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ЗАЛІЗНИЦІ ЗАБИРАЮТЬ ЧУЖЕ 
ВУГІЙЛЯ ДЛЯ СВОЇХ ПОТРЕБ 
Продукція вігілля впала так низько, що залізннчі під-

!-.'. КОМУНІЗМ НА КАРШСЬКОМУ 
МОРЮ 

Ґватемаля, 7 лютого. — Зпоміж шости республік Цент-
присмства загрожені застановленням руху. З огляду на таке ральної Америки Ґватемаля, в географічнім значенні, є най-
положення два залізннчі гадприемства, а саме Пенсилвенія й ближча країна, хоч політично її режим зближений до режиму 

в Польщі, як про це довідується Фицбург Турнер, кореспон-
дент щоденника Ию йорќ Ге-^ 

Балтимор енд Огайо почали забирати для свого вжитку вў-
гілля, яке вони перевозять з # 

копалень до міст для тошшва. 
Представник Пенсилвенійської 
залізниці виявив, що в складах 
в Індіянаполис забрано 38 ва-
гонів і що це робиться в інших 
складах. У тій самій місцево-
сті залізниче підприємство 
Балтимор енд Огайо забрало 
для своїх потреб 12 вагонів ву-
гілля. Оба підприємства запла-
тять за сконфісковане вугілля 
повну ціну, назначену на фак-
турах. Це їм вільно зробити 
на підставі заќ он а. Таку пове-
дінку оправдують залізннчі 
підприємства недостачею в 
продукції, вугілля внаслідок 
довготривалого ч а с т и нного 
страйку шахтярів від липня м. 
р. Цей частинний страйк пе-
ремінився від понеділка на за-
гальний страйк вуглекопів. 

Інші залізниці не пішли за 
прикладом .Пенсилвенії ft Бал-
тимор, за те вони змешпігють 
свій рух і відправляють робіт-
ннків. Деякі сталеві підпрн-
ємства, яким забракло вугілля 
до втрнмання фабрик в русі, 
зменшаготь продукцію і від-
правляють робітників. До та-
ких належять Щейрон Стіл 

а'рпорfQ-."jjhxi'ifS "-"і̀ `̀ ' Й6ягс-
тавя, у стейті Огайо та Ионгс-
тавн Шіт енд Тюб Компані. 
Бетлегем Стіл Корпорейшен 
ще не застановляє фабрик, але 
поробила відповідні підготу-
вання. Ужиткові компанії, які 
продукують електрику, доки-
що не загрожені недостачею 
вугілля і не плянують змін. 

Міжтнм слідча комісія на-
значена президентом для про-
віркн положення в вугілляній 
індустрії, почала призбирува-
ти факти, щоб скласти звіт у 
найближчий понеділок. Чле-
ни комісії відбувають конфе-
ренції з головою маклерської 
юнії, Джаном Л. Луїсом і влас-
никами копалень. Прилюдні 

ВБИВНИЦЮ БАТЬКА П Р И -
ЗНАЛИ БОЖЕВІЛЬНОЮ 
В ХВИЛИНІ ЗЛОЧИНУ. 

Бриджпорт, у стейті Конети-
кат. — Суденська лава, що 
розглядала справу Карол Пейт, 
яка вбила 23 вересня м. р. сво-
го невнлічно хворого батька в 
шпиталі, щоб скоротити його 
муки, признала дівчину хво-
рою на умі в часі сповнення 
злочину і звільняла її від вини, 
а суддя звільняв її від кари. 
Карол мас 21 років життя, во-
на є студенткою зоології в Ню 
Інґленд Каледж в Геннікер, Н. 
Г. і тепер піде дальше на нау-
ку. Е справа порушила умн 
цілої Америки і прилюдна опі-
нія була по її боці. Після про-
голошення присуду приявна 
публика прийняла присуд о-
плесками. Лава присяжних 
суддів складалася з девяти ма-
терей і трьох батьків. Провід-
ницею, яка виголосила рішен-
ня, була пані Джуднт А. Мем-
гард. У суді підчас виголошен-
ня присуду була мати дівчи` 
нп, повдодовіла жінка поліцій 
ного саржанта, вбитого донь 
кою. Вони обі кинулися собі в 
обШмя: 

ПОНАД МІЛЬЙОН ДОЛ. ЗА-
ПАВШОІ ПЛАТНІ З ПРИ-

ЗНАНОЇ тдвншки. 
Ню Иорк. — Перевозова Си-

стема Третьої Евеню оприлюд-
нює згоду з юніею на підставі 
якої виплатить її 3,800 членам 
$1,100,000 як підвищќу платні 
по 6 центів від години від 1 
липня 1949 р. Компанія нахо-
диться в. стані банкротства. 
Щоб виконати свої забовязан-
ня, вора мусить підвищити о-
плату за їзду з 8 на 10 центів. 
Умову мас потвердити суд. Ро-
бітники дістануть теж три тиж-
ні вакацій річно. Признання 
підвишки буде заохотою 43,000 

переслуханая перед комісією службовиків домагатися під 
почалнсяв середу 8 лютого. У вишки по 21 центів на годину 
конгресі пороблено підготовку 
до закону для перебрання ву-
гільних шахт під управу уря-
ду на час необхідности, якщо 
страйк буде трнватн довше. 

ТЕЛЕФОНІЧНА Ю Н І Я ЗА 
ПЕРЕМИРЯ НА 16 ДНІВ. 
Вашингтон. — Страйк в те-

лефонічннх підприємствах, за-
повіджений на середу 8 люто-
го, відложено на 16 днів за зго-
дою юнії. У міжчасі урядова 
Служба Посередництва поро-
бить тсі можливі зусилля для 
наладнання спору в телефоніч-
ній обслузі. 

УРЯДОВД ПІДТРИМКА ЦІН 
НА ЯЙЦЯ. 

Вашингтон. — Під теперіш-
ню пору нагромаджено в мага-
зинах Злучених Держав яєць 
вартосте $100,000,000 і уряд не 
знає, що. з ‚ними зробити. Не 
зважаючи на те, департамент 
рільництва буде ще дальше ку-
пувати надвишку яєць від фар-
мерів, щоб втримати їхню ціну 
на ринку. Реченець підтрим-
ки покінчиться щойно в місяці 
березні і тоді назріє питання, 
подібне до питання, що зро-
битн з картоплею. Департа-
мент рільництва купує спо-
рошковані яйця по 96 ц. за 
один фунт# а гарантована ціна 
для фармерів виносить по 25 
центів від тузина. 

та скорочення часу праці з 48 
на 40 годин тижнево. 

в 
ПРИВЕЗЛИ НА П Р О Д А Ж 
КАНАДСЬКУ КАРТОПЛЮ. 

Ню Орлінс, у стейті Луїзія 
яна. — Мільйон фунтів бара 
боль, імпортованих з Канади, 
вивантажують тут з кораблів, 
щоб їх продати на американ-
ськім ринку. Це діється Саме 
в часі, коли уряд Злучених 
Держав дав наказ знищити 45,-
000,000 бушлів американських 
бараболь, які відкупив від сво-
їх фармерів, щоб підтримати 
ціну їх продуктів. Купці в Ню 
Орлінс дивуються, чому вони 
можуть продавати канадські 
бараболі дешевше ніж картоп 
лю привезену зі стейтів Айда 
го або Мейн. Канадська кар-
топля приходить кораблями 
теж до пристаней Савана, Там-
па й Джексонвил. 

ралд Трибюн. Загалом околи-
ця Карибського моря — на йо-
го думку — це осередок ко-
муністичиої небезпеки д л я 
Злучених Держав. Куба й До-
мініканська Республіки нахо-
дяться у безупинній сварці. 
Гаїті й Домініканська Респуб-
ліка кинулися собі до горла, 
Коста Ріка й Нікарагва жи-
вуть у завзятім гніві. У цих 
країнах ідуть безупинні заго-
вори, а республіка Ґватемаля 
представляє найважчу з усіх 
проблему. У цій країні, як і в 
Кубі, зорганізовано приватну 
армію, звану Карібськнй Ле-
гіон, який має на меті екида-
ти. сусідні уряди. Ґватемаля 
має уряд на-пів лівий, подіб-
ний до комуністичного, хоч 
це не є російський комунізм. 
Уряд підтримує пропаганду 
ведену на большевицьких узо-
рах, якої головне вістря звер-
тається проти Злучених Дер-
ж ав. Президент Аревало втри-
муе ще свою розвідну служ-
бу, яка теж підтримує рево-
люційні рухи, в сусідинх краї 
нг.х. З огляду на блнзкїсть 
Гватемалі й інших нідмшоаа: 
них кр'аїн ло Паил"меького Ќа 
налу, який є під контролею 
Злучених Держав, цей боль-
шспи ці.кий рух може творити 
поважну загрозу для безпеки 
Злучених Держав і цілої За-
хідної півкулі. 

АМЕРИКА И АНГЛІЯ ПРИЗ-
НАЮТЬ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВЄТ 

НАМ В ІНДОКИТАЮ 

Вашингтон. — Злучені Дер-
жави, в порозумінні з Велико-
брнтанією, признали незалеж-
ність країн Вєт Нам, Ляос й 
Камбодія, положених у фран-
ііузькім Індо-Китаю. Таке прн-
знапня, як каже департамент 
стейту, є згідне з політичними 
засадами Злучених Держав, 
щоб давати підтримку для 
мирних і демократичних зма-
гань 
волі 

УРЯД ФРАНЦІЇ ДІСТАВ ЗАЯВУ 
ДОВІР'Я В АСАМБЛЕЇ 

Париж, 8 лютого.—Безпосередня загроза нової крізи фран-
узького уряду минула вчора, як Національна Асамблея ухва-

'лила заяву довір'я урядові преміера Бідо, реорганізованому 
і після виступу соціялістів з у 

.ухвалено більшістю 225 голо-

З̂ГУЩУЄТЬСЯ АТМО-
СФЕРА" В БЕРЛІШ 
Берлін, 8 лютого. — Західні 

спостерегачі однодушно ствер-
джують, що „атмосфера совет-
сько-західинх н р отиворічиос іДУЗького уряду минула вчора, як Національна Асамблея ухва-
тей в Берліні згущується" з ! Л Ш І а з а я в У Д о в 1 Р я Урядові преміера Бідо, реорганізованому 
кожним днем більше, створю- g ? виступу соціялістів з урядової коаліції. Заяву довір'я 
ючи перманентну загрозу ,10. у в а л е н о більшістю 225 голо-- І Ш Ш ^ Ш Г 
вих „громів і блискавок" При-іСІВ " Р 0 ^ 1 8 5 ' `Ќ 150 членів З А X І Д Н О-НШЕДЬКИИ У 
чину до таких тверджень дали Асамблеї здержались від голо-
вчора два конкретні факти: со . , с У в а н н я ' М1Ж н и м н теж сошя' 
ветськнй командант Берліна,ІЛ1СТИ- Я к ^оио' соціялісти 
геп. Котіков, проголосив листа вступили з коаліції на тлі не-
до західних командантів, ќа- порозуміннь щодо рекомпенса-
тегорично заперечуючи їхню т н робітникам за збільшені 
інтерпретацію паризького по- к о ш т а прожитку. Проте, вони 
розуміння в є л н к одержавних н е голосували проти уряду, 
міністрів закордонних справ, тільки здержались від голосу-
головно щодо полагодження вання, подібно як і велика 
страйку берлінських залізний- частина т. зв. центру. Ліві та 
ників. Котіков твердить, що інші естремісти голосували 
страйк взагалі не був на по- проти. Преміер Бідо рішив за-
рядку нарад та що його обго- лишитися на пості преміера та 
ворювано тільки на спеціяль- не відставляти свого уряду, хо-

поневолених народів до ,ш-, с е с , ї Совєти, як відомо, ча його довелося доповнити 
й незалежностн. У Вєт відмовилися полагодити цей дальшими членами його прпу-

Бао Дай, підтримуваний фран 
цузьким урядом.'. Ляос і Кам 

Нам володарем є націоналіст,CTpaf1K в дусі 'договору. Дру-'лярно-республіканської та ра 
гий факт, що свідчив би про дикальної партій, піеля рези-
„згущену атсмосферу", це від- ѓнації шістьох соціалістичних 

бодія це королівства. Внаслі-'відини і довші наради амери- 'міністрів. Причиною останніх 
док признання незалежності! і камського команданта Берліна, `непорозумінь в уряді були ви-
згаданих країн, американські ГЄц. Тейлора, з американським ключно внутрішні справи, а 
генеральні консулати в їхніх-високим комісарем в Німеччи-‚нова кріза уряду, якщоб до неї 
столицях будутї піднесені доіні, МекКлоєм. Ген. Тейлор ін- було дійшло, була б знову від-
становища посольств. Режиміформував МекКлоя про найно- билася дуже негативно на за-
Бао Дай дістав У'же признання віші совєтські заходи виперти гальному становищі країни та 

РЯД НАМАГАЄТЬСЯ ЗЛА-
ГІДІШТИ ВИСТУП 

ЯГКЛОЯ. 
Франкфурт, 8 лютого. — Пе-

редвчорашній виступ амери-
канського високого комісари' 
для Німеччини, Джана Дж. 
МекКлоя в Штутґарті на тему 
американської політики в тій 
країні зробив сильне вражен-
ня як на західних аліянтів так 
і на самих німців, головно сво-
єю осторогою проти можлнво-
стей відродження націзму, як 
теж на тему застарежень щодо 
можливостей нової німецької 
загрози для Европн. Уряд За-
хідно-Німецької Федеративної 
Республіки намагається тепер 
злагідннти це враження, вияс-
нюючи, що твердження Мек-
Клоя йдуть цілком по лівії теж 
німецької політики та' що ви-
ступ високого комісаря аж ніяк 
не був звернений проти уряду 
в Бонн. 

від Советів. І західних аліянтів з Берліна. 
- - . 

ОСТЕРІГАЄ АЗІЮ 
ПЕРЕД „ТГГ0ІЗМ0М 

її авторитеті 
справах. 

