХАТНИЙ" 

Написав — О. ЛУГОВИЙ. 
Повість 8 життя українців у К«нід1 в двох частигвп. 

Я ItowoJDWW на Літерагг. Komrypd Укр. Нарож Со«озу аа. Дерша* 
• в 1945 pouL 

и ЮО СТОРІН ДРУКУ. — - — Ш Н А 

в Замовленна слати до: 
S^boda, P. О. Вож 346, Jersey City З, N. J. 

% , , м м У » . » а і а ж ж ж ж а Т і і > і ' і І 1 1 8 А 1 Х Д 8 Х 1 1 И 1 І 1 Ж Д » І 

Total- CiaWUtiw . . . . . . . ' . . . . . . . .і 
Unasetgrttd ;Fuftds . . . . . . . . . . . . . . . . ; . і : . . . ] 

Total to balance with Admrt^d; Aaa<tU| 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 

! $6.312,959.48 
! 3,349,882.71 

$9.662,842.19 

Number j Amount 
Benefit certificates In force December 31. 19461 47,406 I #32,t)38,506.oo 
Benefit certificates written during tbe year 3,306 ' 2,261.800.00 
Benefit cirtificatesrencwed dt^rlnj the year 1 1.043 | 6jo ,876.oo 

Totals . . . . . . .' і 51,75S ; $34^98СШ:SO 
Deduct terminated, decreased or transferred I 

during the year . . . . . . . . I . . . : . . . | _2 ,682_J 1,659,808.50 
Total benefit certificates In force Dec. 31.1947J 49,073 "$33,32І.37^.о6 
Benefit certificates terminated by death reported) 

ciurin| 1947 . . . . . . ! 370 276.466.50 
Benefit certificates terminated by lapse reported) I 

during 1947 1 2.312 1.383,342.00 

ЮШДНТ Of DEATH CLAIMS 
1 TOTAL CLAtflS 

роду. Новин не підхоиаєтьсн і 
український нарід назад сто
читься в ту темноту, в якій, був 
перед сто роками. 

В останнім зазнві було ясної 
представлено^ чому українські 

Біля триста літ тому назад 
жила в Україні людина, яку 
багато істориків вважає за 
найбільше вчену людину 17-го 
століття в Україні. Ним був 
письменник та вчений Мелетій 
Смотрнлький. В писаннях <жо-і9цені т ^ писіменйкй найшлися 

"ДЬ уіфйЩкої ?щрщщк fр'ядЬвГ їромадянй. "Там " о Й о 
Писав ііеначекровю свого сер- ясно сказно, що найкращі* ду-
ця, дарма, що багато сучасни
ків його не розуміли та не слу
хали його осторог. 

Не розуміли його, бо він у 
своїй візії шндів майбутність | бовязконо 

ПОВІЛЬНІСТЬ НАРАД В 
СПРАВІ НІМЕЧЧИНИ. 

Лондон. 29. лютого. — По-
трясаючі події останніх днів, 
головно комуністична анексія 
Чсхословаччнин, не мали біль
шого впливу на перебіг нарад 
представників Америки. Бри
танії і Франції, що відбува
ються тут в енрарі дальшої 
долі Німеччини. Йде про тс, 
що кожна з цих країн має 
свій погляд на цю справу і 
не легко йде ш компроміс. 
Різниця поглядів виявляється 
головно між Францією з од
ного боку, а Америкою і Бри- • 
таиіею з другого. Діло в то
му, що Франція, яка в цьому 
сторіччі вже дна рази була" 
першою жертвою німецького" 
мілітаризму, ставиться з ве
ликою осторожністю до вес-
го, що могло б мати будьякнй 
вплив на евентуальну силу Ні
меччини. Тоді як Британія і 

| Америка розглядають справу 
| Німеччини з точки зору між-
I народних економічних потреб," 
І Франція дивиться на це го-
| ловпо під кутом своєї власної 
і політики. Найбільш спірною ' 
і справою на конференції t" дже-
! рело колишньої німецької во-Г! 

енниї сили промисловий 
І басейн Руршннн. Проте вва-

жається. що конференція за
кінчиться успішно вже в най-
ближчому часі. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д ? 
Н О Г О СОЮЗУ, А ТИМСА-
МИМ СТАВАЙТЕ СПШВЛА-

с н и к о м - ДЕВЯТЬ МШГ> Й 
НОВОГО МАЄТКУ ЦЕ! 

ОРГАНІЗАЦІЇ '' хові сили українського народу 
марніють та затрачуються для! 
українського народу. Ми, аме
риканські українці, мусимо о- них. Оце їх прізвища: 

зайнятися тими 1) Осип Білоган, аитнкар в 
української нації десятки л і г | в ч с , ш м и ^., своїми письменнії-і Іст Ореїідж, Ню Дж. 
наперед, не слухали його, б > [ к а м и . 2 ) йосиф та Анастазія Біло-
БІН ніколи не підлещувався, ма-1 в посіданні Комітету Допо- вусіг, Май Дайк. Міш. 
сам, пишучи різку правду. ;Могн Скнтальцям Діячам Ук-І 3) Православна парохія в 

В однім із своїх творів Me-1 раїнськсої Культури є листа Вунсакет через протоєрея о. 
летій Смотрнцький звертає у-,сто найвизначніших україн-:Петра Ь'ілоня. 
вагу на скоре корчення рядів. СЬКІ1Х вчених та письменників1 4) Д-р І'. Г. Скегар, Дос Ан-
освічених українців. Він осте-|3 обох частин України рх&ІДО&Ьс, Кал. 
рігав своїх співгромадян, ш о ; и о і Т;1 ВХІДНОЇ. Листа була у- 5) Осип і Анастазія Кочанн, 
коли так піде дальше, то y-j.-,ожспа сумлінно прсдста,внн-ІДжоліет, ІЛл: 

Громадяни та Громадянки! 
Дотепер t G українських вче
них забезпечених па найбли-
щого мін року, потреба ще за
безпечити 94. Хто черговий 
голоситься до Української Ар
мії Спассння Діячів Україн-

Висилкою пакунків займеть-ї11 ^? 7 t h S t ' N e w ^ o r k 3 ' **• ^* 
ся сам шляхотпнн жертвода-| Назвище одного із україн-

країнськнй нарід попаде в тем Ками українських начкоеич І 6) * КотовськиП, Пани Біч, 
ноту та перестане бути нацією, організацій, наукових установіW. >'1ж. 
Слова його по 150 роках споа- в і : в р о п і . ц я с о т к а . ,Ю д с й п 0 . 
пилися. Український нарід без T p c 6 V f постійної подомогн в 
освічених людей став темною ф о р м і Щ 0 М І С Я Ч І 1 И х паКунків. 
масою панщнзняних селяи l-Щ шукаємо тих сто заокеан-
був би завмер як нація, ко-|ських українцін, що візьмуть 
.-Пі б не пригожі часи та ие по-!на себе обовязок протягом 
ява пророкц Пробудннка укра-^найблищнх шість місяців виси-
їнського народу, Тараса Шсв-'татн кожного місяця пакунокісі-кої Культури? 
ченка, що своїм пламеним сло-'для одного вченого чи пнсь-і Просимо г о і о с и т и с я на 
вом пробудив український на-іменника, якого Комітет Допо-і і , лРссу: 
рід до національного життя, j моги Скитальцям Діячам Ук-І Committee for the Aid 
Треба було українському иа-|раїнської Культури вкаже. | of Ukraininn Refugee Scholars 
родові ще й по Шевченку де
сяток літ, щоб відроджувати
ся, хоч ще й до нині не має він 
своєї держави і ще й нині є під 
чужим ярмом. Саме тоді, коли 
вже український нарід дося
гав вершка своїх національних 
стремлінь, прийшла катастро
фа, повна окупація большевн-
камн всіх українських земель 
та планове вини щупання про
відних умів українського наро
ду. Поважна частина тих ду
хових лідерів української на
ції зберіглася в західній Саро-
иі, одначе незвичаГщо важкі 
життєві обставини на скнталь-
щниі винищують тих наших ду
хових лідерів при майже пов
ній байдужности українців по
за Україною. 

Claims unpaid December З і . 1946 
Claims reported during the year 

Totals .' 
Claim's paid during the year . . . . 

Balance 

T 
370 

Amqunt 

370 
364 

Saved by compromising or scaling down claims! 
ddrlrig 194 7 Л . . . . . : . . . : . . : . . . ^ . . . . . . . • ' daring 

Claims unpaid December З і , 1947 

Нам грозить таке саме, що 
триста літ тому передбачував 

2.952.92 (великий українець Мелетій 
Смотрнцький. Коли ми нині не 
візьмемо наших вчених під 
свою окрему опіку, то вимре 
на наших очах або. знидіє ду
ховий провід українського на-

7 
_276._466.50 
«279,419?42 

276,068.07 
rt з;з$і.з5 

9S.92 
* 3,255.47 

вець. На заклик Комітету зго
лосилися вже перші члени Ар
мії Спасений Українських Вче-

ських вчених чи пнсьметиінкін 
буде негайно вислане шляхет
ному жертводавцеві. 

УВАГА! КОННЕТИКАТ! УВАГА! 
ОТСИМ ПОВІДОМЛЯЄМО УСЕ ГРОМАДЯНСТВО 

СТЕЙТУ КОНН„ що 

В НЕДІЛЮ, 4. КВІТНЯ (APRIL 4, 1948) 
: відбудуться : 

РІЧНІ ЗБОРИ 
Стейтової Організації 
ПРИ 127 ПАРК УЛИЦЯ В НЮ ГЕИВЕН, КОНН. 

Приходіть усі, бо t дуже важна справа до вирі
шення. Якщо загал не прийде, то значить, що Стей-
това Організація українському загалові непотрібна 
і мусить бути ррзвяуіна. 

Просимо інші товариства стриматися на цей день 
від всяких підприємств. 

ЗА УРЯД: 
В. Івашків, за секретаря; Д. Чернявський, голова. 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 2-го ЕЕР&ШЯ 1048. Ч. 49. 

для жінок і мужчин 
WANTS ADS 

CLASSIFIED DEPARTMENT: 
BErfeo 4-0257 — ERyaat 9-0582 

ПОТРІБНО ЖЕНЩИН 
Жінки до загальної домаш. роботи, 
доовідчспоТ, мусить уміти помагати 
в легкім варенню. -4 » родимі. Плат
на $100 МІС. ВКЛЮЧНО 3 lU.tC. кімн.і-
юні і !>.пшок>. Тсл. (fringe 2-237S. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д 

Н О Г О СОЮЗУ, А ТИМСА-
МИМ СТАВАЙТЕ СПІВВЛА
СНИКОМ ДЕВЯТЬ МІЛІО-

НОВОГО МАЄТКУ ЦЕІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

зменшити 
м\м; хт0 

Іспит наші зрілости 
(Докінчення зі стор. 2-гоІ) 

її наслідки до міні- світ шанувати цю нашу емігра 
ж знова її легкова- цію. 

J неддовгому часі готова. • І 
Памитанмо, що рятунок на-, 

! ших братіву великій мірі за-1 

лежить і від нашої активності,' Історія молодої нігерки — 
отже завдання понад всякни Ади Лойс Снпуел — якій дві-

jсумнів дуже поважне. |чі відмовлено вступ на прав-
Але Є ще одна точка в цій ничий відділ етейтового уні-

слраві до виконання нами •-- верситету в Оклагомі, с доб-
Iновими імії рантами. jрою ілюстрацією до звітів Пре-

Кожпий з пас листується з зидентської Комісії про стан 
різними знайомими, приятеля-'вищого шкільництва. В груд-
ми, та рідними там в таборах, і ні були видані три звіти тої 
З досвіду власного знаємо, що Комісії; які так само як звіт 
кожний лист своїм змістом Президентського Комітету про 
Стає нам небуденною новиною,'цивільні права, підкреслюють 

j коли перелетів, чи переплив необхідність пристосований а-
| через океан. Зі змісту наших І мериканської практики до аме-
і листів пани земляки старають- риканськнх ідеалів свободи і 

Суд проти упередження 

жить, паде жертвою. Кожного з нас протали н а - с я витягнути певні внески рнзностн. 
То ж не дурімо себе, що усе ші табори поглядом соток практичного характеру, та за-, „Одним з найбільших обви-

буде гаразд без нашої участі, повних надії очей, та шелестом лежно від поглядів автора лис- нувачень, що падас на амерн-
Чи то фантазія, коли гово- сліз, які ми забирали — місто; т а вироблять собі свій йог- канське суспільство", згадусть-

риться про е в е н т у а л ь н и й грудки рідної землі в дале- дЯд н а життя в Америці. І ся в однім зі звітів, „с його 
збройний конфлікт? ку дорогу через збурений оке-| Тому в листах своїх повинні неспроможність створити рів-

Чи то фантазія, шо цей кой- ан, щоб їх повторити нашим І м и вияснювати вище наведену ні можливости для молоді в 
флікт може зайти кожного. братам тут в Америці, де ДРДЯГквестію так, як вона справді освітній ділянці. Для великої 
дня. та піб ціла ситуація між- людини t святим законом!представляється. Ібільшости наших хлопців і 
народна аж ніяк його не за- країни. 1) Наша амернкансько-укра- дівчат можливість здобути ба-
иеречуе? ; Чи можемо ми це забути? щська суспільність складаєть- жану освіту залежить не від 

Чи ж не слушні побоювання: Чи забудемо це колннебудь? ся переважно з тяжко працю- їх здібностей, але від того з я-
тнх усіх наших земляків там в Наша ціла суспільність на ючого селянсько - робітничого кої родини, чи громади вони 
таборах, що ця грядуча буря еміграції положила на нас обо-
може їх знищити до щенту? Івязок місії: 

Це усе ясно, тверезо, та р.Є- Ми своєю поведінкою, сло-
ально мусить зрозуміти кожна в о м j ділом маємо повнити о-
л юдина українського роду. І бовязок доброго апостодуван-

ши доводи обох сторін суд ви-
ніс одноголосне рішення, що 
стейт Оклагома мусить дати 
їй можливість здіЛути бажа
ну освіту, що с гарантовано 
Чотирнадцятим Додатком до 
Конституції („Ніякий стейт не 
може позбавити кого-небуть — 
в межах його юрисдикції — 
права на рівну охорону зако
ну"). Згадано також, що вона 
мас -дістати можливість до на
уки так скоро, як скоро ії ді
стають „кандидати з будь-якої 
іншої групи". 

Всім оуло ясно, що Найви
щий Суд старався уникати об
говорення к о н с т итуційности 
законів про відокремлення ніг-
рів в стейті Оклагома. Проте 
загальне ставлення було по
мітним. Коли помішник про
куратора стейту Оклагома зро
бив завваження, що А. Снпуел 
не бажає визнавати стейтової 
політики відокремлення, суддя 
Роберт Б. Джаксон відповів: 
„Навіщо це від неї жадати...?" 

елементу, отже при евентуаль- походять, або, ще гірше, від j Як суддя Джаксон так і суддя 

оточення і дати їй відчути, що 
вона вітана між ними. 

Як сказано на початку, 
справа Ади Лойс Снпуел (яка 
тепер є пані Фишер) добре і-
люструє деякі твердження від
носно упереджень і несправед-
ливостн в ділянці освіти, що 
про них згадує Президентська 
Комісія про стан в и щ о г о 
шкільництва. Комісія радить 
усунення стейтових законів 
про відокремлення білих і ніг
рів, усунення квотної системи, 
якою користуються деякі ви
сокі школи для обмеження до
ступу жидів, нігрів, католиків, 
протестантів, мексиканців, чи 
іншої молоді з чужинецького 
роду; викреслити з аплікацій
них форм, що виповняються 
при вступі всі питання про ра
су, релігію та національне по
ходження. 

Загальна Рада. 

АРГЕНТИНСЬКИЙ М Ш І С Т Е Р 
ОБОРОНИ ПРИЇДЕ ДО 

ВАШИНГТОНУ. 
Вашингтон. Хозе Умберто 

]Соза Моліна, міністер оборо
ни Аргентини, приїде до Злу
чених Держав на запросини 
департаменту армії, як це о-

! прнлюднює департамент стей-
|ту. Він має оглянути мілітарні 
інсталяції і приглянутися ме-

Ітодам Злучених Держав При 
'вишколі й організації армії її її 
І виряду. 

П Р А Ц Я 

ПОТРІБНО ДЖЕНІТОРА, 
українця, середнього аіку. жонатого, 
до 15-фамі.ііЛного будинку. Платня: 
помешкання з 4 крянат. електрика 
і ЯО місячно, Голосіпнсь: 

631 JEFFERSON PL., Apt. 3. 
BRONX 56, N. Y. 

I 
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ >. ft. C 

*0ФФффФ4*0ФфФ* 

ПОШУКУВАННЯ 

нін масовій еміграції наших кольору їх шкіри, чи релігії до 
земляків з Европи майже всі якої належать родичі". 
вони будуть мусіти погоди- ( Звіт далі різко осуджує від-

Стрияка ІЛЬКА МАРТИНЮКА, що 
живе н Нюарку, та знайомих, ношу-

Франкфутер вказали своїми' Куе Іван Мартинюк з Цеиева, повіт 
запитами, що правнича шко- Бережаїш. Голоситись на адресу: 
ла з одною тільки студенткою, М. CHOMANCZUK. 

тись на таку роботу, яку їм' окремлення нігрів від білих і н е може рівнятися до правий-! ї 9 ° ^ 3 r d S t" Ntw Y o r k 9 ' N- у , 

Усі найшлнхетніші елементи , ін и користь тих, що залити-1зможе підшукати наш місце-,студентів в південних стейтах|ч о ї школи при стейтовім уні-;ТРУХ МИКАЛА зі села Жураішо. 
людської істоти в цій пробле-І чись там в таборах. Тому не вий робітник; Іта труднощі вступу до кале- • верситеті. і поніг Стрия, пошукує свою сгрпйка 
мі можуть бути иримінсні j може і не сміє нас бракувати! 2) Приготовити наших зем- джів, що їх зазнають чи то! Стейт Оклагома мав тоді до Т Р У Х А П Е Т Р А ! ТРУХА ФЕДОРА. 
почавши від християнських за-(там, де ведеться яканебудь ляків до того, що життя в А- жиди, чи католики, чи нігри, j вибору: або прийняти А. Си- П.° б'™*4.1 _ інформації іголоціумітіїсь 

* ІЛ | ^ . — **w ” і ня здрсс\ . 
сад милосердя, через емоцію,акція допомоги нашій еміг- мерищ не є таке легке, як ба-:чи мексиканці, чи особи чу-,ггуЄЛ до правничої школи при| ВОЛОДИМИР СИВАНИК 
РОДИННИХ ПОЧуВаНЬ, а На ТВС- рації . ІГаТО З НИХ СОбІ УЯВЛЯЄ; ЩО кО-,ЖИНЄЦЬКОГО р о д у . їстеЙТОВІМ у н і в е р с и т е т і , абО: 276 Indiana S u Union, N. J. 
резій калькуляції національно-: Коли сьогодні перед амерн-'жннн приїжджаючий сюди му-! Справа Ади Л. Сипуел по-j створити о к р е м у правничу' ПОЛІ ВКО,”кт рий тепер”ТіГребувае 
політичного інтересу україн-іканською суспільністю укра-|снть бути приготований на пала до Найвищого Суду Злу- • школу для нігрів і то негайно,' в ^ ю Йорку, пошукус свої 6p.ua. 
ської справи скінчивши. ,нців виринає так важне, істо- власні сили, та не може раху-|чених Держав скоро після то-іД О 29 січня, коли починається* 4 м е р £ й £ ^ 

Ані одна українська група ! ричного значення завдання, то! вати на чиюсь поміч, бо її не го, як були опубліковані 3Bi-;nD v r H H семестре школі І і м, Ніжш,а- губернії Мернигівської. 
. . і . ._ > " * ” І Хто прол нею 3ii.it. або він сам. лай 

- все одно якою характеру, це завдання є нашим і то в, дістанете. ,ти комісп про стан вищого1 - -- ' 

К О Н К У Р С ! 
ІУКР. ГР.-КАТОЛ. ПАРОХІЯ ПРЕЧ. 

