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СЕКРЕТАР ОБОРОНИ РЕДУКУЄ 
ДАЛЬШИХ 21 КОМІСІЙ 

Вашингтон, 19. квітня. — На доручення спеціяльного шта-
бу, очолюваного генералом Джозефом Т. МекНарі, секретар 
оборони Луїс Джансон зредукував дальших 21 рад і комісій 
в красвій військовій Установі, Джансон оправдує ліквідацію 
тим, що комісії були „непрн-f" 
датні, бо деяькі вже покінчили 
своє завдання, а інші тільки 
повторюють Працю, виконува-
ну вже давніше існуючими а-
генціями". Між скасованими 
комісіями в одна, яка ніколи 
не ввійшла в життя, а яка ма-
ла за завдання довести до 
більшої консолідації сил. 

Секретар Джансон відбув 
півгодинну конференцію з пре-
зндентом Труманом. Поінфор-
мовані люди твердять, що 
предметом розмови було на-
значення нового секретаря вій-
нйбща місце Кенета К. Рояла, 
якого резиґнація вже внесена, 
а ще не оприлюднена. 

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ 
БИЛ ПРОБЌА. 

Серед невибагливих церемо-
ній у Білому Домі президент 
Труман підписав законопро-
єкт в справі виасигнування 
$5,430,000,000 для Адміністра-
ції Економічної Кооперації на 
дальшу працю П ля ну Марша-
ла при піддвигненні Европн. 
Ця сума має вистачити евро-
пейськнм країнам на вайблнж-
чих 15 місяців для економіч-
воготюствя†Щ^і ) ^ ^ - в ^ 
ги. Закн їсонгр^постара'вться 
за фонди для виплати, Рекон-
строкшен Файяенс Корпорей-
шен виплатить на цю ціль 
тимчасово більйон долярів. 

ПРЕЗИДЕНТ ВЗИВАЄ КУ-
ПУВАТИ ЩАДНИЦІ 

БОНДИ. 
Президент Труман виголо-

сив но радіо промову до насе-
лення, щоб воно купувало 
щадничі бонди і в такий спо-
сіб причинявся до забезпеки 
Америки. Крім того бонди є 
найпевнішою льокацією капі-
талу, твердив Труман. 

Президеи виголосив промо-
ву під час обіду в готелі Стат-
лер, ўладженім для вшануван-
ня членів дорадчого комітету, 
який має на цілі продати бон-
дів вартості! понад більйон до-
лярів. 

КОМУНІСТИ ПОЧАЛИ ШПИ-
ГУНСТВО ПШЧАС ПАКТУ 

З ПТЛЕРОМ. 
Ню" Иорк. — Комуністи, які 

працювали у, підприємстві Се-
ланіс Корпорейшен оф Амері-
ка в Комберленд, у стейті 
Мериленд, дістали наказ від 
свого проводу, щоб вимірити 
кожну стопу підлоги, пригля-
нутися всім уладженням й бу-
дові фабрики, та включаючи 
всі двері і виходи, зладити 
точні описи, мали й передати 
їх урядовцям Комуністичної 
партії. Це було в 1940 p., от-
же тоді, коли, Гітлср мав до-
говір зі Сталіном. Це виявив 
свідок на процесі проти 11 про-
відних комуністів, обвннуваче-
них в навчанні, які насильно 

ПОМЕР ОСНОВИНЌ ЖИДІВ-
СЬЌОГО КОНГРЕСУ АМЕ-

РИКИ, Д-Р ВАНС. 
Ню Иорк. — Д-р Стівен С. 

Вайс, загально звісний стар-
ший рабін Вільної Синаґоґн, 
помер у 75 році життя після 
операції шлунка. Він був сн-
ном імігранта з Будапешту, 
теж рабіна і приїхав в Амери-
ку малим хлопцем. В Америці 
був одним з провідних жидДв-
ських сіоністичннх патріотів і 
відзначався незалежним спо-
собом думання. Брав теж у-
часть в загальнім житті міста 
Ню Йорќу. Він помагав орга-
нізувати Американський Жи-
дівськнй Комітет і став його 
головою перед 32 роками, піс-
ля зорганізування Світового 
Жидівського Конгресу був йо-
го головою до КІНЦЯ життя. 
При кінці життя став совєто-
філом і в тому напрямку впли-
вав на Жидівський Конгрес. 
Після першої світової війни 
був заінтересований україн-
ською справою і з ним відбу-
вав конференції тодішній 
представник місії Західно-У-
країнської Народної Респубдн-

С^"гїе^ськиа^ 

ДОМАГАЄТЬСЯ СТАРЕЧОЇ 
ПЕНСІЇ ДЛЯ КОЖНОГО 

ПО 65 РОЩ. 
Вашингтон. — Губернатор 

Алабамиг Джеймс Е. Фолсом, 
у своїм свідоцтві в комісії спо-
собів і засобів палати репре-
зентантів, вийшов з предяв-
ленням, щоб кожному грома-
дянинові висилати чек з пен-
сією по скінченім 65 році жит-
тя. Це можна зробити, коли 
буде заведений загальний по-
даток на цю ціль. Фолсом ви-
словнв свої думки підчас скла-
дання свідоцтва для пошнрен-
ня суспільного забезпечення. 
Першим свідком в цій справі 
був Маріон Б. Фолсом з Ро-
честер, Н. И., який не має ні-
якого споріднення з губ. Фол-
соном. Він домагався поши-
рення суспільного убезпечен-
ня на групи, досі ним не обня-
ті. 

ЗА ВІДЛ0ЖЕННЯ ПОСТАЧАННЯ 
ЗБРОЇ ДЛЯ ЕВРОПИ 

Вашингтон, 19 квітня. — Сенатор Там Коналі, предсідник 
комісії закордонних справ, заявляє, що оприлюднення про-
грами постачати зброю для європейських країн повинно бути 
відлежене до часу, доки сенат не зробить поступу в дискусії 
над ратифікацією Північно-^ "" " і 
Атлантійського О б о ронного 
Договору. Р є с п у б лнканські 
провідні сенатори, Роберт А. 
Тефт і Артур Г. Ванденберг, 
зажадали ширших інформацій 
про розміри допомоги на о-
зброєння Европи. 

У четвер має відбутися тай-
не засідання комісії закордон-
них відносин, на якому секре-
тар стейту Дін Ачесон виявить 
подробиці програми озброєн-
ня Европи для посилення Пів-
нічно-Атлантійського Догово-
РУ-

ФИЛАДЕЛФПЛСЬКА ПАРАДА 
ЛОЯЛЬНОСТИ НА 30 КВІТНЯ 

ПРИ СП1ВУЧАСТИ 
УКРАЇНЦІВ 

Филаделфія. — Український 
Комітет для Американізації ви-
дав зазив до українських то-
вариств і організацій, щоб во-
ни взяли зорганізовану участь 
у Параді в Дні Американіза-
ції в суботу ЗО квітня. Устав-
ка до паради назначена на 
год. 1:30 за літнім, часом, а 
похід почнеться, в год. 2. зпо-
лудня: Місце збірки українсь-

СОВЄТСЬКІ БЛАЗНИ ВИСМ1-
ВАЮТЬ АМЕРИКУ 

Москва, 20 квітня. Тут по-
чався весняний сезон цирко-
вих імпрез, в яких, крім зви-
чайних циркових продукцій 
звірят і людей, ^змобілізова-
но блазнів для вйсмівання за-
хідннх краѓн взагалі, а Злуче-
них Держав Америки зокре-
ма. До таких цнрконнх „жар-
тїв", що ними Кремль робить 
свою „політику" належить, на-
приклад, „продукція", в якій 
блазен заставляє еобак гавка-
ти, вити і скавуліти та вияс-
нюе, що це є „Голос Амери-
ки". 

ЗЇЗ Д НОВИХ ЊПГРАН-
TIB В МЕРШЕНДІ ВЩ-
БУДЕТЬСЯ 15 ТРАВНЯ 

Филаделфія, 19. квітня. — З 
канцелярії ЗУАДКомітету по-
відомляють, що стейтові власті 
з технічних причин рішили від-
ложитн заповіджений свого ча-
су на 24-го квітня перший з'їзд 
нових українських ішгрантів 
стейту Мерілеид в Балтімор. 
З'їзд остаточно відбудеться в 
неділю, дня 15-го травня, в 
Балтимор і в ньому візьме у-
часть губернатор стейту, Мр. 
Лейн. Під час з'їзду нові імі-
гранти врочисто полагоджува-
тимуть формальності з натура-
лізаційними „першими папера-
ми", а ціла імпреза буде пере-
давана по радіо і телевізії. Про-
граму з'їзду укладають стей-
тові власті в порозумінні зі 
ЗУАДКомітетом. 

С0ВЄТИ ЗАПОВІДАЮТЬ ЗАКІН-
ЧЕННЯ БЛІЮКАДИ БЕРЛІНА 
Берлін, 20 квітня. З авторитетних джерел тут повідомлено, 

БРИТАНСЬКИЙ ВОЄННИЙ К0РА-
БЕЛЬ ПІД ОБСТРІЛОМ КИТАЙЦІВ 

ІЬиІ - -

Шанггай, 20. квітня. (АП). —̂  Сьогодні вранці китайська 
артилерія відкрила сильний вогонь на британський воєнний 
корабель „Аметист" на ріці Янґце, що був в дорозі зі Шанґ-
гаю до Нанкінѓу. В. повідомленні сказано, що 150 особова 
залога корабля понесла „важ-" ! 
ќі втрати". Докищо, не вста-
новлено з цілою певністю, чи 
обстріл цего легкого нищиль-
ника походив з комуністнчно-
го чи урядового боку, але 
стверджується, що вій може 
мати далекойдучі наслідки. 
Припускають, що корабель об-
стрілювали комуністи, можли-
во, взявши його за корабель 
своїх китайських противників. 
Атака на цей британський ко-
рабель, що їхав до Нанкінѓу в 
мирних цілях для охорони та 
евакуації британських грома-
дян, наступила власне в хви-
лині, як китайський уряд від-
кииув комуністичні домаган-
ня капітуляції, а пів-мільйо-
нова комуністнчна армія на 
північному березі ріки Янґце 
робить останню підготовку до 
генерального наступу на пів-
денний Китай. Багато урядо-
вих представників та членів 

ІТАЛІЯ ВИД ВИТАЄ НОВИЙ 
ПЛЯН В СПРАВІ КОЛОНІЙ. 

