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ЗАПОВІДАЮТЬ НЕДОСТАЧУ 
РОБІТНИКІВ НА ЧАС ВІЙНИ 

Вашингтон, 20 серпня. — Безперечно, що прийде до по-
важної недостачі робучої сили в ключевих промислах, як тіль-
кн почнеться повне діяння програми, предявленоі президентом 
Трумаиом з нагоди війни в Кореї — таке заявляють урядовці 

^департаменту праці. Можливе, 
АРЕШТУВАЛИ ІНЖЕНЕРА 
ДЕПОРТОВАНОГО З МЕК-
СИКА ЯК с о в е т с ь к о г о 

ШПИГА. -
Ню йорќ. — Мортон Собел, 

з повіту Квінс, інженер експерт 
в електроніках і радарі, який 
працював у найтайнішнх уря 
довнх контрактах, попав під 
арешт під замітом шпіонажі. 
Його арештували в місті Ла-
редо, у стейті Тексас, куди йо-
го депортувала і мексиканська 
влада. Собел виїхав літаком з 
жінкою до міста Мексик 25 
червня, як турист. З Мексика 
вони хотіли виїхати до Скан-
динавії, а звідти до Росії. Мек-
сиканська влада перешкодила 
втечі й депортувала його до 
Стейтів. С о б е л а вважають 
спільником Джуліюса Розен-
берга, якого велика судейська 
лава в Ню Иорку поставила в 
стан обвинувачення минулого 
четверга за шпигунську змову. 
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ПРАЦЯ НАД: ВИРОБОМ 
ВОДНЕВОЇ БОМБИ. 

Сенатор Брайен МекМагон, 
предсідник спільної конгресо-
вої комісії атрмової сили вня-
внв, що праця - над виробом 
водневої бомби йде вперед то-
му, що Росія не згодилися на 
контролю атомовсї бомби в 06-
сдианих Націях. Сенатор про-
мовляя. Щ: вШ$^$к^щіщжшдь 
го жіночого' п$а$ќства вн)-ѓе-
лю Валдорф Дсторій і в про-
мові сказав, що^виріб водневої 
бомби наказаний самооборо-
ною. Він заявив, що „вільний 
світ не буде безчинно пригля-
датися, як Росія- зїдас його по 
кусникові. Сенатор твердить, 
що Росія мав атомову бомбу, а 
тепер працює над виробом вод-
невої бомби, отже не можна 
дальше обманювати себе, що 
Росія не с належно озброєна. 

що не прийде до такої недостачі, 
як було за другої світової війни, 
одначе вже тепер департамент 
праці призначив 20 експертів 
для обміркування тактики при 
постачанні робітників, хоч ще 
недавно департамент був за 
турбований, що зробити з ве-
лнким числом безробітних. 

Розгляд восьми великих про-
мислових осередків виказує, 
що вже тепер бракує вправле-
них робітників тому, що під 
приємства, які надіються за 
мовлень для оборони, найма-
ють наперед робітників для на 
лежного приспосіблення своїх 
фабрик. Досі військова бран-
ка ще не спричинила замішан-
ня в набиранні робітників, од-
наче, коли прийдуть перші по-
кликаяня рекрутів у наступно-
му місяці, можна буде відчути 
недостачі. Статистика за мі-
сяць липень виказує, що за-
труднених робітників в тому 
місяці було 61,214,000 осіб, 
отже дещо менше ніж в червні, 
коли то було 61,600,000 затруд-
нених. Це тому, що підчас ва-
кацін багато підприємств зами-
кають свої робітні. 

ДОКОВІ РОБІТНИКИ ВІД-
МОВЛЯЮТЬСЯ ВИВАН-

ТАЖУВАТИ ФУТРА 
З РОСІЇ. 

Ню Норк.-7, Російські футра, 

танія до тутешйьоГ' пркстаяі, 
остають не вивантажені тому, 
що портові робітники відмови-
лнся від роботи. Провідники 
юнії кажуть, що теперішній 
стан, це справжній воєнний 
стан між Америкою й Росією 
й тому треба застосувати су-
проти Росії відповідні воєнні 
міри. Юнія не видає робітни-
кам вказівок у цій справі, вони 
самі рішають, чи хочуть цей 
набір вивантажувати, чи ні. 

висилає сухопутні війська 
на оборону Кореї 

Лондон, 21. серпня. 

ГЕЊ В. БЕДЕЛ СМИТ НА ЧОЛІ 
РОЗВІДНОЇ СЛУЖБИ 

СЕНАТОР ЛІМЕН ПРО СОВЄТСЬНЕ 
НАРОДОВБИВСТВО В УКРАЇНІ 

Вашингтон, 21. серпня. — ВІ них справ. В Рекорді стверд-
Конґресовий Рекорд з 25-го Іжено, що проти цього внесен-
лнпня втягнено на трьох з по-!ня сенатора Лімена не було 

Вашингтон. — Ген. Волтер 
Бедел Смит стане директором 
Центральної Розвідчої Агенції 
з кінцем місяця вересня. Він 
прийде як наступник адміра-
ла Росќо Гіленкеттера, який 
справував цей уряд від зорга-
нізуваяня цеї агенції в 1947 р. 

Центральна Розвідча Аген-
ція є правою рукою Ќраєвої 
Ради Забезпеки. Вона має за 
обовязок слідити за розвитком 
подій в кожній країні і напе-
ред повідомляти Краєву Раду 
Забезпеки про загрозу, яка 
жде Америку. Зогтляду на не-

сподіваянй напад комуністів у 
Кореї, ця агенція підпала під 
гостру критику Конгресу Гі-
ленкеттер сказав у Конгресо-
вій Комісії, що він остерігав 
про небезпеку, тільки не міг 
передбачити точного часу на-
паду.Ген. В. Бедел Смит під-
час другої війни був головою 
ген. штабу ген. Двайта Е. Ай-
зенавера, а пізніше був амба-
садором до Москви. Після то-' 
го він став командантом 1-ої 
армії, якої головна кватнра на-
ходиться на Говернорс Айленд 
у Ню Иорку. 

ГОСТРПЙЕ ТРЕНУВАННЯ В АРМІЇ 
ДЛЯ Н0В0ЧАСН0Ї ВІЙНИ 

Вашингтон. — Табори для новоприбуваючих резервістів 
та рекрутів уже закинули недавній спосіб відзиву ̀ до початку-
ючих словами „панове" — „джентелмен", і завели гостру ру-
тину при вправах для приспосіблення рекрутів до ремесла не 

"^мнлосерного вбивання людей 
на полі бою. Вісті з Кореї вка-
зують, що велику кількість 
жертв серед американців треба 
приписати незнанню метод во-
рога. Показується, що там не-
ма милоседя ні людяности, а 
коли американський свіжий 
вояк при зустрічі з ворогом на-
діявся якоїсь цивілізованої е-
тикети, то він завівся. З цього 
саме прийшло до замішання і 
до непотрібних жертв. 