ДІВИ МАРІЇ В МІКІЗРАКС, ПА. 
і пошукує іспитованого 

ДЯКО-ВЧИТЕЛЯ 
доброго дірігента хору, учителя ді-
точої школи, шоб улдджував кон
церти і представлення, був приклад
ним Інтелігентом, середньою віку. 
Посаду може обняти зараз. Громада 
велика, 575 родин. Доходи гарні. 
Платня згідно з упокою. Голоситись 
треба на парохіяльну адресу: 
ST. MARY'S UKRAINIAN CR.-CATH. 

CHURCH, 
116 Ella St., МсКоч Rocki. Pa. . 

є нашим 
суспільного. Політичного, чи першу чергу нашим завдан-
релігійного. ” "~~ не зможе без ним. Наша участь тут є не-
ганьби для себе оправдати відклична. 

3) Вияснити нашим фахів- шкільництва. POUVKO 

Ада Сипуел, яка недавно 

своєї байдужності до питання Все одно, де ми є розсипані'рахувати, та 

цям, що тут на працю по лінії . ^ - ~.»., ~ ...м—..« л я ю т ь с я п л я н и д л я відкриття, 
їх фаху на початок не можуть жила на східнім побережжі, в ^ Ц ^ ^ відділу при Ленґ-І 

збереження напни енропеи 
ської еміграції від загину. 

Наші часописи в недавнім j нас докладно простудіює ан-'»е можуть б>ти примінені без' білі ходили до окремих шкіл. | с и т о в о г о " університету. За 
числах своїх видані, подали | к е Т у і пояснення до неї, добре J Доволі важких передумов но п ' : '' 
пояснення з а к о н о п р о е к т у ^ грунтовно її продумає, та'стрифікаційннх і практик. От 

Стейтова шкільна рада He- f
n , , u i e : 

ГаЙНО ОГОЛОСИЛа, ЩО ПІДГОТОВ-J 2 8 3 Pieaaapt А”Є”'Г?ЄХГ York, N. Y 

Де є ТАРАС ГУДЗ? 
Шукає його сестрінка 

АННА ТРОФІМОВНА ГУДЗ стон Ушверситеті для нігрів. щоб зрозуміли, родом зі стейту Оклагома — 
по цілій великій Америці, з а - : т о цілий; ряд дипломів серед-,один з південних стейтів, д е . Т и м ч а с 0 м " А . Сипуед подала. ГПодоезова> 
раз, негайно нехай кожний з "•* і внжчнх кваліфікацій тут. закони вимагають абинігри і^нова прохання про вступ до І якої адреса; є ~ 

Стратона, в яких Злучений У-

ааїнський Американський До-
здасть собі справу з а ваги. 

йомоговий Комггет закликає j популяризувати, наклонювати 
українців Америки до участи і і ю д е й д 0 В И П О В І І Ю в а н п я а н к е . 
в його використанні для рату- | т и ., к о л и з а й д - йотрЙа, по-
ваиня наших братів з т а б о р і в : м о т | Д І ( 0 М щ ц е Зр0бнті.'. 
Европи. З тою справою треба зявля-

Колн зважимо вартість жнт-|т1ІСЬ „а збори, треба снеціяль-j 
тя тих соток 
ляків і ціну. 

же на життя будуть мусіли за
робляти 'фізичною роботою 
»»і.» ,. ии нам ••,., ІІЧІ і шчшЬшшаштшаш по фабриках, або по фармах. 

4) Кожний, хто дістанеться 
евентуально до Америки, му
сить згори згодитись, що не 

Вона 'З відзначенням скінчила. т и ж д е н ь стейтовий університет 
університет в Ленґстон - с д и - | в і д к и н у в й п р о х а н а Я | в к а з а в -
НИЙ СТейТОВНЙ уНІВерОИТОТ ДЛЯ Ш І Ь щ о а о н а м о ж е відвідувд 
н і г р » » Оклагомі -*С*хотіла; п р Ш У ¥ j , ^ З д | щ о faщ 
е?гудіювати: ЕГраво, аби -'стати 
адвокатом, «бо працюва-іи в 
суді в своїм ріднім стейті. Але 
на той час - ^ в 1946 році — 
в Оклагомі яе було правничої зможе собі довільно наразі ви

бирати місця осідку, але буде:школи для нігрів. Тому вона 
тисяч наших зем-;„j З б 0 р и ініціювати та шири.; перевезений на приготоване|подала прохання до стейтово-
за яку їх жнттн!тм і л е ю ц е ї найваж.іішої з д 0 - | «і^»е і працю, яка буде в роз-|го університету на правничий 

їпорядженні переселеннях пунк-! відділ. Але IT'прохання відки-
ітів тут. |нули з тої причини, що вона 

")) Кожний, хто буде примі-|нігерка. 

можна врятувати, то мусимо j помог. 
признати, т о ціна та є иеве- Коли зайде потреба, зголо-
лика. і шуйтесь по інформації в цій 

Ось це і є той іспит, перед справі коротко і ясно без зай-
котрим стає наша суспільність: них додатків до бюра Злуче- | т а працю, нехай не числить на 
тут за океаном. Іспит цей це ного Українського А>ерикан і | * ! !^ 
іспит перед самими собою, але,ського Допомогового Коміте-
одночасно йому пильно при-!ту у Фнладелфії а їх дістанете, 
глядаються й інші народи, а Туди рівнож відсилайте це-
Америка в першу чергу. j гайно вже виповнені анкети. 

Коли його не здамо, то пе- Адресу комітету легко знайде-
рестанемо існувати як суспіль- те а кожній майже газеті, 
ність не лише в обличчі своєї| Ми, нові імігранти, мусимо 
історії, але вкриємось соро-| стати живчиком цеї справи, бо і 
мом перед цілим світом іАме-іие наш найнижчий обовязокJ "Д н а випадок ухвалення за-
РНКОЮ, яка д(у нас витягає по-' Справа та повинна стати по- конопроєкту Стратона та його, 
МІЧИУ руку для переведення над всякі особисті і групові V- реалізації в практиці, було б. Америці в один фронт, шоб 
великого гуманітарного тіла. передЖення, бо це ' справи 'фізичне збереження наших ]завдаиня це в_ іми найнижчих 

Обовязок цей лягає на нас життя тисяч наших сестер і земляків та вивезення їх поза р е а л і в українського народу 
А—.ЯОЙ і/л-іп ТПЛ/ЛПІО н пнлиіілінаиуспішніше виконати. 

щенин на тимчасове мешкання 

небудь інституцій, бо їх не ді
стане. 

Це усе треба людям виясни
ти, шоб опісля не було непо
розумінь, претенсІн, та зако
лоту в дальшій акції допомоги 
іншим. 

Найважнішою ціллю цеї ак-

А. Сипуел твердила, що во
на мас право — по конститу
ції — вчитися в школі для бі
лих, оскільки в стейті не існує 
правнича школа для нігрів. її 
жадання відкинув спочатку 
місцевий суд, а потім Найви
щий Суд стейту Оклагома. 

В січні 1948 року її справа 
попала до Найвищого Суду 
Злучених Держав. Вислухав-

vcix поголовно , кожний' укрТ-: братів. Треба вжити розумних блудне коло таборів в правію 
їнець без згляду хто він / м е т о д , і найснльніших аргу- упорядковані услівя життя. Очі культурного світу звер-
- особисто і таксамо ним об- ментів, шоб дрібні, загумінко-| Завдання це велике, важке і . н е н ' " а " : к -

:ька су- ні діла в обличчі поваги зав-|безсумніву небуденного зна-

BUTTNER STRASSE, 
ROSENWEG 31 
20.VHANNOV£R 
GERMANY 

- J _ 

провадити трос професо- | | f 8Vffi I T 1 1 ( I t I f t K l 
ви Ленґстон -Університеті.Л” "” ' •'' ” •' ні • ти.•••!!••* 

ють 
рів при Ленґстон Університеті 
Адвокат А. Сипуел вказує на1 

ге, що таке рішення, школа з 
одною студенткою, не може' 
дати такої освіти, як стейто-: 
вий університет і тому він' 
звертається до вищого суду а-[ 
би суд видав розпорядження 
Про ПрИНЯТТЯ А . С и п у е Л ДО[ 
правничого відділу при стей-: 
товім університеті. 

Ця справа викликала широ- j 
ке зацікавлення і багато лю-j 
дей вважають її важною бо-і 

Дня 17. лютого 1948 року по
мер у 64. році життя 

АНДРІЙ ПЕТРІВ, 
член Тов. У. Н. Дому, від. 316 У. 
Н. Союзу в Рачестер, Н. й . 

Покійний походив зі села Жов-
чів, нон. Рогатин, Згус. Україна. 
До Товариства і Союзу вступив 
1924 року. Полишив у смутку 
жену Марію, дочку Ольгу і зя
тя. Покійний працював багато на 
культурному і освітному полі. 

Похорон відбувся 21. лютого. 
Поховано його на Мі. Hope С«-
metary. — В. й . П.! 

В. Іванців, секр. 

ротьбою з у п е р е д ж е н н я м и . і! 
І 

І 

Значення її збільшується тим і ' » " » HAHMJ 0 mUdtd 
фактом, що багато студентів';; 
етейтового університету вислогі:і 
вилися за тим аби прийнятні 
А. Сипуел до школи, у своє 

~~ ~~~1 
Trans, by Waidimlr Semenyna 
With a biographical sketch of 

Ivan Franko 
by Stephen Sbumeyko 

Price 50 cents 
****** *»*»»*т**»»Ф*шФФттлт0ф00*ібА 

Здаємо іспит національної 
тяжений, як украшсі 
спільність в цілости. Тому ні-!дання зникли як виразне шкід-ічення для 
хто не може оглядатись на ннцтво. справи. 
другого, але сам повинен і му 

цілої української | зрілости. 

Питання це є дуже пильне fl Отже нові імігранти повинні 
сить цей обовязок виконати, треба з тим спішитись, бо ста- станути рамя об рамя з цілою 
та припильнувати, щоб усі па- тнетика анкет мусить бути в українською 
вколо нього його ШтШтШтШтШШШкШШШШШШкШШШШШШШШШШШШШШШШ 

Від того рбовязку не є віль
ні і нові імігранти. Нікого з ___________________«___„__—^^-_—. 
нас — нових мігрантів не може 
оправдувати ніякий мотив. Ми 
найкраще знаємо і розуміємо 
положення наших кревних,' 
приятелів" і земляків, знаємо їх і 
вартості і знаємо їх муки, бо 
самі звідтіля приїхали. Ще жи-
ним нбразом стоять перед на
шими очами ці бараки повні 
нестерпної нужди громадного 
життя, голод, холод, скрінін-
ги, тривога репатріаційних на-
силі>ств препарованих больше-
вицькими посіпаками і ці всі 
трагедії, які при тому мали 
місце. 

Одночасно ми є свідками й 
учасниками цеї повної гіднос-
тй постави нашої еміграції, її 
висококультурних ПОДВИГІВ, Я-
кі заставили увесь культурний 

СУСПІЛЬНІСТЮ в 

Петро Андрусів, 
голова Організації Само 
помочі Нової Української 

Іміграції в Ню йорку. | 

ПЕРША УКРАЇНСЬКІ КООПЕРАТИВИ В НЮ ЙОРКУ 
відкрила свою крамницю при 76 Е. 7-ма Стр., Ню Иорк З, Н.И., 

.для всіх: для членів і не-членів. 
МАЄ НА СКЛАДІ першоккісні товари американських кооперативних фірм. 

Ніни дешевші, як деінде. ' 
ПОЛАГОДЖУЄ закупи на всякі імпрези, іменини, уродннн. весілля, балі. 

пікніки тощо. * 
ПОЛАГОДЖУЄ закупи для висилки до краю, на скитл.п.шнну (на бажан

ня сама їх висилає). 
КООПЕРАТИВА закладена на малих уділах (шерах) « висоті 10 долярів. 

(Відповідальність тільки уділом). 
УПРАВА КООПЕРАТИВИ запрошує всіх вступати в члени, якими можуть 

бути не тільки поодинокі особи, але церкви, товариства, організації, 
і інші установи. 

Масова піддержка членством, купуванням у своїй кооперативі, виявить 
зрілість українських американців, дасть доки, що не чужа їм коопера
тивна ідея. Тому всі. як одіїн. вступайте в члени!* 

ТАРЗАН, ч. 1794. Саме в час! 

—JUST AS "ШЄ. DlSGffUN' 
TIED GAN6- EMSfieBD 
FROM, ТЙЕ/е VA/N S£A«CH| 
INT^E UNDE(?B<?OSW. 

WHOS KBVSS SAW JANE 
l?/S/N6 /WO TWE T??cES/i 
H£ TOOK. CAPFUL A/M. 

Коли переполохана Джена 
відскочила від кульки, вона 
завважа.іа, що це одна з Тар-
занових линв. 

• 

Вона 

довкола 

шморгнула^ 

Тарзаі: почав підтягати її 

вгору.. 

...саме тоді, коли збентежена 

ватага вийшла зпоміж корчів. 
Коли Крас побачив, як Дже

на підносилася вгору, він 
дбайливо прицілився. 

V'..-' ' - ' : - ; - . - А 

Camitrrtabb air еоп41Нов*і 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

fUNERAL DIRECTORS 
M t SrRlNGFIELD AVK 

NEWARJC-

' '*•*• Eaaaa • - * » • « 
..„...,.. ,..,h..i.i in ' т % . . . . . - . д и . ; і і т,„.тц^ф 

ХЙЖ^^^й! 
HE В Ш В Н Т Е ЗІЕІГІТІ 

jutitnnja, 

«150.» 
Завжди ЩАДІТЬ дещо 

1 з вашого обезпечення. 
Ми удаджуемо пре-

креслий Ц І Л И Й 
ПОХОРОН аа 

У випадку смутку в родині швптм 

Ш MORTUARIES, НІС, 
Найбільший український 

погребовий зарядчии 
ш Америці 

S. KANAI КАШ, ft-. 
433 STATE STREET 

PERTH АМВОУ, N. J. 
Phona PE 4-4046 

—« or — 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОІРЄБНИК 

84 ELIZABETH AVENUE. 
NEWARK, N. J. 

і 'boa* Blcelow 3-47«3 
J 323 WEST JERSEY STREE1 

ELIZABETH. N. X 
! Pbooo: EL. 2-3611 

ІВАН Б Ш Х 0 
УКРАІНСЬКИЛ ПОГРЕБНИХ . 

заряджу* погребами DO € 1 К П ! 
ціні так ннзькія їм t t l w l l | 

ОБСЛУГА НАЛКРАША. 
І 

J O H N B U N K O 
Ucenaod Undertaker * 
•37 E Sth ST., NEW YORK CITY. 
Difoifi«d hmeroJe м I n м ЯВО. 

Telephone: GRamcrcy 7-7P61. 

B E T P B I P E M 1 
УКРАШСЬКИЯ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАбТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOXLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
129 E A S T 7 th S T R E E T 

N E W Y O B S , N . Y . 
TeL OBchard 4-S668 

Breach Office MKt СЬмреІі 
707 P E O S P E C T A V E N U E 

(Cor. E . 166 S t l 
Broex , N . Y . 

T«L: ІШгаМ 5-віТІ 

• : • , , . ,. 
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• :'ЧГ.іюіго Америка для бага
тьох мільйонів* людей в ці.іо-
Й/'Свгті є рівнозначне не тіль-
jnV-5 ;3 безтірИкладНим прогре-
СОІіг'добробутом та „можли
вими неможливостями", але 
го^тданр з поняттям допомоги. 
Дд,пЬ|йі^гаті»то«сіляко і під 
кожним оглядом тіш, т о до-
пір^о'ги потребують, стало вже 
складовою--частиною амери-
кЛвсІкото ісЛЛогляду, прямо 
аі*Єрмїеанс'.$К'Ою „релігію". 
ЙідрмнЙ ф а**,' як на одному 
американському кораблі на 
повному морю умер моряк та 
rip$uaAKOMt>na* було священ
ника, Щоб" провів похоронну 
sfo.trtfey. То'і»Подин з моряків 
„відправив" похорон в тон 
oppcioV що з шапкою в руці 
обійшов усіх, збираючи на 
,реліф". 3/"#|йерики в усі за-
кутшш світу вислано вже до-1 
помогй н#!,ястрономічні суми 
грошей і навряд, чи є в ціло-) 
М£ світі багато таких, які цеї і 
допомоги 'йкнебудь, посеред
ньо чи. безпосередньо не за
знали б. Америка велика під! 
кожним оглядом, але своєю! 
гуМанітЗрністю та своєю .до-[ 
помогою потребуючим вона 
справді явдбсяжна. Але Аме-
рика рівночасно щаслива тим, 
що мо;ке іншим допомагати, і 
сіма допомоги .не потребує. І 

Друга сВ&фва ;ВЇйна' нароби-j 

й^,|[щй;;.;'^;.**слз^ц*\оловнр в 
ЕрраШ ї :В'АІІЇ,;3.'усіх 2,130,-• 
ООр,ООб людей) що живуть сьо-
гшііП,.в cBJ,T̂ f дві третини НЄ' 
цахгіь.досить їсти; половина 
З^НЙх^І,І^,рОО,оЬо вже голо
дують^ a 4b% з цього 462,-
ОрІО,ООО,це діти у віці до 15 ро
ків. Загально у світі є сьо
годні 230,000.000 дітей, жнт. 
тя і розвиток яких залежать 
від добровільної д о п о могн 
зза кордони, Jp*o їхні уряди не 
можуть. їм "допомогти. Щоб 
рятувати ци5с дітей від голод
ної смертид."1 Загальне Зібрання 
Об'єднаних*,. Йацій ще в 1946 
рОЦІ ііоклін&ло до життя т. 
зв_. Апель ; рб'еднаїжх Націй 
для ЙітеїіГ1^'4 

.В АмерніїК , крім загальної 
допомоги потребуючим краї
нам, що її Д більйонах доля-' 
рів. дає наші%.урнд. існує ще 
багато .великих добровільних 
допомоговй^х ̂ організацій і ко
мітетів, кожна з яких на свій 
лад несе . допомогу потребу
ючим. Щи^відповідної нор
малізації і, головно, піддержки 
благачиїшоХ праці цих комі
тетів, при департаменті стей-! 
ЇШ створено^ т.зв. /Дорадчий 
Комітет Заморської Допомоги/ 
fy о^аїшьому, часі і з метою:' 
К'Звести до,одного знамсии-' 
кі всі б.ільїІіі приватні органі-, 
задії'замомської допомоги; 2. 
ҐарЧигтуват'И координацію та 
і*Крномію лій; 3. Оминути 
нуЬличноїіі'сз^рієнтованостії і 
^дкуреНіїК"*- •» дономогові П 

Дітії та 4. Щоби перед цілим 
&Ітом\ переконливо задсмон-

'сіруваТи 'благородні наслідки 
вільної демократичної амерн-' 
камської Системи, злучено всі 
більші приватні дономогові 
агенції та" Апель Об'єднаних 
Націй для Дітей в одну збір-] 
кову акцію, завданням якої є 
придбати' V r Америці 60,000,-
000 долярів' на заморську до-
помогу.' Американський уряд 
зі свого боі<у доручив пю ак-j 
Цію т.зв. 'Американській За
морській ДОПОМОЗІ (AMERICAN 
OVERSEAS , / J $ INC.) І в ТОЙ 
спосіб повстала Американсь
ка Заморська Допомога - А-
пель Об'єднаних Націй для 
Дітей, до яких разом з 25 ін

шими великими американсь
кими допомоговоми організа
ціями належить і наш Злуче
ний Український Американсь
кий Допомоговий Комітет. 