Рим, 20 квітня. Преміср Аль-
чіде де ґаспері повідомив вчо-
ра, що Італія вндвигне пропо-
зипДю нової розв'язки для вста-
новлення адміністративного 
режіму для її колишніх коло-
ній та що цю пропозицію те-
пер розглядають західні днп-
ломати в Генеральній Асам-
блеї ОН. В цьому новому пля-
ні передбачується три-держав-
ну адміністрацію для цілої Лі-
бії. під наглядом Об'єднаних 
Націй і з тим, що Італія у-
правляла б Тріполітанію, Брн-
танія адмініструвала б Кнри-
наїку, а Франція відповідала б 
за Фезан. Окремий комітет 
мав би розглянути можливо-
сті компромісу та протектора-
ту над Ерітреєю, а Сомалії 
були б віддані під опіку Іта-
лії. 

що совєтське військове управліішя Німеччини знову мало за- ^ ПОСпшшо з а л и ш а - І ^ ^ ^ ^ ^ ^ г - ^ " ^ ^ ^ . 
явити т.зв. Німецькій Економічній Комісії своєї зони, що всі Vjgr нанкінґ що збільшує зд. КОНФЕРЕНЦІЯ В СПРАВІ 
між-зональні обмеження транспорту залізницею, водою і авто- ц А ц д напруження та підрн-І С Е Р Е Д З Е М Н 0 М 0 Р С Ь К О Г О 

страдами будуть скасовані в" ' вас ше більше мопаль населен-Г ПАКТУ. 
половині цього року. СовєтнІ ПРЕДСТАВНИК БОЛІВП ПІЧ) ^ ^ ^ Р ^ НаСЄЛЄН { Лондон, 20 квітня. -^Џь 
мали теж натякнути виразно 

ІКИХ Т О в а п н с Т Ш ^ к ^ ^ ^ ^ ^ ^ к і і и 0 ИС ВІДНОСИТЬСЯ І ДО МІ.ЖЗО' 

' і f . ' tf І. і ч і if . еті."ь ' . Х і ѓ в а юл%лчгимжа 

раються теж інші національні 
групи. Українська група вис 
тупить з своєю с л а в н о ю 
Струнною Орхестрою, яка пе-
ред тим візьме участь у про-
грамі 27 квітня в Конвенційній 
Галі в Кемден, Н. Дж. 

Дія сфінансування участи в 
поході скликає Український 
Комітет зібрання товариств у 
вівторок 26 квітня в 7-ій годи-
ні ввечір в Домі Української 
Громади, під ч. 847 при Норт 
Френклин вулиці. На постав-
лення живого образу в параді 
треба зібрати $500, які повин-
ні зложити українські грома-
дяни до 26 квітня. Жертви на 
цю ціль треба посилати на ру-
ки голови комітету, Стефана 
Мусія, в Українськім Домі, 847 
Норт Френклин, Филаделфія. 

ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК 
ДЛЯ БЕИБ РУТА. 

Ню Иорк. У Єнќі Стадіоні 
відкрито у вівторок памятннк 
помершому перед роком пере-
довикові у грі в битий мяч 
(бейзбол), Бейб Рутові. Є це 
бронзова плита, приміщена по-
біч Іншої подібної плити, з на-
писом: „Джордж Г є р м а н 
„Бейб" Рут. 1895-1948. Вели-
кии грач у мяча. Велика лю-
дияа. Великий Американець. 
Справили 19 квітня 1949 р. 
письменнќії гри в бейзбол." 
Памятник відслонила вдова 
Клейр Рут у приявності його 

„БОЖИЙ" 1 „ДІЯВОЛЬСЬ-
КИЯ" БЛЬОКИ 

цевий ‚‚Дейлі Телеграф" по-
п а ж ш і м u l n n r a татгті ІВЩОМЛЯв, ЩО ТУТ.,вйіЄ ВІД ДЄ-

приятелів, товаришів гри в 
скинути американський уряд.. J j " Д посадника міста, Вил-
Імя свідка:Чарлс В. Нікоде-! й е м а 0 Д в а й е Р а ' 
мус. У тому часі він був чле-
ном Комуністичної парти, а 
наказ дістав вДд стейтового ор-
ганізатора, Сема Діиа. Для 
переведення шпигунства поді-
лено комуністів, які працюва-
ли в фабриці і належали до 
відділу 1874 юнії текстильних 
робітників, ца групи по пять 
осіб, а над ними був один „ка-
пітан". Нікодемус був капіта-
вом. Вів був ш комуністичнш 

партії від 1937 до 1946 р. У 
тому часі було в цьому відділі 
коло 40 комуністів. Дистрик-
товнй організатор видавав то-
ді накази кожному комуністо-
ві зладити мали будинку з 
вікнами й дверми. Фабрика 
виробляла важні стратегічні 
матеріяли, а головно штучну 
гуму і матеріяли для світля-
вях цілей та для парашутів. І 

КОРАБЕЛЬ ГЕН. ГААН ПРИ 
ВІЗ ПОНАД 200 УКРАЇНЦІВ 

ДО БОСТОНУ 
З двох кораблів, якими ма-

лн приїхати українські іміг-
ранти до пристані в Бостоні, 
перший приїхав Генерал Гаан 
у вівторок 19 квітня, а після 
нього приїде в четвер кора-
бель „Мерсі" який мав приїха-
ти наперед. Кораблем Генерал 
Гаан приїхало старанням Злу-
ченого Українсько - Американ-
ського Допомогового Коміте-
ту понад сто українців, а 
тільки ж старанням інших ко-
мітстів. головно Католицько-
го. Тому, шо корабель ирнча-
лнв аж пополудні, місцевий 
український Комітет мусів до 
бре працювати, щоб приго-
товитн земляків до виїзду в 
напрямі Ню Порќу, а звідси в 
інші сторони, на 7 ѓод. ввечір. 
До Ню йорќу прибули іміг-
ранти в товаристві секретаря 
ЗУАДК д-ра II. Дубаса, а тут 
зустрінули їх представники 
Українського І Іерсссленчого 
Оссредка тонно в півночі і 
допомогли р о з ' ї ' х а т и с я до 
місць призначення. Деяких 
треба було примістити наніч 
в готелі, бо не було відповід-
них потягів. 

' ліп-Кедьн, яка була замкнена 
від часу проголошення совет 
ської б.тьокади Берліна в черв-
ні минулого року. В самому 
Берліні совєтське управління 
запропонувало посадникові за-
хідних секторів міста, Ернес-
тові Рейтер'ові 100,000 тонн 
картопель в заміну за стальні 
та інші промислові продукти, 
велику недостачу яких відчу-
вається в совєтській зоні. Рой-
тер відкинув пропозицію, за-
являючи, що не зробить Со-
вєтам такої приємиости, щоб 
погодитися на перервання 
проти--бльокади тоді, як со-
вєтська бльокада продовжу-
ється. Теж совєтські сателіти 
— згідно з повідомленням з 
Лондону — мали виразно на-
тякнути на те, що Совєти го-
тові закінчити бльокаду Бер-
ліна. Досі зі совєтського бо-
ку ще не було жадного офі-
ціяльного звернення в цій 
справі до західних союзників. 
Вважається, що це може на-
ступити або через західних 
амбасадорів в Москві, або на 
сесії Об'єднаних Націй. В 
кожному разі, в колах захід-
них союзників ставляться до 
цих інспірованих Совєтами 
„пробих б`альонів" з великим 
недовіряй і застереженнями, 
здаючи собі справу, що за 
тим криється якесь нове со-
ветськс політичне лайдацтво. 
В таких справах зокрема вс-
лику осторожність виявляє а-
мернканський військовий гу-
бернатор, ген. Л. Д. Клей, що 
має з большевнками велику 
практику. Він заявив, що ко-
ли 6 большевики справді собі 
цего бажали, тоді можуть 
почати в цій справі перего-
вори на урядовій базі в Лон-
доні, Гіарижі і Вашингтоні. 

л^т^ь^г^г^.у^^^^і^^^^^А^^^ і якого. W g ^ ^ 
ня. В Полѓѓичному Комітеті) ^ комоіГВЕЛТУ (сокомў дипломйтичному рівні 

вступні розмови в справі підго-
товки нового оборонного Се-

Генеральної Асамблеї ОН вчо- Лондон, 20 квітня. - Сього-
ра продовжувано дискусію в ^ починаються важливі, _ _ 
справі переслідування церкви ^ иредставників пооди- р е д

т
З Є М Й 0 Н 0РС Ь К 0Г0 п^'„Щ? 

і священиків за совєтською 
залізною завісою. Представ-
ннк Болівії твердив, що влас-
не ці переслідування поділили 
світ на два табори, „божесь-
киЙ" і „діявольський". Голос 
забирали теж представники 
інших країн. Представники 
Мадярщини і Болгарії будуть 
п о к л и к а н і зізнавати в цій 
справі. 

НОВА ТРИР1ЧКА М'ЯСОЗА-
ГОТ1ВЛІ В СОВЄТАХ 

Масква, 20 квітня. Спільним 
„указом". Ради міністрів і ком-
партії тут проголошено вчо-
ра нову трирічќў, в якій за-
готівля м'яса, молока, масла 
яєць і т.п. продуктів повинна 
бути збільшена на 50%. „У-
дарникам" у виконанні цього 
пляну обіцяють „ордени Ле-
іна" та інші подібні „нагоро-
ди". Про терор і висилку на 
Сибір тих, шо поважаться не 
віддати ненаситній совєтській 
„державі" останньої краплі 
молока, відриваючи її від ро-
та гол`одних дітей, в „указі" 
не говориться, але це самосо-
бою розуміється. 

пакт. 

, - ‚своїми цілями відповідав би і 
ноких країн британського ко- л ^у 'Зљ -_ж 

„ доповняв он Атлантійський 
монвелту, предметом яких cf ^ ^ ' 
дальші форми зв'язку цих 
країн та їх спільна політика 
як в домашніх так і міжнарод-
них справах. Наради започат-
кує преміср Атлі цілим рядом 
розмов з поодинокими пред-
ставннками, а спільна сесія 
всіх почнеться аж в п'ятницю. 
П'ЯТИКОЛОННИИ ..МИРО-
ВИИ КОНГРЕС" В ПАРИЖІ. 
Париж, 20 квітня. — Сього-

дні тут має початися больше-

ЮГОСЛАВШ ТОРГУЄ ЗІ ЗА-
XIДНОЮ НІМЕЧЧИНОЮ. 
Франфурт, 20 квітня. — 

Збунтований проти Москви 
Тіто тепер вже виломився з-за 
совстської залізної заслони в 
торговельних справах та на-
в'язав торговельні стосунки з 
трьома західними зонами Ні-
меччини. Згідно в повідомлен-
ням зі західних авторитетних 
джерел, в цьому році Юго-

вяцький п'ятиколонний „миро- славія доставить Західній Ні-
вий конгрес" проти Атлантій- меччині харчів вартостя понад 

ГЕН. СІІАЛЦ В ЛОНДОНІ 
Лондон, 20 квітня. Вчора 

тут приїхав літаком ген. С. А. 
Спаац, з метою обговорити з 
місцевими властями справу 
виміни американських, бри-
танських і канадійських каде-

ітів. 