Щоб нових рекрутів відразу 
призвичаїти до воєнної дійсно-
сти, офіцери й підофіцери при 
вправах вживають тепер не 
тільки іншої поведінки, але 
зброї для вправ вживається та-
кої, як на полі бою. Це на-
сторожить американських во-
яків зустрічати комуністів у 
війні на їхній лад в кожній ча-
стині світу. 

В АМЕРИЦІ 
9 Місто Аллентпвн в Песильве-

ніі поновно ствердило бажання 
втримувати американський суспі-
льпвй лад. — В церемоніях 
з цієї нагоди в суботу 18-го сср-
пня взяли участь різні групи, між 
ними й українська, зодягнена в на-
родніх костюмах, як сповіщають 
телеграми до ню'яорськнх щоден-

9 Американська комісія для роз-
селення осіб неспосібних до фізнч-
иоі праці з причини каліцтва, мас 
до діла в більшій частині з людьми, 
яким ампутовано частини тіла, пи-
ше д-р Гаверд А. Руск у щоденнику 
Ню Иорк Тайме. Типовим в цій 
справі с один естонський золотник, 
якому відтяли ліву ногу: дальше о-
дин українець, який направляє взут-
тя, а якому ампутували праву но-
гу поза коліно і один кравець, по-
ляк, який зазнав ампутації лівої 
ноги. 

9 Кардинал Догертя з Филадел-
фі! вийшов неушкоджейий при зу-
дарі його авта з іншим. Він мас 85 
літ життя. 

9 Місто знищене війною перемі-
нили на парк. Ним с колишня оселя 
Ферфілд Внледж у Провінції Онте-
ріо. недалеко Детройту. Його зни-
щнли американці в 1812 р. 

9 Бразвлійські рудокопи мангану 
буде експлоатуватн американське 
підпрНсмство Ветлегем Стіл ТКомпа-
ні. ВОНИ находяться недалеко гнр-
ла ріки Амазонки. 

З доручення британського уряду, з'єднання британської піхоти в 
Гонг Конґ мають бути негайно вислані на Корею для допомоги американським і південно-
рейським військам в обороні Корейської Республіки перед комуністичним напасником. В по-
відомленнях з Гонг Конґ подається, що два баталійони піхоти, разом около 1,500 вояків, вже 
приготовляються до виїзду на^ 
Корею. Повідомлення про це 
рішення видало вчора ввечорі 
британське міністерство війни. 
Його винесено у відповідь на 
звернення ген. Мек Артура до 
Об'єднаних Націй про „негай-
ну висилку підкріплень". В по-
інформованих колах стверджу-
ється, що піхота з Гонг Конґ 
буде тільки „передньою сторо-
жею" дальших британських 
сухопутніх з'єднань, що мають 
взяти участь в боротьбі проти 
большевизму в Кореї. Безпосе-
редньо за цими піхотніми від-
ділами будуть вислані з'сд-
нання артилерії, танків та са-
перів. Рівночасно з висилкою 
військ з Гонг Конѓу на Корею, 
інші частини негайно перекк-
дується до Гонґ Конґ, цеї клю-
чевої британської бази на Да-
лекому Сході. З'єднання бри-
танської фльоти беруть участь 
в корейській війні вже майже 
від першого дня інтервенції 
Об'єднаних Націй проти агре-
сора. 

І н ш и й іт`ѓ. і ' (^ мни f.iii;xi;j. is поі'^нСьТПиТЙЙЙГ^Їаїсну-

МЕК АРТУР ОСТЕРІГАЄ 
ЧЕРВОНИХ ПЕРЕД 

ВАРВАРСТВОМ 
Токіо, 21. серпня. — Голов-

нокомандуючин силами Об'ед-
наиих Націй в обороні, Кореї, 
ген. Доґлес МекАртур', звер-
нувся по радіо та розкидќами 
до командування силами чер-
воних агресорів, щоби вони 
припинили аарварсьікізиушан-
BS і вбивство полонених. В по-. 
відомленні ген. Мек Артура за- Д0 поширення збоойногс кон-
повідасться, що червоні вожді флікту до інших частей світу, 
будуть ' потягнені до судової Таку осторогу написав през. 
відповідальності за поповнені Труман у привіті на конвенцію 
ними воєнні злочини, як тіль- Американської Федерації Учи-
ки скінчиться війна аліянтсь- телів. Президент не згадав Ко-
кою перемогою. І реї по імені, тільки згадав про 

вав в неділю, 20-го серпня, ЯЛ піиденно-корейські війська, під силь-
ною охороною аліяптськнх морських збі№йних сил, висадились ми 
острові Тоќчок (1) на Жовтому Морі, тільки 50 миль від піаяічно-
корсйсдеого „старого" кордом$-. В міжчлсі, на південному фронті 
навколо Тайгу (2), американські І південно-корейські війська від-
били генеральний комуністичний пастун та самі перейшли до про-
тнпаетупу, здобуааючн одну з пайбільших перемог в теперішній 
ВІЙНІ. 

КОРЕЯ ЦЕ НЛЮЧ МИРУ, КАЖЕ 
ТРУМАН 

ПОРАЗКА ЧЕРВОНИХ НА 
ФРОНТІ БІЛЯ ТАЙГУ І 

ПОГАНЃ 
т е л я ПРИПИНЕННЯ ВОРОЖОГО НАСТУПУ, АМЕРИ-

КАНЦІ ПЕРЕЙШЛИ ДО ПРОТИНАСТУПУ 
Токіо, 21. серпня. — Плянованнй на широку скалю наступ 

червоних на корейському фронті, зокрема на його ділянках 
біля важливої американської комунікаційної і стратегічної 
бази Тайгу та біля східно-корейського порту Поганѓ, впро-
довж останніх трьох днів шЛ — 
тільки був припинений, але пе рейшов в успішний американ 
ський і південно-корейськнн 
протинаступ. На фронті біля 
міста Тайгу, яке минулої п'ят-
ннці було евакуоване і на пе-
редмістях якого вже падали 
перші гарматні стріли, амери-
канські і південно-корейські 
з'єднання відбили ворожий на-
ступ та самі, перейшовши до 
протинаступу, здобули терен, 
захоплюючи місто Кумгва на 
північ від Тайгу. Теж на інших 
ділянках цього фронту амери-
санські і південно-корейські 

сили успішно відбили ворожќий 
наступ, відкидуючи головну 
силу ворога до лінії ріки Наќ-
тонѓ. В безуспішньому наступі 
ворог поніс величезні втрати. 
Американський протинаступ 
продовжується вже на около 
20 миль на північ від Тайгу. — 
Негайно після першого припи-
нення ворожого наступу на 
Тайгу, евакуоване з цього мі-
ста населення почало знову ве 

поверх десять миль дальше на 
північ, завдаючи йому при цьо-
му великі втрати. 