Як згадано, Американська 
Заморська Допомога і Апель 
Об'єднаних Націй для Дітей 
злучилися/для поведений од
ної великої кампанії за збір- і 
кою 60,000,000 долярів на до

помогу потребуючим. Части-!; 
на з цих грошей буде призна- і 
чена на дономогові цілі при- < 
ватних агенцій, що увійшли в і 
склад цего спільного Апелю, і 
Нашому ЗУАДКомітетові з і 
цеї частини призначено 500,-11 
000 долярів, отже більше ніж' і 
ми самі потрапили зібрати за| і 
всі понад три роки існування; і 
Комітету. Збіркова акція поч- < 
неться в травці цього року і j 
вже тепер ведеться інтензив-1 
на підготовка. Наш Комітеті, 
теж бере в цій акції участь і * 
наша^ спільна американсько-;' 

• \ч<рчцнсь*с* честь ^та інтерес-' 
внмагіїюгь/.щоіь-а-уцій- акції, і 
взяв якнайбільш активну, у- І 
часть теж весь наш американ- і 
сько-український загал. Ця ак- і 
цій є світового значення а -
прийняття до неї нашого 3.V- ? 
АДКомітету ставляє там ук- і 
раїнське ім'я, вільне українсь- і 
ке ім'я, поруч всіх інших віль- І 
них народів. j» 

Величезне значення участи 1 

нашого Комітету в ній між- ' 
народній акції та докладні ь 

вказівки для нашого загалу, * 
будуть поступово роз'яснені л 

на сторінках нашої преси та с 

в окремих виданнях нашого.; 

Комітету. На цьому місці хо- * 
чемо тільки звернути увагу,с 

нашого загалу на ці великі ь 

можливості возвеличити у'кра- * 
їнхьке ім'я в Америці, що Гх,= 
дає нам участь ЗУАДКоміте-1 
ту в акції Американської За-j * 
морської Допомоги та. Апелю і ' 
Об'єднаних Націй для Дітей.: ' 
Українська участь в цій бла-і^ 
гОраДійй акції буде відзначе-j1 

на на сторінках десяток тисячіс 

найрізноманітніших видань в| • 
цілому світі. Весь світ знову І * 
довідається чому то иоза-ме-!1 

жамн рідної батьківщини оии-І ' 
пились сотки тисяч українців * 
та чому вони воліли б вмер- 1 

ти, ніж вернутися и̂ а совєт- ' 
ськнй окупаційний режім. З * 
другого боку — світ довіда- 1 

еться теж, що ці українці, я-,1 

кі мають можність свобідно!; 

жити в своїй новій американ-" 
ській батьківщині, спільно з 
усімн іншими вільними грома-! 
дянамн своєї краТни допома-j 
гають іншим. 

Збіркова акція Амсрикансь-' 
кої Замо|н-ької Допомоги та| 
Апелю Об'єднаних Націй бу-і 
детЬся діерсводіити в цілій А-, 
мериці (як теж в інших кра-! 
їнах) під кличем: Один день 
для потребуючих. Кожний,' 
кому доля заощадила всіх; 
терпінь та недостач, що ЇХ 
зазнає половина людства у і 
світі, повинен свій бодай од-| 
поденний заробіток віддати j 
на допомогу потребуючим. В 
збірковій акції в нашій країні 
візьме участі, все громадян
ство, від шкільних дітей по
чинаючи, а на представниках 

Історія скаоісе своє щ^ео 
\ • Навряд чи в історії'України 
І взагалі, а в історії американ-
j ських українців зокрема мож
на б подибати таку тром^дсь-

I ку, інституцію, щоби проти* 
і гом так короткого, Цасу і та-
і кимн малими силами та засо-
, бами потрапила розвинутися 
і до таких розмірів та викона
ти таку велику роботу, .як. це 

' зробив Злучений Український 
; Американський Допомоговий 
І Комітет. Часто здається, одо 
j ЗУАДКомітет своїм ро'звнт-
: ком, своєю роботою' та своїм 
і значенням вже не тільки в у-
країнському, але й.міжнарод-

| чому житті неревнжчнв иас 
самих і цс не дозволяє нам 
збагнути ного в цілій повно
ті. Цс ж немає Ще чотири 
роки, як цей Комітет тільки 
почався творити; тільки рік 
тому відбулися його перші 
загальні збори; це ;ж на паль
цях одної руки можна пора
хувати людей, які постійно 
виконують роботу цього Ко
мітету, але не зрахувати усіх 
тих чужих ворогів, що, як.ка
жуть, встромили б KoMitexo^ 
ві ніж в саме серце, і теж не 
бракує „своїх добрих людей", 
що їм ЗУАДКомітет тріскою 
в оці. А проте, цей Комітет 
піддержаний Широким аме
рикансько - українським зага-
мом став сьогодні без' сумні
ву одним з найбільших і най
важливіших факторів україн
ського життя на широкій між
народній базі. 

Працю, вартість і значення 
ЗУАДК,омітету сьогодні вже в 
жодному разі І не можна ,міря;. 
тл силами >^алог».и.К^^ітетУї 
к іл і ік іа^йс*^ та:..зЖ. 
ранях фондів і уділеної допоя 
могн; вони їх далеко-далеко 
випередили. Тут головну ро-
лю відіграла власне Праця Ко
мітету, базована на тих скром
них фондах, що йому поста
вив до розпорядження наш 
жертвенний загал. Сама кон
кретна матеріяльна допомого-
ва акція нашого Комітету від
носно дуже мала і вона навіть 
в приблизності не покривала 
всіх доиомогових потреб. На
томість нічим не зміряти і не 
оцінити тої морально-правної 
допомоги, що її дав ЗУАДКо
мітет і не тільки українським 
скитальинкам, але й українсь
кій справі взагалі. Бо для у-
країнської допомогової акції 

і 
влади кінчаючи. По всіх міс
цевостях вже творяться окре-і 
мі громадські Комітети, що 
будуть цілою акцією керува-| 
ти. Дуже важливе, щоби до 
співпраці в цих комітетах зго
лошувались українці, виразно 
заявляючи, хто вони. Цс ліож-і 
на буде робити організовано 
і особисто, аби тільки під у-' 
країнськнм іменем. У висліді 
цеї акції ЗУАДКомітет дістане 
пів мільйона долярів, але не 
має вартости, якою можна' б 
оцінити честь і славу, що їх 
в ц?й акції можна зДобути 
для українського- імені. . , ' ; і 

і і • ' ; • ' і . . ' , І., i t . . . ,І„' 'г, . .І 

За Організацію> Розселенчих 
Осетдків 

Приїзд більшої кількості 
нових, український імігрвігИІ 
до І З Й Р Й * Держав' та bkhп 

тя; законопроекту Щ&трЦЩ 
конгресі,'.що цей приїзд Щі 
збільшила. Ь\" <t$0Rk)e пекучу 
потребу Українських 'Ґїересе 
ЛеНЧНХ іОсереДКЇВ;; ПО ' МГСЦЯІ 
більшого4' скупчений українців 
Це з двох головних, прнчиїп 1 
Щоб допомогти нашим" ново 
прибуваючим братам відповід
но . приміститися, одержяти 
пращо та взагалі „ставити пер
ші кроки" на вільній амерн-
папській землі, і 2. Щоб цілу 
акцію розселення повести ра-
цгонально теж з нашої гро
мадської то чкИ зору. 
.3 хвилиною прийняття зако

нопроекту Стратона, Що ПО-
&ИнНо б наступити >*же в бе
резні, до Америки приїхало С 
протягом 4 років 400,000 но
вих імігрантів, не більше 100,-
000 в кожному році. Між ними, 
треба сподіватись, буде від
повідна кількість українців 
Хоча законопроект Стратощ 
ще тільки розглядається, вж«: 
рівночасно робиться відповід 
ну підготовку для його пере
ведення в життя. Нрві {мігран
ти приїжджали б на кошт уря
ду а місцеві громадські і до 
помЬгоВі організації роблять 
вже теж відповідні заходи 
щоб Цим людям допомогти І 
їх'перших днях на повій-землі 
В { цій підготовці ие . сміемс 
Валишаїйсь тіозаду І йи;;а*к 
ойка̂ Сь»<і укр.Й«НЦь;

; РІЩ $ -ТО 

ТАБОР УКРАЇНСЬКИХ?ШііШшШ^ * НіМШ^йі! 

му, що ;піжїжджаїИмуть укра* 
і ївді, ^кі тут не «ают£ч. ані рід-
! инх, ані особистих. аіиайомиІ 
|? чя/ігриятелів: 'Завдаи^Іїм. \{$$Щ\ 
Пв^Ьком aworo кашогіе":^ОЙЇ-
: дянства є заопікуватись'. Цими 
' людьми і.їм Допомогти. З дру-
j ТОГО б о К у - - ПрНЇЗД НОВгі* ІМІТ; 
рантів буде здійсненням иаш)іх 
давніх Мрій про допл'йі „сві: 

жої >фовн", в наше громадське 
j житій і ми всі спільно повинні 
подбати, щоб цей доплив був 
рівномірний до всіх жил Нашо
го громадського організму, от
же до всіх громад. Не тільки 
з нашої громадської точки 
зору, але Й для власного добра-
новопрнбуваючих було б вка-

: зано, щоб вони не скупчу&а* • 
лйсь на одному місці, де "не 

'завжди можна відповідну пра
цю підшукати для них. Теж • 
правдою є, що хоча немає в , 
нас громади, якій цього „до
пливу свіжої крови" могло б , 

'бути забагато, проте є трома-
!ди, що її пстребують більше і 
І потребують вже, щоб могти 
' продовжувати своє житія. Це 
'подвійне завдання: допомогти 
новоприбуваючйм їмігрантам і 
раціональне їх розселення по
винні перебрати на себе Роз-

І селенчі Осередки. і 
Перший такий Розселенчий 

Осередок ЗУАДКомітету вже 
створено в Ню Норку і вні віие 

! починає діяти, g найбдижчЧ)* 
му часі необхідно, створити, тд-

|к і Ж ОССреДКН ТЄЖ ПбтВСІХ'.ІИ-

, ших уі<)?аїнсь»<их тромілак, *о; 

і'ловно у.:Фадаіелфії» ОитеЙу^ 
: гу,; ДІтрбйтІ, Щіікагр/Г MiMrtcf;. 
'Цоліе, В'Калифориії,.в колорй-
| до та скрізь V де є- яотррба і 
І можливості • поселення нрвої 
І української - Іміграції. Добре 
буде, щоб в творенні цих Осе
редків разом зі старшими гро
мадянами брали активну у-
часть теж ці зі „свіжої крови", 
що вже є на місцях і як це має 
місце в Ню Йорку, де ці зав
дання будуть найбільші і най-
трудніші, з огляду на приїзд 
до шойорського порту біль
шості кораблів з новими іміг-
рангами. По всіх інших грома
дах треба негайно скликати 
громадські наради представни
ків всіх церковних і громад
ських організацій і такі Осе
редки створити та подати до 

Шше членство — головною 
базою в праці ЗУАДКоміщетц 

' У зв'язку зі своїми міжна 
родннмч зобов'язаннями 3. У 
А. Ц, Крмітет мусів теж пере
вести провірку та. деякі -важ
ливі зміни в дотеперішній про
грамі своєї праці. Ціллю Ко
мітету було і залишилось дати 
якнайбільшу допомогу, JHM 
українЦМм, що цеї допомоги 
Потребують, і зібрати на т>; 

ціль якнайбільше фондів, бо 
від ,них і ^залежить ця Допо-
Йога;;Цс є. голошіа цілц хоча 
здійснюючи її, Комітет рівно-
«іарііі);роСіить величезну робо-
ту; 'і ,ца всіх Піших' ділянках; 
ЦІсі* '»«»; пертий погляд, ДО 
нього'і не належать; Т>т ві 
З^АДкомІтетоМ то як з вина
ходами; шукати колйси люди 
щоби замість використовуван
ня коштовної слоневої косгн 
до білцрдових кульок винайти 
відповідний сиігтетичний ма-
геріял і при цій нагоді створиг 
Лн хеМію. -Подібно і -наш Ко-
Mrref; веде тільки допомогову 
ікціЮ,'а ирн цій нагоді робить 
їедйчсзНу загально-українську 
>оботу, .що збільшується ї по-
нирюеться з кожним днем. 
Все Це заставляє Комітет теж 
відповідно поширювати та до-
зовцювати програму своєї 
іраді;^ 

Міжнародні зобов'язання 
ггавляють .Ксшітетові дві важі 
ЛИВ.І,- вимоги: точно означене 
мінімум • власних фондів і як-
йайбільша кількість членів. 0-
бйдві ці справи .тісно зв'язані 
і .дуже важливі, бо через їх 
прийму ; Те* оцінюється; наш 
Крмітет^\; ЦИм теж ДНктуетьс'я 
стаиовнші До |ц>ог6. Для"іїрй-
кладу: Міжнародна І^гаїціа-1 

Цій длй^Збігців *(|РО) заклю-
НКл'а договір з нашим Коміте
том тІіь|<й з передумовою, що 

він матиме до розпорядження 
в дономоговій акції щонаймен
ше чверть мьіьйона дол. Даль-, 
ще, Американська Заморська 
Допомога і Апель Об'єднаних 
Націй для Дітей прийняли наш 
Комітет до спільної акції "та 
признали, йому пів мільйона' 
долярів зі своїх фондів тільки 
під тою умовою і в тому пере- -
конанні, що він і його члени 
дадуть відповідний вклад в за
гально-американську - збіркову 
акцію. Отже, щонайменше 
чверть мільйона дол., власних 
фондів і якнайбільша кількість 
членів Комітету—іце головні 
передумови дальшої праці Ко
мітету. Це ще і під ін. огля
дом стоїть у тісному зв'язку. 
Приступаючи до спільної акції 
Американсокої Заморської До
помоги і' Апелю Об'єднаних 
Націй для Дітей, ЗУАДКомітет,̂  
не повинен вести окремої ЗбІрт. 
кової кампанії. Звідки ж тоді' 
взяти цих мінімум 250,000 до
лярів, до яких зобов'язався' 
Комітет договором з 1PO? 
Звичайно, наш загал вже на
стільки познайомлений з цею 
справою і вона настільки ле
жить йому на серці, що части
ну з цего він зложить при різ
них нагодах і перешле до Ко
мітету теж без окремої акції. 
Проте, самими тільки надіями 
ЗУАДКомітет вже не може за-' 
довольнитися і на них не може 
базувати своєї. міжнаррднр-
договіриої акції. До цего .Йо
му необхідна тверда і певна 
базал яцою може бути тільки 
расове членство, що евоекг 
чисельністю дасть комгтетойі' 

своїми членськими вкладкамН 
таку ж необхідну матеріялі»ну<' 
піддержку. Свій обов'язок у' 
відношенні до ЗУАДКомітету 
та свій вклад у ведену ним шн-
роь}у акцію кожний американ
сько - український громадянин 
виконає найкраще, як стане 
ч л е н о м Комітету та т о ч н о 
вписуватиме свій членський 
внесок. Цс відноситься одна-' 
ково як до поодиноких осіб, 
так і всіх наших громадських 
установ та організацій. Член
ство в ЗУАДКомітеті мусить 
стати справді почесним обо
в'язком кожного американ
сько - українського громадяни
на і кожної американсько-укра
їнської інституції. Не гаймо ні 
одного дня, щоб цей почесний 
обов'язок виконати. 

КОМУНІ КАТ 
ЗЛУЧЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО АМЕРИКАНСЬКОГО 

ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ 
1 В нанблищому часі Піде під розгляд Американського Кон-
, гресу новий, іиіграційннй законопроект під назвою „законо
проекту Стратона." 

.' На основі цього закону першенство в приїзді до Злучених 
Держав матимуть ці люди, яким Американські Допомогові 
організації зможуть забезпичитн мешкання та якесь заняття, 
навіть тимчасове. Ці дані вже тепер, необхідні нашим пред
ставникам в Европі і тому прохаємо увесь аііерикансько-укра-
їиськнн загал, зокрема наших священників, горожанські клю-
бн, усі брацтва-та сестрицтаа наших доломоговпх організація 
допомогли в переведенкі наступного лереЦВоу: 

, WmtSti AND EMPLOYMENT EEGLSTEATION. 



ПО Д А Й Т Е В І С Т О Н ЬІГУТ 
Більшу частину сьогоднішнього нашого видання призначуємо на розшуки. Тільки 

той, хто сам на крутих шляхах свого життя втратив з, очей своїх рідних, приятелів і зна
йомих зрозуміє ні тужливі дрогання душі за ними і те радісне биття серця, як їх пощастить 

, відшукати, або припадково зустріти. Тому від імені усіх цих розпорошених І загублених 
'братів наших по широкому світі прохаємо ваг: прочитайте ні розшуки, прочитайте їх у-, 
важно і шукайте між ними вашого рідного, приятеля, знайомого чн ТІЛЬКИ односельчанина. 