СЕНАТОРИ БУДУТЬ РОЗСЛІ-
ДЖУВАТИ ЗЛОЧИН В 

МАЛМЕДІ 
Сенатська збройна міідкомі 

сія, яка просліджує присуд 
американського в і й̂ с ькового 
суду над спричинниками ма-
сового мордування амсрикан-
ських вояків і ЦИВІЛЬНОГО 
бельгійського населення націс-
тамн в Малмеді в 1944 p.. віз-

ського пакту та взагалі захід-
ного спротивў проти больше-
вицької агресії. Конгрес, в я-
кому бере участь 2,000 делега-
тів з около 50 країн, був зор-
ганізований та відбувається 
під наглядом французької ко-
муністичної партії і, очевидно, 
за вказівками з Москви. Офі-
ціяльно він називається „сві-
товим конгресом сторонників 
миру", а предсідником при 
його відкритті буде Фредерік 
Жоліо-Кзіріє, французький вн-
сокий комісар для атомової 
енергії 

ЧЕХИ С Т А В Л Я Ю Т Ь ПА-
М'ЯТНИК АМЕРИКАНСЬКІЙ 

АРМІЇ. 
Прага, 20 квітня. — В Піль-

зен чехи почали будувати па-
м ятник Американській Армії 
на згадку звільнення нею цего 
міста від німців 5-го вравня 
1945 року. Цей факт чеського 
народу стоїть у великій роз-

вала вже головних свідків на {біжності з діяльністю чеського 
допити. Не потрібно на те, 
щоб не було ніяких сумнівів. 
що американський воєнний 
сул в окупаційній зоні пере-
вів як найточніше іюсгуиуван-

уряду. Рівночасно з повідом-
ленням про будову пам'ятни-
ка, чеська преса подала віст"') 
ќу, що 30-го квітня комуніс-
тичний президент Готвальд 

ня, щоб насвітлити злочин і І відкриє в тому самому Пільзні 
покарати винуватців. На пер-(залізничу станцію, яку відбу-
ших свідків покликано амери- довано чотири роки після то-
канських військових ќоман- го, як її „знищили американ-

Іданпв, які знаю і ь цю справу, ці". 

34,000,000 долярів за німецькі 
товарі, головно машини. Це 
буде найбільший торговель-
ний договір Західної Німеччн-
нн з країною за залізною за-
вісою. 
КОНФЕРЕНТДІЯ"ЧЕРВОНО-

ГО ХРЕСТА В ЖЕНЕВІ. 
Женева, Швейцарія, 20 квіт-

ня. — Завтра тут почнеться 
конференція Міжнародного 
Червоного Хреста, запрошен-
ня на яку прийняли 62 країни, 
включно зі влученеми Дер-
жавами Америки і Совстським 
Союзом. Конференція відбу-
деться на дипломатичному рів-
ні і її ціллю с досягнути кін-
цевого порозуміння ЩОДО І)ЄВІ-
зії Женевської конвенції в 
справі поведінки з военно-
полоненнмн, допомопі ранс-
ним на полі бою та корабель-
ним розбнткам. 

КАНОНІЗАЦІЯ СВЯТОЇ. 
Рим, 20 квітня.—3 Ватикан-

ських джерел повідомлено, що 
Папа Пій ХП. в дні 15-го трав-
чя довершить обряду каноніза-
ції нової святої, французької 
баронеси Жанни де Лестеньяк 
Ландірас, основниці ордену 
Дочок Пречистої Діви в 1605 
році та Марійських Дружин 
для дівчат. Вона була прнзна-
на святою папою Львом ХШ. 

{в 1900 році. ; 
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ЗАГРОЗА ПРИПИНЕННЯ 
ВАЖНОЇ ПРАЦІ 
Є небезпека припинення дальшого видавання книжок ая-

глійською мовою про Україну та українську справу. 
Як знаємо, книжки про Україну, які оголошуємо в „Свобо-

ді", не були і не с обраховані на зиск; тут ідеться про щось ін-
ше. Видаючи таку книжку, знається наперед, що кошти її ви-
дання не будуть повернені,хоч могли би бути,якби наше грома-
дянство поставилось до цеї справи так, як треба. Але між нами 
нема 3,000 осіб, які не тільки розуміли б вагу шнрення гграв-
дивого знання про Україну між по англійськії говорячими на-
родами, але теж вважали б обовязком свого серця і розуму 
чимсь причинитись до цього. Старі піоніри, духовного й світ 
сьќого стану, що бувало .відносились до таких справ з вели-
ким запалом і негайною реальною допомогою, здебільша вже 
в могилі. Час від часу, що правда, ще відізветься якесь това-
риство, чи якась людина, що не тільки сама замовить книжку, 
але ще подбає, щоб її поширити між американцями, по шкіль-
ннх і міських бібліотеках і т. п. Але це виняткові товариства 
і виняткові особи. Якби було інакше, то за один тиждень не 
стало б ні одного примірника книжки про Україну. І.забрак-
ло б відразу книжок про Шевченка чи Франка, якби тільки ті 
численні наші товариства, що назвали себе іменами тих двох 
велнтнів українського духа, зацікавились тими книжками. 
Маємо теж товариства, що десятками років себе „поступовими" 
представляли, Франком і Драгомановим славились, а тепер, 
добившись маєтку, не дбають, щоб хоч поширити між молоддю 
своєї власної організації книжку про Франка. Чи ж нема у нас 
більше таких товариств, як от Тов. їм. М. Драгоманова, відділ 
У. Н. Союзу з Менвил, Ровд Айленд, що, мимоходом кажучи, 
складається зо звичайних робітників, а закупило 48 книжок 
Історії України, щоб їх розіслати до 48 стейтових бібліотек 
в Америці? Де ж наші інтелігенти, як ті, що тут роджені, так 

J ^ c q o є зо старого поколінну, Що.ДУ)ШЩІ$.про ці речі так, як 
оці наші робітники'' 'з''Менвил ? Таким запитом не хочемо ро-
битн кривди тни, що про це дійсно дбають. А є такі оргаяіза-
ції й є такі особи. Одначе годі збувати мовчанкою байдуже 
відношення багатьох людей по громадах, а теж і товариств, 
що повинні бути у проводі акції поширювання правди про 
Україну при допомозі книжок, видаваних англійською мовою 
і знаменитими американськими видавництвами. Видвигати це 
заставляє нас ця обставина, що лежать на полицях гори 
книжок про Україну, що їх написали знамениті американські 
автори, і то лежать у часі трагічних переживань українського 
народу. Нема кому їх поширити, нема кому їх розкупити, що-
би можна було приступити до нових видань, так потрібних 
для всестороннього висвітлення різних проблем, звязаних з 
визволенням України. Нашими культурними імпрезами, фе-
стивалямн та піснями робимо добру славу українському куль-
туриому імені Але рівночасно треба працювати куди сильніше, 
щоб американський світ відносився симпатично теж і до по-
літичннх змагань українського народу. Книжки про Україну 
та її визвольну боротьбу та інші тим подібні видання англій-
ською мовою мають на цілі переконати в першу чергу по ан-
глійськи говорячі народи про слушність української справи. 
Чи ж можна не розуміти ваги цього? Чи ж можна говорити 
про українських героїв і велнтнів духа України, а не дбати, 
щоб про них в сучасний рішальний мент знали американці 
й канадійці ? 

Хочеться вірити, що ті слова промовлять як до старої на-
шої громади, так і до тих, що недавно сюди прибули, бо вони 
можуть прислужитись цій справі тим, що її розголосять по гро-
мадах, де живуть, чи по товариствах, до яких уже належать. 

ВІСТІ З ПРАГИ 
ІНСТАЛЯЦІЯ РЕКТОРА КАРЛОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ. 

Інсталяція ректора бувала 
звичайно на початку академіч-
ного року, але цього року від-
булася аж при кінці, 7-го квіт-
ня. Новим ректором став проф. 
Ян Мукаржовський, відомий з 
своєї участи в останній час в 
різних міжнародніх маніфес-
таціях за мир і поступ. Є це 
перший комуніст па цьому 
найвищому чеському акаде-
мічному уряді. 

При інсталяціях є звичаєм, 
що уступаючий ректор подає 
звіт з діильн.ости університету 
в минулому році, а новий рек-
тор має науковий виклад на 
вибрану ним тему з свого фа-
ху. З цьогорічного ректорсь-
кого звіту довідуємося, що 
чеський університет в 1947-48 
аќ. р. мав на всіх факультетах 
разом 21,920 слухачів. 

Хоч новий ректор по фаху 
не є ні філософом, ні соціоло-
гом, але для свого ректорсь-
кого викладу вибрав він тему 
про СОЦІАЛІСТИЧНУ партійність 
в науці й мистецтві. Вперше 
за весь час від заснований 
чеського університету з рек-
торської катедри почулися 
твердження про те, що непар-
тійна наука є фікція, так само 
як і непартійне мистецтво; що 
неклясова наука взагалі не-
можлива; що непартійність в 
науці є фактично лиш замаско-
ваною партійністю і т. п. 
большевицькі істини. Посила-
ючись на Лєніна, новий ректор 
твердив, що все — і наука, й 
мистецтво, і література, й, кри-
тика — мусять служити для 
здійснення соціялізму на зем-
лі. Гаслом для чеської науки 
й мистецтва, так само як і в 
СССР, мусить бути т. зв. соці-
ялістичний реалізм. Взагалі, 
совєтська наука й мистецтво 
мають служити взірцем для 
чеської науки й мистецької 
творчости. Партійне підпоряд-
ковання наукової й̂  мнстець-
кої праці — як запевняв проф. 
Мукаржовськнй — ніби зовсім 
не обмежує свободи й можли-
востей наукового доісліду, що 
й на службі компартії наукові 
й мистецькі працівники мають 
забезпечений найвищий рівень 
та повну свободу висновків. 

Заборона наукової книги. 
Чеський Історичний Ќлюб у 

Празі видав м. інш. три істо-
ріографічних публікації: И. 
Шусти — Історіографія Захід-
ної Европи в добі Середновіч-
чя й Нових Віків, й . Мацурка 
— Історіографія европейсько-
го сходу і Я. Добіаша — кто-
ріографія Старих Віків. В цих 
трьох виданнях Чеський Істо-
ричний Ќлюб дав закінчену 
цілість підручників, дуже по-
трібних як для високої школи, 
так і для наукової праці істо-
риків. Такої цілости і в тако-
му повному обсягу не мав до-
сі ні один з словянських наро-
дів. 