в закордонних 

-V 
ДРУЖИНА БРИТАНСЬКОГО 

ПРЕМІЄРА ДОПОМАГАЄ В 
ПЕРЕДВИБОРЧІЙ КАМ-

ЧЕХИ ПОГОД^ТОТЬСЯ ПАЇ ПАНИ. 
ЕМІГРАЦІЮ ^0,000 ЇПМЦЮ. f ' Л'ондон, 8 лютога. - 3 на-

ближенням дня загальних вн-
КОМІНФОРМ ЗАКИДУЄ АМЕРИЦІ ПОШИРЮВАННЯ „ЄРЕСГ і Прага, 8 лютого. — Між к о - І ^ ^ в Б р и т а н і г політичні пар 

СЕРЕД КОМУНІСТІВ НА Д. СХОДІ муністичним урядом Чехосло-

ФУКС І КОМУНІСТИ БУЛИ В 

ПОРОЗУМІННІ 

Вашингтон. — С е н а тська 
підкомісія приділів довідала-
ся від Дж. Едгара Гувера, го-
лови Федерального Бюра 1н-
вестигацій, що російські аген-
тн порозумівалися з д-ром 
Клос Фуксом правильно що 
два тижні, коли він був в Ан-
глії, а час від часу, коли він 
перебував у Злучених Держа-
вах. Фукс — це натуралізова-
ний громадянин Великобри-
танії, який підчас війни прн-
їзд^в до ЗДА для співпраці І джується, що ціла та акція є 
при виробі атомової зброї, частиною англо - амернкансь-
Він тепер арсіптований за кого пляиу агресії на Паци-
шпнгунство. Тому, що нара-іфіку. 
ди підкомісії відбуваються, Б Р И Т А Н ^ К І ЛІБЕРАЛИ ДО-
при замкнених дверях, віст, М А Г А Ю Т Ь С Я ЗАБОРОНИ 
про свідоцтво Гувера дуже А Т О М О в О І , БОМБИ 
скупі. Звісне ТІЛЬКИ, ЩО ВІН 

Париж, 8 лютого. Совєтський Союз і керований ним Ко- ваччинн І представниками алі-
мінформ уважав за відповідне остерегти всі комуністичні пар- я 

тії орієнтальних країн перед „англо-амсрнканськими" захо 
дами ширити „єресі" серед них та створення єретичного анти 
комуністичного центру в Нюь 

ту для Західної Німеччини під 
писано тут вчора окремий до-

: говір, на підставі якого з Че-

Дельгі, що мав би бути рівно- ФОРМОЗА НЕ БОЇТЬСЯ КИ- хоеловаччнни зможе виеміґру-
часно використаний як „цент-'ТАЛСЬКИХ, ТІЛЬКИ РОСШ- в а т и ДО Західної Німеччини по-
раля для шпигунської і сабо-І СЬКИХ КОМУНІТІВ теРх 2 0 ' 0 0 0 ЧТОЯсьішх німщв, 

Асамблеї, що вдержувана ще 

тажної акції в азійських краї- Лейќ Соксес, 8 лютого, 
нах народної демократії". В Представник н а ц і о нального 
органі Комінформу на цю те- китайсько уряду в Об'єднаних 
му пишеться: ‚головна актив- Націях зая'вив вчора в Малій 
ність цего шпигунського і ди-
версійного центру англо-аме-
рнканських Тітоістів скерова-
на насамперед на приміщення 
своїх агентів в комуністичних 
партіях Вєт-Наму, Індії, Ма-
ляї, Індонезії, Японії та інших 
країн. В о с т о р о з і ствер-

які там залишилися ще з тих 
поверх трьох мільйонів, що їх 
вигнано j на підставі Потсдам-
ського договору. Всіх німців в 
Судетах ще нараховується око-

зажадав фондів па втримання 
700 нових агентів, щоб побо-
рювати комунізм. Він каже, 
що в Злучених Державах є 
54,000 комуністів, а вдесятеро 
більше комуністичних попут-
чнків. Сенатор Гомер Е. Кейп-
гарт, вислухавши зізнань Гу-
вера, заявив: „Цс свідоцтво 
є найбільше заднвляючою ре-
чею — найбільш алармуючою, 
які я чув від років". 

КАРА НА КОМУНІСТИЧНИХ 
ОБОРОНЦІВ ВІДЛОЖЕНА. 

Ню Иорк.—Апеляційний суд 
Злучених Держав розглянув 
відклик шости адвокатів від 
кари наложеної на них суддею 
Гаролдом Медіна підчас судо-
вої розправи проти комуністич-
ної верхівки. Медіна покарав 
адвокатів за непослух судові. 
Апеляційний суд відложив до 
2 березня виконання кари, щоб 
міг розглянути відклик. 

НІМЕЧЧИНА В ПОВНІМ ЗВЯЗ-

КУ З ЗАХІДНИМИ ДЕР-

ЖАВАМИ 

Вашингтон. — С е к р е т а р 

Лондон, 8 лютого. Пред-
ставникн британської лібе-
ральної партії запропонували 
вчора, щоби „всі народи, Схо-
ду і Заходу, поставили поза 
законом атомову зброю всіх 
родів" та щоби існувало пра-
во репресій проти кожного, 
хто поважився б цей закон 
порушити. Цю вимогу вони 
зробили одним з кличів своєї 
передвиборчої кампанії. 

В ПОЛЬЩІ ЗНОВУ СУДЯТЬ 
ФРАНЦУЗІВ ЗА ШПИ-

ГУНСТВО 

. ло 300,000. Еміграція мас по-цнм урядом Формоза вповні г .„ 
ґ ' . чатися вже в першій половині забезпечена перед інвазією кн- _ _ , ` . . . березня. Договором встанов-танських большевиків і тіль- г . , , . .. лено теж що і яку вартість 

. г а м при д - к о ж н и д поодинокий німець мо-
- ГУЛ% ' - tj - Я' же зі собою забрати. Негайно 

щоби Об єднані Нації висла- л„^ л 
. . після проголошення цего дого-

ли там своїх спостерігачів, я- ,, І^^пГЋУтг%а ахи кпппп 
, ' вору зголосилися аж ои.иии 

ќі слідкували о за совєтською 

. „ німців, готових на виїзд, активною участю в китайській 
війні. 

ЧУДЕСНІ ПОГОЛОСКИ 
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ љ 

Прага, 8 лютого. ЧехосЛо-
вацька к о и у н і с тична преса 

ОБ'ЄДНАНИЙ ПРОТИ-КО-
МУНІСТИЧНИП ФРОНТ РО-

Б1ТНИЦТВА В ІТАЛІЇ. 

Рим, 8 лютого. — Проти-ко-
гостро виступає проти поши- муністичні профспілки італій-
рювання на й різноманітнішйхІськнх робітників об'єдналися 
поголосок про чуда, що елект- вчора в Неаполі, створюючи о-
ризують населення країни по- д и н об'єднаний проти-комуні-
дібно, як це недавно було в стичний фронт зорганізовано. 
Польщі з поголосками про го робітництва. Об'єдналися 

Вільиа Італійська Конфедера 
ція Праці, що нараховує около 
1,300,000 членів та яка с під 
впливом християнських демо-
кратів, і Вільна Італійська Фе-

стейту Дін Ачесон опрнлюд-

Тут почався великий процес 
за шпигунство проти двох 
французьких і чотирьох поль-
ськнх громадян, заарепгтова-

нив доручення, вислані амери-1 н и х м и н у л о ї осені. Розправа 
канському високому комісаре- відбувається перед військовим 
ві в Німеччині, Джанові Мек судом і оба французи та один 
Клеєві. У них сказано, що Ні-Із поляків вже „призналися" 

чуда в Любліні і. Останньою 
поголоскою на цю тему в Че-
хослоиаччині є оповідання про 
появу на небі Божої Матері, 
яка тримала в руках американ-
сі.киіі прапор, а за нею були ДЄрація Праці, що нараховує 
ловѓі ряди військ, включно з'П 0 В ЄрХ п і в мільйона членів і с 
танками. Комуністична преса п і д в ш г а В ом республіканців та 
звертає увагу, що поголоски правих соціялістів. Тим самим 
про такі „чуда" надходять зав- н о в и й пр(утИ. комуністичний 

Щепій (Штеттін), 8 лютого.(жди з прикордонних районів ф р о н т м а т и м е поверх 1,800,000 
з американською зоною Ні-

меччина має бути „повнотою 
включена до будови Західної 
Европи ,̀ одначе без засобів 
вести війну". 

до закидуваиих їм злочинів. 
Усім їм грозить кара довго-
літної тюрми, в к л ю ч н о 
смертним покаранням. 

меччннн. 
членів. Під комуністичними 
впливами залишається Італій-
ська Генеральна Конфедера-
ція Праці, що нараховує око-
ло 5,000,000 членів та яка пе-

цузький апеляційний суд змен- ред започаткуванням вільного 

КРАВЧЕНКО ВИГРАВ 
ТРИ ФРАНКИ 

Париж, 8. лютого. — Фран-

шив вчора кару на видавця і проти - комуністичного руху 
трьох редакторів комуністич- j контролювала поверх 7 міль-
ної'газети „Летрес Франсесес" йонів робітників. Республікан-
за обнду Віктора Кравченка з ці і праві соціялісти були про-

зі і 50,0000 франків на одного ти об'єднання анти-комуніс-
Гфранка для кожного. тичного робітництва. 

тіЃ щораз більше розгортають 
свою кампанію за здобуття на-
родного мандату на уряд. Для 
піддержки свого чоловіка ви-
ступила вчора вперше теж п-ні 
Етлі, жінка британського пре-
місра, заявляючи в інтерв'ю, 
що відносно виборів вона спо-
діється найліпшого, але теж 
приготована на найгірше. 

ЮГОСЛАВІЯ ДЕЦЕНТРАЛЇ-
ЗУЄ КОНТРОЛЮ ШДУСТРП. 

Беоґрад, 8 лютого. Югослав-
ськин уряд видав вчора пер-
ші практичні розпорядження 
щодо децентралізації контролі 
важкої індустрії'в країні. Цим 
Тіто думає навчити Сталіна як 
має виглядати на практиці ко-
муністнчна система, в проти-
лежності до максимально зцен-
тралізованої в Совєтському Со-
юзі. 

ЗАПЕВНЯЮТЬ ПЛЕБІСЦИТ 
В СПРАВІ ПОВОРОТУ БЕЛЬ-

ГШСЬКОГО КОРОЛЯ. 
Брюсель, 8 лютого. — Бель-

гійський парлямент відкинув 
вчора цілий ряд соціялістич-
них поправок щодо законопро-
скту в справі всенародного 
плебісциту, що мав би внрі-
шити дальшу долю короля Ле-
опольда, який перебуває на 
„добровільному вигнанні" в 
Швайцарії. Вважається, що 
католицько-ліберальна коалі-
ція матиме більшість та що 
закон остаточно буде ухвале-
ний. 

ЗАПОВІДАЮТЬ ФІНАНСОВУ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ БРИТАНП 

ЗА ДВА РОКИ. 
Лондон, 8 лютого. — Брп-

танські господарські авторитс-
ти заповідають, що в 1952 ро-
ці Британія вже до тої кіри 
впорядкує своє господарство й 
фінанси, що буде незалсзмтта 
від америкапсм:ого долара. 
Причиною такого ОП-ІГІЬІГ; З 
переставна в традпційкІЛ іќ-
портово-експортосій гос::о. ,ар-
ці. 
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ЩЕ ОДИН: „ЗА РОСІЮ` 
З „Католицького Центру", що існує при Отавськім Уні-

верситеті (Канада), дістали ми повідомлення про рух, що 
зветься "Pro Russia". Канадійські католики бажали б як хри-
стияни виявити своє співчуття християнам, що мучаться під 
сталінською безбожницькою диктатурою, як теж прийти їм 
з духовною та інтелектуальною допомогою. Не маємо нічого 
проти цього, щоб таку допомогу організувати, а навіть давати 
її тільки християнському російському народові. На т і засте-
реження і завваги відносяться до чогось іншого, бо не зва-
жаючи на проголошену аполітичність цеї акції,' вона шко-
дить політичним змаганням не-російських, християнських на-
родів, що так багато витерпіли „від Росії" і не є „за Росію", 
а тільки хотіли б якнайскорше з-під неї визволитись і стати 
вільними та самостійними. До того й штучна, для аснміля-
ційних та. імлеріялістичннх цілей придумана назва „Росії", 
ніколи не відповідала духові та змаганням тих вільних і хри-
стиянських народів, що їх Росія підбила і які не є московсько-
го походження. 

Рух „За Росію" звертається до „російського народу" — 
до „двісті мільйонів братів". Не забуваймо, що так звертають-
ся „інтелектуали", згуртовані в канадійськім університеті! 
Отже не якісь там особи чи організації, що не знають добре 
всесвітньої історії, ні історії східньої Европи. зокрема Росії, 
а люди, що повинні б її добре знати. Якраз тому їх виступ 
вдаряє так боляче по народах, що їх шляхом насилля та гру-
бої сили злучено проти їх волі з Росією. У цій відозві руху 
„За Росію" говориться тільки за Росію і „російський нарід", 
якого нараховується аж двісті мільйонів. Цілком так, як го-
ворилось про це за царату. 

Хто визнається хоч трохи на способах російської пропа-
ганди, той мусить припускати, що головними інформаторами 
руху „За Росію" є росіяни, що хочуть здобувати ще й в ка-
толнцькому світі симпатії для давньої єдиної й неділимої Росії. 
Проте важко зрозуміти, чому католицькі інтелектуальні кола 
— в стейтах і Канаді— ще й досі не визнаються на таких 
flVWi ft Й Ш Ш і І І І Ш ЙІІГІШ.1ШПГШ ти що Рпгія гтіттгш. 
ла чужі народи, в тому і такі, що є в меншій чи більшій ча-
стнні навіть католиками, і не росіянами, а тільки українцями, 
білорусами, литовцями і т. д. Зокрема багато жалю могли б 
мати в цьому випадку українці-католики, що стільки витер-
пілн від російських режимів не тільки з національного боку, 
але теж і за свою приналежність до Католицької церкви. Та ж 
навіть ще сьогодні важко добитись, щоб у католицьких енун-
ціяціях, коли згадується таких мучеників як мадярського 
кардинала Міндсенті, чи хорватського архієпископа Степінаца, 
згадувано хоч імя українського митрополита Йосипа Сліпого, 
що мучиться разом з іншими єпископами десь на Московщині, 
чи в інших країнах СССР. 

Рух „За Росію" взиває до „Молитви за Росію" і „Посвяти 
за Росію", а далі дораджує вивчати „ довгу" і „славну" істо-
рію „російського народу", його „чудову мову і багату літера-
туру", музику і т. п., а теж розуміти змагання „російської 
душі до правди". 

Все те звучить дуже гарно, людяно, по християнськи, але 
в такому виді, як воно передасться, є воно одночасно росій-
ською пропагандою, яка, як виглядало б, з розмислом хоче 
помогти російському народові вдержати і надалі фікцію про 
одну „Росію" — з одним 200-мільйоновим російським народом. 