і А як подиблете знайоме Вам прізвище чи тільки назву місцевості, з якої 1 Ви походите, не-
гайте ані одного дня, тільки негайно пишіть ДО ЗУАДКоміТету за листом, чи тільки за ад
ресою, шано оголошуваний лист не для вас призначений. Яку безмірну вартість в горю має 
часі о одне тілько слівце, якби ти знав оце — писав колись наш великий поет і громадянин 

| Іван Франко. Одне одніське слівце часом людині охоту до життя привертає. А як до того 
слини додати б ще в ряди-годи якого повідомлення, що в слід за ним послали пакунок з 
одягом, чи харчами — якби ви знали, скільк і радостн і щастя вн цею малою жертвою І 

і ірудом справите бодай одному з багатьох мільйонів знедолених ваших братів. А пишучи, 
за інформаціями до Комітету — не забувайте, що і цей Комітет несе велику допомогу усім! 
цим знедоленим та що цю роботу хтось мусить виконувати І що на ваш лист треба відлові- і 
стн і що за пересилку треба заплатити. Згадайте це все і разом зі зголошенням на розшук 
перешліть теж свою жертву на цілі І на працю Комітету. , • { 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN BELIEF COMMITTEE 
P. O. Box 1681, Philadelphia 5. Pa. 

Шукають своїх ! 

рідних 
УВАГА: Пишучи до Укр. До-

помогового Комітету, просимо 
лпочатку листа подати, в якій 
групі і піл яким числом є лана 
особа. 

• • • 
Fpvru — ЛИСТИ до-

1.і7"\ і !;>"ф. Коваленко Ми 
хайла, Степановича, з Таган
рога, (Україна), від Уздемірін 
Михайла. 

;13759. Лешканич Васндя-
ііап.к.і, л с. Дедюя, (н. Турка), 
и.д Лешканич Гриї орін. 

13760. ДобруцькНй Миколи 
і Михайла. Дуткевнч Михайли 
і фурдичко Ифрозини, від при-
бу*вщ> до Амср. (.киї. ч села 
Стрільбич (и Ст. Самбір/. 
Габер Михайла. 

13761. Карась Марії, Коваль
чук Михайла, від Карась Івана.', 
з с. Сапанчук, п. Бережани. 

13762. Рудий Юрія, з с. Дпі-
стрик Дубовий, (п. Турка), піл 
РУДНІЇ Паїїька, una і а. 

13763. Іліна Миколи, .! села 
Путитннці. (н. Рогатин), від 
сїпга ІЇІІщ Петра. \ 

1376-1. Вінтонов Олексу, сині 
Михайла, \ с. Якубова (н, До-
.пінський), міл ["риторський 
Василя. 

13765. Хомацький Хіиоля * ' 
с. Михалівки (н. Кнсілій), піл ” 
Хомацька Стефаніі. 

13766. Курах Александра, •> с 
с. Вериг (п. Стрий, над Днісг- < 
ром.). З л у и к о Ю.р к а. (ці 
Стрши). и,ід Курах Б,огдана. 

13767. Ді,'мко Аішн, .ідмуж.,і 
Софон - з Підклміни (п. Рога- ( 
ти«), від Демко Івана. с 

13768. Тихансвич Вблодими-
ра, ..Андрія, Івана ї Михайла; , 
р^ож^зшТалер Марії," з deviar,j 

п 1Ь?69. Катерннїв Теклі, з до-
му ііелс'х, з села Рожиска„ іь ( 
Скалат, від Мартинкік Пан іа. ,. 

13770. Коваль Гиага, :Гс. П<>- | 
лільиї, (и. Рудки). від Коваль 
Теклі. І 

13771. Монастирський Іван:;. , 
з-с. Городише. (п. Самбір*); піл 
Монастирський Василя. І 

1377:2. Котнс Василя, його і 
сина Данила, :< с Водчиїцрви-
чі. (біля Судов. Вишні, Львів), 
під дочки, Семена, Котис 
Лини. | 

13773. Ґсрега Василя, Дуткл 
Олекси 3 с. РОГІЗНО ( и . Н о н и : : і 
СамГ.ір), від Ґерега Йосифа. 

13774. Боцовська Лини, тіт-
,.и, з с. Лучині (и. Перемишль) і 
від Ііоцовський Стефана, 

13775. Яворський Степана і 
Маріяна. з с. РомаиіВк ,̂ (и. 
ТерсГніиля). піл Музика Евге-
нії і Домбровська іванни, 

13776. Бела Марії, з дому 
Череп, з с. Дубна, (п. Ланцух),) 
піл Катерини Куян. 

13777. Луцейко Осина, з с. 
Любима, (иов. Рана Руська), 
віл Жаровськии Романа. 

13778. До таборових управ 
на скитальшині. від відділу 
розшуків при 3. V А. Д. Комі
тету, повідоміть по таборах, 
шо за Грсчин Михайлом і Аи-j 
тошкоіо. з с. Дернхова, (п. Те-
ребовля). пошуку*: їх кревна з 
Америки. І їй гак ІОстина. 

13779а. Басараб Северн:іа, 
Курник Прокоиа. з с. Хотина, 
(н. Калуш), від Дуяк Миколи, 
Островська Рбзалія. 

137796. Воробець Севериііа, 
Ііаираиоін”ький Антона. 

13780. До браіін і Лемків* 
шніїи: Відізвіться, поможіть 
перебратися За океан, від С<»-
рок*а Ярослава с. Стефана (у-
правителя школи), з с. Фльо-
ринка. (пі Грибів). 
- 13781. Гійда (Гіеда) Катери
ни, Камак Катерини і с. Бук, 
пов. Сянік, вілл ҐІйда (Ґіеда) 
Ашш. 

13782а. Гомоні, Анни, з с. Ве
ликі Сторожі, (п. Сянік), від 
Рамик Марії. 

• 137826. Романьчак Миколи і 
с. Бусько. (п. Сянік), від Най-] 
дух Антонії. 

13783а. До . односельчан з 
І'ОЖ'ЗОПсЦІ, (п. Золочгв), віл 

•Куріїїтп Теодора, (україпськоо 
письменника). 

І3783 6. До односельчан, з 
с. Лиенчшщі, п. Збараж, від 
Курніга Ольги. 

13783 в. Знайомих, рідних, з 
с, Голубичок Велик., (п. Тер-
іюііі.н.). від Москалевнч Оси
на ( Д р прав). 
13784. РІДНИХ і* знакомих, З с. 
Закровинь (и. Товмач), від 
Парашук Ярослава. 

13785. Рідних, знакомих з с. 
.Закронеііь, (п. Товмач), від 
Савчии Михайла. 

13786. Ііанькевнч Марії, Іва
на і Юлії, замуж. Ііовосад. з с. 
Яричова Нового, (Львів), від 
Литвин Терентія. 

137S7. Валага Юрка, Кепіч 
Андрія, з с. Великі Лучки, и. 
Мукячів, Карп. Укр., від Ви-
Сочанськнй Гміля. 

13788а. Кушнір Михайла :і о. 
Поснфа з Теребов.іі, від Куш
нір Омеляна. 

137886. Савка Андрія і Роза-
ліі з Радемна, від Сікачов-
сикин Дмитра. І 

13789. Ожга Петра з с. Нагу-
е.вйч. (и. Дрогобич), від Лужнім 
Івана. , 

13790. Нукає Фелнпа, від Ну
кає Миколи. і 

13741. Редоїн Теодора. Ми
коли і Василя з с. Гошів, (п. 
Ліско), від Міндьо Івана. і 

13792. Рідних, знакомих з 
сіл: Иогрсбнякн. Новоселиця і 
ррівщнна, на Полтавщині, від 
Ту.:ьчиц Марії. ' .' j 

• , і - і 

13793. Стрільбнцький Петра 
і [ІасиляІ з с- Спаса, (п. Ст. 
Самбір) від Стрільбнцька Хрн-] 
пннн. (замуж. Остапяк). 

13794..Нецух:Мартн j Стеиа; 
ііа, з с. БрунарНі (н. ГорлищЬ' 
зід ШнікькачМа|>Д • і : ..j І 
Wii'rtit]i іНтггп^оиігуі ОиШі,Су**-. 
з І”овцача, від Нуйк,о Оснра. ( | 

13796.. Тис '.Стефаніі, з Го-
роденки, (п. Коломия)4 від. 
Лугова. Мирослави, [з Домуі 
Ііагшіика). 

13797. Федун Теодора, Гав-j 
рилціо Роза.іії. Яськовяк По-
аи\ а, Кухар Стефаніі і Олесі, :. 

Ь 6 "н, иов. Стрий. Дрочак 
ІОстшіа, від Гечко Юлії з дому 
Нпрі,бепі.. (лі О рий). 

i:V79S. ЛОСНК Марії, від Ло-' 
енк Олекси. 

13799. Кіпак Михайла. Ти-
voiii Михайла, Фалько Василя, 
і Максима, Юршу Михайла, від 
Кіпак Мих. з є. Середнє Вел.,І 
(и. Сянік). 

13800. Сметанюк Матвія. Па-] 
раску, з с. Печеніжин. (и. Ко-
ІОМИЯ). від Д уві рак Василя. 

К3801. Петрацнха Ганусі з с. 
ІЇИШНЄІ'ЧИК (п. Ііеремишляни), 
від Маківськнй Івана. І 

13802. Цнбаняк Гавриї.іа з є. 
Ліннця Мала. (п. Турка, над 
Стриєм), від Цнбаняк Василя. 

13803. /іроиь Розалії, від Сіь 
:їишнн Михайла, з с. Васючни 
(п. Рогатин). 

13S04. Алезюк Тетн, з Чер-
иовець, (Буковина), від Ла-
зецькнй Михайла, с. Домкн. 

13Н05. Коваль Катерини, з с. 
Строневич, (н. Перемишль, від 
Собко Івана. 

13806. Гнатів Степана, з с. 
Валнви, (н. Перемишль), від 
Ма.іик ііанилп. 

13807м Довбетя Марії, з села 
Су.хово.ія, н. І іроди, від Дов-
бста Василя. 

13808; Череда .Мартина, з с. 
Озірна (п. Зборів), від Ііітог-
рин .Мирослава. 

13809. Ничан Варвари (з до
му Ьаг.тай) 3 СІ ГІІДЛНПЦІ, (п. 
Золочів), від Баглай Варки. 

13810. Періг Стефаиії, з Мо-
настериськ, від Табахук (Таба-
ч\к) Володимира 

13811. Сенчишин Агафії з с 
Пукова (Слобода), (н. Рога-
іин), від Матусяк Ярослава. 

13812. Федун Паськи і Іі,вдо-
кії. з с. Кадобне, (п. Калуш). 
від Федун Анастазії. 

13813. Коцюба Івана, і його 
дружини Одарки, з с. Біланів-
ка, Почаїв, (п. КремяИець), від, 
сестри Щевчук Ании. 

і1 j 
13814. Лех Варвари, замуж. 

Хвостик (живуть у Филадел-І 
фії). від Ііннч Марії. 

J 1381S. Янцак Івана, з с. Го-| 
лошинці, віт Яцюк Гринька. 

| 13816. До мами Дикий Ма-( 
рії, з Мосіів Великих, від с. 
Дикий І іестора. 

і 13817. Ярка Марії, Соловій 
Параски', з є. Коротуш, від Яр-| 
ка Олекси, з с. Хншевіч, (п.' 
Рудки). 

13818. ІльнІцкнй Станіслава, 
з с. ІльннЧ, (п. Турка), від Іль-
іііцка Ольги, (замуж. Комор-! 
ніика). 

13819. Литвинюк Марії, від. 
Литвинюк Василя. 

13820. Семанец Івана з с. Ца-
риніско, від Симанец Анни, 
(замуж. Говерз). 

j 13821. Кузьма Анни, з к. Під
гірні (п. ЗОУЮЧІВ), від Скрига 
Ст-фана. ' • -

j 13822. Холявкв Андрія і О-
і лексн, з с. Жабокруки, пов. 

Шорка, від Халявка. Петра. 
!, 13823. Павлік- Марії, з. с F6f 
Іітоіівка,' (в* Руддн)', від-:Павлік 

? -Д3824. Краянів з?.-Старі Ку
ти, ,<п» ІКосів), від.* Цігіинтюк 
Онуфрія. 4 • 

13825а.. Цьопко Сарафиии, з 
с. Любелі,' від Малрїд Олекси. 

138256. Деннк Івана, з с. Бу-
тшш, (Сокаль), від Децнк Ми
коли. 

13826. Хомопгііазарл, іі”нац 
Анни, з дому Хомош, з с. Вов-

іча Дольиа, (п. Перемишль), 
'під Хомош Марії. 
І 13827. Чава Михайла, Білик 
Івана і Максима, від Чава Іва
на, всі з с. Тисава, (н. Пере
мишль). 

| 13828. Кревних і односель-
,чанз с. Ушне. Білий Камінь 
|<Золочів), від Свідерський 
Г'осифа. 

| 13829. Тиж Параски, Ярема 
Івана, (родж. в Америці), з с. 

, Негідна, (п. Березів), від Кі-
і піш Володимира. 

13830. Волошин Миколи з с. 
Пядикн, (ц, Коломия), та од> 

. носельчан т. сла., від Чередар-
• чук Івана. , 
і 13831. Фрипнка Прокопа і 

Анни, її сина Стефана, від Гу-
тира (Гутура Івана), з с. Сват-

• кін Малий, (п. Ясло). 
13832. Дзюбанівський Демка 

. і його родини з с. Загребеля, 
і (Тернопіль), від Дзюбанівсь

кий Володимира. 
13833. Василькова Івана, від 

с Дяків Богдана, с. Григорія і 
Антонії. 

і 13834. Жук Михайла, з с. 
- Стрілка, (п. Самбір), і Яворсь-

кий Василя, від Жук Мар”ь, 
. (замуж. Томчак). 

13835. Матковський, стрнйка. 
з с. Матків, иов. Турка, від 

• Матковський Михайла. 
13836. ,Фалат Миколи, Крук 

Теклі і Ании, (замуж. Вовк), з 
• с. Віслока, (я. Сянок), від Фа-
• лат Бвн, (Евки). 

13837. Ковалик Теклі з с. Ку-
. зівка, (п. Тернопіль), від Кова-
• лик Івана. 

13838. Блеіиовськнй Василя. 
• з с. Ішкова, (п. Підгайці), від 
,нівагра, Парашук Федора. 
і 13839. Качмарик Наді, Они-

» так Петра, швагра, Запотака, 
Гуньца Миколи,, з се. Глибока, 

І (Лі- Самбір), віл Качмарик Ми-
! хайла., 

13840. Кузима Лавра, з села 
j Жидівська Гребля, Київщина,' 
і від Кузима Івана. 

13841. Щербак Ольги, з Доб-
ірівлин (п. Дрогобич), від За-
і.харя Василя. 

13842. Королевич Василя, (п.' 
І Підгайці), з с. Марковнч, від 
Королевич Степанії. j 

і 13843. Кос Федька, від Ка-, 
шук Дмитра. j 

13844. Кальпеппер Павла (пе- . 
ребувае в Шікаго), від Філюс і 
Марії і дочки Орисі. і 

] 13845. Мкька Дмитра, бать
ка, Пшеничка Марії, з с. Сміль- І 
ник(, п. Ліско), від Місько Ми
коли. !j 

13846. Шевчук Юхима, Ми- ! 
коліок Якима, з с. Мала Клі-
шенка, (К а м я н є ц ь Поділь- | 
^•ийу, в|д С п̂івйчук Семена.' і 

І 3847. Комаріпіцікого Ів'йна, і 
тК Йремн АПто«а,' (зі Старого 
Сам&0ра)о. ч ! : ' -

13848. ГІа^1ш,чак Стефана і 
Михайла,Мд. Дуда Маріїг;з с. 
Пулааа„ :(п. СянокЬ”н;. ї'... 4 І 

i438tt9. іДо^ожийсдімбг^:їед-. І 

HHftbmk&niWr ;» І ВрОД?В.;іь£і' 
13850. ЦийбалістиГЇ Гриця, з 

с..Жул.ин, 0і^Стрчй)У від Цим-
Саліотий Михайла/.;. 

13852. Рідких і знакрмих з с 
Гробовеи, (п>,Стрин>і від Геч
ко, Юлії, і іЗрообець .Евфро-
ЗИНИ. JM.:.r-T , ' . . . • 

13853. Пасларськнй Стефана 
і Катерини, з cv РуДавка, (п. Пе
ремишль), від- Найдух Воло
димира, t 

13854. Герега. Івана і н6г°. 
жени з дому Мацей, з с. Квасс-
нипа, (п. Добромиль), від Ла-

:цик Миколи. 
1 13855. Лашук Дмитра, з села 
Коржа, (п. Грроденка), від Ла-| 
шук Марії, (замуж. Нестерук). 

j 13856а. Панчншин. Павла,' 
'Михайла і Тецліі рівнож Коло-| 
їда Дмитра, від Панчишин Ма-| 

рії, з с. Литовиш, пов. Броди.І 
138566. Купій Теклі, з дому j 

• Мокрий, від Заяць Михайла, з' 
.гс. Іванівни (л.-Скалат). 

13857. Князевнч Георг (Гри-! 
jropift), з с. Жухів, (и. Ланиут'і.| 
від Ванат Пантелеона. 

1,3858. Кусуняк Василя, з с. 
Руніурн (її. Коломия), від Га-І 

Ійовий Василя. 
; 13859. Ковальчик Антона, з 
с. Гочев, (п. Ліско), від Ko-j 
вальчнк Антона, с Івана. 

і 13860. Стапай Петра і Олек-' 
сандрн, з с. Прилуки, (п. Ся
нок), від брата, Стапай Ми
хайла. 

13861. Пискір Томка, вуйка,; 
від Пискір Івана. . j 

13862. Кобрин Катерини, (за-! 
муж. Косіян), (Ковцун), Ма-| 
зур Марії, зс. Пашова (п. Ліс-, 

. ко), від. Теребецький Мико-: 
їли, з с. Станкова. .• 

13863. Мацелюх Мирослава,, 
з с. Ярцівці, (п. Зборів), від' 
Гарматюк Василя. .' 

і 13864. Бортник Анастазії (з 
дому Сагайдак), від Бутков-
ська Марії, зе . ЛівчИці, (пов. 
Жидачів). [... і 

13865. Сверйда Павла, Вась-
ків Миколи з с. Пуків, (п. Ро-

Ігатин), від Сверйда Івана, с. 
'Павла. 

13866. Клімоаська Теклі, (за-
|муж. Гулька), від Клімрляький 
| Петре,-з с. БілнА К*МДЇ»0; (іі.І 
•ЗОЛОЧІВ). Y . • ' г] г:Г'І- ' ' 

І | 
13867. Пелехатий Михаїл, с. 

' Коцюршської Анни, з с. Турів-
| ці, (її. Скалат), від Пелехата 
Анни, д. Василя. 