Автором Історіографії евро-
пейського сходу, що вийшла 
1947 р. з досить багатою бі-
бліографією (ст. 350), є ко-
лишній догволітній асистент 
професора східно-европейсь-
кої історії на чеському Карло-
вому університеті Ярослава 
Бідла. Проф. Мацурек сам те-
пер займає таку саму катедру 
в бернянському університеті 
на Мораві. В науці він відомий 
не стільки своїми дослідами і 
спеціяльними р о з в і дк а м и, 
скільки синтетичними праця-
ми з історії мадярської держа-
ви, історії Польщі й історії 
східніх словян. В цих своїх 
працях торкається він і укра-
їнських питань, і хоч не завж-
дн висвітлює їх з належною 
повнотою і в згоді з висліда-
ми української науки, все ж 
виявляє незвичайну для ч'есь-
ких вчених обізваиість з пред-
метом і літературою українсь: 
ких проблем. Більш-менш,' те 
саме можна сказати й про но-
вішу історіографічну публіка-
цію проф. Мацурка. 

На це видання, несподівано 
для автора і самих видавців, 
появилася дуже негативна ре-
цензія совєтського критика І. 
Міллера, який цілу працю Ма-
цурка назвав „кривим зерка-
лом". Ця рецензія нараз пока-
зала, що чеські вчені аж до 
останнього часу не здавали 
собі справи з тих обставин, в 
яких вони опинилися, і з тих 
умов, 'в яких вони мусять те-
пер працювати. CoBeTCbKHfr 
критик вказує не тільки зви-
чайні в такого роду працях 
річеві помилки, а також і ніби 
умисні скреслення та хибні 
конструкції. Критик особливо 
недобрий на автора за те, що 
той не по марксівському по-
дав історію СССР і. саму со-
вєтську історичну науку, не 
називає імен Леніна й Сталіна, 
вульгарнўе' історичний матері-
яліз`м і т. Д. В українській час-
тќйі книги Мацурка, советсь-
кий рецензент вказує, `між ін-
шим, на те, що автор за най-
вищу добу української Історії 
уважає часі‡ Б. Хмельницького 
і 1. Мазепи, що Він дає доклад-
ну й похвальну характермсти-
ку М. Грушевському, називаю-
чи його останнім українським 
національним будителем (для 
4. Міллера М. Грушевськнй є 
головою української буржуаз-
но - націоналістичної історіо-
графії). Совєтський критик 
недобрий на Мацурка й за те, 
що останні^ в свому огляді зга-
дуе й позитивно оцінює також 
наукову працю українських іс-
торнків на еміграції, про яких 
Міллер пише з виразною не-
навнстю. і 

Звичайно, і критика, як і са-
ма праця, може бути і більш, 
і менш наукова. Але в чеській 
практиці досі, здається, не бу-
вало, щоб після появи якої б 
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там не було критики зовсім 
зникла з продажўі книжка. Піс-
ля появи совєтської рецензії, 
передрукованої і 'в чеському 
журналі Творба (орган ЦК 
Компартії), книга М а ц у р к а 
зникла з продажу в книгарнях, 
а самий Історичний Ќлюб, хоч 
і має її в свому видавничому 
складі, але тримає її під забо-
роною й не продає навіть сво-
їм членам. 

Удержання Чеського Націо-
нального Музею. 

Чеський Національний Му-
зей в Празі був заснований ще 
в І818р . Від початку його у-
тримувало чеське музейне то-
вариство, яке користувалося 
для того ќдеякою підтримкою 
Чеської Землі. За десятиліття 
свого існування цей Музей роз-
вннувся й набув важного на-
укового значіння. Відіграв він 
не малу ролю і в чеському на-
ціональному відродженні. У 
80-х pp. був збудований в Пра-
зі на Вацлавській Пл. музей-
ий будинок, який і досі `йеля-
ється самим маєстатним в ці-
лій Празі. 

Національний Музей і всі 
його збірки аж до 1934 р. бу-
ли повною власністю приват-
ного музейного товариства, 
яке в 1934 р .передало музей-
не майно на власність Чеській 
Зе'млі, яка той Музей далі у-
тримувала й про нього дбала. 
В звязку з теперішньою адмі-
ністративною реформою й но-

Великодня писанка на"допо-
могово-рятункову акцію 

3. У. Я Д. Комітету 
ВІДОЗВА ЕКЗЕКУТ. ІВИ І КОНТРОЛЬНОЇ КОМЮП З.У.А.Д. 

КОМІТЕТУ ДО АМЕРИКАНСЬКО - УКРАЇНСЬКОГО 
ГРОМАДЯНСТВА З НАГОДИ ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ 

Американські українці! Брати і Светри І 
Радісне Свято Во скрес єн ня Христового ми` щ е й в цьому 

році обходимо серед безнадійного і безпросвітного світу. Ра-
дісний гомін воскресних дзвонів ще й в цьому році зливати-
меться зі смутком великої частини згорьованого людства; у 
воскресній пісні ще й в цьому році пробиватиметься страх пе-
ред смертю; промінь надії буде притемнений'ќмарою безна-
дійности, а зневіра захитуватиме віру. -л- і'. 

Не усім засмученим, зневіреним і згорьованнм ми можемо 
допомогти, бо не всіх може досягнути наша допомога. Але ми 
виконаємо наш обов'язок, якщо допоможемо` тим, кому мо-
жемо допомогти. Ми не можемо допомогти безпосередньо за-
кутим в кайдани неволі та відгородженим ворожою залізною 
завісою від світу нашим згорьованнм братам реєстрам в поне-
воленій Україні Але ми скріпимо їхню віру і збільшимо їхню 
надію, як про`стягнемо нашу братню допомічну руку тим на-
щнм братам і сестрам, які с поза засягом ворога, але які нашої 
допомоги так дуже потребують. Щ е десятка яисяч довгими 
роками гнаних, голодних і переслідуваних українських скн-
тальців в Европі, між ними багато тисяч нелітних дітей, не-
мічних старців і калік, безрадних вдів і сиріт, дожидають на-
шої допомоги і рятуйќў від нас. `-Ч'х 

Впродовж минулих років Ваш ЗУАДКомітет найбільшим 
вкладом труду створив всі потрібні формально-.правні перед-
Зѓмови і можливості для цеї допомоги і рятунку, розбудувавши 
відповідний допомогово-рятунковий апарат в Америці і в Ев-
ропі, та здобуваючи собі всі потрібні признання. Своєю доте-
перішвьою допомогово-рятунковою акцією та своєю ініціятн-
вою в ній, ЗУАДКомітет здобув не тільки собі, `але й укРаїн-
ському імені взагалі найбільшу увагу і признання. Ця праця 

вим поділом ЧСР на краї, вла- , # у с п і х и ЗУАДКомітетў сьогодні для всіх очевидні, головно 
i!i^SSSSSLSS!^ м!Ш,,від часУ' я к в кожному тран#порті нових імігрантів до цеї 

країни великий, а часто найбільший відсоток становлять 
українці. ,t- , 

Американські украї'нці! В цій рятунково^дооомоговій ак-
ції навряд чи є ще яка справа, якої ЗУАДКомітет не міг би 
полагодити, якщоб ціла наша америкаясько^українська гро-
мада дала йому в цьому відповідну матеріальну Л формальну 
піддержку. Потрібно насамперед грошей на допомогу найбільш 
потребуючим та на продовжування роботи самого Комітету, 
і потрібно завірень на працю і мешкання, щоб;якнайбільшш 
кількості українських скитальців уможливите приїзд до цеї 
благословенної бо вільної країни. Це повинно,бути цьогоріч-
ною писанкою кожного американського україндя й українки 
для ЗУАДКомітетў. Цим ми найкраще сплатимо наш борг 
ласкавій долі, що заощадила нам самим днр; всіх терт"нь і н е -
досгач, що їх зазнають наші брати і сестри в європейській до-
лнні сліз і гор'я і тим ми найкраще виконаємо наш обов'язок 
до наших братів та по науці Христа, що в о с к р е с и -

Христос Воскрес! — Направду Воскрес! 
І ЕКЗЕКУТИВА З.У.А.Д.КОМГГЕТУ: 

Адв. Іван Панчук, голова; д-р Володимир Галан, екз. директор; 
Микола Мурашко і Олена Лотоцька, заст. голови; '-
Михайло Дубас, касієР; д-р Павло Дубас, секретар 

КОНТРОЛЬНА к о ш а я : . ;-: 
Василь Довгань, Антін Маланчук, Роман Слободян, 

Васяль Шабатура. % 

про повне удержавлення Чесь-
кого Національного Музею. 
Разом з тим удержавлені та-
кож мистецько - промислові 
музеї в Празі та Берні й На-
перстковий етнографічний му-
зей в Празі. 

Ці удержавлені тепер чеські 
музеї мають значіння та відіг-
рали деяку ролю також і в 
розвитку української науки, 
особливо Національний Музей 
в Празц. В часопису цього Му-
зею.. було^.опубліковано ба'га-
то різних ўкраїніќ — бібліо-
графія їх , частково зібрана 
д-ро.м П. Богацьким і опублі-
кована з Записках НТШ у 
Львові. В архівних збірках Му-
зею, напр. в спадщині Фр. 
Ржегоржа, зібрано багато па-
мяток з культурної історії У-
країни. В колосальній бібліо-
теці Музею збереглося багато 
старих українських видань, о-
собливо друкованих в кол. Ав-
стро-Угорщині, яких — мож-
ливо — нема тепер ніде в ін-
ших бібліотеках. Д о книго-
збірні цього Музею надсилав 
цінні укранські видання напр. 
О. Волинський і інші україн-
ські славісти з власними напи-
сами. Ці рідкі книжки були 
дуже в пригоді тим українсь-
ким вченим, які в 20-х і 30-х 
pp. перебували на еміграції в 
Празі. З- них в бібліотеці Чесь-
кого Національного Музею 
найбільше попрацював покій-
ний професор Василь Біднов. 