(Докінчений на crop, 4-ІП) 

АВІЯЩЯ ПРОДОВЖУЄ БОМ-
БАРДУВАТИ ВОРОЖІ ІЛЛІ 

В ЗАПІЛЛІ 
Токіо, 21. серпня. — Сильні 

з'єднання американських су-' 
перфортець В-29 виконали 
вчора нищівні налети на два 
головні центри ворожої воєн-
ної продукції в глибокому за-
піллі. Жертвою бомбардуван-
ня впали тим разом промислові 
заведення в містах Сейшін і 
Міцубіші, недалеко від совєт-
сько-російської азійської тери-
торії. 

ЧЕРВОНІ В КОРЕЇ ВТРАТИ-
ЛИ ОДНУ ТРЕТЮ СВОЇХ 

ВІПСЬК 
Вашингтон, 21. серпня. — 

В -американських військових 
колах стверджують, що кому-
но-корейське командування, 

ртатися до своїх домів. В місті своїми безглуздими атаками; 
І тепер знову цілком нормальні не зважаючи на обставини та 
обставини. всі принципи воєнної стратегії, 

u^^l.lT^^Si'l Ў У ВДЙ К р а Ш 1 ' О Д И а Ч Є В і л ь ш 1 У С П І ^ м а л н амери- в ѓ р а я л о досі вже приблизно 
чені держави й-Обєднані На- значення цих слів було ясне канські і південно-корейськГо- одну третю частину з Цілого 
- t i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ H S ^ 500 . дслегатіа. ійонаеіщії. боронці теж иа крайньо СХІД-ІСВЃЯ^ ‚вШськового сџлжЮ' Щ-Д и Л У С Г И Г ИІТруман ска :тв^у ДаЖ 

тексті привіту: ,,3 иеспровоко- г а н ґ - Зупинивши ворожий на- 50 тисяч вбитими, пораненими 

ловиною сторінках внесення 
нюйорського сенатора Лімена 
в справі советського народо-
вбивства в Україні. В Рекорді 
запротоколовано: „Мр. Лімен: 
Пане Предсідникў, я одержав 
від лроф. Льва Е. Добрянсь-
кого з Джорджтавнського уні-
верситету, 
Українського Конгресового Ко 

спротивў. 

ваної агресії нам треба витяг-
нути науку, що ми не можемо 
рахувати на забезпечення на-
ших демократичних установ. 
Одначе ми рішені, що відокре-
млені воєнні стріли не сміють 
злучитися разом і переміннти-
ся на жахливу лісову пожежу, 
яка нищить усе по дороз і . . . 
Кожна генерація мусить нано-
во перебирати обовязок стояти 
на сторожі наших установ у 
світлі змінливнх відносин се-
ред світового громадянства." 

У.К.НОМІТЕТ ДЯКУЄ У.Н.СОЮЗОВІ 
ЗА $7,220.75 ДОПОМОГИ 

країнський Народний Союз, 
згідно з ухвалою XXII. Кок 
венції в Клівленді, зложив на 

Ню Иорк, 21. серпня. — У-
країнський Конгресовий Комі-
тет переслав Українському На-

^Z'^.^^^}H^v^ родному Союзові окрему подя-
ку за дол. 7,220.75, що їх пе-мітету, заяву відносно праќти-1 реслано на цілі УККомітетл- як 

кованого Совєтським Союзом j Національний Даток і пожер-
народовбивства. Я прохаю од- „ у у н Союзу з осіанньої 

Конвенції. В листі ЎЌКомітету, нодушної згоди Сенату надруч 
кувати в додатку до Рекорду 
цю вимовну заяву д-ра Добрян-
ського..." В дальшому переда-
но головні твердження і думки 
відомого свідчення проф. Доб-
рянського перед підкомітетом 
сенатського комітету закордон-

# Бунт в'яанів в тюрмі Сан Кіісн-
тін в Каліфорнії здавлено самими 
вистрілами для остороги. 

підписаному його предсідни-
ком проф. Левом Добрянським, 
секретаркою Евою іііддубчн-
ШВИ та організаційним рео^е-
ревѓом Юліяном Ревасм, до 
предсідника У. Н. Союзу Дмнт-
ра Галичина, пишеться: 

„Український Конгресовий 
Комітет Америки стверджує 
з великою приємністю, що У-

Українськнй Народний Фонд 
суму $5,000 (п'ять тисяч до-
лярів), як Дар Українського 
Народного Союзу, а суму — 
$2,220.75, як Національний 
Даток, вплачений на Кон-
венції поодинокими Вельми-
шановнимн Делегатами. 

,,3 того приводу головна 
Управа Українського Конґ-
І^есового Комітету Америки 
на свойому засіданні ухвали-
ла вислови якнайсердечні-
шої подяки для Українського 
Народного Союзу. 

і Докінченим на ст. 4-ій) 

ступ, південно-корейські сили, Іабо полоненими. Це виразно 
піддержані з'єднаннями аме-1 позначу сться на теперішній бо-
риканської піхоти та авіяції, свій спроможності ворога, що 
перейшли до протинаступу, — Із кожним днем зменшується, — 
здобули назад від ворога місто тоді як сили оборонців тільки 
Поганѓ та вже загнали ворога 'тепер починають розгортатися. 

НЕРУ „СТУДІЮЄ" ЗАПРОШЕННЯ 
НА ВІДВІДИНИ НОМУНО-НИТАЮ 

Ню Дельгі, Індія, 21. серпня. 
Індійський премієр Пандіт Не-
ру, який своїми останніми ви-
ступами в справі „замирення 
Кореї" доставив Кремлеві деякі 
демагогічні аргументи для про-
пагандп, одержав від комуно-
китайського уряду офіціяльне 
запрошення відвідати Пейпінг. 
В повідомленні не говориться 
про цілі таких відвідин, але 
вважається, що це мало б сто-
яти у „зв'язку з кампанією 

словив свого рішення щодо 
прийняття чи відкннення за-
прошення, але не виключаєть-
ся можливости, що він скорис-
тас з цеї нагоди для продов-
жування його „кампанії для 
замирення Кореї". Крім того 
передбачується, що відповідні 
доручення під цим оглядом ді-
стане теж індійська делегація в 
Об'єднаних Націях на наступ-
ний місяць, зглядно, що пре-
міср Неру сам мав би стати на 

премієра Неру в справі зами-1 її чолі для здійснення своїх за 
рення в Кореї". Неру ще не ви- думів. ' 

ДОМАГАЮТЬСЯ ПРОСЛІДЖЕННЯ 
ОБВИНУВАЧЕНЬ ПРОТИ С0ВЄТІВ 

В СПРАВІ ПОЛОНЕНИХ 
Лейќ Соксес, 21. серпня. — Британія, Австралія і Злучені 

Держави звернулися офіціяльно до Організації Об'єднаних 
Націй, домагаючись прослідження обвинувачень, що Совст-
ський Союз навмисне задержав сотні тисяч німецьких і япон-
ських воєнно-полонених з дру-' 

ЯЛ СТОРОЖІ ВОЛІ. ЦІ американські вояки, що підбивши тќѓѓўи червоних на Тайгу та прогиив-
шн їх знову за етратегічяу ріку Нактошґ :ІЛЯИЯІИ ПО.ЧНЦІЇ на її східному береяі, ѓгоять оез вуж-
иіву иа сторожі загроженоі больпіевиаиом eo.fl не тільки корейців, але ft цілого людства. 