13868. Депутат Івана, з с. У-і 
горннк, (п. Станиславів), від 

[Носків Юрія. • 
13869. Тавриш Рузі, і Олій-

{ника/з с. Велдіжа (п. Долина),' 
від Фединяк Юрка. І 

13870. Рнбух Насті і Анни, 
Мости Великі, (п. Жовква), від 
Владика Анастазії, д. Івана. 

1387L Макснмюк Миколи, з 
Москалівців, (пов. Косів), від 
Балагурак Марії. 

13872. Мокрипка Теодозії, Я-
ріш Катерини, з с- Слобода, {п. 
Ярослав), від Яріці Івана.-

13873. Каль Стефана, Теодо
ра, Анни, '(замуж^ Тіана”еюк, з с. 
Міііичч, І ЦегЯнкГ <п.' Жабин-
ка); Волинь, від Новий Андрія. 

• ШН. Шеи1к> Василя, Тро
хима . СамсбнЯі Осіряіошм; '9 
?ел^ 'Лунійец: (Білорусь;), рід 
Верелчук Мицоліг/.Ц . ' і 
.. І3875. .;.Ярпик •.Тетяпн^ [ (зам,' 
l*opoxiv^ місти Яворова, 1 Ш ' 

і -^ГЗ^?б”ІОШа^МЗрІЇ'І Cfafti-
слава, Лабась Миколи, Лаба 
Михайла І Посйфа Паланйця,-
з с. Ту?я, (п Стар. Самбір),' 
від Лаба Іві..;а. 

13877. Люцьович Петра і ̂ \и-( 
хайла, о сіТвоздЄп>», (п, Турка, 
IL Стр,У-,'ііід СеиО^яЧ htMASL' \ 

:тп. Руділа Д*йтра, з • і. 
Черхава, <п.' СамШр),*!віД"Р”у-! 
жила Дмитр'а, '.с.'Михіайлй. "' 

t 13879. ПшеннпьКа Марії, з с. 
Смельник, \іі. ЛІскО), від Місь
ко Миколи. 

13880. Яшіиа Андрія, з.села 
Вишневчнк, (н. Камянець По
дільський), від Яцина Ввге.нії-

ї .13881. Ши'мчншин Катерина, 
сестри, з с. Завади, (п. Тома-
шік), від Грищук Володимира. 

13882. До еннів Швайка Пав-
|ла, з с. Конюхи (п. Бережани), 
від Наворинський Федька. 

| І 3883. Лівкович Павла, с. Іва- j 
на, з с. Старомішина, (Лідво-

! лочиська), від Богословець 
! Івана-Орестр. t 
і 13884. Енкслеса, вуйка, (мав 
Іфабр. меблів в Нк> Порку), від 
ІХлоионюц Тихоиа. 
і 13885. Мудрака Василя, з с. 
: Кліводин, (Чернівці, Букови
на), від Оннщук Е. 

! 13886. Зельських, родини: 
, Петра, Людвика, Віктора. Бо-
ровських: Казнмира, Михайла 
і Анелі, Хмнлевска Ядвнги, всі 
з Германгвки, (п. Бортів), від 
Зельський Івана. І 

13887. Бац Михайла, вуйка, 
І від Петрейко Анни. 

13888. . Прпшляк Катерини, 
(замуж. Шляхтер), з с. Лісн-

,Ямн (П; Любачів), від Гавриш 
f Марії. 

13889. Бажає навязати пере-
писн з Укр. Амер. чи Канади 

j молода, вдова, від Гаврин Сте
фаиії. 

13890. Князевнч Петра, з с. 
Дубна (п. Ланцут),' від доньки 
Князевнч Теклі. 

і 13891. Братів Масяків з с. 
Груіпева (п. Дрогобич), від 
д-ра Ковальський Івана. 

13892. Сойка Ілька, Явдохи, 
І Катерини і Василя, від Сойка 
Михайла, з села Бутків, (пов. 
Бібрка). •;. :-ь-.v; '. ; 

13893. РодІбн Сііпий, (бра-
І танок єпископа), з Тернопіль

щини, від шкіль. тов. учит.| 
Салдаи Михайла. !' 

13894. Грегус Стефана, з с. 1 
'Чистопадн/ (п. Зборів), від! 
Грегус Михайла. І 

13895. Сенчишин Агафії, з с. 
Пукова, (п. Рогатин), від Ма
туся Ярослава. J 

13896. Полюх Василя, Петра J 
з с. ІІалюки, (п. Ярослав), від І; 
Палюх Осипа. 

13897. Кромпащик Анни (»< 
'дому Оришак), від Кромпа- | 
ііцик Стефана. 
І 13898. Шумейда, тітка, (зам.'< 
і Гусак), від Щумейда Михайла, і 

13899. Мудра Марії, (замуж. [ І 
Патрило), від Мудрий Василя, 
з с. Чернелівкн, (п. Скалат). < 
13900. Клим Юська, від. Шми- і 
га Теодора з с. Зарваниця, (п. 
Підгайці). < 

і 13901. Пакош Івана, Теклі та'і 
Сташків Григорія,).з с. Лісневи-(< 

.чі, (к. Львова), від Яворськийі 
'Юліяна. j І 
і 13902. Фліс Магди з с. Чер- ( 
, вона Воля, (п. Ярослав), від. 
Цибуляк Анни, (зам. Шиуль. |і 

І 13903. Куляс, стрнйка, з с. ( 
.Болотова біля Хирова, від Ку
ляс Катерини, і 

13904. Садова Марії, (про- і 
живала в Ню йорку), від Са- І 
довий Андрія. 

13905. Богів Теодора, з с. БІ- і 
ла Крениця (Тернопіль), від і 
Богів Прокопа. , 
. 13906. Фетінч Ст?фана, Лі-

, inaie Аіідргя, з с. Волі MixoHft̂  і 
(й. Лісісо), *|д Грубяк Mwta^ і 
ла. .]^.;'>У ' . . . ; . ї •;•''.;,' 
, J3907.. Д чикл о Мн х'айЦ J 

ДяДька, з <£ Вистре; (п. ЯкН$)\ j 
Щ ^апи,дб Теклі, р $ 0 ї ф і j 
1 І3968. ЖЬ iyifka, 'брата*ЗД$І ] 
маіііі;>з Су Бітля, \Ту&ЩібЩ 1 

і8Ід.У|оцько Івана, ( с ^ г ^ н к і і ) . ''.\ 
,' %Щ%. •'; Ворк)(уій • \ьт% Ь\д -( 
брата" Вбробля 0^ек1си; • ;'^» ' 

дун Володимира. . • • ' 
: 13910. Вунятович Івана, з 'Щ. 
,Ваньковичі, (п. '1>удки), від І', 
ІГер,-ювська Анни, д. Івана. • ' і, 
І 13911. Брата, і, стрия'і:'аоооїІ 
бій, "від ̂ o>бІfi ПарлусД ̂  с?$ук\ і 

І ьопіцгі] (гі, ісерноділі?). *- ' . ' f щ, 
j І39І2. 'Пел'еіІськм^?:Мнк^, ' 
(Гел^мей ,те04ора; (з: floi:.ifyprl 
І ісй ><' вік Пелеисмїйй; іЦна.- f і і 

13913. До”земляків,ЗаЛ.Укр.' 
та взагалі доброТ волі 'україн- І 
цГв молодий студент ІТ”:р. прб*. 
сить б афїдевіт:'Петро Тї,оп-} 
лавський. t • у ' ,•• • 

139Ц. Г>Ч5ер Івана, з Бу«о-
івинн (перебув, у ВашннггбИі), ' 
. від Губер Маргарети, (замуж. 

Угріч). • ! 
13915. Д-р ^идрак, Бе̂ с Щ-

' на, Рибак Данила, з Чорткова,: 
!від. Лаврів МІ 
t 13916. Знайомих, односель
чан з с. Медика (п. Тернопіль) 
від Марії СміЦікевич. 

1 14917. Мнтулинський М^кй-
1 тн, м. Тетіїв (Полтавщина), від 

Трнбунський Дмитра. . 
| 13918. Кучеренно Андрія, Бу-
рак Миколи, від Еаерськнй МН-

• коли. . • 
| 13919..Тодорів Василя і Мч-

^ко.ій, від Тодорір Васиак.' 
! {3920. Кастинюк Дмитра, і й̂ о-

| го с. Петра, з с. Карлів (п. Сня-
і тни), від Калитчук Василя. 
І, 13921. Мегас Марі?, з,с, .Скр- • 
[морохн Ст^рі (п. Роґатйн), від 

. Тиеак Зофії, (замуж. >МиКй-| 
тин). . . - І 

13922. Сорочак Володимира,! 
Івана і Онофрія. Крисак Павг| 

і ла, Барняк Волд., з с. Двірника 
Руського, (п.і”Іеремишль), від 

• ЦіхоцькиЙ Олександра. 
і 13923. Митко Василя1, Клос 
• Розалію, з дому МелеХ; та оД-

. носельчан з с. ЛіобаМів '{іібв: 
• Львів), від Митко АнніІ. j 
і 13924. Цимбалістий ҐрвЦя, з 

с. Жулап, (п.;СтрНй) П' ЬЩб-' 
• седьчаи, віДуЦембалістйЙ Мй-
t хайла. '*;' . . 
| 13925. . До. кревних, дйако-

, мих з Сокальщиниг пЬйбікіть 
t перебратися до Америки^ від:-
. Кохай Володимира. • ' . ! 
J 13926. Рідних і знако^и^х, від] 

- ГриииріиЧі Евгена i'6if>H, (з Дб-І 
1 му За Церковна). ; . •.... ' 



Ні о поміч, Вдц Іванна (замуж. 
Я#ор«ька). « 
,іа^бО. Миколи^ Давид і Ю- , 
хнм Шевчук, з с. Мала Клітин
ка. (Волині від Слівачук Се-
і*т.' 

13901. ТИуЧ?трийки, з с. Ста- 1 
рдд&ціґ «?&< Йісебеград, Вел. 
УІр.)Г Іідя-”ФЙРТеодора, син і 
аве^айдрвг*- • і 
:ПЩ. ШнЩк Віллі, вуйка, і 

3 С '̂Б^мжІет"'(ЧерчівЦі, Буко- < 
вннв>; вОі̂ Петровська Стефа-
нщ *чф?*8і • ••• « 
-13963. Б&лніький Володн-

ра, Бабак г<гЬфіїі Добровська 
Ввіренії,зі Є*#олонова (п. Ко
лонної);- Bui"* Балацькнй Ми
коли, у-:/? 
• 15964. КбкетеИь Ізндора, від 

Взсилашко Василя.' 
"13̂ 65. ГуАвУаТоми, з с. Глу-

бока (п. Самбір), від Корми-
4qr Maphma'> * '• 
f 1396ВІ Мадйтюк Яся, з села 

Йжвотулн Нбвг- (Товмач), від 
алянкм* Юрія. 

!ч§$6?. Кревних І- знайомих, 
a*&;4U^bfyBr4!t.: Ліско), від 
КіїшДзерськни Антона. 
; t ^ 3 » СйЬлк" Василя, з села 

Виців (to/£&64p), від Снсвн 
< ^ п а н а . ' ^ ' 
^\ІЩ. Б*ї*« Mrfpit і Роза-
Щ і % ГдейИй' (и. Самбір), 
від ,uto^rCfe<im Падатід, 
* $ щ $ , $ $ $ $ $ А*тРй> ВУЙ* 
Нф з Ь• Жук<Йіт (п. Коломия), 
$ід. J^MHiWir Катерини з с. 
Корш.іц. '.. . J. 
4 і$?\. ДемкІв Петра і Пав-
л»і. ІЗ Тлібовкч Великих (пов. 
ДМІОД Ш ^ і ю р і в Іаана. 
:4J#72. Й$£Й Михайла і ре-

^НасревИЙ^'Аг Яорунь (К. 
» ф ^ ) і ; iw^epyH Івана. 
; /Шга<'ЛЙТО¥ОііськиА Михай-
яАі&”їіЩь&Хп'- • Бережани), 
вІДЇ,М&Ш*#каг Марії. • 
Щд&Щ ҐШЬц&хЩ Микблая, 
І ^ і в Ф & ^ й ; '•;>& • Iі ' ' 
£ Л З ^ ; ^ Г Р И И К І В ' І вуйків, з 

Михайла,- з''с! 
М о̂%в] \(пійфс*йб)/ втд Тер-
!ї& ЩьА&фі • • ;>и <-: «»« і 
/:&!$#. KfWUtkx: і: 'знайомих,! 
з?:^/.Мднастирець \h. Ліско), 
ЩІШ^Ь'Дт&ЬЬі Миколи.• 
« ф ^ > В Й ч « р і ^ ^ ^ в ^ І ^ ( ^ 
д^#5Ша^к>,-.з- с;ГіЗелеича[ 
1^^|^»ер^иЙ, аі*.^tejnrieiB 

Л'-ЇІ^>^'. їфе&ян* з Полтави: 
^ІіСк^і^т^і^ Г-ВІкторїї,. донь-
ф.Й&П^рнг^нр&ича, від Пан
чохі)'К. ;••' ;ч ' ' 
• ̂ 3 ^ . : Ц^в»«іх: (яка живе 

Ж р Ш ш О Д : ^ВІД МЄИЦШСЬКНЙ 

f. ^вШіа.) 'Дрвбенчак. Стефа-
Ірї- .з, с,#р.адчидс (п. Стрий), 
ВідЛ][удейо.ва̂ 5УІари (зам. Щер-
to'oAH^^w;,.-' 

ЩЬЩ-'Ш Мшоті, від 
І^ер^аяоЦ^|йклли з є. О-

J-[Щф., .5fprj^; Теодора та 
^г^'родиии, eU Вергун О-
«уфрі* з, с* UM&JB(Зал іщикЮ-
;,)39$4'. Ш$к° ^Нхай-та, з с 

Й1зпьи|анич,; (|L, Яворів), ВІД 
Отас&і^атвиь .-",•• 
ф&ут*ьт .і її мі ті і, ,-

- » 

13985. Шмар Івана, з с. Стрн-1 
жінь (п. Слонім), від сестри; 
Антоніми Шмар. 

13986. Скобовяк Марії і Ка
терини, з с. Панишева (повіту 
Ліско), від брата Скобовяк 
Івана. 

13987. До парохіян громад 
амер.-канаД. Управитель хору-
музик (залучені свідоцтва), 
від Ладилович Мирослава, яро-
сить про афідевгг. -

13988. Калнянчип Миколи, з 
с. Волосянка (п. Стрий), від 
Федина Петра. . ' 

13989. Білинський Осип а, 1-
вана і Анни, з с Мохнатого 
(п. Турка), Від Білинський О-
меляиа. 

13990. Бричук Себастіяна, з 
с Коленка (Волинь), від Мись-
ків Петра. 

13991. Небельська Володи
мира (з дому Коцьовських), 
з Ходорова (п. Бібрка), від 
Семущак Лева. 

13992. Російський Осипа, від 
Воробець Максима з Ходоро
ва (п. -Бібрка). 

13993. Кравець Фесі, з села 
Смереки (и. Турка), від Пе-

,трущак Стефана. 
13994. Антошек Теодора, з 

с. Лужок Горішній (ft; Сам
бір"), від Лисак Стефана син 
Дмитра. 

13995. Паращак Катерини (з 
дому Бабяк), Паращак Олек
си, від Паращак Марії. 

13996. Ганчар Стефана, Каб-
лаш Івна, з с. Затварниць, від 
Каблаш Івана. 

13997. Бабій Василя, з села 
Вербівка (п. Борщів), від Ба
бій Володимира. 

13998. Дановяк Катерини, 
Кчячко Якима, з с. Улазів (п. 
Любамів), від Клячко Кате
рини. ' і 

13999. Профета Катерини, і 
Павла, з cv ЛагоДова (п. Пе-
ремишляни), від Гирлях Тек
лі >:(з. дому .Кравець). . 

14000>:Соловей Івана, з»села 
і Грозний;!. від. Соловей,..} Олек
сандри. , їгяи 

Т'В'Штї 7<4>и^ин: ЛкИММЦ'р%» 
: К̂ОІВИЧ>.МИКОЛІИ,-$ 't. Смеречку 

(п. Турка, від Мандрик Федо 
• Pa. .,;. і.к.чі tt; кгН ; 
і. J40O2, ВаСилишин Еви, з с 
Лісковате̂ . (п. Перемишль), вМ 

.сестршних, дітей: Гаврилюк І-
риии і Дань,. Петра-Ї?рмана. 

14003. Мельничук Олрии ,л 
дому Нінс),. жила в Тернопо
лі, від мужа Мельничук Олек
сандра. 

14004. Слюсаренка Василя 
Яковлевича, з с. Перегонівка 
(Київщина), від Сорокопуд 
Харітона сина Івана. 

14005. Кадлувицька Теклі, 
Макар)гк Марії, з с. Шилів (п. 
Збараж, від Коржан Павліни 
зам. Антоиюк. 

1406. Стахів Пилипа і Анни, 
їх батько походив з с. Зало 
зеиь (п/ Зборів),; від Дудар 
Евстахія, з с. Добриводм (п. 
Збараж). 

14007. Хто поможе молодій 
чесній працьовитій 40 літ. вдо
виці, по судді, дістатися за 
мире. Від Дибляниця Марія. 

14008. Ластівка Анастазії, 
замуж. Кравець, з с. Воля Кре-

цівська At.. Сянік), від Ластів
ка МарП, зам. Калінчак. 

14009; Шевчук Ілька, з с. 
Монастириськ (п. Броди), від 
Шевчук Евгена. 

14010. Клітниський Наума 
Андреевича (з Волині), від 
Клітунський' Миколк.,, 

.14011. Родини Ситники, ,з 
м. К'озельщина Бревусівська 
(Укщнді вдд Ситни/ Андрія. 

14012, Прмплер, Івана, з Гли-
нін (п. Золочів), від Братейко 
Юліяна. 

,140ЇЗ.и Дудар ,Йосифа% з, с. 
Ми,щкович (п. Тернопіль), ві̂  
Федик, басила,, ' 

14014. Харченко Миколи, з 
Нижне-Дніпровська (Катери
нослав), від сестр. дочки Го-
локіс Марії. 

14015. Бобек Софії з с. Ко-
марівки (п. Бережани), від 
Шпирка Петра. 

14016. Пелехатий Михайла, 
з с. Турівка (п. Скалат), від 
Пелехата Анни. 

14017. Бричук Севастіяна, з 
с. Крлоденка (Волинь), від 
Миськів Петра. 

14018. Краяні в і односельчан, J 
з с. Велдіш (п. Долина), від 
Шпіляр Миколи. 

14019. Петренка Антона, Про-
пінська Віктора сот^ з с. Дн-
канку (Полтава), від Кусні-
ренко Юрія. 

14020. Штифанович Анни, 
від Долинський Михайла. 

14021. Семків Анни (замуж. 
Чаус), з с. Заміста (п. Пере-

і мишляни), від сестр. сина Бой-
| кевич Семена. 