Чеські музеї були удержав-
лені на внесення теперішнього 

міністра шкільництва проф. 
З денька Неєдлого. Проф. Не-
едлий свого часу виявляв пев-
ні симпатії й до українського 
національного руху й ўкраїн-
ської культурної праці. Це з 
його іменем вийшла в Празі 
чеська книжка про Українську 
Республиканську Капелю Ко-
шиця. Пізніше став він дуже 
діяльним комуністом і за дру-
гої світової війни перебував у 
Москві. Вже як міністер, в 1945 
р він разом з своїм колегою 
міністром внутрішніх справ В. 
Носком віддав д о Києва архів-

ііі матеріяли, зібрані Україн-
ськнм Історичним Кабінетом в 
Празі. За його ж мініструван-
ия дійшло також і д о закриття 
в Празі Музею ВБУ, на мате-
ріяли якого ще перед роком 
наклали свою руку чеські уря-
ди. Зробило це, правда, не мі-
ністерство шкільництва (Неед-
лого), а міністерство внутріш-
ніх справ, але міністерство 
шкільництва й^дртепер не по-
ставилося на опТр цьому, хоч 
міністерство внутр. справ, все 

(Докінчення на crop. 3-тій). 

І 

СОВЄТСЬКІ АРЕШТАНТИ 
. . .ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОБДУРЕНИМ 
ЧЕРВОВОЮ ПРОПАГАНДОЮ. 

— Слідство було... З другом 
Василем на-віч ставили... До-
велося' підписати протокол... 
Жінку відпустили додому, а 
нам поставили 58 статтю — 8 
та 11 пункти... Слідчий ска-
завшені, що я „спікся"... Що 
це дерчить, товариші, „спік-
ся^-- спитав Бойко. 

— Треба, щоб ти, друже, 
спочатку „розмотався", а по-
тім ми відповімо тобі, що зна-
чить слово „спікся". 

І Бойко „розмотався": 
— Ну, а як же НКВД дізна-

лося про таємницю криниці? 
— спитали ми його по тому, 
як він розповів нам про себе 
і про свою справу. — Невже 
жінка твоя проговорилась?.ѓ 

— Так; бачите, жінка моя 
з віробожних, вона завжди 
любила читати святі книги, ані 
одного жебрака не пропустила 
без милостині, д о церкви хо-
дила, постила часто... Корот-
ко — була релігійна... А коли 
великим постом до нашої ста-
ниці новий піп приїхав (три 
роки не було священика — 
ГПУ забарло), всі баби й по-
сунулись д о нього. Поводив-
ся він добре, голосом своїм 
також виводив непогано, та 
й сам ще молодий був... Піш-
ла до нього й моя дурепа 
хрестопоклонна. Сподобавсь і 
їй. А на страсній узялась го-
віти... Три дні все до церкви 
ходила, поки не „покаялась" 

і розповіла попові про таем-
ницю криниці... 

...Другого дня піп із станиці 
зник, а решту ви вже 'знаєте... 
На слідстві жінка примушена 
була потвердити свою спо-
відь у попа і мою розмову з 
нею у масииці, а Василеві до -
велось... признатися... І сіт, ко-
ли я запитав слідчого, що ме-
не чекає, він і відповів, що я 
„спікся..." 

Бойко понуро зітхнув і за-
мовк, закручуючи чергову ци-
гарку. 

— Судові все ясно і зрозу-
міло! — з робленим аплом-
бом вигукнув один із в'язнів, 
прозваний нами за пристрасну 
гру в шахи, „Капабланкою". 
Він завжди любив жартувати 
і підбадьорював усіх веселою 
і безтурботною своєю вдачею. 
Наслідуючи совєтських суддів, 
він продовжував: 

— Но... принимая во внима-
нне все внутренние качества с 
внешними обстоятельствами и 
исходя из космополитическо.й 

точки зрения при абстракт-1 Через місяць Бойка й Васи-!внх процесів, біля 15 років за-
ньіх доктринах, . окружеиньіх ля судили в ревтрибуналі,! гального терміну ув'язнення, 
капиталнстическими парадок-
сизмами международньіх ап 
перцепцнй, которьіе на дан-
ном етапе єпохальной концеп-
ции переживаемьіх нами кла-
ссовьіх расслоений могут тер-
роризировать советску идио-
синкразию, — суд определил 
тірименить к „спекшемуся" 
гражданину Йвану Бойко ме-
ру социальной защитьі... Ьт 
10 лет исправтрудлагерей д о 
перелета в „черном ворон%" 
на одну... з не так віддалиних 
планет нашого сузір'я корот-
кою пересядкою в камері 
смертників... 

Камера засміялась. Гірко 
посміхнувся й Бойко, але по-
тім тривожним голосом запи-
тав: 

— Невже „шльопка"? 
Йому ніхто не відповів. 

Сміх і посмішки враз погасли. 
І в камері стало сумно і важ-
ко. Всі напружено мовчали. 

звідки перевезли д о тюрми, а 
вночі з камери смертників узя-
ли на розстріл. 

Вирок був остаточний і ос 
карженню не підлягав. 

...Через чотири дні жінка 
привезла Бойкові чергову ле-
редачу, але його вже не було 
ні в НКВД, ні в тюрмі. 

МАРТИН ЗАДЕХА 

Коли батька — за те, що був 
баптист — розстріляли боль-
шевики, а мати вийшла заміж 
за іншого робітника, дванад-
цятирічний Гриценко потра-
пив у безпритульні. Він побу-
вав у багатьох дитячих будин-
ках і колоніях для малолітніх 
правопорушників, учився там 
у семирічці й столярній май-
стерні, та коли йому стало 
сімнадцять років, він зн'ов о-
пинився на вулиці, зв'язався 
із злочинним світом і почав 
красти. Д о 25-тирічного віку 
Гриценко мав уже п'ять судо-

три втечі із Соловќів та ін-
ших таборів, двічі був „жо-
натий" і до того складав зло-
дійські вірші... Про всі свої 
пригоди він розповідав, як 
про героїчні подвиги, які до-
вершував майже жартома, між 
іншим, подібно д о того, як 

Через два ти^кці винуватець 
цієї події вчинімў Москві но-
ву крадіжку, але' невдало, був 
затриманий і опинився в НК-
ВД. В проце`сі 'слідства йому 
додатково прикинули ще 6д-
но обвинувачення за якийсь 
грабунок у Москві з „мок-
рнм", тобто з убивством, у я-
кому він насправді участи не 

„з двома тузами набирають І брав. А грабунок збігався в 
двадцять одно". Особливо 
хвалився він своїми смілнви-
мн і вдалими втечами з табо-
ру та крадіжкою однієї „іно-
земної" валізки. 

З валізкою було так. У од-
ного іноземнаго дипломата, 
що їхав „Голубим" експресом 
із Москви д о Владивостоку, 
вкрадено дорожну валізку. 
Все, що було в валізці і ма'ло 
ринкову вартість — шовкові, 
вовняті й золоті речі — було 
продано перекупникам, а ва-
лізку з'залишеними в ній яки-
мись паперами закопано в 
тайзі на одній сибірській стан-
ції, поблизу Омська. 

часі з крадіжкою в „Голубо-
му" експресі, і заплутаний 
хлопчина, щрб уникнути тяж-
кого обвинувачення, вирішив 
„захищатися-;7знфаденою у 
іноземного дш$Ьмата валіз-
кою. (Д^ал^ще буде) . 

О Б О В Я З К О М . і Љ і А УКРАШ-
СЬКОГО НАРОДНОГО СОЮ-
ЗУ Є, НАЛЕЖАТИ НЕ ТІЛЬ-
КИ САМОМУ Д О СОЮЗУ, А-
ЛЕ ДО ЧЛЕНСЬКИХ ОБО-
ВЯЗК1В СВІДОМОГО ЧЛЕНА 
НАЛЕЖИТЬ ТАКОЖ ОБОВЯ-
ЗОК ЗАПИСАТИ Д О СОЮЗУ 
ЦІЛУ СВОЮ РОДИНУ, СВОЇХ 
ПРИЯТЕЛІВ ТА ЗНАЙОМИХ 
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Моя думка про „Основні 
проблеми" 

- ' е 

гих. Симпатії західного світу ми політичними ўгрупування-
будуть за тим, хто більший м и , а їм же й числа мабуть 

„Свобода" віддала місце 
надзвичайно' важливій та по-
трібній дискусії. Вже в дванад-
цяти числ`ах' щоденника надру-
ковано думки на тему основ-
них проблем — взаємовідно-
шення між. самими українцями 
та між ними і сусідніми наро-
дами. Бачимо, що в дискусії 
забірали полос різні люди як 
під оглядом територіяльним, 
так і ідеологічним. Були за, 

може бути корисним як прик-
лад стихійний зрив за Хмель-
ницького, або шкідливим — 
атаманія хочби в часі визволь-
них змагань 20-тих років. Ми 
іншої ментальності. У нас 
більше скритості, таємничос-
ті, дипломатії і політиканства. 
Ці прикмети рівно ж мають 
свої злі і добрі сторони. В дер-
жавному будівництві необхід 
ні дипломатичні підходи, біль-

були й проти, як звичайно віше здержаності, а не, що на 
кожній дискусії. Вражає мене, думці те ,й на язиці. Автім, і 
як це вже. було відмічено де-
ким, що часто голос в диску-
сії забірають люди односто-
ронніх поглядів. Погоджуся з 
тим, що якщо одна чи друга 
сторона помиляється, то треба 
вказати помилку, але то не 
значить, що.-це треба негайно 
використати для своїх, а не за-
гально ўќраѓйських цілей. 

Я сам зі західно-українських 
земель і до 39-го року жив 
життям, думками, мріями і пра-
цею моїх братів з тих земель, 
звідкіля я походив. З больше-
вицьким наїздо'м на західно-
українські -вемлі я вперше віч-
на-віч стрінувся з нашими бра-
тами зо східно-українськнх зе-
мель. Зглнбити і блище пізна-
тн їх довелось мені ц році 1940 
і пізніше, будучи ше на волі і 
в близькому контакті з ними, 
опісля в тюрмі та на засланні 
на далекій півночі, як рншо ж 
на скитанй† .'в країнах Азії та 
Африки. ' . ' 

Ствердити^треба один факт: 
вони своїм -Характером, мен-
тальністю та вихованням різко 
відмежовуються від нас. Чому 
так є, знайдемо вияснення в 
історії. Я зв'ерну увагу, чому са-
ме вони на мою думку різнять-
ся від нас."їхня душа широка 
і щнра, немов'Козацьке Море, 

л і стриму їй немає. Це 

партійне життя у відповідних 
межах необхідне, бо годі все 
взяти в одні рямці, як це було 
в гітлерівській Німеччині, чи є 
в большевії. Ці прикмети при-
носять хиби тоді, якщо вони 
переступають межі, що в нас 
на порядку дня, доказом чого 
не ў п о р я д коване політичне 
життя хочби на скитальщині. 