гої світової війни. Уряди трьох 
згаданих країн внесли спільне 
повідомлення, домагаючись, — 
щоби на порядок нарад най-
ближчої Генеральної Асамблеї 
О. Н. була поставлена „відмо-
ва Советського Союзу поверну-
ти на батьківщину або в інший 
спосіб полагодити справу во-
снно-полонених, задержання 
на совстській території'. Про-
позиція вплинула ЗО мінут пе-
ред замкненням листи пропо-
зицій щодо порядку нарад на 
чергову сесію Асамблеї, що по-
чнеться 19-го вересня. Згідно 
з обрахунками західних аліян-
тів, Совсти задержали около — 
400ДКЮ німецьких і стільки я-
понських полонених, або „в ін-
шнй спосіб не розрахувались з 
них". Щодо цього с два здо-
гади: одні вважають, що з цих 
полонених Совєти створили та-
смні армії, що мають допомог-
тн Москві завоювати світ, інші, 
натомість — і це найбільш 
правдоподібне — видвигають 
здогад, що над цими полоне-
нимн большевнки поповнили 
черговий злочин народовбнв-
ства. 

В СВІТІ 
9 S0O кмтаяських проти-кпмун)с-

тнчннх повстанців звели з комуніс-
тичпнмн війсьішмп кілька-годинііий 
бій за місто Ќванѓнійѓ, недалеко 
Кантону. Вони здобули місто, щоб 
його опісля покннутн. 

Џ Болгарія обвинувачўі; ІОгосла-
вію в незаконному переслідуааііні 
болгарських громадяи на югослас-
ській території. 

# „Тасмна місія" - - це заголовок 
нового „напів-документильного,, со-
встського фільму, в якому пред-
ставлясться. як Злучені Держави і 
Британія намагалися під час війни 
.‚зрадити Совстськнй Союз" та 
„продати його німцям". 

9 Дон Хуиіі, претенді'нт до ес-
панського престолу, виїхав а Пор-
тугаліі до Англії на відиідішн до 
короля Юрія. 

9 Врнтанськмй уряд ааповів офі-
ціяльннй протест перед комуио-ки-
тайськнм урядом за постійне обстрі-
люваіш)і британських кораблів ки-
муно-китайською прибі̀ р^жшно ар-
тнлерісю. 

9 Совстгьке МВД а иеііідомнх 
причин заарештувало в Берліні cv'-
встського полковника Пархоменкл, 
який тільки два тшсні тому Су її 
призначений головним родак-іор^и 
газети „Теґліхе Руидшау". 

9 Французький ѓпропій відносно 
включі-ини Німеччини в ::ахі^но-ес-
ропейську оборону ПОМПИ ) ,лме -
шнвс)і після вибуху війни в Кореї. 
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ВСЯ НАДІЯ 
Чи є всвіті, в ці грізні часи, яка українська душа, що до 

Мабуть тому, що місто Ню. перед атомовою бомбою; ка-
Гіорк найкраще надається на же людям, що буде евакуація 
експеримент на випадок то-
тальної війни, сама міська ад-
міністрація, а з нею ft стейто-
ва влада, поробили старання, 
щоб звернути ‚увагу мешкан-
ців міста, що їх може ждати 
на випадок загрози. Урядові 
чинники заповіли, що вони 
скоординують свої змагання зі 
змаганнями федеральної вла-
ди і у вересні оприлюднить 
„синій начерк" мобілізації всіх 
засобів для цивільної обо-
ронн. 

У міжчаЛ появляються різ-
ні остороги. Вони не мають 
на меті викликати паніку се-
ред населення, тільки нашќі 
ки, вказати на конечність ѓля-

міста, щоб хоч мільйон людей 
забрати з цього людського 
муравлища, на яке звернені 
очі ворога; організує відділи 
цивільної оборони, одначе й 
приготовляє шпиталі; каже 
одверто, що на випадок напа-
ду тільки одною атомовою 
бомбою можна передбачувати 
150,000 - покалічень; відзива-
ється до цілої країни, щоб бу-
ла готова дати допомогу ню-
йорчанам після нападу і т. п. 

Представник влади мовить: 
Є два способи на знищення 
великого осередку: Один ма-
совнй напад з повітря; другий 
— це викликання паніки пс-
ред нападом. Іншими слова-

після появи в!РУ,ни п ,Ац а с В1,, ,ш ' але можна 
теж знищити його суспільне й 
економічне життя самим стра-
хом перед нешастям. 

Іван Кедрни. 

За науку дорого платиться 

глибини не була б стурбована тим, що станеться, як в те-!HVTH небезпеці у вічі. Що па- 'м н : Можна спричинити заие-
перішньому гльобальному конфлікті вичерпаються й останні „jKa МОжлива не зайвим буде п а д НЇЄІІ внаслідок його 
вже дипломатичні міжнародні та військові „льокальні" ар-
гументи? Що буде і що станеться з Україною та з українсь-
кнм народом, як Добро і Зло схрестять свої мечі за кінцеву 
перемогу в світі? Який вклад можуть дати українці і кожний 
з нас в перемогу добра і чи буде це теж перемогою України? 
Що зроблено і що треба зробити з українського боку, щоби 
після перемоги не опинитися між проклятими? 

Зайво було б сьогодні повторювати та доказувати грозу 
положення. Але ніколи не буде досить пригадки цього по-
ложення та рівночасно провірки нашої готовости зустріти йо-
го. Нині бо є вже чи не останній час, коли можна провірити 
свої сили, переглянути в останнє свій багаж, відкинути зай-
ві тягарі і збільшити моральну та матеріяльну зброю, від якої 
залежить перемога. 

З чим ідуть українці назустріч цій рішальній розправі за 
майбутнє? 

Сьогодні навряд чи можна б нарікати на обставини та 
конюнќтуру підносно української справи. Це принципово спра-. 
вў беручи. Але чи з українського боку ці обставини викоряс-
товуєтьсл і чи їх використовується вповні? Ні! — і на це не 
треба наводити жадних доказів, бо їх кожний бачить. І 

Від самого закінчення другої світової війни робиться всі 

згадати, що 
пресі перед десяти днями 
вістки, що місто Ню Лорі: 
приготовляє сховки на внпа-
док нападу ворога атомовою 
бомбою, серед де-якої частн-
нн теж наших людей, головно 
ново-ирнбулнх а європейської 
скитальщини с п о стерігалося 
помітне занепокоєння. Вони 
кинулися читати газету, щоб 
переконатися, чи це дійсно 
правда, що такі зарядження 
вже робляться. Вони ж саме 
втікали з Европи перед 'бом-
бардуваиням, а тут тобі зно-
ву!...` 

Серед нових американців 
мабуть є багато таких, що 
пам'ятаюдь вибух першої сві-
тової війни в 1914 р. Який 
жах почували вони, коли по лякі зусилля для створення одної української центрально-по- х а ч и . м ' 