Вважаємо, що є обовязком каяадійських та американ-
ських українців, зокрема тих, що є членами Католицької цер-
кви, звернути на цю акцію пильну увагу. 

КАРТОПЛЯНА КРИЗА 
Президент Труман порушив 

на пресовій конференції цроб-
лему надміру картопель, але 
схарактеризував це питання як 
„обласне", бо викликане поло-
женням у стейті Мейн. До цьо-
го президент ще додав, що тут 
винуватий теж і Конгрес бо у-
хвалив свій закон про підтрим-
ку цін на фармерські продукти, 
а не законопроект уряду, відо-
мий як „плян Бреннана". Про-
дуценти бараболь здивовані 
розголосом, якого набрала ця 
справа і чому цей розголос по-
ширюс сам уряд. Пересічний 
громадянин вважає нищення 
харчових продуктів змаганням 
утримати високу ціну на них. 
Знов висока ціна рільничих 
продуктів викликає загальне 
негодування, а головно з боку 
біднішого й міського населен-
нЯ, яке шукає за дешевими 
харчами. Тому саме називають 
„скандалом" практику нищен-
ня життєвих продуктів. 

Ще більшим скандалом мож-
на вважати таке нищення ба-
раболь в часі, коли уряд до-
магається від Конгресу двох 
біліонів долярів на штучну ігід-
тримку високих цін на фармер-
ські продукти. Отже нічого 
дивного, що в пресі й у Конґре-
сі сама думка про спалення — 
65,000,000 бушлів бараболь ви-
кликала негодування. 

Та найбільше негодування 
дасться чути від продуцентів 
бараболь. Вони пригадують, 

а допустив до того, щоб бара-
болі, закуплені урядом від 
фармерів на підставі закону 
про фармерські субсидії, треба 
було нищити. Навіть школи та 
добродійні установи не дістали 
від уряду тільки бараболь, що 
минулого року. 

Для доповнення кризи треба 
ще згадати, що Злучені Дер-
жавн мають умову з Канадою, 
на підставі якої Стейти ма-
ють допустити на свої ринки 
15.000 бушлів канадійських ба-
раболь в заміну за стейтські 
продукти, висилані на канад-j 
ські ринки. А понад те все в 
Канаді підняли крик, що Стей-
ти домпують свої харчові при-' противників 

паси в Канаді за безцін і під-
кошують тамошніх фармерів. 

Серед того всього вашннґ 
тонський уряд форсує Плян 
Бреннана, який полягає в то-
му, щоб ані не приневолювати 
уряду купувати бараболь, ані 
їх нищити чи домпувати, тіль-
кн продавати по ціні, яка на 
ринку. Щойно після продажу 
мавби фармер дістати „продук-
ційну заплату", яка полягає в 
нагороді фармера за втрату на 
проданих бараболях, якщо він 
дійсно втрату потерпів. Одначе, 
щоб певно знати, чи Плян 
Бреннана зарадить теперішній 
недостачі, на це треба щойно 
досвіду. Тому самозрозуміле, 
що і цей плян, як ще невнпро-
бо ванни, мусить мати своїх 

= 
Іван Ксдрии. 

Це не було германофільство 
(З нагоди роковин Берестейського миру, 9 лютого 1918). 

Цс був перший і єдиний досі 
міжнародний договір, в якому 
Україна — після кількохсот 
літ — виступала, як суверенна 
держава, зовсім рівнорядний 
партнер-контрагент із усіма 
договірними державами. Та-
ким єдиним документом в но-
вітній історії України Берес-
тейський договір залишився і 
по нинішній день, бо підпис 
„Української Соц. Радянської 
Республіки" під Ризьким ми-
ровим договором з 21 квітня 
1921 та під недавнім догово-

що ўрад с7а^ив134ЖГ000і р о м "?0 ОР г а н і з а " і ю 0 б ' ^ и а 

бушлів бараболь з 1948 p., вар- , ,ЖХ Н а ц , Л б у В П,ДПНСОМ двР 
тости $225,000,000 і ніхто не 
робив з цьогр приводу галасу, 
а тепер мають спалити „тіль-
ки" 65,000,000 вартости яких 
$80,000,000 і вже нароблено ве-
ликого крику. Продуценти 
твердять, що тут ідеться влас-
тиво про партійну політику, а 
на такій „політиці" найгірше 
виходять фармері, що плЬка-
ють бараболі: —`—' 

Нема де правди діти, а го-
ловні нарікання йдуть від фар-
мерів із стейту Мейн, на гра-
ниці Канади. Стент Мейн, це 
забороло республіканців. Саме 
біжучого року внаслідок спри-
ятливих обставин, між ін. доб-
рої погоди й дешевого навозу, 
їм зародили бараболі. Вони иа-
діялнся добрих заробітків не 
тільки на тепер, але й в май-
бутності. Міжтим внаслідок 
розголосу про знищення остан-
нього збору вони мусять змеи-
шити продукцію бараболь в 
наступному році. Вони кажуть, 
що уряд мститься на їх кон-
гресменах за те, що ті не прий-
няли пляну виплачування 
фармерських субсидій, внпра-
цьованих секретарем рільницт-
ва Карлом Бреннаном. Теж за-
кидують урядові, чому він не 
подбав завчасу про вжиток ба-

іраболь для промислових цілей. 

}жави фіктивної, фактично оку-
{пованої Московщиною. Всі ін-
іші договори, що їх підписува-
ли українські гетьмани, стави-
ли українську сторону завжди 

і на нижчий ступінь контраген-
та, який одержував концесії 
напр. у' постаті підвищеного 
контингенту реєстрових коза-
ків, чи зрікався своїх приви-
леїв, або піддавав себе в за-
лежніеть чужої держави, як 
Внговськнй у Гіляцькому до-
говорі у відношенні до Поль-
щі (1658), чи Дорошенко — 
до Туреччини (1672). Як відо-
мо, підчас акту підписування 
П е р е я с л а всьќого договору 
(14)54) вислањики царя Олексія 
ЦІ. відмовились заприсягати 
його, покликуючись на ви-
щість становища царського від 
гетьманського. Казати ж про 
договори з часів княжих -щ це 
перш за все часи дуже далекі, 
а найгірше — їхніх текстів здс-
більша не маємо і навіть не 
знаємо. 

Таким чином, повторяємо, 
Берестейський договір із 9-го 
лютого 1918 року є від довгих 
сотень років єдиним в історії 
України г.;іжіи:роднім догово-
ром, `а якому Україна записа-
па, як велика самостійна і су-
веренна держава, що її кордо-
ГІИ договірні держаки т- Ні-

меччина, Австро - Угорщина, 
Туреччина й Болгарія — ви-
разно признавали, створюючи J 
цим підставу для дальших між-
державних взаємин. Окупуван-
ня Української Народної Рес-
публіки ворогом, воєнна прог-
рана почвірного союзу у Пер-
шій світовій війні, революція 
в Німеччині й розвал Австро-
Угорщини позбавили всякого 
практичного значення Берес-
тенськин документ. На тлі тих 
великих історичних подій не-
важно навіть, хто з Берестей-
ських договірних держав ратн-
фікував Берестейський миро-
вий договір, а хто зволікав із 
ратифікацією так довго, поки 
вона стала безпредметова. 

Таким чином із Берестійсь-
кого договору не залишилось 
вже в несповна три роки пізні-
ше нічого. В історії України 
він залишився тільки як епі-
зод, в якому молода українсь-
ка держава пручалася, органі-
зўвалася і падала, знову підні-
малась, врешті, заслаб`а вдер-' 
жатнсь — загинула проте за 
той) трилітній період витвори-
ла такі цінності в ділянці укра-
їнської політичної думки, ук-
раїнської національно-держав-
ної свідомости та української 
історичної традиції, шо те 
скромне „тільки", причеплене 
д'о Берестейського миру, є на-
шим велетенським і безцінним 
скарбом. 

Як кожна велика подія, так 
і Берестейський мир був явн-
щс.м дуже різногранннм, із ве-
ликими своїми додатніми й 
від'ємними рисками, з ясними 
світлами, але й глибокими ті-
нямн. Пригадаймо декілька з 
них: 

Найголовніше гасло росій-
ської революції з 1917 року 
було „Мир без анексій і кон-
трибуцій!". Після жовтневого 
перевороту, що висунув ще 
одно гасло: „Війна війні", — 

новим володарям Московщини 
мир потрібний був ще більше, 
як їх попередникам із Тимча-
сового Уряду, бо край знахо-
днвся у ще більшому хаосі, а 
завдання, що їх ставили собі 
большевики — булиѓ багато-
багато більші, як завдання, що 
їх ставили собі царат і демо -̀
кратія, що царат повалила. То-
му Троцький, щоб зберігати 
вигляд, що Росія не хоче се-
паратного миру, зверігувся до 
всього світу з мировим закли-
ком; на той заклик відгукиў-
лися, очевидно, тільки цент-
ральні держави, і так прийшло 
до зустрічі у Бересті москов-
сько - большевицької делегації 
з делегаціями бльоку осеред-
ніх держав. Щоб могти самій 
говорити про свою долю, Цен-
тральиа Рада мерщій проголо-
сла Четвертим Універсалом су-
веренність УНР, в імені якої 
явилась у Бересті окрема, уќ-
їнська мирова делегація під 
проводо'м Миколи Левицько-
го, Олександра Севрюќа і Ми-
коли Любинського. Почалася 
дуже цікава гра: Московська 
делегація вбачала у мировій 
конференції головно першу 
знаменну нагоду для`пропові-
дування на ввесь світ своїх но-
вих ідей і гасел і тому грала 
на загайќў, виголошуючи доа-
жезні пропагандивні промови; 
німцям залежало на політич-
ному розбитті одностайної до 
того часу Росії; австрійцям на 
чим швидшому успіхові конфе-
ренції, щдб тільки закінчити 
на Сході війну та дістати з У-
країни збіжжя, бо Відень бук- j 
вально голодував. Українці ж 
хотіли оборонити своє само-
стійницьке становище та, ви-
користовуючи жагуче бажання 
Австро-Угорщини за всяку ці-
ну добитись миру, — дістати 
найкращі %'мови у справі за-
хідних кордонів, конкретно, у 
справі Холмщини й Сх: Галичи-
нн. У цій грі недосвідчені мо-
лоді українські делегати вияви-
лнся першорядними дпплома-
тами, зокрема Ол. ' Севрюк, 
який відразу став фактичним 
провідником делегації.#) Сам 
граф Че'рнін, тодішній міністер 
закордонних справ Австро-
Угорщини і голова її делега-
ції, і генерал Гофман, шеф 
штабу німецької „Групи Ост" 
і фактичний керівник німець-
кої делегації, висловлювалися 
у своїх споминах про Берес-
тейський мир з найбільшим 
подивом про делегатів Цент-
ральної Ради, про їх стійкість, 
впертість і зручність. Ті делс-
гатн діпняли того, що коли в 
ніч з 8-го на 9-го лютого `укра-
їнські війська відступили з Кн-
єва перед большевиками, то 
вдалося затаїти це перед иім-
цями й австрійцями у Бересті. 
19-го лютого, коли саме. Київ 
переживав найстрашніші годи-
ни від наїзду Андрея Боголюб-
ського з 1169 року, — нідпнса-
но у Бересті мировий договір. 
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13) 
Жученко покрутив нумср., зустрів Марту, що саме надій 

Щойно після довшого дожи-
дання озвався заспаний голос 
Селецького. 

шла. Хоч йому було не до 
жартів, проте замітив: 

— Добре виглядаєте, панно 
Гальо! Що там таке, -який!Марто! Бачу, весняне повітря 

біс мене будить так рано?.. 
— Так рано не є, сьома ми` 

пула. Я прохав би зайти до 
мене, можливо, негайно. 

вам служить... 
— Вчора ми їздили за міс 

то і там відпочили. 
Ми? Хто це ми? 

Ов, а то що такс важли-j Марта зашарілася. 
ве? 

— Влом, сьогодні вночі. Але 
прохаю нікому не говорити, 
передусім Ганці. 

— На маєш! — Добре, зай-
ду, але аж перед дванадцятою. 
Змучений після театру і без-
сонниця вночі мучила мене... 

— Перед дванадцятою? До-
бре, ждатиму! j 

Жученко завісив слухавку 

— Я і мій наречений. 
— - Поздоровляю! А чи це не 

ви` були із своїм нареченим у 
суботу вночі в Жоржа? 

— Або панство також були? 
Так, ми там, були. 

А хто ж це такий, коли 
можна спитати? 

— Василь Борисов, хемік, 
працював за границею у вели-
ких фірмах, тепер приїхав на 

зійшов до робітні. В коридорі) якийсь час сюди. Він забере 

мене з собою, буду також 
працювати в тій фірмі, де й 
він... 

Жученко стиснув їй руку з 
побажанням і обоє ввійшли 
до робітні, j 

ЧАСТИНА П'ЯТА 
Вуйко Еміліям у ролі детекти-
ва. — На слід! німців. — Роз-
мова в готелевій кімнаті. — 
Помилка чи ошуканство? — 
Жученко дістає цінний пода 
руноќ. — Ганќа йде за намо-

вою Селецького. — Плян 
Бахеса. 

Прийнявши телефон від Жў 
ченка, Сслецький обернувся 
на другий бік, натягнув ковд-
ру на голову і заснув. Щойно 
по десятій зірвався, казав нри-
нссти собі сніданок, з'їв його 
прихапцем і сів писати листа. 
Листа дбайливо заклеїв, хви-
линку пост'о'яв перед дзерка-
лом, пригладжуючи щіткою 
волосся і вийшов. 

Внизу зловив за руку готс-
лев"ою хлопця в червоній 
шапці, що кудись біг. 

— Стривай, — сказав йому 
Селецький, — побіжи негайно 
і віднеси цього листа. 

— За кілька хвилин! Тепер 
не маю часу — мене кликали 
нагору ті німці... 

— ІЦо за німці? 
— Та там є два такі, дають 

добре на чай... 
— Ну то біжи, але зараз 

вертайся! 
Заки післанець прибіг назад, 

Сслецький приступив до бюра 
готелю і попрохав листу гос-
тей. 

— „Умгу! — мугикнув він 
сам собі, — я так і сподівав-
ся. Імовірно, вони ближче, 
ніж я міг надіятися"... 

— Хто цс ті німці? — спи-
тав у портієра. 

— Якісь купці з Берліну, а-
ле кажуть, що їздять як ту-
РИСТИ... т 

— Коли вони вчора ввечорі 
повернулися до готелю? 

— Цього не знаю. Нічний 
портієр був хто інший, тепер 
спить нагорі. 