Зі сказаного можна зрозу-
міти, яка ментальність одних 
та других. Виховання, особли-
во виховання молоді, також 
дуже відмінне. Інакше воно 
формувалось під большевіею, 
а інакше під Польщею, Угор-
щичою, Румунією чи Чехо-
Словаччиною. Годі заперечи-
ти різниці між нами. Різниці є, 
але їх можна і треба затерти. 
Зі слів кожного, що забирав 
голос в дискусії, .ми бачимо 
одне, а саме, що-всі однозгід-
но признають вагу загрози 
большевизму для світу в ціло-
му, а для української нації зо-
крема. Правда, неоднаково ро-
зуміють і представляють, собі 
засіб боротьби ті чи другі. 
Хтось сказав, що правда посе-
редині. Таке воно на мою дум-
ку, й тут. Християнсько-демо-
кратичний світ вчисляе до бо-
ротьби з большевизмом не 
тільки нас, українців, але і мо-
скалів, поляків, німців та дђу` 

вклад в боротьбу внесе, або 
хто потрапить більше — чес 
но чи не чесно — виторгувати. 

На мою думку, ми повинні в 
дискусії більше звернути ува-
гн на наші, загально-українсь-
кі справи, на те, що для нас 
вже актуальне чя може бути 
актуальне в найблищих днях. 
Справи світового маштабу 
безперечно важні, але ми ма-
емо і повинні вирішати наші 
внутрішні справи, дивлячись на 
те, що вони тісно зв'язані з 
загально людськими. До по-
розуміння з москалями може 
дійти, але не скорше, аж ми 
будемо мати силу — моноліт, 
перед якою вони мусіли б у-
дарити чолом. Таке було вже 
в нашій історії, а покищо нам 
не слід присипляти чуйностн 
еміграційних мас, бо наша ж 
історія знає такі приклади, 
що опісля дуже болюче від-
билися на нашій державності, 
включно до поневолення. 

Другою справою є те, що 
дискутанти не повинні забува-
ти, що в порівнанні до всего 
українського народу нас на 
чужині горстка. Тому не кажу, 
що не потрібно порушувати 
„основних проблем", але .може 
слід більш уваги приділити 
нашим справам. Нам треба ма-
ти здоровий вплив на нашу 
еміграцію, зберегти її для у-
країнської нації. Не тільки те, 
ми повинні і мусимо довести 
до порозуміння, та до повної 
згоди і братньої любови нової 
та старої еміграції. Нам треба 
повести працю на релігійній та 
культурно-освітній площині і 
то спільним зусиллям без ог-
ляду на ідеологічні та політич-
ні переконання. Безперечно 
слід хоча трохи унормувати і 
політичне, тобто партійне 
життя. 

Дивно мені, українцеві, що 
групи націоналістичного руху 
і досі не знайшли спільної мо-
вн; напевне не краще мається 

нема. 
Очевидно, я ще в другій 

половині 40-го року відірва 
ний від краевого життя та, не 
пройшовши таборового жит 
тя на скитанні ќромі тюрм, та-
борін і ще раз таборів, можу 
помилятися. Тоді нехай забе-
руть голос ті, що речі ті грун-
товно знають. Писати на ту те-
му можна багато. Я обмежив-
ся до декілька точок а саме 
до: 1. В дискусії більше уваги 
ЗЕертати загально-українським 
справам. 2. Не присипляти чуй-
ности на жадну ворожу небез-
пеку. 3. Докласти зусиль, щоб 

І т - - її її 

не було між' нами різниць під 
територіяльним оглядом. 4. 
Подбати про те, щоб; поперед-
ня українська іміграція в Но-
вому Світі і тут роджені та 
ми, нова еміграція з усіх зе-
мель України, були одно тіло 
та одна душа. 5. Сконсолідо-
ваннми силами вести релігійну 
та` культурно-освітню працю 
6. Звести до мінімум внутріш-
ньо-політичну боротьбу і до-
вести хоча до консолідації 
всіх однородних ідеологічних 
рухів. 

Мені цікаво було б почути 
відповідь на мої думки і якщо 
я помиляюся довести чому. 

Монѓреаль, квітень 1949. 

ВІСТІ З ПРАГИ 
(Докінчений зі crop. 2-гої). 

ще лишає справу українсько- Чеська Академія` Наук і Коро-
го му'зею в Празі без остаточ 
ного вирішення, так ніби че-
кає для того більш сприятли-
вої' політичної конюнктури. 

Закриваючи Музей ВБУ, 
чеська адміністрація голослов-
но умотитувала своє рішення 
тим, що ця установа була за-
скована правими українськими 
діячами, так ніби подібні чесь-
кі інституції засновували ліві 
діячі. 

Удержавлення чеських музе-
їв може викликати в українців 
ще одну увагу. Чехи і за тепе-
рішнього режиму т. зв. народ-
ної демократії, коли вони у 
всьому маніфестаційно взору-
ються на Сов. Союзі, як на 
найвищому ідеалі, не нищать 
і не припиняють діяльности 
своїх давніх національних у-
станов, хоч ці ўстанови були 
засновані за буржуазної вла-
ди, реакційними діячами і роз-
винулися за допомогою капі-
талістів. Існує в них і Націо-
пальний Музей, і всі інші чесь-
кі музеї, існує університет у 

лівське Товариство Наук, існує 
Чеський Історичний Ќлюб, 
Словянський Інститут і т. д. 
Діячі, в роді проф. Неедлого і 
яроф. Мукажовського, які за-
правляють теперішнім науко-
вим життям в Чехії, домогли-
ся деяких персональних і прог-
рамових змін, але в основі все 
залишається на свому місці й 
провадить давню працю. Ко-
ли б сталася політична зміна, 
яких чехи зазнали вже кілька, 
їхнє культурно-наукове життя 
буде розвиватися далі без о-
собливих втрат. 

Але — зберігаючи все своє 
— чехи аж до безоглядности 
виявили свій політичний сер-
вілізм коштом українських у-
станов у Празі. Вони віддали 
Советам в дар архівні збірки 
Українського Історичного Ка-: 

бінету, хоч добре знали, що це 
суперечить волі жертводавців 
і депозиторів тих матеріялів, 
та і взагалі ті збірки склала 
Лися з фондів, які передчасної 

ГОЛОСИЧИТАЧІВ 
ВІДПОВІДЬ НА „РІДНІ 

БУДЯКИ". 
В „Свободі" з 13 квітня ц. 

р. розписався мальовничо п. 
М. Ќоко про те, як то він лю-
бить „рідні будяки". Він, мов-
ляв, в молоді літа навіть спав 
попід лопухами та будяками. 
Отже і тепер ввижаються йо-
му будяки на кожнім кроці і 
він їх рве і милується з них. 

І як же не замилуватися! О-
дин український музика писав 
про крадіж москалем україн-
ської пісні. Гп. М. Ќоко пише: 

...„Крадіж, звісно, поганий 
вчинок і стоїть в колізії зі 
сьомим параграфом Господ-
нього карного кодексу. Наш 
музика записав крадіж чомусь 
то до восьмого параграфу, а 
тим 'самим і сам прогрішився 
проти тієї заповіді. Чи не пиш-
ний будяк!" (Накреслення мої. 
— Г. П.). 

Не все, що коле, є будяк, п. 
Ќоко! Чи тут завинила ваша 
ігнорація („ботанічна" чи я-
кась інша), чи прагнення зри-
ватн все, що не по вашому 
росте —- не будемо дошукува-
тнся. Одначе прийміть до ві-
дома, що це писав українець 
православної віри, а Правос-
лавна Церква, як і Протестант-
ська і Жидівська, числять де-
сять Заповідей Божих в по-
рядку, який подається в Бі-
блії, в ІІ-гій Книзі Мойсея, 
глава 20, стихи 2—17. І там 
Божа Заповідь „Не укради" 
буде восьмеро за чергою. 

о. Г. Павловськнй. 

ВСТАВАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д -
НОГО СОЮЗУ, А ТИМСА-
МИМ СТАВАЙТЕ СПІВВЛА-
СНИКОМ ДЕСЯТЬ МІЛЬЯО-

НОВОГО МАЄТКУ ЦЕІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ. 

(Juess Й Шеѓ н е Ѓ 
before І mate mlher calf.' 

# Thit's what we call being 
thoughtful — and it's the 
kind of thoughtfulness you 
find among good party line 
neighbors everywhere. It 

gites others on the line an opportunity to make 
their calls-and it makes it possible for more 
people to reach you. 

eS-p.a-c-i-n.g calls . ; ; releasing the line for 
emergencies . . -. replacing the receiver gently 
when the line is already in use : . . all these are 
simple courtesies. But altogether they 
good party line service for every one! assure 

справа і з другими учѓраїнськи- Празі Л'асі-.гіис-рку школи,1 існує 1 буза передавати до, СССР, -`г- ^77=^.-. . vtji?r ^ii''rss`j-ії limns," іпц#Г^іі?яадяр^.н^}^ 

NIW JERSEY BILL 
TELEPHONE COMPANY 

" ' .̀ . -
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С8ЯМ ФІРМА Ш С Ш 
поручае найкращі мясарські вироби 

ШИНКИ, КОВБАСИ, РЕБЕРКА ТА ІНШУ ВУДЖЕНИЙЎ 
власного виробу по цінах уміркованих 

ф66Ф+Ь6Ф+ФФООФФОФЬфЬ0ФФ0ФО99вўФОт9ОФФФФФФ+ФФ00Ф0ФФФФвтФФФФвФФФвОФФ9+ ФФФФФОФФФО+ООООФ+ФФФФОЄФФООФФФФФФб+ОФ+Є 

лиш ПЕРШОЇ якости 
ЩЖЕНИНАІ СИРІ Ш В А 
ПРОДАЄМО В НАШІЙ ФІРМІ 

ШРШАИВШЊОЉРКЗ. 
(МІЖ ВУЛИЦЯМИ 7.— а #.Ш) : 

`"1У—ФФФФФФФФФФшФФФФФФф90ФЏЛФф++„џфффу,0Є„џ+00+ффф,М4ЮЛ 

ВИРОБЛЮВАНА НА МІСЦІ 
ВУДЖЕНИНА П. СТАСЮКА Є 

ГАРАНТОВАНОЇЯКОСТИ 
і ?ФФФФФФФФФФФЛ РФФФФФФФФФФФФФ4 

РФФ+`Ф`ФФФ+ФФФФФФ+ФФ `ФФФФФФФФФФФФФЏЏфФФФФФФФФФФ^ОФффФФфффф'ОФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОФ+ФФФФФФФЛ 

КУПУЙТЕ У ФІРМІ, КОТРА ЗАВДЯКИ ПІДДЕРЖКИ ПОСТІЙНИХ ПОКУПЦІВ ІСНУЄ ПОНАД 27 РОКІВ 

Спеціяльні 
ЦІНИ НА 

В Е Л И К О Д Н И Й Т И Ж Д Е Н Ь 

СВЯТОЧНА 
КОВБАСА 

СЖАНА 

e J # ФУ 

шинки 
ЗАДШ 

ВЌЕНАХ 

83 ФУНТ 

в 

ТЕНДЕРЛОЙН 

П і 
ФУ ФУНТ 

ВУДЖЕНЌА 
з 

РЕБЕРКАМИ 

АЧі 
УВАГА! - СКЛЕП ОТВОРЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЦІЛИЙ ВЕЛИКОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ДО ГОДИНИ 9. ВВЕЧІР. 