літичної репрезентації закордоном. Створення Української На 
ціональної Ради було поважним кроком вперед. Правильно, це 
був початок а не завершення. Але скільки всіляких доморос-
лих сил кинулись руйнувати вже цей початок, щоб не допус-
титн до. його спасенного завершення? Скільки таки „рідно-
го" українського болота кинуто українськими руками в це, 
що при спільних зусиллях і співпраці могло б стати політич-
ною дошкою рятунку для української справи на міжнарод-

г `^-яоглу форумі J І одо ставиться на це місце?. 
Це не єдиний прояв того дивного духа руїни, що проклят-

тям висить над Україною в найгрізнішнх хвилинах її історії. 
За цим не треба теж шукати аж в Бвропі. Вистачить огляну-
тнсь в нашому власному оточенні, бо й між нами не бракує 
маняків, які пробують пекти свою власну маленьку печеню 
коштом хочби й цілого нашого громадського життя й цілої 
української справи. При цьому ще й покликуються на Бога 
й Україну, не здаючи собі навіть справи як бідно і нікчемно 
вони виглядають перед маєстатом Бога і України зі своїм 
‚‚першенством", яке без сумніву можна їм признати в безна-
дійній глупоті і назадннцтві. 

Це є той зайвий баляст в поході українського мандрівни-
ка навўстріч великому рішенню. Звичайно він багато шко-
дить, вій поважно утруднює похід до перемоги, але інші на-
явні факти дозволяють на твердження, що цим разом він вже 
справи не перерішить. Бо в поході в майбутнє є сьогодні укра-
їнський нарід, той скривавлений і вкритий ранами нарід, що 
після ще одної трагічної лекції історії в останній війні ство-
рив свою збройну силу, створив Українську Повстанчу Армію 
і не дозволив розбазарити її дрібно-партіннін торгівлі. 

Це є та вся надія для української справи, для ўкраїнсь-
кого народу і для України. Вона в тому, що в наступні „гріз-
ні дні залізної розплати" української справи вже не будуть 
розбазарювати всілякі амбітні піґмеї, бо на сторожі тої спра-
ви стоятиме нарід так само непорушно, як він став на сторожі 
своїєУПА. 

В цій вірі і довкола цеї надії повинен і мусить об'єднатися 
ввесь свідомий і відповідальний український демократичний 
загал на еміграції і своєю поведінкою та своєю активністю 
створити для тих наших братів, що боряться на Рідній Землі, 
бодай приблизно таке джерело надії, як вони його творять 
для нас. 

як шпиталі приго-
товляють масово домовини на 
похорони майбутніх жертв, 
війни, що помрўи, по шнита-
лях. Коли ж прийшла друга 
світова війна і як німці так і 
комуністи з крісами в руках 
полювали на їхніх очах за вті-
качами навіть з їхніх родин, 
вони з тим освоїлися. 

Що ж, „бо війна війною..." 
як співається в стрілецькій 
пісні. 

Як для „нових" так і для 
„старих" американців запо-
відь третьої війни не є жар-
том. „Нові" можуть повчити 
„старих" про повітряні нале-
ти, про осторогу урядових 
чинників перед кожночаспим 

Якщо має бути врятована 
теперішня цивілізація, треба 
дати свідоцтво, що людство 
дозріло до її втримання серед 
найгірших відносин. Коли ви-
найдено машини для руїни, 
муся'ть найтися способи для 
забезпеки перед руїною і для 
рятунку з руїни. 

З таким наставлеиням треба 
кожній родині освідомлюватн 
собі можливі розміри ката-
строфн і готовість хоч когось 
з такої катастрофи вирятува-
ти. Батьки думають про дітей, 
діти про батьків. Сусід за су-
сіда, громада за громаду. Мо-
же теж країна подумає за дру,-
гу країну, одна нація за другу. 

Тоді може вдасться внклю-
чнти хоч один рід страшливо-
го знищення людства: як не 
атомової бомби, то водневої; 
як не бомби, то хоч бактеріо-
логічної війни. Доки в люди-
ні б'ється серце, не треба тра-
тнти надії на втримання ж т -
тя і на внздоровлення неду-
жого, хоч би недужим було 
ціле людство. 

Коли в травні 1945 року, 
буквально в кілька днів після 
закінчення бойових дій, сотні 
тисяч втікачів із европейсько-
го Сходу прочитали, що Аме-

В англійців всетакн були Чор-
чплі, у французів де-Ґолі та 
— хоч і партійні противники 
де Ґоля, проте державні діячі 
із знанням європейських від-

рика д є М о б і л і зується, що Іносин — різні такі, як Шуман, 
стільки-то тисяч літаків уже Бідо й Поль Рено. Зате в Аме 
відлетіло до своїх заморських 
баз, і власними очима ствер-
джува.ти ,як топніє військова 
сила західніх аліянтів, — жах 
огортав тоді всіх нас, тодішніх 
членів тієї мільйонової ски-
тальської маси. Жах нас огор-
,тав„ коли ми бачими і знали, 
що маса бритійського вояц-

ітва кинула у тодішніх вибо-

риці було повне благоденст-
віє: віра в О'бєднані Наш:, 
що заступила захитану віру у 
реальну вартість совєтсько-
союзницької приязні і даль-
ше панування впливів ста-
рнх російських емігрантів. І 
тільки спровола Америка по-
чала відкривати Европу. На-
ука, дорога наука першої сві-

БОЛЬШЕВИЦЬКІ „ЄУДИ" 
Не було ще політичного су-

дового процесу під владою 
Сталіна, де б в'язні і підсудні 
не признали своєї „вини" і 
своїх „злочинів". Що лриму-
шує нещасні жертви терориз-
му до признання і до „кант-
тя" За небувалі діла? 
Мені довелося вести розмову 

з одним бувшим в'язнем у CO-
вєтській Німеччині, якому ЛО-
шастило вирватися з неволі і 
втекти в Західну Німеччину. 
Він був заарештований за здо-
гадну „шпіонську діяльність 
для американців" і сидів у 
слідчих тюрмах советської 
МВД в Німеччині. Цей німець 
— дрібний ремісник, ніколи 
не цікавився ніякою політи-
кою, і однак советська полі-
ція хотіла за всяку ціну зро-
бити з нього „політичного 
злочинця". 

У в'язницях він багато перс-
жив сам і почув немало від 
своїх „союзників", тому його 
оповідання має документаль-
ну вартість. 