Надійшов післанець, і Се-
лецький, давши йому листа, 
всів до вінди та казав себе за-
всзти на саму гору. Розпитав-
шись у хлопця від вінди в 
котрій 'кімнаті спить нічний 
портієр, пішов туди просто і 

постукав. 
Почувся невдоволенні"! го-

лос, проте Селецький увій-
шов, і не ждучи, виклав своє 
запитання. 

Портієр замахав руками і 
схопився за голову. 

— Та ж я тепер сплю, не 
могли іншим разом спитати? 

У відповідь Селецький ви-
тягнув портфель і виняв банк-
нота. 

Портієр негайно здобрів. 
— Та ті два вернулися піз-

но, на дворі вже починало 
світати. Було так після третьої 
години... 

Селецький в с у н у в йому 
банкнот у руку і вийшов. На 
вулиці кивнув на таксі і звелів 
гнати щосили, бо було вже 
добре по дванадцятій. 

Жученко ждав Селецького 
нетерпляче. Посадивши його в 
робітні, він розповів усе, що 
знав про влом і про зникнен-
ня пробівки, не оминув згада-
ти й своїх підозрінь щодо 
Левка. 

— Той Левко видався мені 
від початку підозрілий, — за-
мітив Селецький. — Але спро-
буймо переглянути і посорту-

ватн всіх, кого можна б підо-
зрівати. Застосуймо тут мето-
ду дедуктивну. У вихідному 
пункті буде вкрадена пробів-
ка. Тс. що пропала тільки во-
на одна, знак, що хтось мусів 
знати докладно її вартість. 
Необзнайомлений був би взяв 
ще й інші речі, а тут вибір був 
неомильннй. Отже, хто, фак-
тнчно, знав про ту пробівку? 

— Дуже мало осіб. Ганќа, 
ви, — обоє, розуміється поза 
підозріннями, — Марта, Лев-
ко, евентуально Матвієва... 

Селецький, задумався: 
— Я не говорю про себе, бо 

деталі винаходу знаю щойно 
від учора, але інші знали про 
все вже від тижнів. Я не кажу, 
що хтось з них дався просто 
підкупити або й сам пристав 
до спілки... Але вистачило я-
кесь одно-два необережні сло-
ва у зовсім невинному това-
ристві, щоб навести злочинця 
на потрібний йому слід. Цс 
могли зробити навіть ви самі. 

Жученко заперечив голо-
вою. 

(Дальше буде). 

Три дні пізніше українські де-
легати офіційно звернулися до 
осередніх держав, за військо-
вою допомогою у війні проти 
московських большевиків, а 
до кінця квітня J918 року вся 
Україна знову була в українсь-
ких руках. 

Сќѓередні держави були щас-
ливі, бо мали „хлібний мир", 
„ден Бротфріден". Українці ж 
одержали нову . передишку. 
Чим ця передишка була випов-
нена — це не належить до сьо-
годнішньої темц. Досить обме-
житись до ствердження прав-
ди, що зміст тієї передишки 
став для українців 'підвалиною 
для всіх пізніших визволь-
ницьких змагань,, по нинішній 
день включно. Заплатили за це 
українці кепською славою, що 
пішла по світі про них, як здо-
гадних германофілів, які за-
стромили державам Антанти 
ніж у спин)''. Але це не було 
українське ге р м авофільство, 
що штовхнуло їх до Берестя, і 
не було зрадництво у відно-
шенні до Антанти. Це була 
примусова ситуація, у котрій 
не було вибору. ,Що було б 
сталося, коли б українці по-
слухали антантських порад 
вдержувати п р от инімецький 
воєнний фронт і .ждати війсь-
кової помочі від Антанти? 
Червона хвиля була б залила 
Україну відразу, з , західньо-
українського фронту всеодно 
нічого не залишилось би, а ко-
ли пригадаємо н̀е тільки обі-
цянки, але договірні зобов'я-
зання Англії і Франції дати 
Польщі військову поміч у Дру-
гій світовій війні і як це у 
практиці виглядало, — то на-
суваються д),'же сумні паралелі. 

Коли цісарська Німеччина,. 
цісарська Австро'-Угорщина, 
королівська Болгарія і султан-
ська Туреччина признали по-
квапно московський' уряд боль-
шевнківд то вони кермувалися 
у цьому сьому рішенні точ-точ 
такими самими міркуваннями, 
як Англія і францій, що дава-
ли таку кволу й невнстачальну 
поміч білнм московським гене-
ралам Юденічеві, 'Денікінові і 
Бранѓлеві, що ці 'генерали' му-
сіли програти. Всі вони вихо-
дили з засновку, шо больше-
внцький ` уряд буде найслаб-
шнм урядом Росії і тому треба 
піддержувати саме той уряд, 
бо кожний інший буде снльні-
ший. Як страшенне розчарува-
лись і німці і західні держави 
у цій своїй калькуляції — про 
це знають вони сьогодні кра-
ще, як колинебудь! 

Берестейський мцр зали-
шився як історичний преце-
денс: але не германофільства 
України, а признано! в одному 
міждержавному акті сўверен-
ности України. О'б о` язќом ук-
раїнців є доказати це у відпо-
відному часі на відповідному 
форумі, змазуючи з Берестей-
ського миру пляму здогадного 
германфільства^та``' залишаючи 
на ньому нечутку — впертого 
змагання Укрвїни До своєї су-
веренности. 
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9) Одна американська агенція прн-
несла вістку, яка здобула великий 
розголос, про подвійне зрадництво 
Ол. Севрюка в останків війн): ЙОГО 
службу одночасно німцям і больше-
викам. Німці, мовляв, викрили цю 
його подвійну ролю і зліквідували 
його, проголошуючи, цуцім то вій 
згорів у спальному вагоні поїзду, 
що вискочив із рейок під Варшавою. 
Ті, які знали добре Ол. Севрюка, не 
можуть в це повірити. Правда, він 
мав у свому житті також радяио-
фільський період, за його перебуван-
ня у Парижі. Але він був ўкраїн-
ським патріотом, і то формату дорж. 
діяча. І без уваги на те, що лучнло 
його з німецьким урядовим світом, 
він мав ПОЛІТИЧНІ зв'азкя, що їх ви-
корнстовував. ведучи не німецьку, а 
українську політику- Що це було не-
можливо в умовинах гітлернзму, то 
Й мусіло скінчитись для нього ката-
строфою. І тому зовсім імовірне с 
твердження, що німці .вбили його, 
пускаючи у світ фальшиву версію 
про його смерть. Що віші могли теж 
-фальшувати документи на доказ 
співпраці Севрюка з 'Сонетами, це 
теж дуже можливе. Але ставити на 
здну дошку Ол. Севрюка і П. Ко-
жевникова можуть тільки ті, які не 
знали й не бачили ні одного ні дру-
гого. — І. К. 
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ПрОФ.. Длитро Дорошенко 
( # о п'ятндесятнрічного його ювілею). 

Минула перша половина 2pjToro не судила і Дмитро Іва-
сторіччя. Ми; українці, пере-
жили за той час багато яскра-
вих подій, що глибоко відби-
лися на розвитку української 
культу'ри, стали .наріжними ќа 
міиями у відродженні україн-
ської державиости та піднесли 
нашу батьківщину на гребінь 
історії. . . 

За минуле півстоліття з'яви-
лася ціла плеяда яскравих о-
собистостей, що творили це 
піднесення. Початќи відро 
дження держави вим'агають 
широких людей, які б могли 
охоплювати і вести ріжні ді-
лянки життя, тому, серед епо-
хальних для України особис-
тостен знаходимо людей, що 
одночасно є політиками, дер-
жавниками, ученими, громад-
ськими діячами. -

Одною з таких постатів епо-
хи українського відродження 
першої половини 20 століття є 
професор Дмитро Іванович 
Дорошенко. Саме тепер ми-
нуло 50 років від початку йо-
го діяльности.' ' ' 

Нашим обов'язком, себто 
обов'язком українського наро-
ду, має бути повага, пошана, 
любов до таких'особистостей, 
що творили нашу історію і що 
їх дав наш український нарід, 
як заступників його ідей і ін-
тересів, як репрезентантів йо-
го перед іншими народами 
світу. 

Тепер Дмитро Іванович у-
друге перебуває на американ-
ському континенті, в Канаді, 

нович поступив до Петербур-
зького Університету. 

Настрої молодого Дорошен-
ка в глуху епоху царського са-
модержцаства 1902-04 років 
характеризують такі слова—-з 
спогадів Дмитра Івановича: 
„Для українця Петербург був 
повний історичних споминів. 
Он, по, тім боці Неви, насу-
проти „Зимового" % царського 
п а л а ц у — Петропавлівська 
фортеця, де сконав гетьман 

(час дві важливі події: одру-
жіння з Наталією Михайлів 
ною Васильченко, відомою ук-
раїнського драматичного ар 
тисткою і скінчення універси 
тету в 1909 pout. Дружина 
йшла і йде пліч-о-пліч з Дмит-
ром Івановичем шляхом на-
ціональної боротьби: разом 
працювали і боролись вони на 
Україні, разом пішли на чу-
жину, тепер разом працюють 
у Канаді. ` 

Молоде подружжя виїхало 
на постійну працю до Кате-
ринослава. Разом вони об'їз-
джають села, організовують 
„Просвіти", роблять доповіді, 
улаштовують українські свята 
ft виставки, закладають біб-Полуботок і де сиділи пізні-

ше кирило-методієвські б р а т - І л і о т е к и Одночасно Дмитро 
чиќй: Шевчбнко, Костомарів,І І в а и о в и Ч ) р а з 0 м з проф. Явор-
Кулпл і інші. Он далі Акаде-іШІЦЬКНМ B c u e наукову роботу. 
мія Мистецтва, де вчився, ж и в і п ' р а ц ю е в українських видан-
і помер Т. Шцвченко. Ця сто- ! н я х В і н 'відбуває 
лиця, побудована на кістках 
українських козаків, була тіс-
но зв'язана з долею українсь-
кого національного руху.. Тут 
вийшла року 1798 „Енеїда" 
Котляревського, а року 1840 
— Шевченків „Кобзар"; тут у 
роках 1850-х у друкарні И. Ку-

подорож 
по Україні і в 1911 році видає 
цікаву працю „По рідному 
краю". 

Незадовго до світювої війни 
Дмитро Іванович переїздить 
до Києва на постійну педаго-
гічну працю. Тут знову на-
ціонально - громадська діяль-

ліша друкувались „Запіскі о і н і с щ у ч а с т ь v багатьох жур-
Южной Русі", „Чорна Рада"!налах. 
та 'інші видання Куліша. Тут Підчас світової війни Дмит-f 
у роках 1861-62 видавалась'р о іва„ович працював v „Со-
„Основа". Звідси за тих ч а с і в ю з х Городів" і багато 'зробив 
українська громада керувала;д^ія полонених українців з Га-
українським рухом, аж поќні 
той рух не перейшов до свого 
природнього осередку - - Киє- і Ц арС , 

раїнського Наукового Інститу-
ту, де проробив багато праці 

Коли підчас Другої Світової 
Війни Польща потрапила під 
німецьку окупацію, Дмитро 
Іванович виїхав ДО Праги, де 
працював професором Укра-
їнського Вільного Університе-
ту. Перед приходом больше-
виків разом з усім університе-
том виїхав на захід, до Німеч-
чинн. 

Період наукової діяльности 
Дмитра Івановича позначаєть-
ся не меншими успіхами, як і 
період його національно-гро-
мадської діяльности в перед-
револютйний час і державної 
— в часи вільної Української 
Держави. У виданій в 1942 ро-
ці бібліографії прань Дмитра 
Івановича подано 804 назви.' 
За пізніші 8 років Дмитро Іѓ. 
напишім ще багато написав. 
Тут лише пригадаю такі важ-
ливі праці як „Історія Ўкраї` 
НИ в 1917-23 p.p." --- 2 томи,, 
„Нарис української історії" — 
2 томи, підручник „Історія 
України" (читаючи „Історію 
України" і не-фахівець може 
побачити важливу особливість 
Дмитра Івановича, як істори 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
Коляда Чоднйморсьмої ЄНІ. 

Організація Чорноморської 
Січі в Джерзі Ситі, Н. Дж. 
кожного року займається ко-
лядою на народні цілі. Цього 
року члени згаданої організа-
ції пішли з колядою, а добрі 
люди знають працю Чорно-
морської Січі, приняли до сво-
їх домів та зложили свої жерт-
ви. Цього року коляда призна-
чена: на працю Конгресового 
Комітету, Допомоговнх Комі-
тстів та деяких українських 
організацій в Німеччині в аме-
риканській зоні. В цьому році 
заколядовано $551.00 та внсла-
но на призначені цілі. 

Пожертвіѓ зложили: 
По $10: І. Ковальчик, С. Ко-

валь, А. Мазур, А. Стегниць-
кий; С. Феденко $8; М. Мацях 
$6; по $5: Т. Міссірі, Т. Крич-
ковськнй, Т. Павліна, . Федо-
вич, Д. Мадаіі, ІЌ БІлобрам, П. 
Костиќ, Молоді хлопці у п. 
Костика, І. Шупяннн. С. І лад` 
кий. Ц. ІІнлевич, М. Перхун, 
П. Левицькніі, Л. Болотянсь-
кий, Є. Хитриш., 11 Лахоць-

}І. Куш, П. Тхір, П. Коблянсь-
кий, А. Мадай, М. Щурко, А. 
Світий, В. Кушнір. М- Рибка, 
В. Лупнняк, адв. М. Ваґнер, А. 
Масаковська, С. Ціцюра, Н. 
Попович, в. Патаќ, П. Мелень, 
І. Бервецький) В. Гаєвий, . П 

_ кий. С. Кіпей, С. ЌОТ, С. Жу-
ка, — підхід до української‚ковськнй, Колисник і Новаи'ь-

личини. 
в о г о { В березні 1917 року упав 
Киє-, царськиіі режим — Україна' 

ва. Тут куваѓлась доля величез : ; с т а л а в і л ь н о ю В ж е v к в і т н і 
ноі імперії, вт ім числі і Укра- і ,9 і 7 p o K V д м н т р о Іванович 
їни, і звідси йшли царські н а - і с т а є членом Центральної Ради 
кази і міністерські р о з п о р я - ; и е р ш о г о скликання і поміш-
дження, що мали-на меті с п и - і н и к о м ГУберніяльидго коміса-
нити розвиток українського! р і я т у Київщини. З перших 

де українці ^недавно урочисто, національного життя". і хвилин життя вільної України 
Дмитра Івановича о б р а л и ! д ^ р о Іванович став будів-

головою Української Студент- ( н и к о м Української Держави і 
ської Громади в Петербурзі і і а к т и в Н и м борцем за її права, 
він цілком поринув в тогочас-Ів к в і т н і ж 1917 року Дмнтро 
не українське життя: літера-j і в а н о в и ч був призначений ко-

місаром уряду для Галичини і 

святкували ЧіІятйдесятирГчнни 
ювилей його діяльности. 