14022. Краевська Анни, з с. 
Березка (п. Перемишль), від 
Краевський Олега. 

14023. Марусевич Івау, з с 
і Ляховкчі (пов.. Жидачів), від 
і Подолюк Івана. , 

14024. Черкавський Михай
ла, з с. Сасова (п. Золочів), 
від .Верхоляк; Евгена. 

І 14025. Бегай,.Федора, з ко
лонії Александрічкя (п. Кр* 
садпуіь),. від Бе.га ,̂ Михайла. 
Іj ЦО?б,а) Мельни^ 4МИТРЛ } 

; лнийіі віДг?Воздоліц?ькиЙ^АЇда-

14026.6) Шпак Анастазії л 
Каськи, з с. Репетів (п. Бібр
ка, від Шпак Теклі (за,м,.:Роз* 
дояьська), .,. ..; 

14027,: ЯнчИКи ApTHMSj з м, 
Городця (^..Кобринц Прдісся) 
він Говінчик Миколи с.!''Ан
тона. , . .. > 

| 14028. Земляки-односельчани 
і з с. Телячого (л. Підгайці, 
; відізвіться до свого" учителя, 
| управителя хору і музики. Від 
j Билів Володимира. 

14029. Заставний Васила від 
• Заставна Анни (Макарець), з 
с. Ріхкова Воля (п. Ярослав). 

Ч4О30. Мілер Петра, з села 
Отавчані (ті. ХотИн, Бесара
бія), від Мілер Йосифа. ' 

14031. Демсик Рози, Феди-
шик Катерини, з с. Заслава (п. 

j Сянік), від Федишик Миколи 
і Ярослава. 

14032. Рідних і знайомих, з 
І міста Звірж (п. Перемишля-
: ни), від Лаба Григорія. 
! 14033. Клячко Евдокії, з с. 
і Сестренівки (обл. Винниця), 
і від Кісляченко Теодора. 

14034. Ступницький Василя, 
і Коцьовський Василя, з с. Круп-
ска (и. Стрий), від Корець-
кий Василя. 

14035. Оничишмн Катерини 
І доч. Тимка( з с. Борна (пов. 
Турка), від Оничишин Кате-

I рипи, замуж. Бабяк. 
14036. Василіішин, тітки, з. 

с. Крусценко (п. Доброміль), 
: від Дац Петра. 

14037. Новорай Аврсеті, з с. 
Житковичі (п. Пінськ), від се
стри Новорай Александри. 

14038. Мазорюк Степана, Та-і 
наса і Федора с. Бортка, Ко
жан Сашка, з с. Василівка (Ка
мінець Поділск.), від Форма-
люк Володимира. 

14039. Ногач Михайла, з с. 
Почали (п. Золочів), від Но
гам Евгенії, д. Андрія, з с. Но-| 
восілки. 

14040. Токарський Яцка, з 
с. Лужок Дольний, від Чар-
нецька Марії. 

14041. Антошек Федора, з 
с. Стрілки (п. Турка), від Ли
сак Стефана. 

14042. Лепіх Дмитра, з с. 

і 

Добра (п. Ярослав), від Леліх 
Дмитра сина Кости. 

14043. Смук Марії з дому 
Василькевнч, з 9. Бушковнчки 
(покійна до ЇЇ дітей), від Ва
силькевнч Володимира. 

14044.8) Єній Гринька, з с. 
Камянвн (п. Скалат)! від Єнїй 
Ілька, сина 'Василя. 

1404J4.6) Голбдрига Дмитра 
\ Василя, з Є. Поушівка (пов. 
Чортків), від rpifuej* Яосифа 
сина Миколи. 

14044.в) Боон с̂лави Корчин-
ську, з с. ГЛрлів1 (л., Чортків), 
від Смеречннський Миколи. 

14045. Г9рбаль Василя, з с, 
Зел ів (коло Львова)', від Гор-
баль Дмитра. 

14046. Ладичак Цуфрана і 
Миколи, з с. Воля Коблянська 
(п. Самбір), від Ладичок Йо
сифа. 

14047. Бумбар Стефана і Ан
дрія від Бумбар Іван, з с. Го-
раяць (п. Любачів). 

14048. Сестри Теоддозії і 
швагра Хороша Івана, від 
Перегрим Демка, з с. Снітни-
ці (п. Горлиці, Лемківщина). 

І 14049. Боднарук Антона, з 
с. Гадилковець (п. Копичин-
ці),. від Костів Ярослава. 

14050. Скачиляс, тети, ур. 
в Журавйці, від Гречаник Во
лодимира. 

14051. Знайомих в Америці 
і Канаді, відозвіться. Від Ко
хай Миколи. 

14052. Колодій Івана с Ан
дрія, з с. Бушковнчки (п. Пе
ремишль), від ривак Іванни. 

14053. Краянів з с. Заброди 
(л. Ліско) від Індра Ліди. 

| 140И Боднар Луця, Якимів 
Олекеи, з с. Черн|в (п. Рога-

I тин), від Яценткй Михайла. 
| 14066. Мдл,ях М і̂коли і О-
лекси,.з. с.. Дмитррва (п, Ра-
дехів), відФедосірк Стефана. 

. 14066, Бат«г іааиа, з.с, Бри-
жава'(п. Перемишль), від,Пдіс 

• Миколи. 
* 14057. гТерлецькв Феськи (£ 
; дому Кость); 3і сі, Лаврів: :(їі 
1 Ca«6ip)^cB^Kopepaiu ,Сажфн 

' Вншн$ї-^уЧй),віД^1,о"Шй.іРйі 
; манаС-'Н -ік ” • • j •f ;v f̂ 
1 14059'.'ШвййЛик Марії} і”с 

Семушови (п. Сянік), від Вой 
' наровеький 'Володимира-. ” '• 

140608.; Зазуля Анастазіїі з с 
\ Кугйівці (п. Тернопіль);' ВІВ 
ІКутбВиІі Ярослава. « 'і 
і 14І)61.аУ 'ІДесни Станіслава 
І з; с; Дубдян (чі. Самбір), від 

ЧСеґер Стефана. 
} В. 140616) Різник Казимира, 
І Скоропад Василя, з с. Нарає-
• ва (п. Бережани&| від Бойко 

Михайла. ™ 
14062. До таборових управ 

і на скитальщині. Від відділу 
розшуків при ЗУАДКом. Про
симо ловідоміть по таборах, 
що: за Касич Врсилем, Кузий 
Іваном, Дмитром і Николаем 
З t. Літовиська, *іов. Лісько, 
пошукує з Америки Марія 
Скоропада-Касич. 

14063. До краянів з Яворо
ва (коло Львова), поможіть 
дістатися до Америки. Від Бри-
тан Романа. 

14064. Дзяник Михайла, Іва-
лишин Анни (з дому Лищи-
шин), з с. Халупки, як рівнож 
кревних в Аргентині, Завода 
Іван, Розалії і Анастазії з с. 
Старява (п. ДоброМиль), від 
Хомик Стефана. 

14065. Курцеба Йосифа, з с. 
, Кавне (п. Стрий), від Дорош 
Юрія, з с. Плове-Бринівка. 

14066. Шегрнп Прокопа і 
-(його синів, з с. Володимирів
ни (п. Жидачів), від Димків 
Сет.ка. 

| 14067. Врублевський Гелярія 
з с. Королівка (п. Борщів), від 
Литвинович Ярослава. 

14068. Пришляк Івана від 
Пришляк Василя з Шнович 
(п. Бережани). І 

14069. Ковалів Дмитра, з с. 
Ляховиці-Подорожні (п. Жи
дачів), від Ковалів Михайла. 

j 14070. Макар Осипа, з с. Я-
I кимів (п. Камянка Срумило-
ва), від Михайлюк Семка. 

t 14071. Бохняк Анєлі, tecrpH, 
! Йосифа, вуйка, Баер. Марії і 
j Катерини, з с. Лопучики Ве
ликі (п. Преворськ), від Бох-

Іиякіїввна. ' і .< . 
14072.' Поточняк ТеоДора,-8 

с. Дністер-ГоловецькнҐґ (WTB. 

Турка), від Поточяяк Офкс 
14073. Паляніца з дому, А̂  

нє,іІ і Марії, (в Турці (над 
Стриєм), від Янішевська-Лузь-
някова Олени. 

14074. Станка Василя і Фе
дора, Драбик Дмитра та од
носельчан, з с. Криве (п.Лі-
сько), від Драбик Олени. 

14075% Кревних ГуЦеннфс, з 
с. Вичіл'ка (fl. Йучач), від Ку-
сияк Стефана. 

14076. Шевчук. Ьіька, з с. 
Монастирок (п.' Броди), ВІД 
Шевчук Евгена. 

14077. Беньо' Стефана, Ми
хайла і Івана, з с. Вис лік Ве
ликий (п. Сянік), від Бгіру-
щак Івана. 

14078. Петриканин, тети, та 
односельчан, з с. Стинави Ниж
чої (п. Стрий), від Турчин-
Дижурко Ольги. 

14079. Прибило Володимира, 
з с. Солова (п. Перемишляни), 
від Маланчук Зенона, син у-
чителя. 

14080. Односельчан і земля
ків, з с. Губча (Волинь), від 
Ільчиїлни Миколи. 

14.081. Стадник Стефана, Ма
зур Миколи, з с. Ляшки-За-
вязні, від Балабух Марії. 

14082. Карман Еви (з дому 
Максим) від Максим Михай
ла. 

14083.а) Перцак Петра і Ан
ни, з с. Теофіпільки (п. Бере
жани), кревних зі Золото"; 

! Слободи, від Перцак Петра. 
і 14083.6) Соломчак Павла 
Едакії, Кропивчак Михайла, : 

j с. Перегілсько (п. Долина), 
він Гринчак Ольги-

14084. Гудзоватий, брат Па-
|вла, МаруНі, Парані і Насті, і 
с. Чертижи ї (п. Жидачів), вії 
Жовнір Івана. , 

j 14085. Котан Михайла, з с 
Гусна (п. Вел. Березний/.Карп 
УкрІ), від Котан Марії (зам 
Петрик. і •':' 

14086. Іванейко Василя ві 
і Іванейко,Михайло с. ;П«ра!.' 
'с,'Посада Хирівські\(п.;До 

І (перебувала "у Филаделфії) 
в/д Попадюк Михайла. 

j 1408̂ 3. Турків Анастазії,' се 
І стри, від Турків Михайла з с 
Труханів (п. Стрий). 

j 14089. Бабяк Семена, Кабаї 
' Івана, з с Ііопович (п. Пере 
мишль), від Канюк Петра. 

І 14090 Бушака, зі Старос 
Самбора і решту кревних, ві* 
Бущак Анни. 
14091 Тимків Василя, з с. Пет 

Іриків, пов. Тернопіль, від Се 
реда- Михайла. 

j 14092. Дучинський Володи 
гмира (проживав в Сан Фран 
ціско), від брата Дучинський 
Дмитра. 

І 14093.а.) Пакіш Максима І 
с. Бортник, пов. Бібрка. 

І 14093.6.) Когут Параньки Д 
[Наталки з с. Мелетова, пов 
і Бібрка, і ПавлишН Івана, з с 
! Мелетова, пов. Бібрка, від 0 а , 

лат Стефана. 
14094. Скребець Савки і Сте 

фана с. Антона. Кохоновиі 
і Гордія, с. Григорія, з села Bt 
ІЛЙКІ Орли, Біло-Русь, від Скре-
Ібець Трофима. 
; 14095. До односельчан з се 
ла Золота Липа, пов. Товмач 
від Гладун Василя. 

14096. Мацур Василя, з селі 
Жукотин, п. Турка, від Ра-
децький Федора, з села Бері 
жок. 
"' 14097. Ільннцькнй Івана, з с 
Івашківці, від Матківський Ми 
хайла. 

14098. Вагіль Марії, (з дом\ 
Зарічна) з села Холович, пов 
Пермишль, від Зарічний Сте
пана. 

14099. о. Головка Івана, з с 
Невицьке, Закарп. Україна, ві,а 
Пастеляк Михайла. 

14100. Злакомих oднoceльчa^ 
з села Дубна, п. Ярослав, віт 
Ринасєвич Михайла. 

14101. Трнпалюк Ярослава 
від Дутко Михайла. 

14102. Білевич Івана, з селг 
Рокшнці, п. Перемишль, від За-
харко Михайла. ш 

14103. Земляки Краяни! з с 
Кобак, Рожиева, Русова, Туло 
ви, пов. Косів і Снятина, ві 
дозвіться, поможіть забрати 

Зі скит., від д-р Подюк Івана 
(лікар). 

14104. Дубас Андрія 3 сеЛа . 
Вилиск, пов. Перемишляни, 
від Войчак Лева. 1 

14105. Тополькицький Семе- ; 
на, брата з Пробужна, від То- і 
польнйцька — замуж. Крнво-
нос Павліна. '. 

14106. Войтович Степана, і 
Данчур Семена, Шчепан Пет- j 
ра, Лазар Агафії, від Біянсь-
кий Василя з села Трійциць, і 
пов. Перемишль. і 

14107. Ганович Ґеорга і йо
го дітей і(жив>ггь в Лос Ан-
джелес), від брата Ганевич 
Петра, з Буковини. 

14108. Сікорський Ігора, від 
Швец Станіслава. 

14109. Конікевич Марта (за- , 
муж. Мировска), від Двулят 
Стефана. 

14110. Коваль Григорія, з с. 
Глібів, пов. Скалат, від За-
тонский Осипа. 

14111. Панько Андрія тато, 
Терпак Костя і Матвія з Осла- , 
виць, лов. Сянік, від Паньків 
Стефана. 

14112. Кримску Анни і Зофії 
з села Нетрепкн п. Перемишль, 
від Бревко Любомира. 

14113. Денькович Антін з с. 
Довжки, пов. Турка, від День
кович Стефана, с. Матвія. 

14114. Родини Кукса (про
живав в Шікахо), від Куди-
бин Анни. 

і 14115. Вінярчик, стрийка (з 
дому Кодорутчик), від Віняр-

і чик (Дубей) Катерини. 
і 14116. Заяць Михайла з села 
, Вілйна Велика, п. Самбір, від 

Заяцх Володимира с. Юрка. 
. . 14117. ТОрський Семена з с. 
, Кодобищі, Чернівці, Буковина, 
t від Торський Георгія. ~ 

14118. Сковррнських Степа
на і Василя, з с. Смільник, пов. 

' Лесіко, І Миколи Кавулеч, від 
СкЬвроеький Михайла. 

І 4119. МрлрД«иі» Параськи 
з̂ дому'”ВоЙтЦич) а с. Скла-

а дис̂ е, Яра- Новий Санч; від 
• Вортус,як Варвари.- • -. ' • • 

тетя,; лов.'і (?рлиа:я, "лемкиицп* 
'• на.'”-КраяниІ; 'ЙіДозвітеся до 
f.» прогнаний з рідної земельки, 

Жйлимин Теодора. 
14121. Краянів з села Смено-

•• вата, лов. Теребовлі. Відозвіт-
ся, поможіть, від Понятий]лл 

і ІВанк * ' ” і •:.;•; 
• J412^. До.рідних: Демкович 

Добрянских* з Села Добра, п. 
> Сян|к, від'Демковнч-Добрянс-
і ка Надії. 

14128. Дзень Анни з села 
. Липівця, пов. Любачів, від Ко-
. валь Катерини. 

14124. Вдовяк Михайла з с. 
. I'.IOMW КОЛО Сянока, від Кі-
. чоровська Хрестини (з дому 
, Ганківоька). 

14125. Нестор Одолії — те-
і ти, з Гігови, Буковина, від Шу-

гаК Парскевії (замуж. Кучик). 
14126. Кшйк Анни з села Ка-

. рачинів, лов. Городок коло 

. Львова, від Кшик Михайла з 
• села Карачииова. 

14127. Родини Тягур з села 
І Колника, Мукачів, Карп. Укра-
1 їна, від Тягур Василя. 

НІ 28. Береский Михайла з 
. села Булозов Діл., пов. Руд-

ки; від Береский Григорія. 
114129. Падевський Василя з 

, села Чикеринці, пов. Перемиш
ляни, від Падевський йосифа. 

і 14130. Малик Андрія, від 
• Карлицький Івана с. Василя, з 
• села Явірник, пов. Сянік. 

14131. Насінник Николи, з с. 
. Лупінка, лов. СяноК, від На-
• сінник Михайла. 

144132. Груба Івана — вуй-
і ка, з Мостів Великих, л. Жовк-
. ва, від Русин Івана. 

14133. Лисенко Дмитра з с. 
Межиброда, Лов. Сянік, як рів-

. нож односельчан, від Лисенко; 
і Василя. 

14134. Односельчан з с. Но-
і восівка-Костюкова, пов. Залі-
і шики, від д-ра Боярський. 

14135. Меуш Миколи, стрий-' 
, ка, з села Бариша, пов. Бучач, 

від Меуш Петра. 
» 14136. Онуфрія Гриця, Оле-| 
• нн і Омеляна, з села Корчин. І 

Пик Ірину (лерб. у Львові), • 
. від Онуфрія Григорія. 

14137. Дорбачевска Анни з 
• села Бовшів, пов. Рогатин, від 
і Тригуб Володимра. j 

14138. МІкояишин Аиия з с. 
Літятнн, пов. Бережани, Від 
Песьків Петра. 

14139. Розновець Михайла, 
Василя, Анни і Вікторії, родом 
зі Снятнна, від брат. Розно-
аець Івана. 

14140. Громадян зі Старого 
Збаража та Залужа, від Пачов-
:ький Посафата, сина був. па-
роха Стар. Збаража. 

14141. Семенюк Григорія з 
села Голошнннць, лов. Зба
раж, від Івах Михайла. 

14142. Маклясевич Антона, 
Багній Антоніни, Карлик Ми
коли і його сестри Млхаліни 
і Анна, від ЧервінськИй Ілії, с. 
Івана. 

14143. Галущинський Воло
димира, ЗІлІнський МиколИ, 
Ружицьку Марії (замуж. Ба-
чинська) та односельчан з села 
Излівця, пов. Бучач, від Галу-
шинська Евгенії, (замуж. Кух-
тин). 

14144. До таборвих управ на 
скит, від відділу розшуків про 
ЗУАДКомітеті, просимо звідо^ 
міть по таборах що за Бачии-
ська Марією з села Ратище, 
пов. Зборів, пошукує з Амери-
ке сестра Бухінська Анна. 

14145. Ільннцькнй Стефана, 
Білинський: Осипа, Івана, та 
Анну з с. Мохнатого, п. Тур
ка, від Білинський ЕмІля. 

14146. Шеремета Івана, від: 
Стадник Марії (замуж. Си-
дор), з села ДолпоТів, пов. 
Калуш. 

14147.а). Довбуш Павла і 
Івайа, з села Костарівці, пов. 
Сянік, від Кіт Павла, з села 
Заболотців. 