Насамперед питання, чому 
і за що арештовують. Він ка-
же, що в тих масових ареш-
туваннях нема системи, нема 

pax до англійського парля-‚тової війни забулася. Скільки 
менту свої голоси на` лейбу-
ристів, маніфестуючи свій па-
цнфізм і д е м о н с т р у ю ч и 
проти Чорчила, в якому іи-
стинктовно вбачали нсбезпе-
ку нової війни. Жах нас огор-
тав, коли ми бачили, якою 
короткозорою була військова 
й господарська політика за-
хідніх аліянтів на терсні Ні-
меччини, політика чисто чут-
тевого реванжу або свідомо-
го, п'ятиколонного, провока-
ційного винищування всіх тих 
сил і чинників, які могли бути 

налетом, про знищення підчас небезпечні для Совєтів у нан-
налету, про дбайливість по-'ближчому зударі. Бо ж у со-
жежної сторожі для загашен- вєтській частині Німеччини 
ня вогнів після вибуху, про 
відкопування звалищ і шукай-
ня трупів серед них, про від-
будову домів і напраикн вў-
личних комунікаційних засо-
бів, про організування хар-
чових станиць, про працю са-
нітарних відділів, про герой-
ство амбуляторій Червоного 
Хреста, про евакуацію місѓ, 
про реєстрацію громадян для 
дальшої акції і т. п. Одначе, 
все те буде тільки слабим об-
разом того, що заповідають 
люди, які бачили знищення 
японських міст після вибуху 
перших атомовнх бомб. 

Не зважаючи на тс, „живий 
живе гадає". Управа міста Ню 
Порќу приготовляє сховки 

советська військова адмініст-
рація волоска на голові не ру-
шнла найвищим німецьким 
військовикам, науковцям і 
фахівцям німецького воєнно-
го промислу, негайно ангажу-
ючн їх до себе йа працю в іх-
ньому фаху, негайно стараю-
чнся їх використати для роз-
будовн власної або відбудови 
німецької збройної сили 
проти західніх аліянтів, у то-
му самому часі, коли, совєт-
ські попутники в американ-
ській, англійській і французь-
кнх зонах витереблювалн по-
тенціяльні союзницькі сили, 
за вийнятком . одних амерн-
канців. Бо англійці й францу-

біліонів коштували американ 
ських громадян помилки, що 
jx зробила американська за-
кордонна політика, яка не вн-
корнстала військової иерсмо-
гн, віддала справу мирових 
переговорів у Версаї таким 
акушерам, як Клемаисо і Лойд 
Джордж, та капіталізувала 
свою рішальну участь у війні 
хіба тільки голивудськими 
фільмами про „Велику Пара-
ду", — ніби-вояцьку прогу-
лянку над Марну, прогулян-
ку, в якій кервавилась амерн-
канська експедиційна армія. 
Швидко потім, щоб направи-
тн ті помилки, прнйшлося 
англосаськнм фінансістам До-
зові і Янґові виготовляти 

для підбою світу. Так, як до 
препоганого версайського .ми-
ру дійшло без участи амери` 
канців, таксамо'до ступневого 
одностороннього ламання йо-
го німцями 'і врешті до Мюн-
хенівської угоди і до нападу 
на Польщу: бо хоч у теорії 
американський і з о л яціонізм 
разом із теорією Монро („А-
мерика для американців") ми-
нуди`ся, проте у практиці вони 
тривали далі. У практиці вони 
тривали далі і через 2-гу сві-
тову війну і після неї, бо у 
практиці американська полі-
тика не впливала конструктив-
но на перебудову відносин в 
Европі, не знаючи їх, не орієн-
туючись в їхніх праджерелах 
і ні рбз`уІЇІкИн, У `чому"лежить 
суть лиха та як його напра-
вити. 

Ми ж, недавні українські 
ДП (ця назва перейдеvтeж до 
історії, як одцн із доказів жа-
люгідної американської стру-
снної політики, що безбарв-
нимн серпанками окутує' яск-

політичного глузду. Беруть 
до в'язниць без' розбору, лю-
дей усякого стану і звання. 
Переважно це' люди, що за-
всіди були байдужі до полі-
тичних справ,.отже були б во-
ни лояльними громадянами 
советської Нім'еччини. А все ж 
їх тягають по'‚'тюрмах і бють 
та мучать і арешті з людей 
тихих і покірних роблять за-
пеклих ворогів комуністичної 
системи. 

В довгих розмовах ми сиіль-
ио вияснили, що в тих ареш-
туваннях невинних людей теж 
є своя „система". Вона ви-
ходить із пере'конання комуні-
стів, що вони мають за собою 
тільки незначну частину насе` 
лення. Тому 'є ' необхідність 
провадити масові арештувам-
ня в тій надії,' ідо між невип-
ними знайдуться.також і вин-
ні „вороги народу". Що при 
тому також невинні люди за-
знають незаслужених мук і пе-
реслідувань, це `комуністів не 
турбує: головне для них, що 
„вороги пролетаріяту" будуть 
знищені. 

Ще й інший глузд знайшли 
ми в цій на перший погляд 
безглуздій системі: комуніс-
ти не так надіються на своїх 
прихильників, як на страх сво-
їх неприхильників. Небезпека 
попасти у в'язницю насторо-
жуе кожного до обережности, 
люди бояться' власної тіні і, 
звичайно, не можуть і думати 
про активну боротьбу проти 
комуністичного режиму. Це 
той масовий терор, що його 
так пророчо описав Ф. Досто-
євський у своєму романі — 
„Біси". 

'Мій знайомий, бувший со-
ветський в'язень у Німеччині, 
оповідає, як його і його то-
варишів у нещасті пробували 
примусити службовці МВД до 
„признання". І Можна сказати, 
що фантазія і маркіза де Сада 
(від. того слдвр ,^садизм"),.". 
це днтяча зйбавка, порівняно 
з рафінованими'` „досягиення-
ми" МВДистів.' 

Приміром, џ р є ш т о в аних 
женуть у камеру, в якій є но 
коліна води. Не можна ні си-
діти, ні лежати, треба ввесь 
іас стояти. Арештантів не ви-
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раву дійсність), ми ж бачили пускають для ‚виконування фі 
у щоденній практиці і на вла-
сній шкурі провірювалн, як то 
американські керівні чинники, 
т о приїхали до центру Евро 

зіологічної потреби, отже во-
да перемішується з людським 
калом і сечею. Тюремники не 
дають арешто$айим пити, і де-

пп правити цим центром і."то від мук, жржди пробує 
розв'язувати найважніші про-І""т" навіть ту „воду , що має 

пляни, шо їх реалізація озиа- блеми, мусіли починаів від п , д і̂  
чала у практиці своїми гріш- „АБВ" всієї проблем%тикн 

Ба-ми піддержувати пасивно ш-1 європейського суходолу, 
мецького к о н с-у м є н т а від ѓато дечого вони вже зб^гну-
банкроцтва, щоб він міг, спі- ли, коштом удержування 1РО 
раючись на американських 
позичках — зрівноважити фі-
нансовий і торговельний бю-
джет, зміцнити свою валюту 
і стати знову консументом ак-
тнвним, який купував би то-
вар і сплачував борги. У прак-
тиці воно дало такі висліди, 
що своє господарське скріп-
лення Німеччина використала 
на відбудову своєї мілітарної 
сили, яка в руках гітлєрівсь-

зн прозріли багато швидше, кнх маняків стала знаряддям 
ттттвтштшштшттшштштттт^ятшттттштт^тттттштшя^ттшштвтішттштшттттт^ 

і рятування Берліна перед 
блокадою і лляну Маршала і 
Атланті всьќого пакту. Вссод-
но Мадяршнна із процесом 
Мінсснтія і Прага з Бенешем 
та Яном Масариком і вся істо-
рія Комінформу були за кож-
ним разом „шоками" для аме-
риканської політики, иепри-
готованої на такі „несподіван-
ки". 1 по нинішній день вив-
чання політичної абетки не 

(Докінчення на стор. 3-тій) 

Іван Керницький. 