Ім'я і діяльність Дмитра Іва` 
новнча Дорошенка відомі кож-
ному українцеві. Мені поіцас` 
тнло кілька років близько 
співпрацювати з Дмитром Іва-
ІОВИЧЄМ, а даі}ніі̀ і інтерес до 
іогом ^дсобистдсти; дозволяє 
ієні тепер, в. ювилсйні дні, 

взяти слово идодо діяльности 
Дмитра Івановича, який ак-
тивио працює, і тепер і повний 
плянів дальшої праці. 

Минуле півсторіччя можна 
розділити на три великі епо-
хи: 1) Боротьба за визволен-
ня України з-`під Росії Мико-
ли II; 2) здобуття незалеж-
ности і період, Української Сй-
мостійної Держави; 3) нове 
поневолення і . боротьба з а 
визволення України з-під Росії 
Лєніна-Сталіна. Дмитро Івано-

турна праця, зв'язок з Галичи-
ною, що тоді давала друкова-
не українське слово, зв'язок з 
видатними українськими дія-

Буковини. 
Далі Дмнтро Іванович зно 

{вў повертається до Києва, ак-

істори зі становища держав-
ннка), „Слов'янський Світ" — 
З томи, „Православна Церква 
в МИНУЛОМУ і сучасному житті 
українського народу". Вийшли 
й такі фахові розвідки як „Іс-
торія гетьмана Петра Доро-
шенка". „Історія Козаччини 
VII ст., монографія ..Иантс-
леймон Куліш", ряд робіт 
про Куліша. про Миколу Кос-
томарова. Євгена Чикаленка, 
Володимира Антоновича і ба-
гато окремих фахових істо-
ричннх розвідок. 

` Цілу історію українського 
півсторіччя бачимо' у 
„Мої спомини про недавнє 
минуле", частина якого уже 
вийшла, а продовження дру-
кувалось у виніпезькому „Ук-
раїнському Голосі" 

ікни, Р. Козар, Т. Моранський, 
Т. Бугуняк, Й. Петришин, С. 
Ядловськин, С. Нотайло, А. 
Туренчак, І. Дубовецький, М. 
Мамрош, М. Куць, І. Копчак, 
Д. Дудиќ, Ф. Васько, 1. Вілас, 
В. Сохан, В. Дудар, М. Бас, Т. 
Матрош, Н. Новак, І. Малахов-
ськин, Т. Загорбенський, В. 
Савчин, Г. І`аньків, М. Новак, 

Козак, М. ГУМИН. К. Андров, ЃІ.іЌ. Корбецька, А. Малиќ; решта 
- " ' дрібними. 

кий, Л. Кулнч, С. Ќостів. К. Ка-
чала П. Брицькнй, А. Шаран, 
Н. Петришин; По $4: П. Е. 
Дмитрів, М. Стегннцькин; по 
$З: о. В. Лотовнч, М. Мандра, 
В. Цдн, М. Юречко, К. Коло-
дій, П. Світниаький. В. Гіль, І. 
Бараниќ, П. Мнщишин, І. Грн-
нів. М. Богер, Є. Нечесний, І. 
Гладьо. К. Коблан, II. Чопик, 
І. Гусар, Н. Н., С Лашок; по 
$2: 'й. Ќ'Ірані, 11. Пігура, А. Не-
стор, М. Сайчук, Н. Заяць. Й. 
Жарський, К. Стельмах, А. Мн-
лянович, 1. Грабар, І. Мнць, С. 
Запотічннн, 11. Н.. І. Коцюба, 
A. Патрнляк, А. Тнзіо. М. Ми-
лянович, С. Гріца, М. Міходнч, 
М. Баран, Г. Барна. П. Гри`цак, 

виданні'М. Крукар, М. Панькевич, П. 
КутниЙ, М. Ткачук, А. Тралін-
сіікин, С. Грниеі'іко, А. Качан, 
М. Ліпка, Я. Кашуба. й . Ґу-
ральчик, А. Чесноќ, А. Тхір, К. 
Венгер, С. Буньо, А. Лупнняк, 
B. Кричковськин, В. Мадан, Ю 

Баричко, Е. Чомнн, В. Ценько, 
Р. Гулькевнч. М. Фурка, С. Гре-
беняќ, 1. Меидак, М. ФЃІН`ІШ, А. 
Долошицький, А. Фурка, В. 
Бучннська. 1: Проник, І. Биков-
Сђка, М. Ліснявські, І. Иельо, І. 
Жулннський, Ч. Дроздовська, 
М. Попик, И. Варянка, С. Бод-
нар, П. Стеблецький, П. Брід-
ськнй, К. II. Коченаш; по $1: 
Н. Бураќ, І. Смсричансі кий, И. 
Дмитрів, М. Челяк. П. ГОТЎі Б. 
Литвинка, Н. Боднарчук. Мт. 
Баран, С. Моряк. І. Мікула, І. 
Підгорецький. Ф. Гіль, †. Ба-
діно, В. Ќостів, А. Кедринсь-
кий, Ф. Савчук, У. НІ` Дім, П. 
Світліїќ, А. Бусько, С. Гамка-
ло, ф. Жарський, В. Бутковсь-
кий, І. Васько, М. Кавочка, В-
Маланяк, А. Басько, Г. Готра, 
В. Семусь, Д. Кіией, А. Корна-
ло, С. Шимон, І. Поліщук, М. 
Трусенич, т. Журавецька, Т. 
Завісќі, І. Кошннький, М. Кме-
сік, Я. Олсон, К. Карна, К. 
КраЃїниќ, С Бервецький, К'. За-
гурська, Г. Демкович, ІгЛеско, 
А. Тнзіо. Т. Махнім, А. Пет-
русь, С. Ласќі, А. Вальчук, Р. 
Ковтко, Г. Яикевич, С: ІІІибун-
ка, Я. Кісенан, В. Карнчак, І. 
Каричак, Г. Панькевич, В. Хва-
лнк, М. Тизіо. А. Зазуля, К. 
Нагачевська. В. Фурка, Е. У-
горчак. В. Шнірх, В. Задульке-
вич; М. Козачок, П. Судіо, А. 
Сич, М. Рожанська. С. Рони, .А. 
Бореќ. І. Петришин. Т. Мико-
лаїв, М; Сиваќ, М. Моньо, В. 
Жуковський, М. І`ўмен, С. Пав-
чак, П. Павчак, І . Патуляк, М. 
Мельник, Болотаќ, М. Лсщш,, -
А. Запотіцька. Е. Лазарко, А. нападаючи на особу автора 

Микола Петришин. 
о— ` ' 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 
М. А. - Буває, що в ќоректі 

справите одне, а потім ста-
иеться нова помилка. Иема мо-
жлнвостн ще й такс д^гляну-
ти. Так і з Вашими заввагами 
до статті „Де вони?", які ма-
ли внясннтн, що йдеться про 
„еп. Николая Чарнецького" та 
о. Вергуна, як „Аностольсько-
го візнтатора для українців-
като.інків ". 

О. Г. — Того роду відозви 
мусять бути підписані, навіть 
тоді, коли хотіли б це містити 
як „платне оголошення". 

Ю. С. 1 Џ. X. - Подібних по-
дяк від скнтальців в Европі й 
тих, що сюди прибули, ми вже 
могли б рахувати на тисячі. 
Містимо тільки як платні ого-
лошення, дораджуючи добрим 
людям, щоб не складали иуб-
личних подяк, бо добре діло 
робити і помагати, та Ще сво-

}їм рідним, є християнським і 
національним обовязком. 

Я. Ч. — Певно, ‚що можете 
відповісти! Тільки, забираючи 
голос в газеті, треба відпові-
датн річево й культурно, не 

Возняк, Р. Бульбаха. М. .Па-
нюк, І. Ярош, О.Пельо. І. Ма- ! ш о , партії... 
ліна, М. Олекснн, А. Рейо, М. 1_; 

статті, хоч би вій був не з Ва-

Пельо. М. Гілик, І. Богнр, Д.,. л .--—-.-, 
Бачнк, К. Кузінка, П. Андру- ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
сечќо, К. Ле'нович, А. Зімовс'ь- В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
кий, Р. Маринець, П. Рожансь-J НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Данилом Мордовцем, і т н ш ю п р а ц ю е в у р я д ^ 3окре-

А еиілкќм н т п г к п н я н п стят- КННЖИНСЬКИЙ, М. Т іавелуо , М-А скільки надр% ковано сгаі . - Шнбунка, М. Кланко.1 
тів Дмитра Івановича'ў спра-г " ^_і_^гг: 

ищаиммииіііиіуги—ти тттжютштжш'тоішіятіяватв' 

УВАГА! - ВІЛІМ АНТІН, КОННЛ 
ІЮШДОМЛЦЄТЬСЯ ЧДІОЩВ ВІД 387 У. U. союзу, 

що 

, „ ^. -, , .вах культурного і націоиаль-
Петром Стебннцьким, Олек- м а н а д #3добуттям автономії,но-по.тітичного життя! Отже!нашої Вільної Української A-J сандром Лотоцьким, Олександ-ід л я 5 українських губерній, 
ром і Софією Русовимн. Виіз- Центральна Рада призначила 
джав на лекції до Львова, де д м и т р а Івановича' головою у-
слухав викладів Івана Франка, 1 р я д у ц и х r v 6 e p „ i r , . Пізніше в̀ ін 
Михайла Грушевського, Хве- п е р е ї здить до рідної губернії 
дора Вовка. Бували й поїздки {Чернігівщини, де на прохання 
на Україну: Дмитро Іванович і'громадянства стає чернігівсь-
брав участь у народньомуік и м Комісарем Центрально ї 
святі відкриття пам'ятника їв. Р а д и _ Т а м дМ Итро Іванович 
Котляревському у Полтаві, 
співпрацював у полтавському 
часописі „Рідний Край", зу-

активно працював до приходу 
до влади гетьмана Павла Пет-
ровнча Скоропадського, в у-

вич був завжди, активний у бо-
ротьбі за визволення України, 

стрічався в Прилуках з Мико-І'ряд і „ к о г о ' д м и т р о Іванович 
закордонних лою Міхновськнм. Також бў І (ГТав міністром 

вав Дмнтро Іванович і за' к о і Н справ 
він проявив се^е в усі вшиє,доном — у Німеччині, Відні,; в у р я д і г е т ь м а н а Дмитро I-
згадані епохи,, бр він віддавав Празі, мав нагоду познайомќ- і в а п о в н ч п р о в а д и т ь націо-
усі свої сили Україні від ма-
лих років, так само, як він їх 
віддає тепер.,-.. 

За царя всі ‚його інтереси 
були віддані . у к Р а ї н с ь к і й 
справі. Малим хлопцем він 
відвідував Дорошенків хутір 
у Чернігівській губернії, що 
належав його дідові Якову, ві-
домому українському патріо-
тові, і там дістав національне 
виховання. Вж^ 15-16 річним 
юнаком він належить до укра-
їнських гуртќ'ів^ пише статті 
про українських письменників. 
Дмитро Іванович пише у своїх 
спогадах, що по закінченні 
гімназії він хотів поступити 
до Київського Університету, 
щоб бути ближче до діячів 
українського визвольного ру-
ху, щоб мати контакт з укра-
їнськими діячами, але доля 

тися з Євгеном Олесницьким, 
Романом Яросевичем, Володи-
миром Кушнірем і співпрацго-
вав у журналах "Ruthenische 
Revue." "Ukrainische Rundschau," 
тощо. 

Деякий час Дмитро Івано-
вич перебував у Києві, спів-
лрацював з Євгеном Чикален-
ком, Михайлом Грушевським.І 
друкувався у багатьох україн-
ських виданнях, зокрема у 
знанній „Раді" Чикаленка. Зу-
стрічі з стовпами українства, 
знайомство з Володимиром 
Антоновичем і В. Лининськнм, 
праця в ^Просвіті", головою 
якої тодК був Борис Грінчен-
ко — творять цілу епоху в 
житті Дмитра Івановича і ос-
таточно визначають напрямні 
його діяльности. 

В особистому житті в цей 

N УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ ФИПАДЕПФП 
рішила відзначити 32-річннцю Ќрут 

„ВІЧЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ" 
під кличем .„Україна клнне — ставаймо в зорпіяізовоим давм", 

- ' : що:'Відбудеться :-

В НШЙЮ, 12. ЛЮТОГО (SUN- Щ І2) 1950 
' " " - В годині 1-шін пополудні 

В ЗАЛІ ГОРОЖАНОЬКОГО КЛЮВ.У. 847 N. FRANKLIN ST. 
З СЛІДУЮЧОЮ ПРОГРАМОЮ: 

1) Відкриття вічаі— Іван TTofftrrxo: 2) „Крутя". найпнщнП ступень 
героїзму українськнх визвольних змагань, реферат — Богдан 
Кравців; 'А) „Українська молодь на чужині", реферат — студгііт 
Ярослав Малая; і) ..Українська молодь на нових позиціях", рс-
срерат; 5) ІІривітя; в) Ставаймо в зорганізовані лави— заклик 

", Ь у ДО молоді — Яр Славутич. 
В цій пе^ішЛ зустрічі молоді нової і давно! іміграції молодь 

візьме зорг‡яфоўану участь. Ріввож просимо й старше громадян-
ство до масово^ участя. — Комітет Обсдлаиих ОрганізацШ Молоді. ) 

вальку п о л і т и к у проти ро-
сійських і федералістичних є-
лементів, що тоді мали вели? 
кий вилив і врешті добились 
до того шоб^ витіснити з урн` 
ду активних провідників на-
ціональної' політики. Дмитро 
Іванович теж відходить від аќ-

ітнвної політичної діяльности і 
стає професором Кам'янець-
Подільського Державного У-
ніверситету. працюе в пресі і 
виконує окремі державні зав-
дання, лишаючися одним з ак-
тнвнішнх націоналі)ннх діячів 
свого часу. 