н і # а % п і рцщ лџ іЛи ,„, 



СВОВОДА, ЧЕТВЕР, 21-ге КВІТНЯ. 1040. Ч. 92. 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й К О М І Т Е Т 
і і л " f e d — Ь я Ь — і — — І — — — — І — — — і Д Ш т я ш т і і її 

Митрополитальної Округи Ню Йорќу і Ню Джерзі 
приналежнш до ЛІГИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИНИ 

:—: відсвяткує 

ЗОО-рі-^асч 
ТРПОМФАЛЬНОГО В'ЇЗДУ ГЕТЬМАНА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО НЙЄВА 

влаштовуючи в ралќах свого 

ТРЕТЬОГО ВЕСНЯНОГО ФЕСТИВАЛЮ 

п 
велику театрально-мистецьку імпрезу 

ГОМІН УКРАЇНИ 
(ECHOES OF UKRAINE) 

Ў9 

що відбудеться 

в неділю, дня 29-`го травня 1949, В Г О Д И Ш 2.30 
ПОПОЛУДНІ 

І 

в репрезентативній залі КАРНЕҐІ `ГОЛЛ 
В Н Ю НОРКУ, П Р И 7-мій Е В Е Н Ю І 57-мій ВУЛИЦЬ 

НА ПРОГРАМУ І М П Р Е З И ЗЛОЖАТЬСЯ: 

1. ТРІЮМФАЛЬНИП В'ЇЗД ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Д О КИЄВА. Оригінальна інсценізація істо-
ричної події з 1649-го року, на підставі відомого образу Івасюка тої ж назви. 

2. В Е Л И К А І Д Е Я МАЗЕПИ. Оригінальна інсценізація н а підставі трилогії Богдана Лепкого. В обох інсценізаціях 
багато сольових і хорових співів і танців. 

3. ЗАПОРОЖЕЦЬ З А ДУНАЄМ. Уривок з 'опери Артемо всьќого. 

Д о х і д з імпрези призначений на допомогово-рятункову акцію Злученого Українського Американського 
Допомогового Комітету. 

БІЛЕТИ Н А ІМПРЕЗУ В ЦІНІ: $3.60, $2-40, $1.80, і $ІДО вже можна набувати в: 

S V 0 B 0 D A , 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.; Telephone: Bergen 4-0237 - - Bergen 4-0807 
SURMA, 11 East 7th Street, New York City; GRamercy 7-0729 
NASZ BAZAAR, 151 Avenue A, New York City; GRamercy 3-3678 
STEPHEN KOWBASN1UK, 277 East 10th Street, New York City; ALgonqufa 4-8779 
ART MODE, 181 Second Avenue, New York City; ORchard 4-5674 
NICHOLAS HAVVRYLKO, 34 East 7th Street, New York City; GRamercy 7-1726 
PETER KUCHMA, о` о St. George's Ukrainian Catholic Church Choir, 2 2 % East 7th Street, New York City 
UKRAINIAN YOUTH LEAGUE OF NEW JERSEY, c, о M. Tlzto, 169 Hopkins Avc , Jersey City, N. J.; Journal Square 2r9724. 

: vJL V,.'- ) . . . .. j j 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ВИНДЗОР, о н т . 

Велике Українське Маніфеста-
ційне Віче. 

В Українському Національ-
мому Домі при вулиці Отава 
відбулося заходами Філії УНО 
дня 13 квітня велике Україн-
ськс Маніфестацінне В і ч е . 
Предсідником був секретар мі-
сцевого КУК п. Богдан Зелс-
ннн, секретарем інж. Пясець-
кнн, а головним промовцем 
член Української Національної 
Ради в КвропІ д-р Степан Ро-
соха. 

Засувавши безлереривну ЗО 
літню збройну боротьбу укра 
їнського народу проти мос-
ковсько - большевицького ім-
періялізму, д-р Росоха заявив, 
що коли б Велика Антанта 
належно зрозуміла політичну 
ситуацію в 1918-21 на сході 
Європи і допомогла молодій 
Українській Державі в бороть-
бі проти московсько-больше-
вицької навали на українські 
землі, то сьогодні західнім де 
мократам не потрібно було б 
творити оборонний Атлаіггій 
ський.Пакт. 1 що сьогодні не 
поможуть ніякі пакти, якщо 
західні демократи знову по 
ловлять свої попередні по-
хибќи, підпадаючи під вплив 
облудної пропаганди росій-
ських „демократів" на чолі з 
Керченським, Черновом та ін-
шнми. Чорчил теж немає ра-
ції, коли твердить, що ідея 
самовизначення народів не вн-
правдала себе і що треба тво,-
рити більші державні групи 
чи блоки, щоб затримати сві-
товий мир. Хиба була і є не в 
ідеї, але в тому, що ідею са-
мовнзначення було пристосо-
вано тільки до одної Австро-
Угорщини, а не до т е гіршеЃ 
го конгломерату народів, я-
кою була тоді царська, а сьо-

годні є совєтська Росія. І тіль-
кн повне і дійсне самовизна-
чення народів на теренах се-
редньої і східньої Европи і 
за існування їх демократичних 
незалежних держав на їхніх 
національно-етноґрафічиих те: 
рнторіях, забезпечить світо-
внй мир, підкреслив д-р Росо-
ха. ІГільки цією зброєю буде 
можна розбити Цю тюрму на-
родів, якою являється СССР 
і знищити московсько-боль-
шевицькнй імиеріялізм, який 
вирушив на здобуття світа і 
поневолення миролюбних на-
радін. 

30-літня боротьба українсь-
кого народу мусить бути на-
лсжно оцінена і використана в 
тій майбутній ґігантинчій вій-
ні. В Україну мусять бути піс-
лані, заявив д-р Росоха, укра-
їнські експедиційні корпуси, 
а не чуже військо! ЎПА має 
бути визнана за регулярну 
українську армію, а уяраїнсь-
кнй нарід за воюючу сторо 
ну. На чужині, в екзилю, за-
існувала 5'країнська Н а ц і о-

нальна Рада, що обєднала всі 
українські політичні сили і є 
дійсним і легальним представ-
ником Українського Народу, 
а не є ним експозитура Мос-
кви, якою являється уряд т.зв. 
Української Радянської Соція-
лістичної Республики. Ці дій-
сні і законні представники 
Воюючої і Національної Укра` 
їни мусять бути визнані і на-
лежно підтримані, бо бороть-
ба Українського Народу про-
тн московсько-большевнцько-
го імиеріялізмў, є боротьбою 
цілого християнського і демо-
кратичного світу. 

Атлантійський Пакт тільки 
тоді буде мати значення і 
сповнить своє завдання, якщо 
він буде підложеннй не тіль-
кн збройною силою, але та-
кож підпертий ідеями само 
винзачення народів і розбит 
тям та поваленням російсько 
го колосу і за існуванням на 
його руїнах суверенних націо-
нальних держав тих народів, 
яких століттями поневолювала 
царська Росія, а тепер совєт-
ська, підкреслив д-р Росоха 
Безперечно, що сиґнатори Ат-
лантійського Пакту повинні 

зразу підготовлятися мілітар-
но, бо Совєтський Союз в йо-
го експанзії і агресії не спи-
нять жадні пакти, а тільки 
сила. Большевики визнають 
тільки аргументи сили і то сн-
ли збройної, а не паперових 
пактів, ліг чи обєднань! 

Український нарід завсігди 
стоятиме по боці інших миро-
любннх народів у боротьбі 
проти загрози християнської 
культури й цивілізації та під-
бою світу. Цього доказом є 
його 30-літня кривава бороть-
ба, в якій всі його опустили 
і він боровся і бореться сам 
один до сьогодні. Поминути 
український нарід в майбут-
нім зударі християнського і 
демократичного світу із сві-
том безбожннцьким москов-
с ь к о - большевицьким — не 
можливо! Це мусять запамя-
тати всі ті, яких доля поста-
вить на передові пости в бо-
ротьбі проти світової загрози 
московсько - большевицького 
імиеріялізмў! —І закінчив д-р 
Росоха. 

Віче приняло відповідну ре-
золюцію і відспівало націо-
нальний гимн. 

НЮ ИОРК, H. И. 

Збори Жіночої Секції ЗУАДК. 
Дня 31 березня відбулися 

збори Жіночої Секції ЗУАДК, 
на яких були обговорені три 
важні справи. 1. Продовжу-
вання праці при збірці і пере-
силці убрання `на скитальщи-
ну; 2. влаштування Дня Мате-
рі; 3. активна участь в зїзді 
ЗУАДК. 

Голова Жіночої Секції Івак-
на Бенцал відкрила збори і ко-
ротко пояснила їх ціль. Секре-
тарювала п-ні Юрків. Дальше 
в коротких словах голова пе 
реповіла працю Жіночої Сек 
ції за останні місяці, згадуючи 
при тім, що праця при зби 
ранні і висилці одягів досить 
змаліла тому, що жінки, які 
працюють в Жіночій Секції 
працюють також в порт і при 
зустрічі нових емігрантів зі 
скитальщнни в Переселенчім 
Осередку.. 

Одначе Жіноча Секція існує 
дальше і хоч в меншій скіль-
кості, та все таки майже що 
тижня посилає убрання і хар-
чі до Европи. Дальше І. Бен-
цал візвала присутних знайти 
більше часу на працю при ви-
снлці убрань і харчів. 

Післи обговорення першої 
точки розвелась обшириа дис-
кусія над відсвяткуванням Дня 
Матері, який припадає на пер-
шу половину місяця травня. 
По ширшій дискусії, в якій за-
бнрали голос, майже всі при-
сутні, рішено відсвяткувати 
День Матері 15 травня і виб-
рано комітет програмовий і 
гостинний. До програмового 
комітету ввійшли слідуючі па-
ні: Головей, Юрків і Демид-
чук. До комітету гостинного 
ввійшли пані: Бенцал, Пеле 
шок, Бодак, Корпало, Близнак 
і Кущаќ. Під кінець зборів об-
говорено участь Жіночої Сек-
ції в загальних зборах ЗУАДК, 
які мають, відбутись в Фила-
делфії дня 7 і 8 травня 1949. 