БЕЗЖУРНІ ЛІТА 
Під нашою господинею по-

воленьки підкосилися коліна 
вона спотикнулася і важко, 
дуже важко присіла на край-
чиќў постелі. Дебелі руки об-
мотані чорною вервицею на-
лякано притулила до дебелих 
грудей. 

— Иой, Матко Найслодша! 
А шо ж би то такс могло 
бути ? 

— Пані Павлово! — продов 
жав мій пан інструктор з не-
малими труднощами розчісу-
.ючи свою гирю. — Ми є, сла-

вити Бога, християни та прак-
тнкуючі греко-католики, тому 
нам і не слід давати віру вся-
ким забобонам, всяким сує-
вірнпм вигадкам про духів, о-
пирів, та інші страховища. 
Одначе я вам скажу, Павлово, 
скажу вам як студент та будь 
що-будь інтелігент, людина із і Індії, народ, що засадничо не 

носить штанів, а ходить в са-
мнх лише підштанках. Оці ін-
дусн вірять, що душа помер-
лої людини входить в собаку, 
кота, в свиню, у віслюка, і 
так постепснпо чимчикує со-

щопно розпочатою високою 
освітою, шо поза нашим ро-
зумом існує щось таємниче, 
нерозгадне, щось, що крнєть-
ся поза межами нашого світо-
сприймання. Оце таємниче 

щось — цс є, власне, духи, 
добрі і лихі духи. Як вам мо-
же відомо, а може й не відо-
мо, є на світі народи, що ві-
рять у мандрівку душ. По ла-
тині це називають „реінкарна-
ція", а по грецькн ‚метансихо-
за". Звичайно — ніхто вас, 
пані Павлово, не розіпне на 
хресті, коли ви не вб'єте собі 
в тямку однієї чи другої ота-
кої премудрої назви, або й 
забудете обі в купі. Теорія 
про мандрівку душі лягла в 
основу брамансько - буддійсь-
кої релігії, що її почитають, 
між іншими, також мешканці 

бі з одної скотини в другу, аж 
поки це їй навќўчиться, а 
відтак знову вселяється в люд-
ське тіло. І тепер так: коли, 
скажемо, з небіщнка влізе у 
тварину душа порядної людн-
ни, то ця тварина також буде 
Добра, лагідна та пожиточна. 
Коли ж у тварину залізе душа 
такого горлоріза як опир із 
Діссельдорфу, або і наш Ци-
бульський, що порізав нарс-
чену на сімдесять сім кусків, 
то тоді така тварина ‚стає гір-
шою чорта. Очевидячки — 
досі я кпив собі з отих віру-
вань, вважаючи їх байками. 
Аж тут, у вашій хаті, — так, 
так пані Павлово, в вашій ха-
ті я переконався, що в таких 
віруваннях є велика доля 
правди! Так, пані Павлово! Є 
на світі тварини, що мають в 
собі чорта! 

— Ісусс Христе! — з остра-,немов відрубана мертво упала 
хом прошептала пані Евдокія. 

— Так, мають в собі чорта! 
— щораз більше запалювався 
мій пан інструктор. — Прига-
дайте собі, пані Павлово, тих 
вуличних котів, то їх иозно-
сив був до нас Адасько... Між 
ними був один, такий чорний, 
осмолений, з таким диким — 
непривітним в и г л я д о м та 
злющими сліпаками. Я певен, 
я голову свою даю за те, що 
цей котище мав у собі злого! 
І що більше: лихий дух пере-
скочнв з нього і вселився у 
ваших котів, пані Павлово! 
Так! Тепер у ваших котах си-
дить чорт! Вони мають в собі 
злого духа! 

— Матінко Божа! — ледвн 
простогнала пані Евдокія і 
машинально підняла руку, 
щоб перехреститись, а рука, 

їй на коліна. 
— Я знаю, — викрикав пан 

Маќс. — Ви не ймете мені ві-
рн; Але ж я маю на те дока-
зи! Так! Ваші коти лякають-
ся знаку святого хреста! Вони 
мають страх перед побожним 
співом'- Михасю! — гукнув на 
мене мій неоціненні'ї пан ін- ітим 
структор. — А ну, перехрес- скажете 
тися і заспівав: Святий Боже,'проти „народньої влади". Де 

сять стояти день і ніч у такій 
камері, морять голодом. Трн-
чі на день приносять тюремні 
посіпаки по кусочку хліба і 
кидають їм мов собакам. Кож-
ний старається піймати хліб, 
але тюремники навмисне так 
кидають, щоб .хліб упав у ту 
страшну „воду". 

Після з н у lira н ь МВДисти 
Кличуть в'язня на допит. По-
му ставлять обвинувачення і 
вимагають власним підписом 
ствердити „признання вини". 
Совєтські тюремникиў добре 
вишколені, бездоганно воло-
діють німецькою мовою. 

Коли жертва не'хоче „приз-
иатися", то уживають інших 
засобів примусу. Напр., при-
водять в'язня,', до роскішного 
кабінету, чемно, просять сіда-
ти і навіть пропонують заку-
рнти. В'язень ,що вже давно 
не курив, простягає руку до 
запропонованої` цигарки, а в 
цей момент цигарки віддалю-
ються, і слідчий каже: перед 

як закурити, може ви 
про'; вашу роботу 

Святий Кріпкий... 
Ну, мене не треба було два 

рази просити! 
— „Святий Боже, Святий 

Кріпкий, Святий Безсмертний 
помилуй нас!..." — зарепсту-
вав я на весь голос. 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КНИЖКИ 1 ГАЗЕТИ. БО ЧАС ГЕ 
ЧИТАННЯ ВЬДЕ ДО ПРОСВ1 
ГИ, А ПРОСВІТА—ДЕ СИЛА 

коли пропонуть різного сор-
ту цигарки, і коли в'язень ви-
бере собі американську, то це 
вважають за доказ вини, бо, 
мовляв, видно,'що звик брати 
цигарки від своїх ‚‚хлібодав-
ців" — американців... При тім 
ставлять деколи коло в'язня 
доброго „боксера", що бс йо-
го, на юшок слідчого, після 
„чемної" розмови. 

(Докінчення на стор. 3-тій). 



ч. їм. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22-го СЕРПНЯ 1950. 
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Науковий збірник У. В. У. 
Ювілейне видання, т. 5, Накладом УВУ, Мюнхен 1948, 

8-ка, XXVIII + 255 +(1 ) стор. 