Коли большевнцькі ВІЙСЬКђ 
окупували Україну, Дмитро I-
вановнч відходить за кордон і 
на чужині продовжує бороть 
бў за волю України. Він пра 
цює` у Львові, в Ужгороді, в 
різних містах За.хідньо; Ўкраї 
нн, потім переїздить до Пра-
ги, Відня, Београду. Букареш-
ту. Ше в 1920-21 роках нро-
довжує державну діяльнісгь, 
стає н'а чолі Українського Чер-

Цвоного Хреста на Балканах, з 
доручення уряду УНР нрово-
дить перевірку діяльности. ук-
раїнської місії в Римі, тошо. 
Згодом переходить до науко-
вої і педагогічної діяльности, 
стає професором університету 

JB Празі, з 1926 року директо-
ром Українського Наукового 
Інституту в Берліні, а з 1930 

II року професором прав,ослав-
ного Факультету Варшавсько-

всього надруковано напевне кадемії Наук на чужині, а істо 
більше тисячі. рична заслуга проф. Доро-

В 1945 році Дмитро Івано- шенка в тому, т о він очолив 
внч зустрівся з новою еміѓра-.її 
цією з рідних земель. Ми мо-
жемо сказати, що рідко хто 
так швидко пізнав цю нову 
еміграцію, зрозумів иережн-
вання людей на окупованій 
батьківщині і зрозумів особ-
лнвості тих людей. Здається, 
шо нас і не розділяли 25 років! 

Зразу ж, у 1945 році Дмнтро 
Іванович, як завжди, активно 
взявся за громадську працю і 
став керманичем Відділу Куль-
тури й Освіти обраного Цент-
рального Представництва Ук-
раїнської Еміграції. Також він 
очолив Українську Вільну А-
кадемію Наук і є її незмінним 
президентом до сьогодні. Мож-
на сказати, що саме Дмитру 
Івановичеві належить заслуга 
в об'єднанні всіх наукових сил, 

І jJjfJ'ro Університету і членом Уќ-

женою повагою ' і , любов'ю 
всіх співробітників ВАН і те 
пер. колі' українські вчені, 
члени Академії, роз'їхались по 
різних країнах світу, він є 
центром, емблемою нашого 
об'єднання, до якого тягнуть-
ся всі українські учені, в якій 
би країні вони не оселились і 
де б не відроджували своќї 
наукову українську діяльність 
в нових умовах. 

Всеукраїнська Академія На-
ук знищена у Києві і перство-
рена на філіял Московської 
Академії Наук. Тимто історнч-
нс значення має заснування 

Дмитро Іванович є великим 
знавцем історії України та 
свідком і активним учасником 
всіх українських подій мину-
лого півсторіччя. Він теж є 
знавцем і с т о р і ї української 
православної церкви. 

Дмитро Іванович t; прихнль-
ником гетьманського руху, 
що в певній мірі відбилось й 
на його наукових працях, — 
та... добре, якби ми мали по-
більше таких гетьманців-дер-
жавннків. що прекрасно спів-
працюють з усім суспільством. 

Можемо сміливо сказати, що 
в його особі маємо нелпкого 
громадянина - патріота, яким 
можемо пишатися як сином 
Української Нації. 

Українці Канади урочисто 
що вийшли на еміграцію і зо-Івідзначнли ювілей Дмитра I-
крс.ма нової еміграції. Дмитру 
Іванович користується заслу 

вановпча, відзначили 50 років 
його національно-громадської 
діяльности. Вчені і громадсь-
кі діячі, широкі кола українсь-
кого суспільства по всіх краї-
пах світу згадують цей ювілей, 
тихо згадують Дмитра Івано-
ннча і на рідних землях. 
і Ми — його співробітники і 
номішники - - члени УВАН, ба-
жаємо йому енергії і сил для 
дальшої роботи на полі укра-
їнської науки і культури, що 
вливається в єдиний струм 
Вселюдської Культури лі Про-
гресу. 

Михайло Ветухів, 
Дійсний Член Української 

Вільної Академії Наук 

В НЕДІЛЮ, 12. ЛЮТОГО 1950 
в год. 2:30 пополудні 

——: відбудуться : 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
В ЦЕРКОВНІЙ с д . II 

285 Pleasant Street, YVulimaptic, Conn. 
На ці збори повинні прийти всі члени відділу. Запро-

шусмо на збори теж і нових імігрантів, які ще не є чле-
намн. В організаційних справах У. Н. Союзу буде про-
мовляти організатор У. Н. Союзу А. Мп.кінчуі;. 

Заряд Від. 387 УНС. 

( YBATAJ НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
10. ВІДДІЛ иіМ`ЛІІІ.')Діиі ЛЮРЖАВІІОГО ВІДДЧ)-

ДЛ:І-:ІІІІЯ УКІ'ДЛШ в ню ПОРЌУ 
зал{юшус все українське громадянство на 

доінжіді. и. Ю. КОСАЧА на тему: 

ВІД гоголя до хвильового 
яка відбудеться В НЕДЬІЮ, 12. ЛЮТОГО 

у власній домівці при 20 В. St. Mark's PI. 
І Початок у год. 3. поцол. Унраьи ОДВУ. 1 

УВАГА! - НЮ ИОРК, Н. И.! 
АМЕРИКАНСЬКІ ДОЧКИ УКРАЇНИ 

: :: : влаштовують : -:: : 
веселу комедію в 2-ох діях 

„ВУЙКО З АМЕРИКИ" 
І ВЕЛИЧАВИЙ БАЛЬ 

В НЕДІЛЮ, Ц. ЛЮТОГО 1950 
В Церковній Салі ер. Волрдимнра 334 Е. 14th St. NYC 

Музика .Семена і його орхестра. 
Вступ 85 НЃІГТІВ я податкам. 

Початок представлення в. ваечірі — По`штоќ таиців Я. впечір. 

сипшшішшшшіііічшгщп№ііипііілшшшіиіиоиінпііпі(зшпипііхшшиіпиаіпінншишишіиайткяпвипю 

І УВАГА! - НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦЯ!' 
ОБ'СДНАШІП КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІ-

ЗАЦІИ міста НЮ ПОРЌУ 
повідомляє, що його 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
: відбудуться : 

В НВДЩЮ, 12. ЛЮТОГО (тож. 12th) 1350 
в год. 2:30 пополудні 

І В ЗАЛІ ДЕМОКР. ЌЛЮБУ, 59 St. Mark's PI., NEW YORK. 
Запрошўено на Збори прел(гпівннкиі украінськнх шціональинх 

З Тошірнств. Братств. С'естрнцтв на тсрсні Ню Порќу. Товариства. 
І що дотепер не мали постійних представників в Об'сдішному Комі-
і тсті, просимо внслнти спеціяльніос делеГатін. Об`сднаннЙ Комітет 

!

цс громадська, непартіп)іа і ш;-вір(нспииідиа установа, тому всі 
Організації повинні уважати своїм обов'язком включити себе в 
зорганізовану центральну громаду. 

І.і.н іл тш'.л Об'сдішнпго Комітету. 
иишіипв{яиюипаітшишціінш:шіаішіішш:юп!пциошішіші)ііш№ітамюмш{і̂ іишіонііиишіііііншшнсзм! 
--звомвм—і І т ІЗМОЯЖУМ утюжґ^ж; л^- ж̂̂ . -ас ЎЖ.: УЖК. ЧЖ?.ЖГ 

І УВАГА! - НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! 
УКРАШСЬКИИ ТЕАТР 

Під мистецьким проводом В. БЛАВАЦЬКОГО 

НЕДІЛЯ, 12. ЛЮТОГО 1950 Р. 
САЛЯ. UKRAINIAN CENTER, 180 William St., NEWARK, N.J. 

„МУЖЧИНА З МИНУЛИМ" 
весела комедія на 3 дії Арнольда і Баха 

Постава: В. Блавацьклл і V.. Нлл.цпи. 
В антрактах гратвме Орхестра Театру. 

Початоќ у год. 7. ввечір. — ДдІ години сміху і розваги. 
Перепродаж квцтків в дрмінці „С`цмономочі" ара Українській 
Ці-іітралІ. п в`день вигтавм від ѓод. R. до ?. в кш-і Театру. 

ЗЛЛУДЕШ про свої журби і турботм, коли відвідиии їмо вж`ѓиву! 
Ѓ"^К-; УЖҐ, -ж УЖѓ: Щ з и д ш і и і 



T5 СВОБОДА,, ЧЕТВЕР, 9-го ЛЮТОГО 1950. Ч. 32. 

Нові мігранти 
Українці, що приїжджають 

старанням ЗУАДКомітсту ко-
раблем „Дженерал Стюрджіс", 
до порту в Ню йорќу, дня 13. 
лютог-o: 

Заячуќ Катерина, Мирослав; 
Арсенів Андрій, Марія, Юрій; 
Балам Марія; Гіотвнн Лука, 
Ольга, Віктор; Хлоп іќ Василь, 
Катерина, Стефан; Дербушсва 
Марія; Домменко Іван, Анна ,̀ 
Дрлгоіи Михайло, Катерина, 
Люба, Юрій; Флорчук Констан-
тнн, Олександра; Дрантюќ Іри-
на; Грабиќ Антін, Анна; Гудяк 
Г.двард, Ольга; Калушнк Бо-
рис. Катерина; Клименко Гри-
горій, Параска. Анатолій. Во-
лодимир; Колотій Степан, Мо-
трія; Костреюк Іван; Кулиняк 
Мирослав, Антоніна, Володн-
мир; Кулпп Степан, Стефанія, 
І Іетро, Михайло, Софія, Бог-
дан; Мазурок Степан, Іванна, 
Мирослава; Міцсвнч Р.вген, Ні-
иа; Отрешко-Арський Микола, 
Галина, Оксана; Палатайко Я-
рослав. Людмила; Гіарташ Ан-
дрій, Марія, Софія; ііроцак нГв. що МІСЯЧНІ збори відбудуться в 

неділю. 12. лютого, В ГОДИНІ б. по-

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 1 . 1 . СОЮЗЇ 
ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Тов. Дні-

сті`р. від. 430, поддг. до відома всім 
своїм членам, що: 1. На річних збо-
рах 19. січня вибрано управу на 
1950 рік в складі: Р. Дяків, предс.: 
Я. Терлецький, заст.; О. Бакай. 
секр.; Р. Семків скарб.; а до контр. 
комісії: І. Давидович, В. Терлець-
кнй і В. Кострубяк. -2. Місячні збори 
і побір складок відбуватимуться 
кожного місяця в другу неділю по 
першім, від год. 12:30 до 2., в Укр. 
Ќлюбі. 847 N. Franklin St. Це буде 
одинокий час і місце до полагоджу-
вання справ Відділу і побору скла-
док. Ялени, що з важних причин не 
зможуть бути на місячних зборах, 
можуть вплачувати складки безпо-
середно у секретаря Відділу, або ви-
слати поштою, однак не пізніше 20. 
дня кожного місяця. Побору скла-
док по домах членів, зогляду на ве-
лнку витрату часу і кошти обіздів, 
а також сусперечність статуту, пс-
реводити не будемо. Тому просимо 
всіх члеців притримуватись цього 
порядку і не вимагати від Управи 
Відділу неможливих чинностей. При 
тому зауважуємо, що в платності! 
обезпечеиевих вкладок не може бу-
ти задовжень, бо на випадок неща-
слнвого випадку, або страти, обез-
печення виплачўеться тільки таким і 

ФІІЛАДЕЛФШ, ПА. — Тов. Лю-
бов, від. 45, повідомляє своїх членів, 
що звичайні збори відбудуться в не-
ділю, 12. лютого, в Домі У. А. Го-
рожан, 8-17 N. Franklin St.. та що на 
цих зборах будуть рішатись дуже 
важні справи 1 буде вибір делегатів 
на конвенцію УНС. Поч зборів в 2. 
годині пополудні. Просимо всіх чле-
нів явитись, особливо просимо тих 
що довгують, прийти і пирівнятн 
свої вкладки. — За уряд: Т. Малиќ. 
А. Гарасим, М. Ю. Сениќ, секр. 

НЮ ПОРК, Н. И. - Українське 
допомогове Тов. Дністер, від. 381, 
повідомляє своїх члонів і членнць, 
що в суботу, 11. лютого, точно в го-
дині 8. ввечір, при 28 Іст 7. ул.,' в 
церковній галі св. Юра, відбудуться 
місячні збори. Тому, що на цих збо-
рах будуть вибрані делегати на кои-
венцію УНС. уряд просить усіх чле-
нів і членнць прийти на збори. — М. 
Малетич, предс; П. Кучма, фін. 
секр.; І. Шамин, к а с ; І. Герциќ, рек. 
секр. 

ЮТІІКА, Н. И. — Місячні збори 
Вр. св. Петра й Павла, під. 58. відбу-
дуться в суботу, 11. лютого, в год. 
в. ввечір, в гали парафіяльній, 209 
First Si. Проситься всіх членів і чле-
ннць конче прийти на ці збори, бо 
буде вибір деле.атів на конвенцію 
УНС І інші важні справи до полаго-
дження. — За уряд: Ф. Фалинськнй. членам, які не довгують. Всяке лег . 

коваження і занедбання наведених ІJPJJJ- м- оннщак. кас . t 
постанов, може бути невіджалува- "аяда. Р^к. секр. 
ною стратою обезпеченого, або його ХОЛІДО, О. 
родини 

НЮАРК, Н. ДЖ. — Місячні збо-
ри Тов. Зал. Січ, від. 371, відбудуть-
ся в пятннцю, 10. лютого, в год. 8. 
ввечір, в Січовій Салі, 506 — 18. Еве. 
На цих зборах відбудеться вибір де-
легатів на конвенцію УНС, як також 

КЛІФТОН, П. ДЖ. — Тов. Укр. 
Січ, від. 182, повідомляє своїх чле-
нів і членнць, що місячні збори від-
бў дуться в неділю, 12. литого, в го-
дииі 2. пополудні, в галі парафіяль-
ній, 45-47 Hope Avc, Раљиіс. Проси 

заступників делегатів. Проситься ; мо членів прийти на збори, бо мас-
членів приходити на збори і плати 
ти свої вкладки на зборах відділу 
— За уряд: О. Паньків, предс; Ю 
Баранюк, секр 

КЛІВЛЕНД. О. — Місячні збори 
Вр. св. Петра й Павла, від. 102, від-
будуться в неділю, 12. лютого, зараз 
по другій Сл. Вожій, в гали церков-
ній, 2280 W. 7th St. На тих зборах 
буде вибір делегатів на 22 конвен-
цію УНС. Просимо всіх членів при-
бутн. — За уряд; Н. Олекснн, пр.; 
Н. Бўсько, кас; Н. Вобечко, секр. 