14147.6). Філік Йосифа і йо
го ,род. з села Розпуті, пов, 
Перемишль, від Філік Магда-
лини. д. Иосифа (замуж Кіт). 

.14148. Пошуку* вуйка з сел̂ ї 
Прлонйчна, п. Камянка Стру. 
милова, від Ткачук Андрія. 

-14149. Брнвдас Стіфана і О 
нуфрія. Каламунецький Васи 
ля, Прийму Осипа, Чіп ОсиїІ; 
з.Яворрва (коло Львова), вія 

БрйтаИ J^pTn^u^^ra^tfjinmi 
' 14150. Малейка АИнй з сел 

Бук, від Малейка Анни, доч 
Ілька і Еви, пов. Сянік. 

14151. Шигінска Евгенії (: 
дому Стасишин), з села Буди 
лів, пов. Бережани, від Стаеи 
шил Михайла, с. ійосифа. 

14152. Дломіта Грнцька, з с 
Колонтаєв, пов.,Харкова, Вел 
Україна, Від Жадан Івана. 

14153. Делявський Юрка, з 
села Княже, пов. Снятин, від 
Мерлюк Василя.. 

14154. Бейба Гринька сина 
Дмитра, з села Браниця, пов. 
Дрогобич, від Бейба Мирона 
сина Андрія. 

14155. Мацслко Катерина з 
села Добрян, пов. Стрей, від 
Футорска Ірини. 

14156. Чернюк Федірка і Фе
дори. Морозовськнй Трохима 
з села Гарестова, пов. Рівне, 
Волинь, від Селецькі Василя 

14157.а). Свояків і знакомн.х 
зі Станіславова, від Якович h 
вана, інж. (с Лікара). 

14157.6). Свояків і знакомид 
від О. Шехович Івана. 

14158. Хорошук Лаврентія 
з села Очеретино, Катерино 
слав, Вел. Україна, від Хоро
шун Павла. 

14159. Решетник Степана з 
села Медика, пов. Перемишль 
від Решетник Андрія. 

14160. Когут Василя, від Дем-
біцькйй Стефана. 

14161. Яцнц Сака с. Івана з 
села Погулянка, повіт Каміні 
Коширський, Волинь, і Неві-
рець Миколи, Кічук Михайла 
Речук Федора і Максима Ку-
Царик Михайла, з села Вели
ка Глуша, від Яцик Михайла 

14162. Цюпа Василя, з селс 
Суховорів, Чернівці, Буковина, 
і Ковблик Григорія, від Цюлг 
Василя. 

14163. Цицула Теклі і Ірини 
з села Городовичі, пов. Доб-
ромиль, від СавреЙ Дмитра. 

14164. Гусак Янка, батька, з 
села Старомісті, пов. Підгай
ці, від сина Гусак Петра. 

14165. Вельчик Анастазії з с, 
Більча, Мацієвський Гавриїла, 
з села їзби, пов. Грибів, від 
Мацієвска Анастазії. 

14166. Гамівко Петра з селі 

'•VFISJ^PIH при висилці пакунків 
ШШШ до Европи 

.viafaro ваших громадян пе-
(ІИіСилае сравійім чи знайомим 
^ариеві. лсіеиіяки ;з Америки.. 
Д^теиеріщній. досвід, виявив 
вже?досі деякі недомагання, що і 
їх-треба увавіяр. вистерігатися, і 
щоби ті' посилки приходили 
Иіуцікадзксїгі для призначених* 
0#бЛ;;!< .:)'"'.J'' •.'-" і 
,,ТІередусім:ітреба - постарати-. 

ся^іЛрбй цоенлка була дуже' 
дбайлива.опанована зі зовні, я 
трйвалокуи^>«8ердбму Картоні, і 
стардяно пррів'язана кіріпким! 
шнурком .аб^ дротом і по 
мрхЬіості ;здц«га 8 мішок. 
^Д'^редікйМакету треба о-| 
крейсі відді«ги і перегороди-і 
ті̂ .тбвари;*і»І0 ряакбваиі В па-1 
Sfcpô wc мішечках чи коробу 
кдх; й окр^Л>' -иоисерви ів бЛЯ-і 
кШ^і ЩЩ&,' б * О-ї останні 
ЩШ t^aftcn^pry продирають, 
й«Щ^>^«акува»іня, і аміст] 

юзсипується та виміліується. 
Беручи до Аваги високі оп

лати nepeciiviKH, треба по змо-
іі висилати товарі, що мають 
*алий обєм і вагу, за те вели-
су відживчу вартість і високу 
цінність. Тут відчувається о-
:облива недостача цукру, ка-
ІИ, какао, товщу й молока для 
іітей і т. п. Також відчуваєть-
:я недостачу одягу найбільше 
f ма,тих дітей, а передусім обу-
ви і білизни та для немовлят 
пеленки. Для старших потрібні 
передовсім черевики, сорочки 
а в дальшу черг-у одній. 

Всякі одягові части повинні 
бути в бездоганному, здатно
му до вжитку стані, бо тут не 
має ані ниток ані латок. 
Злучений Українсько-ЛмсркканськнО 

Допомоговнй Комітет: 

Роман І. Смук, 
директор на 'Azx.. Европу. 
-



Футорн, пов. Любачів, від Ко
поть Володимира. 
• 14167. Срібна Доміцслі і Тек

лі з села Заставної, Буковина, 
від Корчмарнк Богдана. 

14168. Односельчан, з Руди! 
Сілецької і з села Взетіи Русь-| 
кої, пов,. Камянка (?трумилова,І 
від Ґлодзінський Осипа,' 

14169. Плескун Наталії, з с. 
Волощина, пов. Підгаиці, ВІД 
Червінський Михайла. 

14170. Курчак Марії, з села! 
Петрнлова, пов. Товмач, від! 
Забитовськнй Івана. 

14171. Турчин Василя з села 
Стинава Нижча, від Турчин 
Юстннн. 

14172. Мостан Івана з села 
Розвах, пов. Золочів, від Сс-
сун Володимира. 

14173. Лаврик Софії з села 
Ново-Сілка, пов. Камінта Сру-
мнлова, від Бира Катерини. 

14174. Демчук Парані, з села І 
Хлівчан, пов. Рава Руська, від 
Демчук Анни. 

14175. Сливяк Назара, Папін-
ко Теодора, з села Іскань, пов. 
Перемишль, від Папінко Івана. 

14176. До таборових управ 
на скитальщині, від відділу 
розшуків при ЗУАДКомітеті, 
просимо: повідоміть по табо
рах, що за Горбаль Іваном і 
Петром з села Зел їв, пов. Го
родок, коло Львоа, пошукує 
брат з Америки, Горбаль Дми
тро. 

14177. Петричук Елісавети, 
від Слнтук Івана. 

14178. Манчак Федора з села 
Стільско, пов. Жидачів, від 
Сухоровська Марії. 

14179. Цукровськнн Харчіс, 
від Кіча Миколи. 

14180. Дорошенко (Кочубей) 
Алсксандрн Якнмівної, повіт 
Лохвицького, Полтава, в і д 
Шнгадло-Дорошенко Раїси. 

14181. Ручка Лідвіики і Ба-
сько, Колочак Анєльки, Юсь-
ка, Стефки і Грицька, з села 
Кільчиці, пов. Самбір, від Руч
ка Юрка. 

14182. Бокій Иосифа, Віт 
Анни, з села Ведронка, пов.-j 

Н І 83. Гокар Дмитра, з села 
Білича Горішнього, пов. Сам
бір, від Волошин Дмитра. 

14184. Гайдук Гриця, Дацко 
Теодора і Миколи, з села Мо
настиря, пов. Сянік, від Псле-
хович Антона. 

14185. Козачок Анастазії і 
Теклі з села Ілавча, від Грабар 
Володимира, нНіродж. в селі 
Сороцко. пов. Скалат. 

141X6. Шевчук Катерини, На-
зарнк Романа, Заврук Иосн-
фа, від Шевчук Сестри. 

14187. До краянів, з села 
Трибоківці (околиці Львова), 
від студ. теології Шевчук Ми
хайла. Просить о афідсвіт. 

14188. Задорожна Параньки, 
Ярнмншп Анни, (обі з дому 
Велнчко), з села Букачівні, п. 
Рогатин, від Саміла Дмитра. 

14189. Карпінська Анни (з 
дому Гавднш), з села Опір, п. 
Стрий, від її сестри-сина: Ща-
диЙ Івана. 

14190. Кульгавець Юстини і 
Анни. від Савчак Стсфана с. 
Андрія, з села Борославка, и. 
Добромиль. 

14191. До батька та одно
сельчан з Нової Скваряви, п. 
Жовква, від Кузьмнн Степана. 

14192. Профета Павла з с. 
Лагодів, пов. Пермишляни, 
Кравець Миколи (правдоподіб
но виїхав до Америки в 1946 
p.), від Бнрлях Теклі ( з дому 
Кравець). 

14193. Беднарчик Миколи з 
села- Корстянки, Коросно, Лсм-
ківіцнна, та шкільного това
риша, Лсвандовський Володи
мира., від Карпяк Богдана. 

14194. Жук Александра, Мо-
чарськнй Василя, Савчак Івана, 
Цепінь Миколи і Чуркевича, 
всі з села Старяви, пов. Доб-
ромиль, від Савчак Стсфана. 

14195. Гайда Катерини з с. 
Кутківці, пов. Тернопіль, від 
Гайда Михайла. 

14196. Прокпчук Лукіяна, з 
села Тлумнчнк, пов. Коломия, 
від Прокопчук Парані. 

14197. Знайомих з пов. Руд-1 
ки й села Добрян, пов. Горо
док Ягайлонський, від Чаліян' 
Григорія. 

14198. Шарко Михайла і А-
настязм" (замуж. Кушля), з с 

Девятнр, від Марко^-Шарко Co- , 
фії. 

14199. Назарович Петра і 
Михайла, з села Стінка, пов. , 
Золочів, від Назаревйч Мико
ли. 

14200. Цимоа.иста Анастазії 
(замуж* Горбатий), .з с. Бов
тів , пов. Рогатий, від Барди-
гула Стсфана. 

14201. Різник Миколи і Іль- , 
ка, з села Гарбузова, пов. Збо
рів, від Різник Марії. і 

14202. Леочко Михайла, з с. 
Межигірці. коло Галича, в і д ; 
Кернякевич - Ільницька Ольги, і 
д. Віктора зі Станіславова. 

14203. о. Кришпннррича Ге- \ 
оргія з Волиня, пошукує Кри- і 
шпиновнчі Серафим. 

14204. БідінськиЙ йоснфа, з і 
села Сокирниць, пов. Новий • 
Самбір, від Пайкош Михайла. 

14205. Іванчишин Олекси, з і 
села Манаєва, пов. Тарнопіль, j 
від Глинська Анастазії (з дому 
Тростянецька). 

14206. Терйавськнй Василя, 
з села Турнлиське, пов. Сянок, 
від Головатий Марії д. Ми
коли, з села Репедь. 

14207. Лемешко Данила, з 
села Халипя, Київщина, від Бі-
лик Леоніда, сиц Лемешко Ок
сани. 

14208. Домашкевич Гавриїла 
з села Турово, Біло-РуСь, від 
Мотох Миколи. 

14209. Жуковська Розалії (з 
дому Голинська) з міста Тись-
менння, пов. Станіславів, від , 
Безручка Івана. 

14210. Лешко Івана, вуйка, з 
села Бушкович, пов. Пере
мишль, Чубатий Володимира 
з Тернополя, Опалинский Сте
пана, з села Бушкович, від д-р 
Хонас Степана. 

14211. Дмитрів Мартина з с. 
Дуброва, пов. Долина, від 
Дмитрів Михайла. 

14212. Цоглів Розалії, зі 
Сколього і її брата Володи
мира, від Цогла Володимира. 

14213. Скуба Василя, зі Ста
рого Села, пов. Любачів, ВІД 
Скуба Петра. 
її т щ Ііиіі іц> і а ц.аадіну. л . 
і ~.jR£R: ВейГМиколи, Дмтрух 
! Михайла, Сич Анни, з села Ли* 
І повець, від Бень Івана. 

14215. Вийде замуж за стр. 
і мушину, який би перебрав зі 
іскитальщинн молоду, пристій-
ну вдову, від А. Петришин. 

14216—Сабо Осипа і його 
жени з дому Карбованець, з 
села Невнцьке, Ужгород, За-

1 карп. Україна, від Карбованець 
Михайла. 

14217. Даниляка скрнйка, від 
Даниляк Василя, с. Івана з села 

; Бабина, пов. Самбір. 
і 14218. Дяко-учнтеля, який 
j перебував в Шамокин і перс-
| пнеувався з отц.-свящ. Німим 
Василем, парох. зі Скоморох 
Старих, пов. Рогатин, від Дзе-
дзик Василя. 

13219. Гірнйй Івана, з села 
Супронівки, біля Підволочиск, 
від Ззгрсбсльний Михайла. 

14220. Буртин Анни, з села 
Курники, пов, Збараж, від Стс-
цюк Михайла, с. Иараскевії. 

14221. Рідних і знайомих, з 
села Бернадівка. пов. Теребов-
ля, від Шпуляк Леона. 

14222. Гал айда Михайла, Ко-
рій Стсфана, з села Барвінок, 
пов. Кросно, від Гал айда (Га
ла йд а) Миколи. 

14223. Повх Андрія, з села 
Печеніжан, пов. Коломия, від 
Повх, Івана. і 

14224. Ющйшин Франка, з 
села Новосілкн-Ліски, повіт 
Львів, від Петрів Григорія. 

14225. Інжйніра Сарай Івана, 
з Київщини, Вел. Україна, Кос-
тирка Івана,, походить З Га
личини, а також кревних і 
знакомих: з родин Шаранів, з 
села Роздолу, пов. Жидачів, 
від Шаран Івана, з Роздолу, 
від 1924 р. замешкав в Деля-
тнні, пов. Надвірна. 

14256.а). Односельчан, з с. 
Всрбовець, пов. Косів, від Ду-
бай Петра с. Семена. 

14256.6). Яростовска Марії, 
: від Жнвко Михайло, з села 
Смільниця, пов. Добромиль. 

14257. Рідних: Ґелія Марії (з 
і дому Воробець), Воробець 
Яцка, з села Залужжа, повіт 

' Рогатин, від Верхола Марти 
І дочки Марії. 

14258. Кушнік Анни, з села 
Роботичі, пов. Добромиль, 

донька Петра Мельничука, від 
Фарботннк .Михайла. 

14259. Турчннский Василя і 
Анни, від Турчинськнй Михай
ла, з села Дворець, пов. Мости 
Великі. 

14260. Шумейко Федора, з с. 
Вільхінкн, пов. Калуш, від Ку
чер Ольги і Шумейко Ссмка. 

14261. Манорик Нестора, з 
села Дерехів, пов. Теребовля, 
від Павліцкий Владика, син 
Стаха. 

14262. Ґуль Михайла, з села 
Водя-Чесанів, пов. Любачів, 
від Тарнавська Марії. 

14263. Філіп Катерини і Ан
іж, з села Довге, пов. Дрого
бич, від Боднар Теодора. 

14264. Лиснганич Петра, з с. 
Скородин, пов. Сянок, від сес
три Лиснганич Катерини. 

14265. Вамбукат Михайла, 
Федорович' Василя, Харчук Ан
ни, Камінський Осипа і Бере
зовим, з села Сосова, п. Золо
чів, Від Филипович Александ-, 
ра. 

14266. Комаринський Степа
на, з села Підлисся, пов. Зо- ( 
лочів, від Литвин Онуфрія і 
Крокіс Стефанії. 

14267. Стойкевич Ю с т и нн 
(проживали в Бруклині), від 
сестри Леневич Анни. 

14268. Боринюк Захарія, с. 
Пацька, з села Тисьмениці, пов. 
Товмач, від Мадурович Юлії. 

14269. Кревних, з села Мо-
настирець, пов. Ліско, від Мас
люк Данила, с. Теодора і Ан
ни з роду Боднар. 

14270. Гринчишин (Грннци-
шин) Івана, з села Воробачни, І 
пов. Рава Руська, від Грннцн-
шин Петра. 

14271. Цнмбалістий Івана і 
Анастазії, з села Пуків, пов.; 
Рогатин, від Рошкевич Теодо-J 
ра. 

14272. Лойко Семена, Шей-
ко Дмитра, Кривіцький Івана, 
з села Білннок, пов. Дроги-
*шн-Поліссє, від Кондерешко 
Ольги. 

14273. Щлов^н Василя, з .с. 
Залужа, пов. Рогатин, від Бі-
лову*. Михайла; с. Стефана. 

Т4274. Бащак Фені, з села 
Чорна, пов. Ліско, від Феди-
шин Франка і Марії. , 

14275. дутчак Параски, Вер-
кановска Антонії (перебували 
в Станіславові), Бойчук Пела-
гії, з села Терновці Лісної, п. 
Надвірна, Попізяк Івана з села 
Лнсець, пов. Станіславів, від 
Томин Михайла і його жени. 

14276. Баран Юрка, з села 
їшчкова, нов. Підгаиці, від Ба
ран Івана, с. Микити. 

14277. Супек) Михайла, з с. 
Серннки Середні, повіт Бурш
тин, від Різник Миколи. 

14278. Бакаловіч Юлії, Пара-
| пії і Марії, з села Мале Перед-
Імістя, пов. Яворів, від Шевчук 
Марії і Стсфана. 

14279. Дирда Івана, стрийка, 
з села Голгоче, пов. Бережа
ни, від Дирда Фрознин і Ан
дрія, діти Миколи і Ірини. 

14280. Паиамаренко І в а н а , 
(перебуває у Филаделфії), від 
Онуфришин Михайла. 

14281. Терлецку. з дому, (се
стру Антошка, Зосі і Ризі), з 
села Заброди, пов. Ліско, від 
Індра Густава і Лідії. 

14282. Процак Володимира, 
рідних та знайомих, з села Сі-
ракість, Иов. Перемишль, від 
Федорович , Александра. 

і 14283. Янків Мрії, Задорож-
ного Иосифа, з села Добрянн-
чі, пов. Перемишляни, від Ло-
Зкнськйн Івана. 

14284! Ворк Марії (з . дому), 
з со.та ВолшиїїЦі, пов. Підгаи
ці,': від Осадця Івана. 

142285. ІІгНІГПОк Володимира, 
Ігнвтія і Анйу, Кбхарчука Ев-
докима, від Коро.іьчук Анаста
зії (по мужу Мартннюк), з мі
сточка Дивин, Граденської губ. 

14286. Бсґус. вуйка і братів: 
від Тризуб Mapjii" д. Петра. 

14287. Василів Григорія, Я-
цншнн Івана, Король Ілько, 
Ивасютяк Миколи і Явдохи, 
всі з с. Угринова Середного, 
пов. Калуш, від Василів Ми
хайла. 

14288. Водовіс П а р а скевії 
(замуж. Волицка), з села До-
брополе, пов. Бучач, від Внт-
впцький Івана. 