Коли Жіноча Секція веде 
дальше працю при збірці 
пересилаі. убрань і дарчів.на 
скитальщину, хоч в менших 
розмірах як це було в почат-
ках, то цею дорогою проха-
ємо наше громадянство, го-
ловно 'жіноцтво, в і д н о в и ти 
збірку убрань і харчів. Коли 
згадка про харчі, належить 
згадати, що на скитальщину 
посилати треба головно харчі 
поживні, такі, як порошковане 
молоко, яйця, а головво тов-
щі. Тим організаціям і приват-
ним особам, які досі посилали 
убрання і харчі Жіноча Секція 
оцею дорогою складає щиру 
подяку. 

UKRAINIAN RESETTLEMENT 
CENTER 

11 Е. 7th St., New York City. 

Марія Демндчук. 
,—о 

ціль: Степан Миськів $5; а по 
$2: Е. Миськів, П. Господа-
рець, Нечесний, Й. Паращук; 
по $1: М. Іванчук, К. Кушалов" 
ська, Е. Орляк. 

Гроші'вислано до' ЗУАДКо-
мітету. 

И. пЩ)ащук. 

П Р И Р О Д А ВІДРОДЯСУЄТЬ. 
ся — символ нового 

життя. 
В Є Л И К Д Є Н Ь ЦЄ ЧАС ЧОГОСЬ, щ о п о -

чннас існувати знову. 'Годі вся при-
рода відповлясться. З весною кож-
ннй сподістьяс якоїсь радости. Сим-
волам Великодня с писанка, лоза 
й інші релігійні предмети. Для вая-
більшого числа людей Великдень с 
нагодою придбати новий одяг. 

Зпоміж усіх частин одягу найбіяь-
ше замітнян с капелюх. Тому зви-
чайно говориться в Америці про 
Великодній Вонет, тобто капелюх. 
Ufi для жінок. 

Одначе і мужчини не остаються 
позаду, вони теж дбають про гар-
иий вигляд і про стиль капелюха. 
Таким с капелюх Адама — Адам 
Гет. Без огляду на форму І на ви-
ѓляд, капелюх Адама завжди апе-
ЛЮС до людний. 

Є це теж масовий продукт, отже 
економічний в ціні, а все таки зроб-
леннй так, що можна Його допасу-
вати для кожного. Тому варта купн-
тн Адама капелюх на Великдень! 

(ог.) 

G ОСМЕРТШ 
Мнвщнамр 

З Г А Д К И 1 
Дня 18. квітня 1MB р. помер 

у 58. році жкття 
ГНАТ ПИРЕН, 

чдея Вр. св. Володюпра, від. 286 
У. Н. Союзу в Джерзі Снті, Н. 
Дя{. 

Поќїннќя вступив до Братства 
1 У. Н. Союзу в 1923 р. Був родом 
з села Завадќа Рншшівська, пов. 
Сянок, Зах. Україна. Полишив у 
смутку жену Анну, двох синів, 
три доньки І внуки. 

Похорон відбудетьяо в четвер, 
`̂ і. квітня 1949 з похоронного за-
ведення Петра Яреми, 129 Е. 7th 
St, New Yo^c Cfty, в годині 8:80 
рамо до церкви св. Юра, 7th St, 
New York, а відтак на St John 
Cemetery в Ню Иорку.—В. И. П.! 

Т. Заканнч. 

Н Ю ИОРК І ОКОЛИЦЯ! 
Українська Громадо! 

Весь працюючий люд 
обходќѓь, 

В СУБОТУ, SO. КВІТНЯ ц.р. 

СВЯТО ПРАЩ І 
ЛЬОЯЛЬНОСТИ 

Звертаємося до Тебе з гаря-
чим закликом: 

ПРИБУДЬ ќа ту маніфестацію! 
ВИСТУПИ карними лавами на 

вулиці Метрополії під ааяоіЧ 
мм прапорами І гаслами! 

ЗАМАНІФЕСТУИ свою льояль-
ність тій Державі, яка боро-
нить сьогодні 'Непохитно ці-
лий світ перед .большсанць-
ким залнвом! ' 

ПОКАЖИ, що ТобІ'не байдужа 
доля Твоїх Пдннх, які заѓв-
бшоіь у больівсвиц.ьк1й тюр-

- мі народів, що Твос серце 
кривавиться з болю за потоп` 
тііноіо ^льшечігцьким наїзд 
ќяком Рідною Землею! 

Маиіфестаційннй Комітет. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
У. Н. СОЮЗУ! 

L и 
Ь І###########! 

Џв Ч —ў#############і' І 

РАІІЯ 
#############оі###^ѓ#ѓ#######х 

MIAMI, FLORIDA. Потрібно першої 
кляся ВИНДОКЛЩВРШ до чнщен-
ня вікон. Мусять мати практику. 
Мусять робити на високих будинках. 
Треба щоби маля . лайсенс їздити 
троком. Початково дістануть $50.00 
тижнево. Як масте п̀ рвищі кваліфі-
каціі приїжджайте до роботи, або 
пишіть по англійськн: John Kopczak 
Keystone Window -Cleaning Co, 421 
N. W. 23 St, Miami, Fla. Pfu 33160. 

ОЗОН ПАРК, H. И. 

На акцію ЗУАДК. 

Дня 9 квітня, в річницю 
смерти Анни Миськів, бувшої 
члениці У. Н. Союзу, посвяче-
но по Богослужбі памятник на 
гробі ПОКІЙНОЇ. ПОТІМ відбу-
лась перекуска в домі мужа 
Покійної Й ДОЧКИ ЕМІЛІЇ. 

Присутний I"U Ґосподарець 
згадав при цій нагоді про ски-
тальців. Жертвували на ту 

Дня 19. квітня 1949 р. помер 
у 71. році жкття 

ІВАН БОПЧУК, 
довголітннй член Тов. Зоря, від. 
69 У. Н. Союзу в Ню Иорку. 

Покійний походив з Богород-
чші, Галнчнна, Полнпшв у CMJT-
ку жінку Теклю, снцц, доньку та 
5 внуків. 

Похорон відбудеться я четвер, 
21. квітня, в годині 9:45 рано, з 
ногрсбового заводення Петра Я-
ремн І української катод, церќви 
св. Юра в Ніо Порќу. — В. И. П.! 

М. Лнктей, сек. 

Дня 15. квітня 1949 р. помер у 
37. році життя 

МИХАЙЛО ДЕМКО, 
чдея відділу. 409 У. Н. Союзу. 

Покійнкя походив з Bicaa Ояе-
ова, Чсхословаччнна. Полишив 
маму Марію і дві сестри. 

Похорон відбувся П. квітня з 
церкви св. Марії. — В. И. П.! 

І. Гришко, секр. 

№Ш FRANKO'S "MOSES" ' 
Тпшя. by Waldhnhr Ексвеоум 
With a biographical sketch of 

Ivan Franko 
by etephes 8bnmeyfce 

Pdce 60 oenta 

ГОРИГОВОРЯТЬ 
J } Роман у 2-ох частях Щ 

знаменитого-повістяра 
Ўласа Самчука 

Сторін 194. — Ціна $1.00. 
Замовлення разом ж належнтістю 

сдатн до: 

"Svoboda" 
P. О. BOX 344 

JBXIBT ОТЃ З, N. J. 
З Кавам замовлення треба ода-

тята американською валютою. 

ТАРЗАН, ч. 2077. Попав під арешт. 

W4EN KRON ACCUSED WM OF 
ВЄІНв bTUlEF,TbXZANSTBPPED 

PDPWARD IN ANGER 

ВСТУПАПТЕ В ЧЛЕНИ 
у, н, СОЮЗУ: 

Коли Крон обвинуватив Тар-

зана у злодійстві, він кинувся 

наперед зі злости. 

Одначе пізіше прийшла йо-
му інша думка і він дав себе 
забрати д о дому власника 
ллантаціі 

„Осьтут злодій, пане Блейк! 
— заявив Крон. — „А" тут о-
дня з діямантів, які я найшов 
в його посіданні". 

„Замкни його"! — наказав 

Блейк. Без слова протесту^Тар-

зан дав себе вивести з хати. 

Професійні Оголошення 

Dr. І . CHLRNOFF 
9П — Хв4 Џт ('Свѓ. 14th St.) 
N.Y.C †т T o L GRinwrey 7-7697. 

Острі Й довгочасні недуги чоловіків 
І жінок. Шкірні. Х-кду. Роздуття жил 
лікуємо без операції.. Переводим') а. 
валізу ќрови для супружих дозволів. 
Офісові години' В будні 10—7 P. М. 

В неділі: И—І Р. П. 

НАД ОЗЕРОМ 
Оповідання з аиерикан-

ського життя 
написав С. КОТИК 

Сторін 100. — Ціна 75 Ц. 
Замовлення` враз в вадежиті-

стю слаѓв до: 
aBVOfiODA,, 

Р. О. BOX 34В 
ЛШЗЕУ СПТ З, N. J. ' 

З Квяаяя тревв яляпітя TteMte 
вмернклнськдю 'вдлютою. 

іма#юпюгжпгяшівл 

11 
. -‚^Г^щят Л ХЛОІ Даќймі 

CfMiprtebbr sir яочтШеіаіі 

Lytwyn 8t Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIMCTOM . 
M l SPRINGFIELD AVXNUI 

NEWARX. Hi J. 
md IRV1NGTON, N. J. 

OUR SERVICES ARE ATAILABLi 
ANYWHERE Ш MEW JERSEY 

"7 " і 

чШ rev 

l l l l ПІЬКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

аогребаня ко r i c e 
так низькії $я # І Л 
ОБСЛУГА НАИКРАША. 

J O H N ШONК О 
Ііеммиі UMbrtekvr ft 

437 Е. Ѓяк ST^ NEW YOJtK СГПГ. 
DijTiified huMrmla м ї м м ЏІВЄ. 

Telephone.' GRamercy 7-7вві. 

1 

ІСТРв ІРЕМІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБННК 

Зхякмгаться оохороваяа 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І СОКОЛИЦЯХ 
UB EAST 7th. вТВЕЖХ 

NEW YOEK, N. `Ж. 
TeL: ORchard 4-2568 

Braoch Office and Ghmpali 
707 PBOSPEOT AVENlTJl 

ІОог. ь ш в д 
вмвх, Ц T, 

Tti.: лаЉгам М Л І 