ПНКЛії ) , 1ЛЛ. — Сестр. Влаго-
віщення, від. 125, повідомляє членів, 
що звичайні збори відбудуться в 
неділю, 12. лютого, в годині 1. по-
пблудні, в парафіяльній галі св. О. 
Николая при Оклей і Райс ул. З 
огляду на вибір делегатів та їх за-
ступннків на ковенцію УНС та інші 
важні справи, просимо членів прнй 

мо вибрати делегата і заступника 
на конвенцію УНС. Довгуючих чле-
нів упомнішсмо, щоби вирівняли свої 
належнтості, бо в противному разі 
будутѓь суспендовані. — За уряд: І. 
Жнвіцькнй, предс; М. Філь. кас ; Г. 
Яські ‚всекр. 

Г.АВНД БРУК, Н. ДЖ. — Вр. св. 
О. Николая, від. 344, повідомляє 
всіх місцевих і позамісцевих членів 
і членнць, що звичайні збори відбу-

тн на означений час. — Ксеня Пле- дуться в неділю, 12. лютого, в го-

ВРУКЛІШ (САВТ). Н. П. — МІ-
сячтіі збори членів Бр. св. Мнколая, 
від. 293, відбудуться в неділю, 12. 
лютого, в годині 10. ранку, в залі 
церкви св. Мнколая, 258 — 19 вул. 
в Савт Вруклині. На деннім поряд-
ку: вибір делегата на конвенцію 
УНС й інші справи. Пригадується 
всім членам на сповнення обовязку. 
— За уряд: П. Ріпка, гол.; Г. Пили-
пяк, кас;-Марія Демидчук, секр. 

тяк, 
кас: 

предс; Петронеля Яворська, 
Іванка Подоли, секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. — Тов. У. Н. Со-
юзу, від. 292. подає до відома всім 
своїм членам, що місячні збори від- Ре.чтк, кас ; 

Управа. 

ИОІПТТАВН, О. — Тов. ім. Ольги 
Басараб, від. 348, повідомляє всіх 
своїх місцевих 1 позамісцевих чле-

Андрій; Ренќін Арсснтій, Олек-
сандра, Микола, Марія; Рома-
нюк Стефан, Анна, Василь; 
Ростовський Конрад, Марія, 
Татіяна; Ручка Іван, Параска, 
Василь. Валентина. Олексан-
дер; Захарнацький Петро, Бог-
лан. Емілія, Олександра; Слі-І ФРЕНКФОРД. ПА - Т О Н І М ДМ 

J , , , ! Вітовського. від. 268, повідомляє, що 
пачик М и к о л а , Анна, Віра , Н а - і звичайні місячні збори відбудуться 

я. Роман; Сливка Степан, І в суботу. 11 лютого, в̂ домі Укр Го-
_ . . г,. _ _ . ж рожан на Wakeling St.. в годині 8. 

ввечір. На цих зборах буде вибра-

полудні, в гали церковній. 526 W. 
Rayen Avc На цих зборах буде ви-
бір делегата на конвенцію УНС, то-
му проссимо всіх членів прийти на 
ці збори і заплатити свої вкладки. 
— За уряд: Варвара Дубас, предс; 
Иоснфина Стахура, кас ; Марія Пе-
ріг, секр. 

Вр. ѓв. О. Николая, 
від. 167, повідомляє своїх членів, що 
місячні збори відбудуться в неділю, 
12. лютого, в годині 2. пополудні, в 
галі де все. Пожадннм є, щоб всі 
члени явились й вислухали звіту 
контрольорів за 1949 рік та вибрали 
делегата на конвенцію УНС. — У-
ряд. 

ДІ 

Ірина; Сметанін Віссаріон, Ана 
стазія, Іван; Стасів Петро, Ґе-
новсфа, Марія; Тарасевич Маг-
далина, Ћідей, Роман; Иаіиен-
ко Іван. Нвдокія, Микола; Віт-
ковська Катерина; Ворончак 
Вадим. Ігор; Зеліско Петро,-
Пелагтя, Богдан; Дербушев 
Микола; Булоус Тихон; Ходан 
Михайло, Тадіяна; Ѓланка Ва-
силь. Клавдія; Гук Михайло, 
Камілія; Дворський Олена, Пе-
тро; Козур Петро, Емілія, Ми-
хайло; Пристайко Василь, Ан-
на, Іван, Михайло, Олекса, Бро-

Стгхаам ЌяМШіИ Зо 

ний делегат на конвенцію, тому про-
ситься всіх прийти на збори. На річ-
ннх зборах вибрано той самий уряд. 

М. Шанайда, п р е д с ; В. Федірко, 
кас ; Т. Радинський. секр. 

лезнова Евгенія; Богдан. 

СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ УКРА-
ЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О 
С О Ю З У , А ТИМСАМИМ І 
СПІВВЛАСНИКАМИ 11 -ЦЯТИ 

МІЛЬПОНОВОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕПЕР — БЕЗПЕЧНО 
МОЖЕТЕ ВТРАТИТИ 

НАДМІР ВАГИ 
ДО 5 ФУНТІВ ТИЖНЕВО 

Новий оенлаційнжй план 
починається. Висліди яі-
.знати першого дня, а ні 
— то зворот грошей. 

Нову надію на облег-
чення тягарў від над-
мірної товщини, (що 
походить від переїдаи-
ня, а не від зало лі в і 
спілко сьогодні по зві-
тах з успіху при пля-
новім заживанні нових 
вітамінових піґу л о к. 
Бонн помагають до 
втрати товщини (яка 

походить від переїдання) і то без 
небезпечних лікарств або вправ. На-
зиваються BENADR0L. Цей новий 
лік діє наче чари, щоб злекшнтн 
надмір товщини 2 способами. Муж-
чнни й жінки, що давніше терпіли 
від надміру ваги (через переїдай-
ня), оповідають про замітні висліди 
після зажнття. Багато людей каже, 
що втратили до 10 фунтів ваги вже 
по першій пачці. Продаються з га-
рантісю звороту грошей. 
За окремою умовою читачі цеі газе-
ти можуть дістати BENADROL по 
зниженій ціні. Вишліть оце повідом-
лення floVALWORTH CO.. Dept. 
А-247, 84 Е. 42nd St., Brooklyn 3. N.Y., 
а дістанете дві 4-долярові пачки 
тільки за $7. отже $1 знижки на пра-
вильній ціні. Не посилайте грошей. 
Заплатите лиетоносові пря` дору-
ченні. 

Імя 
Адреса : 

_ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Подасться 
до відома всім членам Тов. ім. Дм. 
Вітовського. від. 375, що місячні схо-
дини відбудуться в неділю, 12. лю-
того, в год. 1. пополудні, в домівці 
Укр. Ќлюбу. 847 J4. Franklin St. По-
відомлясмо члеигв, що в біжучому 
році жадних вкладок до Союзу по 
хатах збиратись не буде, а кожний 
член с. обовязаиий прийти на схо-
двни і там заплатити. Місячні счо-
днни відбуваються в другу неділю 
поп ершім кожного місяця. На і'іч-
нйх зборах внбрано' слідуючнЛ v-
ряд. І . Чміия. тая^-Оґ-Баражннць-
кий, заст.; П. Іваш, секр.; О. Грнма-
ляк, заст.; С. Пялюк, скарб.; Г. До-
рожовський, І. Ланкійський і П. Тар-
навськнй, контр. комісія; Текля Па-
ращак, С. Терлецький і М. Макси-
мюк. відв. хворих. Адреса секр. 4040 
N. Darien St.. Phila. -10, Pa. Tel.: RA 

j5-7840. — За управу: І. Чопик, гол.; 
'`С. Пилюќ, скарб.; П. Івяш, секр. 

НИКЛІ о, ІЛЛ. — На річних збо-
рах Тов. ім. Д. Вітовського, від. 301, 
вибрано такий уряд на 19.50 рік: В. 
Іващук, гол.; Мацькевнч, заст.; М. 
Савчин, фін. секр.; К. Доманьчук, 
реф. опіки; о. Мицик, Крнсталь, Мот-
люк, контр. комісія; В. Андріїв-
ськнй, рек. секр. Подаг.мо до відома 
усім членам і членнцям 301 відділу, 
що 12. лютого відбудуться збори 
при 2250 W. Cortez St., JB пар. салі. 
Проситься всіх членів і Олениць ко-
нечно прийти паз борн. бо будуть 
важні справи до полагодження і бу-
де вибір делегата на конвенцію У 
Н. Союзу. — За уряд: В. Іващук, 
гол.; В. Андріївський, рек. секр. 

jПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ І 

ОЗОН ПАРК, Н. И. — Тов.ВІльна 
Україна, від. 200, повідомляє своїх 
місцевих і позамісцевих членів, що 
місячні збори відбудуться в суботу, 
1. лютого, вѓ однні 8. ввечір. в Гор. 
Ќлюбі, 9120 — 95 Еве. На порядку 
нарад буде вибір делегатів і їх за-
ступНнків на конвенцію УНС та ор-
ганізаційні справи. З огляду на важ-
иість справ просимо всіх членів на 
ці збори прийти. Членські вкладки 
треба вплачувати до 25. кожного мі-
сяця до фін. секретаря. Хто з членів 
не вплатить вкладок, буде суспендо-
ваний. Вибрано новий уряд на 1950 
рік: Е. Паращук, предс; В. Балуќ, 
заст.; В. Ворґуль, сехр.; О. Коцопій, 
заст.; В. Шіпка, кас; И. Паращук, 
заст.; С. Шіпка. В. Цісик і В. Кости-
шин, контр. книжок; Я. Мороз ІЛ. 
Балуќ, контр. хворих; Я. Жатков-
ський і М. Ворона, тростіси; М. Ма-
лафій, впорядчик зборів. Збори від-
буваються що місяця з другу суботу 
по першім в Гор. Ќлюбі. 9120 — 96 
Ave., Ozone Park. — В. Ворґуль. 
секр., 9523 — 03rd St., Ozone Park 16, 
N Y. Tel. Virginia 7-3887-W. 

EVergreen 3-441S-4450 

Maple Coal ft Coke Co 
anthracite FUEL OIL 

bituminous 
OIL BURNERS 

SALES 6 SERVICE 
7 2 - 7 4 Box Street 
BROOKLYN 22, N. Y. 

Deliveries to Brooklyn, Queens 
б Manhattan. 

Українське підттрнсиство 
ФЕДЬКА КУДЛАВ 

Дня 29. січня 1950 року помер 
ІВАН САГАН, 

член Тов. ім. Тараса Шевченка, 
від. 42. У. Н. Союзу в Пасейк, 
Н. ДЖ. 

Покійний прожни 64 роки. По-
-ходнв зі сіма Настасів, поп. Тер-
ноніль, Зах. Україна. Полишив у 
смутку жену Лину, сина Івана та 
дві дочки Стелу і Ганну. 
—Них орок -відбувся у вівторок, з 
похоронного заведення. — В. И. 
Њ ! П. Головачуќ, секр. 

-

Дня в. лютого I960 року помер 
у 64. році життя 

ІІКТРО СОВЃА. 
член Тов. Укр. Клюйў Поступово-
го, від. 70 У. Н. Союзу в Джерзі 
Ситі, II. Дж. 

Покійний родився в селі Гуя-
ско, нон. Добромнль, Західна У-
краіна. До Союзу вступив у 19S8 
році. Полишив у смутку жінку 
Катерину, енна Володимира, доч-
КУ Ольгу, зам. Галпгрн і Фрлп-
ціску та двох внуків. 

Похорон відбудеться в четвер, 
9. лютого, з похоронного заведен-
пя їв. Ќовальчнка. 129 Гренд Ст., 
в ѓод. 9. рано до правосл, церкви 
пря Гренд Стріт, а відтак на 
цвинтар Ню Порк Вей Семетари. 
— В. И. П.! 

В. К}опи і р, секр. 

будуться в неділю, 12. лютого, в го-
дині 1:30 пополудні, в гали У. Н. 
Дому. 4655 Martin St. Проситься гро-
мадно прибути на збори. Припомн-
насмо усім тнм членам, що ще цего 
року не платили, а с і такі, що ма-
ють довг ще за минулий рік. прнй-
ти і заплатнтн, бо в противнім разі 
будуть суспендовані. Стараймося по 
можности організувати нових чле-
нів. Як ми вже розмахалися торіч-
ного року, так ідім далі. Уряд по-
становнв, що кожного місяця мас 
прийти найменше 10 нових членів 
до відділу. — І. Форись, предс; П. 
Кізел, секр.; І. Андрусевич, кас. 

БРІДЖПОРТ, КОШІ. — Тов. У-
краінська Січ, від. 59, повідомляс 
всіх своїх членів і членнць, що мі-
сячні збори відбудуться в суботу, 
11. лютого, в гали У. Н. Дому, 517 
HaHet St., точно в год. 7:30 ввечір. 
Взивасться всіх членів прийти на 
час, бо буде вибір делегатів на кон-
венцію УНС. — М. Галькевич, секр. 

КОТСВІЛ, ПА. — Тов. ім. Вогдп-
на Хмельницького, від. 248, повідом-
ляп своїх членів, що місячні збори 
відбудуться 12. лютого в гали пара-
фіяльній зараз по Сл. Божій. Кож-
ннй член мас явитися особисто, бо 
буде вибір делегата на конвенцію 
УНС. — За уряд: П. Заплітний, пр.; 
М. Масќўла, кас; М. Кобилянськнй, 
секр. 

дині 4. пополудні, де звичайно, Всі 
члени мають явитись на збори, бо с 
важні справи до полагодження і бу-
де вибір делегата на конвенцію У. 
Н. Союзу. — Т. Присташ. гол.; Я. 

П. Гусакѓ рек. секр.; 
Г. Геба, фін. секр. 

ИЮ ПОРК, Н. И. — Укр. Запомог. 
Вр. св. Володимира, від. 130, пові-
домляс своїх членів і члениць, що 
місячні збори відбудуться в суботу, 
11. лютого, в годині 8. ввечір, в цер-
ковній галі при 7. вул. Просимо всіх 
членів прийти на час, бо масмо вн-
брати телеґатів на конвенцію УНС 
і с інші біжучі справи до полаго-
дження. — Уряд. 