14289. Суняк Володимира, 
від Воробець Миколи. 

14290. Кікта Валерію, з села 
Костарівці, пов. Сянік, (замуж. 
бльпінска), від Кікта Иосифа. 

14291. Сапіга Бориса, з Ни-
говищ, від крев. Лсйбуковий 
Станіслава, с. Поснфа, з села 
Горінич. 

14292. Мелинка Івана, з села 
Рогізиа, Буковина, від Король 
Николая. 

14293. Тутка Семена, Марії і 
Анни, з села Рсгстів, нов. Гор
лиця, від Тутка Івана. 

14294. Сагап Володимира і 
Стефана, Конопліцка Магдали-
ни, Кощнк Гслени (з дому во
ни Саган), від Стахів Ольги, 
з села Воля Мазовецка, пов. 
Тернопіль. 

14295. Гайда Івана, с. Петра, 
з села Дубнс, пов. Ярослав, від 
Гайда Петра, с. Ілька. 

14296. Пашко Марії (з дому 
Процько), від Ироцько Івана 
с Михайла, з села Тарнава-
Дольна, пов. wlccbKie. 

, 14297. Ґабрин Франца, з с. 
Горбки, Закарпаття, від Ґаб
рин Федора. 

І 14298. До таборвих управ 
на скитанні, від відділу розшу
ків при ЗУАДКомітет. Проси-' 
мо повідоміть по таборах, що: 
за Німчук Стсфаном, з села 
Остапківці, нон. Коломия, по
шукує з Америки Євчук Дмит
ро. 

14299. Москаль Івана, з села 
Рабий, пов. Ліско, від Зозу-
ляк Петра, с. Фсдуніки. 

14300. Булига Федора, з с. 
Жабокруки, повіт Дубно, від 
Булига Андрія. 

14301.а). Нестор Олени, з с. 
Ославіца, пов. Сянік, від Пс-
рун Анни д. Катерини. 

14301.6). Барбушак Миколи, 
з села Мислива, пов. Калуш, , 
від Кичера Михайла. 

14302. Намісняк Теклі (з до
му Циган), з села Зубннскр, 
пов. Ліско, від Намісняк Федо
ра. 

14303. Сагайдак Федора, з с. 
Котівка, пов. Конячинці, від 
Сагайдак Теодора. о: 

[села Коростенка, цфв. Добро-
Іі миль, від Махник Анни, (за-
• муж. Карпик, д. Івана). 

14305. Ванаш Михайла і I-
- вана, Бурак Анни, від Куцюба 
і Семена. 
-І 14306. Мелемука Ілька, з с. 
. Лагодова, Лазута Василя, (вла-
і,сник рестар.), Кузьма Романа, 
і Василівців Варвари, від Нич 
ІАгафії, (ика'була в Ню Йор-

і 'ку). 
• ! 14307. Ференц Василя і Пст-
} рунелі, з села Пстрнч, пов. 

.Золочів, від Длугош Станісла-
- ва. 

14308. Даниляк Юрка, з села 
-;Хлопчині, пов. Рудки, Заторо-
-'внч Софії і Анни, з міста Руд-
с ки, від Дубинюк Анни (з до-
|му Даниляк). 

, 14.309. Короус Михайла, з с. 
- Іванивспь, пов. Коломия, від 
-ІТоррус Івана. 

14310. Лабаж Івана і його 
,'ридипи, від Даннлнк Степана, 
її сина Івана, з Ужгорода, Карп. 
'Україна. 

-І 14311. Шквиру Олени, з села 
я'Товсте, нов. Тернопіль, від 
і Вейко Л^акснма, з села Ка-

лагарівка. 
143ІІ?. Земляків, т о походять 

- | з Войнилова, пов. Калуш, як 
і рівнож з Сяніччинн на Лем-
Іківщині, які перебувають в А-

- мернці. Від судді, який пра-
- цював для Лемківщннн та укр. 
-народу, просить о афідевіт, I-
| ваи Бе.ісіі, суддя. 

,' 14313. Музика Теодора, від 
-Музика Александра, з села За-

бірю, нов. Рава Руська. 
14314. Дутка Андрія і Евн, 

- з села Чнстопад, пов. Зборів, 
- від Дерех Стефана. 

14315. Рідних і знайомих з 
. села Немирів, пов. Рава Русь-
: ка, від Каліцінський Василя. 

14316. Псршхайло Юліяна, 
• брата, Кошалкр Вікентія, вуй-
, ка і ного родини, оба з міста 
, Городок. Поділя, Вел. Україна, 
, від Асауляк-Першхайло Юлія. 

14317. Шмайда Петра і Дми
тра і Фсцюра Павла, з села 

і Прислуп, пов. Горлиця, від 
• Шмайда Міслава. 

14318. Козак Осипа, Бурш-
тнський Маріяна, з села Гри-

, малова, пов. Скалат, від Бурш-
тннськин Иосифа. 

14319. Лібрик Карла, з села 
Палагіме, пов. Товман, і Пісак 
Петра, від Лібрик Миколи. 

1432^0. пастушка Д м и т р а , 
Петра і Анну, з села Фільрар-
чн, пов. Золочів, від Купчик 
Петра. 

14321. Щук Михайла, з села 
Жоготина, пов. Перемишль, від 
Хама Петра. 

14322. Пацула Ярослава, с. 
Павла, з села Жьгатин, пов. 
Перемишль, від Хама Петра.. 

14323. Попадюк Марії, з до
му Тійотровска (націон. поль
ської); з Міста Долини, від Ан-! 
трновнч Миколая._ 

14324. бдиосельчана,, Петри
шин . Михайла, з села Стрява, 
пов. Добромиль, -гарещту з 
того села, від Даньча^ Михай
ла. 

14325. Шалева Петра, з сіла 
Адамївка, пов. Ярослав, від 
Шарала Дмитра. 

14326. Плаксій Марії, з села 
Семаковець, пов. Городенка, 
від-блексюк Пртр*; 

1432іа>. Могилівськнй Ан
дрія, "з Явтушкова, МбгИлівсь-
ка ґубернн, /від брата Моги-
лівськйй Петра. . 

14327.6). Мінкович Івана, з 
Лібохори, пов. Турка, від Са-
нат Александра. 

14328. Бабяк Михайла, сина 
Костя, з села Стрібенці, пов. 
Перемишль, від Мулик Івана. 

14329. Крйвецький, стрийка, 
з села Яблойовичі, пов. Бере* 
зів, Бараник Василя, та одно* 
сельчан, від Крйвецький Оси
па. 

14330. Родина Бобсрськнх: 
Кметик Миколи, від Кметик 
Семена. 

1433k Мицак Миколи з села 
Лолушанка ЛехнеВа, пов. Тур
ка, від Мицак Миколи і Кме
тик Семена. 

14332. Рогач Василя, Томан 
Василя, від Вогач Анни, з села 
Ростоки, йов. Ліско. 

14333. Маслюк Ілька і його 
рідні, з села 45Йшойа, Иов. ПіД-
гайціг від Виноградник МихаЙ* 
ш ' \ , " • : " ' ' . / . , . ! ” • !"•' 

14334. Мітеневич' Антосй, 
Тараса Антона, від Меленевич 
Анни, з села Йадіїв, пой. Йо-
лйна. 

14335. Бубняка з Максимів-
ки, пов. Долина, і односельчан 
з села ГруЩки, пов. Товмач, 
від Гуменюк Михайла. 

14336. Яструб Теклі, з села 
Сільця, пов. Сокаль, від доч
ки Софії, з села Колішкова, 
Бавановска Катерини. 

14337. Попович Михайла і 
Марії, тітии, з села. Комарно, 
пов. Рудки, від Гаврнщ Петра. 

14338. Луків Володимира, з 
села Пснківці, пов. Збараж, і 
тітки Рущяк Сафарнни, ХсміЙ 
Григорія. 

14339. Лучка Анни (здому. 
замуж. Делятин)і Від Флнс 0« 
сина. 

14340. Чет Миколи і Агафії, 
з села Тростянець, пов. Зо
лочів, від Наливайко Григорія, 
с. Миколи і Катерини. 

14341. Кривицький Григорія 
і його жену Параскевію, з с. 
Чижів, пов. Золочів, від Кузь 
Михайла. , 

14342. Мекіш Розалії, з села 
Винова, пов. Підгаиці, від Да-

' нилншин Івайа. 
14343. Дядьо Михайла, та 

односельчан, з села Иббіч, if. 
Золочів, і з іела Тисьмениці, 
пов. Станіславів, від Пагііров-
ський" Миколи і й і го жйїи В-
мілі (здому СекрЄта<), д. Гри
горія. . * •" ' 

14344. Бйоцерко^йч Григо
рія, з села Будинки,. Шикула 
Филипа, з селА ІТеобводи, лов. 
Сокаль, від ; БЧлбцерковиий 
Григорія, с. Юстинй. 

14345. БезручкиА Івана, бать
ка, з села Борове, пов. Жовк
ва, від Безручка Марії, (замуж. 
Колодій). і 

14346. Хоркавий Янка, від 
Назаревйч Михайла, з села Че-
ремошні, пов. Золочів. 

14347. Молода вдова, укра
їнка 24 роки, залуч. фотогра
фія, походить з Вел. України, 
міста Києва, має середну осві
ту, просить забрати її до А-
мерики через вислання афіде-
віту. Долія Котенко (по муж. 
Вншневска). 

14348.а). Троян Юрія, Пуд-

• 

лик Андрія, Лубнс-Дннів, від 
Троян Онуфрія. 

14348.6). Кревних і знако-І 
мнх, від Федорович Александ
ра (сина бувш. священика А-
дама в Бахові). 

14348.В). Вольшуків, Ястрем-і 
ських тз| Гнатківськнх, з Тись-' 
мениці, пов. Товмач, від Лс-j 
внцький Володимира. 

14349. Кревних і знакомих, з 
околиць Товмача, Станіславів,! 
від Атаманюк иосифа і Тео-
дозія. 

14350. Кінаш Гриця, з села, 
ІКошляки, пов. ЗбЦраж, і його^ 
жінки (здому Сікора), як рів 
нож Лотоцькйй Івана, від Хам. 
Юлії (замуж. Самбірська). 

14351. Родина з Америки,! 
пошукують свою кревну Грнн-
чук Катерини, яка перебувала' 
в Австрії, Зальцбургу. Проси-j 
мо таборових управ прогрлЬ-
сити по таборах. 

14352. Данилюк Клнма, з c.j 
Биківці, пов. Кремянець, ВІД; 
Фанюк Миколи, с. Григорія. 

14353. По.тю Антик, з Руско-| 
го Села, пов. Перемишль, від1 

сестр. Пристач Катерини доч.' 
Андрія і Марії. 

14354. Савицька Марії (за-* 
муж. Колодій), з села Шешо-
ровичі, пов. Мостиска, від Са-
вицький Романа, с. Романа. 

14355. Онишук Федора і Тек
лі, з села Касперовець, пов. 
Заліщики, від Мазепа Петра. 

14356. Мнськів Дмитра, з с. 
Рай, повіт Бережани, та одно-
сельчано, від Мнськів Остапа. 

14357. Синів Івана, від Синів 
Анни, (замуж Волчанська), 
Волчанськнй Гриця, від Вол-
чанський Михайла, всі з села 
Волче, пов. Турка. 

14358. Бачинський Івана і 
Николая. с. Антона. Швагро- •' 
вих: Марії і Иараскевії (здому 
Онуцьких), з села Серафинці, 
пов. Городенка, від Бачинсь
кий Сельвестра, с. Юрія. 

14359. Рідних і знакомих з}' 
повіту Броди: від о. Степана і 
Клепарчук, Турчин Стефана, з! 

}| Щ'*ШШ, 1 lelpa.' і О,ЬіЩ','. 
, Пелагію Старінйак,' від сестр.' 
І жени о. пароха, Марії Клспар-
- чук. 

14360. Павич Івана, з села 
• Цінева, пов. Долина, від Ха-
і баль Евгена. 
, 14361. Добрянський Михай

ла, з села Монастирець, пов. 
» Рудки, Якимця Михайла, з с. 
- Татаринн, від Добранська Ка-
, герини д. Григорія і Марії. 

14362. Кравчишиц Стефана, 
і з села Ваньковнчі, пов. Сам-
, бір, Шийку Михайла, з села 
. Хлопчині, пов. Рудки, від Ках-
І ній Магдалини, д. Ант. Шийка, 
і 14363. Псрепнлння Гаврила і 
\ Дмитра, з села Дарсїв, иоь. 

Сторожннсць, Буковина, ВІД 
. Ннтолоціна Емілії. 

14364. Петруха Михайла, з 
села Чсрчев, пов. Яворів, від 

, Драфяк Михайла. 
14365. Левандовський Мак

сима, 3 села Ковтів. пов. 30-
лочів, від Лсвандовський Іва-

^ на, с. Грннька. 
14366. Сподарнк Миколи, з 

• села Воля Мозовсцька, пов. 
Тернопіль, Афінович Петра та 

j його братів, з села Людвиків-
. ка, від Стахів Павла. 

14367. Меронюк Рузі, д. Ио
сифа, з села Заболотівці, иов. 
Жидачів, від Меронюк Стефа
нії. 

• 14368. Еверницький Івана, з 
села Студенне, пов. Ліско, від 
ЕверниЦький Миколи. 

14369. Косарнч Мнколая і 
Федора і тітку, з села Чорное, 
пов. Ліско, від Косарнч Евн. 

1 14370.а). Величко Степана, 
• син Теодора і Анни, з Коломиї, 

від брата Величко Володими
ра. 

14370.6). Ві.іьде, інжинір, з 
' Польщі, Вільне, від інж. Лішев 
• Володимира. 

14370.В). Тскаглюк Анни, (з 
і дому Мацюра), від Грнгоро-
- вич Лени, Лізн і Чубатий Ро

мана. 
14371. Бобик Иосифа і Іва-

- на, (жили у Филаделфії)/ від 
, Лучин Володимира. 

14372. Слабка Миколи, Івана 
- і Анни (замуж. Гокса), з села 
• Палонної. Гвозда Анни (Білас) 
. з Мархова, Яцила Теодора, з 

Височав, всі з пов. Сянік, від 
- Гвозда Анастазії. 

АДРЕСИ УСТАНОЙ, 
які займаються спровадженням 

{мігрантів з Европи до 
Америки;' 

1. THE CATHOLIC СОММГГГВВ 
FOR REFUGEES. 

165 W. 14th St., New York 11, N. Y. 
2. UNITED SERVICE FOR NEW 

AMERICANS, 
15 P«rk Row, New York 7, N. Y. 
3. HIAS, 

425 Uf«y«tte St., New York 3, N,Y. 
4. AMERICAN FRIENDS SERVICE 

COMMITTEE, ,' 
20 South St., Philadelphia 7, P*. 
5. CANADIAN LOCATION SERVICE, 

4221 Esplanade Aveou*, 
Montreal, ГлпаЛл, і 

З повижче згаданих, установа 
під ч. 1 — займається католи
ками; під ч. 2 — протестанта
ми її православними; під Я. З 
- - жидами; під ч. 4 — ближче 
неозначеними особами. 

Адреса організації „КЕР" —• 
CARE — яка висилає на замов
лення харчові пакунки, так 
звані „десять в одному" ($10 
за пакунок) є слідуюча: . 

С A R Е 
БО Broad Street, New York, N. Y» 

im m i a/iii 

По ваших ділах нас судн- | 
тимуть ваші діти. Ви зво* | 

; бите велике і благородне | 
і: діло, висилаючи н е г а й н о\ 
: свою жертву на допомого-і 

:| вий фонд З.У.А.Д.Комітету.| 
. і . і * Пі І П і Ні 

14373. Руднянин Степана, з 
села Вібча, пов. Ярослав, ВІД 
брата Руднянин Івана, с. Васй« 
ля. 

14374. Бошсвицький Дмит
ра, з села Криве, пов. Ліско, 
та Мастило Катерини, від Ле-
в'йта Степана, с. Григорія. 

14375. Дзумай.то - Татарчук 
Анни і Евгенії/ з села Литви
нів, иов. Підгаиці, від Надоль-
ськиП Петра. ,'. 

14376. Сухарик Анни, тіткН, 
від Кузьняк Осина. • 

14377. Чернюк Федори^ тіт
ки і чернюк Федора} Мороздв-
ський Трохима, з села Гардс* 
тов, пов. Рівне, .Волинь, ВІД 
Сілеіікі Василя. • 

іоколиць”Белза),' з-^села- Хяів» 
• чани, від дочки її брата Мііа-
ла, (замуж. Камінска Анна.). . 

14379. Кревних і знайомив, 
просить відозватися, від rtpo-
фесора Деннсівський Дмитра.; 

14380. Петряжник Михайдр, 
с. Максима і Пазі ПетряжНиК, 
від Петряжник Миколи, з села 
Горянка, пов. Ліско. 

14381. Лявір Тимка, з села 
Терка, Теличку Івана, з села 
Горянка, иов. Ліско, від Пет
ряжник Олекси. . j 

14382. Судя Ami і Анастазії, 
Вархов Лини, вІя,”Ванат Пела-
гії. з села Барвінок, пов. Крос
но. 

14383. Касприк Івана, з села 
Брнжави, нов. Добромиль, від 
ЛешкІв Дмитра, С. Марії. 

14384. До редакційних управ 
та друкарських підприємств 
Америки й Канади. Від дру* 
кара 2U літ. практики, як що 
бажають робітника. Чайківсь-
кий Осип. 

14385. Ґогіль Дмитра, з села 
Дубні, нов. Ланц>т,-від Коваль 
Александра, с. Анни. 

1438G. Ьуяповський Павла, з 
! Борщівщини, від Буяновська 
! Розалії. 

14387. Мнкитюк Василя, від 
'Мнкитюк Анни, з села Молоть;-
Ікова. пов. Надвірна. 

14388. Лнсенка Василя, з с. 
іТоиорівці, иов. Черннвці, Бу-
іковина, від Наталек. Танасія. 

14389. Куцей Івана, від Ьа"« 
'ран Теодора. •'• 

14390. Ткачук Павла, з, села 
•Мігович, пов. СтЬрОжйнеіМ?. 
Буковина, від брата •ТкаЧук-І-' 
вана. 

14391. Гузіч Лаврима, з села 
Городища, пов. Столін, від Бик 
Івана, с. Василя. 

11392. Ткачук Юриа, з села 
і Стецівкн, Коломия, п. Снятин, 
І від дочки Елепн Ткачук, Буж-
Ідиган Ольги. 

14393. Ольхова Дгафія (зДо-
іму Чайка), тітка, від Беднарук 
j Катерини. 

14394. Д-р Чандор (TSCHAN-
р о я ) , від Самусь Миколая. 

Голоситись на адресу: 
United Ukrainian American 

Relief Committee 
P . U. Bo* l f tk 

Philadelphia $, Pa. 