ШТКАҐО. ІЛЛ. — Бр. св. Стефа-
на, від. 221, повідомляс своїх членів 
і членнць, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 12. лютого, в годн-
ні 12:30 пополудні, в Домі Відділів 
УНС, 845 N. Western Ave. На цих 
зборах буде вибір делегатів на кон-
венцію УНС, та Інші аажні справи 

ВАЛТгаОР. МД. — Місячні збо-
рн Вр. Прес в. Тройці, від. 320, відбу-
дуться в неділю, 12. лютого, в годи-
ні 2. пополудні, в У. Н. Домі, 3101 
O'Donnell St. Просимо всіх чіеців 

ПОШУКУВАННЯ 
ХТО ЗНЛС про місце перебування 
КОВЛЯНСЬКОІ МИРОСЛАВИ З О-
лекснчі коло Сірва, прошу повідо-
мнти на адресу: 

ТУРЯНСЬКНП ІГОР 
с7о Stephen Ostrowskyj 

141 — 9th St., Jersey City 2, N. J. 
КАТЌРИНА НКТРИЧКА, дочка 

Стефана Петрички, зі с. Шоломи-
ннчі, пов. Рудкн, пошукус стриочну 
тітку IIА РАНІ ЌУ родом з Петрич-
ків, з села Коропуж, пов. Рудќи', Га-
личнна. Хто'знас П адресу, або вона 
сама, хай зголоситься: Katalina Pet-

2'Сіќл, с Donato Alvarez 2760, Buenos 
iree, Rep. Argentina 

ЕВДОКІЯ ПОПАЛЮЌ з села Хлібн-
чии, повіт Снятин, просить свого 
брата ДМИТРА АНТОНЮК з New 
York, N. Y., щоб написав до цеі на 
адресу: 

EWDOKIA POPADIUK 
с7о Mrs. І, Maniosky 

524 S. Wolfe St., ' Baltimore 31, Mil. 

ПОДАЮ АДРЕСУ ДЛЯ 
п. МІЗУР МАРІЇ: 

СТЕФАНІЯ СТЕТКЕВИЧ, 
640 East 13th Street, 
New York 9, N. Y. 

ПРЕДКО ВАСИЛЬ з Аллєн-
дорфу пошукує п. СМЕТАНЮ-
КА МИКОЛУ і просять його 
зголоситися на адресу: 

15 Columbus Avenue, 
Amsterdam, N. Y. 

Пошукую ЃКЛЕНИ ЗАЛУЦЬКОЇ, 
зам. МИХАЛЬЧУК, і П сестер та 
братів з села Тростянець, Бережани, 
Галичина, котрі виїхали перед пер-
шою світовою війною до Америки, 

с до вирішення. Проснмр всіх чле- Хто знас про них, або вони самі, 

прийти на час, бо буде вибір делегв-
та на конвенцію'. -С^НС — И. Мар-
маш, предс; Г. Шудька, секр. 

WEST EASTOtC "PA. — Branches 
438 Д 174 will ROM a meeting at 2 
o'clock, February 12. I05O at 218 — 
tith St., in order to elect ,n delcfiate 
for the U.N.A. Convention. All mem-
bers are cordially invited to attend. — 
For Branch 438: S, Terleski. Pres.; S. 
Terleski, Jr.; Secly. For Br.-nich 174: 
A. Sawran. Sec'y. 

ГАМТРЕМК. МШЃ. — Місячні 
збори Тов. ім. Маркіяиа `-Шашкевн-
Ча, від. 94, відбудуться в неділю, 
12. лютого, в годині 1:30 пополудні, 
в салі Укр. Дому,- 2376 ҐреЯлінґ ул. 
На цих зборах буде вибір делегата 
на конвенцію Унр.- Просимо членів 
прийти на ці збори..- Т. Судомир, 
рек. секр. ` - , -

t 
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА 

Л Ю Ї О В " 
нідділ гв8 У.` Н. Союзу, 

в БРОИКС, Н. П. 
— відбудеться 

іюмянальне 
Б О Г О С Л . У Ж Е Н Н Я 

з ПАНАХИДОЮ 
— за 

ВАСИЛЯ ШВЕДА 
В НЕДІЛЮ, 12. ЛЮТОГО, 

в год..їй. рано, 
В ЦЕРКВІ СВ. НОЌРОВИ, 

1745 Вашингтон Еве. 
Покійний походив з Чорторяї, 

нипіт Бібрка, Західна Україна. 
Помер 26. листопади 1949 року. 

ВІЧНА НОЛІУ ПАМЯТЬ! 

нів і члениць явитись численно на 
збори. — Ф. Васнльовськнй, предс; 
Д. Макснмюк, кас ; Т. Шпікула, 
секр. 

п Р А И Я П 

СКРЕНТОН, НА. — Тов. Над 
Збруча, від. 280. повідомляс всіх 
своїх членів, що місячні збори від-
будуться в неділю, 12. ЛЮТОГО, в 
годині 2. пополудні, в У. Г. Ќлюбі, 
608 Вест Лакавана Еве. Присутність 
на зборах всіх членів с обовязкова, 
So буде вибір делегата на коявев-
цію УНС. Пригадується членам, щоб 
старѓілись платити ќа час. — За у-
ряд: О. Залоточннй, Р. Рубльов-
СЬХВЙ. : Ч " -

ЛНСОНІЯ, КОЇШ. — Тов. 3a.no-
розька Січ, від. 67, повідомляс своїх 
членів, що місячні збори відбудуть-
ся 12. лютого в годині 2. пополудні 
в Ліберти Галі. Всі члени, а головна 
Союзові, повніші прийти на збори, 
бо буде вибір делегата на конвенцію 
УНС. Довгуючі члени повинні по-
платнти свої довги, як що не хо-
тять бути суспендованими. — За 
уряд: І. Патуляк, предс; І. Пиріг, 
секр.; І. Хіровськнй, кас. 

НЮАРК, Н. Д Ж . — Тов. ім. Ми-
хайла Грушевського, від. 219, пові-
домляс своїх членів, що місячні збо-
ри відбудуться в суботу 11. лютого, 
в годині 7:30 ввечір, в укр. правосл. 
галі, 675 Савт 19. вул. Обовязком 
кожного члена с прийти на ці збори, 
бо с важна справа і буде вибір деле-
ґатів на конвенцію УНС. — Г. До-
рошеико, предс ; А. Баран, кас; А. 
Мудровський, секр. 

ГРИГОРІЙ КОВЕРДОВИЧ 
ПОВІДОМЛЯС, ЩО ЙОГО FURRIERS 

ирнірсьна ройітня 
є тепер ПІД ЧИСЛОМ 
434 East 6th St 

BETWEEN AVE. A A 1st. 
N E W YORK CITY 

Telephone: Spring 7-3566 
Приймає замовлення на НОВІ РОБОТИ ІПЕРЕРІБКУ 
та дає 20% опусту на всі роботи, а також ДАРОМ 
сторидж на літо.—Самий сторндж на літо 2% від сотні. 

Футра можна купити на сплати. 
Робттня отворена від 9. рано до 9. ввечір, кожного див, 

В неділі на замовлення. 

ЖІНКИ або ДІВЧИНИ в роках 18— 
ЗО, до праці в Dry Cleaning Plant в 
українського кравця. Англійської 
мовн не вимагасться, може бути но-
воприбула з краю. Роботи навчимо, 
платня $50 місячно початково 1 все 
утримання. Голоснтнсь до : HARRY 
SHEWCZUK, 2238 Е. Adams Street, 
Freeport, Illinois. 

ПОШУКУЮ 
МОЛОВША НА ФАРМУ 
коло курей. Голоситись: 

ІИЕО. KOWALSKY 
R. З, Box 415 
Millville, N. J. 

Професійні Огодошеяю 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd Ave. (Cor. 14th S t ) . 

N. Y. C. — T e l ORamercy 7-7697. 
Острі а довгочасні недуги чоловікЬ 
I жінок. Шкірні X-Ray. Роздуѓта 
жнд лікуємо без операції .Переводі 
мо аналізу кровн для супружях до 
зводів. — Офісові години: Щодня 
від 10 рано до 7 ввечір. В неділі віл 
II рано до 1 пополудні. 
І `ОФООФ0Ф0Ф0ФФ РФ0Ф0Ш 0+ t w w o w w f ' 

Дрібні Оголошення 

'"'lNCOMErTAX'SERVICE^ 
FEDERAL A STATE 

від ПОНЕДІЛКА до'П'ЯТ-
НИЦІ включно. 

Тільки від 9ч)ї рано до 5-ої 
пополудні, S2.00. 

T A R A S B U L B А 
. Phone GRamercy 3-0713 

32 Е. 7th Street, N. Y. C. 

прошу голоситись до: 
PAUL MVCHALCZUK 

6003 Hіќhwood Rd., Baltiniore 10, Md: 
КАТЕРИНА ЛЯХИОВСЬКА з дому 
ГРИВНАЌ, пошукус СИВАНИЧ 
ВАСИЛЯ, .чќий вже давніше виїхав 
з села Хоцень, повії Си'нок, до ЗДА. 

KATERYNA LACHNOWSKA 
D.P. Camp 

Heidenau, Kr. Harburg, Germany 

Пошукую брата МИХАЙЛА ДЯКІВ, 
сни Василя і лини, з дому Гірняк, 
зі села Хлібовнчі свер., повіт Пере-
мишлянн. Хто знас про його перебу-
вання, або вія сам, прошу відклик-
нутися на адресу: 

.МИКОЛА ДЯКІВ. 
Wye Mills, Maryland', U. S. A. 

АСТМА 
ХВОРІ НА ЦЮ ДОШКУЛЬНУ Н Е -
ДУГУ ЗНАХОДЯТЬ ПОЛЕЌНЃУ В 

ТЕРідадаях в ід іиа 
Нову надію на полегшу від прн-

сгупів задпшкя (астми) добачусть-
ся тепер в повідомленнях про успіхи 
застосовування паліятивнях рѓці?пт, 
що діють на полегшення віддиху. 
Чоловіки і жінки, які раніше в на-
слідок астми зазнавали важких тер-
пінь від кашлю і задишки, тепер 
стверджують велику полеќшў від 
цего лікареѓва. PROMETIN коштўе 
$ІЗ, але це с дуже дешево, як зважя-
тн на наслідки, 1 виносить лише 
кілька `центів за дозу. {Увага і— за-
жнватн тільки згідно з приписом). 
PROMETIN продасться з точною га-
раитісю звороту грошей. " 

Завдяки окремому договорові, чи-
тачі цеі газети можуть одержати 
PROMETIN по зниженій ціні. Внста-
чить вислати повідомлення до SUM-
LAR CO., Dept. А-244, 2700 Church 
Ave., Brooklyn 26, N. Y., і дістанете 
дві три-долярові пачки за тільки $5, 
отже $1 дешевше ніж звичайна ціна. 
Не посилайте грошей! Заплатите 
поштареві прн доставі. -^ 
Ім'я 

Р Е К О Р Д И 
ЯКІ ПРИНЕСУТЬ ВАМ ВТІХУ, РАДІСТЬ І ЗГАДКУ 

ПРО РІДИНИ КРАН! 
Придбайте Альбоми, — коштўе дешевше! 

На продаж маємо ось такі: 
1. Альбом, 10 рекордів Копѓиця $11.60 
2. Альбом, 12 рекордів наспівані в Україні 9.00 
3. Альбом, 12 рекордів весільних, Гуменюка 9.00 
4. Альбом, 12 рекордів Снігура до танцю 9.00 
5. Альбом, 12 рекордів Олексина до танцю 9.00 
6. Альбом, 10 рекордів до танцю Авраменка 8.00 
7. Альбом 10 рекордів ЛЕМКІВСЬКІ (Ой Верше, Горіла Со-

сна, Сама я рўжу садила) і інші 10.00 
8. Альбом, 3 рекорди Дуети, Полиняк і Шандрівськнй 3.65 
9. Альбом, 12 рекордів Комічних, Жуковського 9.00 

Хто бере більше як один Альбом, дістає 10% опусту. 
Посилайте належні гроші з замовленням! 

SURMA, 11 Е. 7th ST., NEW YORK З, N. Y. 

c 

ІВАН Б Ї В Ь К І 
УКРАЇНСЬКИЙ Г Ю Г Р Е Б Н И К 

зараджує погребами по ФІКЛ 
ціні так низькій як y l d U 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. шш 
JOHN B U N K O 

Licensed Undertaker А ГпіТцІиМ 
!437 E. 6th ST., NEW YORK CTTY. 

Dignified funerals as low as SIM. 
Telephone: ORamercy 7-7661. 

СошЛокШЛл tie 

LytwynoVLyfwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTOIta 
M l SPRINGFIELD 'AVIHUt, 

NEWARK, N. J. 
and IRV1NGTON, N. 1. 

Essex 5-5659 

OUR SERVICES ARE A?A1LABLS 
ANYWHERE IN HEW JIRS1Y t" А А А Ж Х А ^ Д Ж А Ж Ж Ж ‡ А Ж Г Ж Ж ^ Ж ^ Ж 

ВЕТЃО I P E f f l l 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБННЇ 

Заакммпгьсі похорониш 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 E A S T 7 t h v 8 T E E E T 
N E W YORK СЕТУ 
TeL ORchard 4-2568 

BRANCH OrTICE A CHAPPKLt 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. В. І55 St . ) 
Bronx, N. Y. 

TeL MElrose 5-6577 
-

ТЛРЗАН, ч. 2276. Молат недовіряє. 

WHgM DR.Z6E SAW TARZAN 
APPARENTLY SLEEP-VVALKINS 

шсля щлодЕігаоі ВАЖКОЇ ПРАЦІ НАЛЕ-
ЖИТЬСЯ ВАМ ЗАСЛУЖЕНИЙ 

В І Д П О Ч И Н О К 
А щоб гідно відпочити, треба конче мати в хаті 

„КОМАРА", що с одиноким українським двотижневиком 
гумору й сатири в Канаді і ЗДА. 

Цілорічна передплата виносить $3.00, а піврічна 
$1.75. Передплату можна висилати готівкою в листі, або 
при помочі „моні-ордер-а", який купується на пошті. 
Адреса Видавництва: 

"KOMAR" (І. TYKTOR, Publisher) 
P. О. Box 3597, Sta. В, Winnipeg, Man., Canada . 

^:M тіНй TUG APE-MAN WrrW A 
UVPHCmC STARE, ZEE ORDEBED 
WM TO HELP SUBDUE AAOLAT— 

-

SUSPICIOUS AT ТЦЕ CHANGE 
IN TAJ?ZAN. THE BIG APE SUP-
PENLY SPRANG AT HlM.EWrZ: 

Коли д-р Зі побачив, як Тар-

заи поступає наче в сні, він лу-

клво засміявся. ' ' Г ' 

Впяливши свої гіпнотизуючі 
очі на.малпочоловіка, Зі нака-
зав йому втихомирити Мола-

. та... 

...в удаванім запомороченні 

господар джунглів зближився 

до свого давнього приятеля. 

Підозріваючи зміну в Тарза-

ні, велика малпа нагло'скочила 

на Тарзана. 

-