Український Вільний Універ-
снтет, оснований у 1921 р. в 
Празі українськими вченими, 
що опинилися на скитальщи-
ні після упадку незалежної у-
країнської держави, мусів вес-
ною 1945 р. перенестися з Че-
хословаччини до'Баварії, де в 
а столиці Мюнхені відновив 
свою діяльність з кінцем 1945. 
Про це інформує вступна стат-
тя в цьому Збірнику проф. І. 
Мірчука, що в 1947748 pp. був 
його ректором на'українській, 
англійській і німецькій мовах. 
Після того слідують статті 
професорів і доцентів УВУ в 
поазбучному порядку їх авто-
рів. Хочемо зап'ізнати читачів 
з їх змістом, тримаючись рече-
вого порядку. 

Загальне значення для укра-
їнознавчих дослідів мають 
статті поќ. І. Раковського і Ва-
дима Щербаківського. Перший 

представляє традиційний укра-
їнський ідеал людини (ст. 18-
25) за .‚Поўченням" Володимн-
ра Мономаха й іншими памят-
ками з княжої доби. Ярослав 
Падох виказує ідеї гуманнос-
ти Й демократизму в карному 
праві княжої України (ст. 111-

(с. 161-7) від прасловянського 
кореня „аґ", оспорюючи вияс-
нювання інших мовознавців 
(В. Щурата, М. Тершаковця, 
О. Макарушки, А. Крнмсько-
ГО'Й В. Сімовича), що внводн-
ли назву ' дівочих великодніх 
забав то від „глаголу" то від 
„гаю". Галицькі впливи на ук-
раїнську літературну мову в 
ділянці наголосу обговорює 
Юрій Шерех (с. 208-12). Ќость 
Кисілевський подає питомен-
ности говірки в околиці Ста-
ннславова й Товмача в Гали-
чині (с. 51-8). 

Матеріал для дальшого до-

подає стан антротгологічних 1376, якому дехто з істориків 

головно за „Руською 
Правдою". Матвій Стахів роз-
глядає зміну назви держави як повнення й майбутнього об-
вислід П розвитку (ст. 185-9) і слідування полоністів подає 
України. Замикає княжу добу і Роман Смаль-Стоцькнй у запи-

саних ним зразках говірки 
польських партизанів (с. 168-
73). Квалітативними відмінка-
ми в творах римського пнсь-
менника Публія Корнелія Та-
цита займається Василь Сте-
щок ( с 180-201). 

Причинками до історії новіт-
ньої української науки є стат-
ті Зеяона Кузелі про органі-
зацію науково-інформаційної 
праці за кордоном (с. 59-65), 

головно за памятками княжої 
розвідка автора цих рядків про 
останніх Романовичів (с.1-12), 
якими були не внуки Льва Да-
ниловича, що згинули в бо-
ротьбі з татарами 1323 p., тіль-
ки нащадки Мстислава та Ро-
мана Даниловичів. За нащад-
ка Мстислава Даниловича слід 
уважати останнього холмсько-
го князя Юрія Даниловича, 
віпомого з його за віщання 

дослідів над українським наро-
дом (сі55-166) .та., визначення 
на їх основі українського ан-
тропологічного типу, цдо стано-
вить мішанину щонайменше 
6-ох расових типів: ядрансько-
го, альпейського, 'середземно-
морського, східно-европейсько-
го (темного), сарматського 
(східноєвропейського ясного) і 
нордійського; два перші типи 
мають перевагу, інші виступа-
ють замітко слабо. Стаття 
Щербаківського про звичай 
звертати праворуч' або ліворуч 
(с.213-8) виказує протилежну 
до московської євразійської у-
країнську психіку,_що в старо-
вину творилася під впливом 
культур близького південного 
Сходу, а тепер вляжеться з пів-
денво-західними' країнами Ев-
ропи. 

До початків княжої доби на 
Україні підноситься огляд Я-
рослава Пастернака (с.138-48) 
його археологічНик розкопок 
на Плісневському городищі в 
Підгірцях к. Олеська в Золо-
чівщині, де існував княжий го-
род Пліснеськ. На'основі зна-
хідок автор здогадується, що 
оснували цей город наприкінці 
IX або в першій половині X 

Храплнвого про - Сергія Боро-
дасвського і його навчання ко-
операції в Українському Віль-
иому Університеті (с. 202-7). 

Міжнародні проблеми права 
розглядають Юрій Панейко 
(Етичні моменти в державно-
му житті, с.129-37), Василь О-
релецький (Повоєнна пробле-
матика міжнароднього права, 
с. 107-10) та Юрій Старосоль-
ський (До проблеми міжнаро'д-
вого карного права, с. 174-84). 
Розрив 1 поневолення світових 
господарських звязків (с. 13-
7) з підкресленням впливу ПО-
літиќџ та ривалізації в політи-
ді між ЗДА та СССР обгово-
рює Микола Василів. 

З ділянки психології роз-4 
глядає Олександер Кульчиць-
кий проблему казки в світо-
гляді дитини (с. ; 66-70). Гіп-
ноїдиі стани мозгу ft психічні 

8юцеси представляє Михайло 
іщенко (с. 77-86). 
Короткий огляд українсько-

го тексту є поданий в анґлій-
ській і німецькій мовах, тимто 
для пропаганди української 
науки слід подбати, щоб цей 

ПОМЕР ІВАН ПЕТРУШЕВИЧ 

(в останнє Мирон Кордуба) 
відмовляв автентичиости, а я-
кого згадують сучасні польсь-
кі джерела: акт розмежуван-
ня між Холмщиною та Люб-
линщиною, хроніка Янка з 
Чарнкова ї'ї договір між поль-
ським та литовським волода-
рями з 1366 p. ; Холмщину 
щойно в 1377 окупували поль-
сько-угорські війська, 28 років 
пізніше від польської окупа-
ції Галичини в 1349 р. За до-
слідами Н. де Бавмґартена у-
важає автор нащадками Ро.ма-
на Даниловича колишніх во-
лннських князів Острозьких 
(що вимерли в 1620 р.) та За-1 
славських (вимерли в 1673 p.). 
Існування в першій половині 
ХІУ ст. в родоводі Острозьких 
Дмитра наводить здогад, чи не 
слід ного утотожнювати з га-
лицько-волинським регентом у 
1340-49 pp. Дмитром Детьком, 
якого прізвище мало б походи-
тн від його посвоячення з га-
лицько-волинським князем Бо-
леславом-Юрісм П Тройдено-
внчем. Для розвязки цієї про-
блемн потрібні дальші архівні 
розшуки на Україні і в сумеж-
них u країнах, в статті трапи 

доповідь виголошена на дру-
гому науковому зїзді в Празі. ЗДА і Канади. 
1931 року, та поќ. Євгена Микола Аидрусяк 

В прекрасній Каліфорнії, 28. 
липня 1950 року, відійшов на 
вічний спочинок однн з дуже 
заслужених українців — Гван 
Петрушевич. 

Покійний був родом з Єзу-
ноля, Галичина, та походив з 
славного роду Петрушевичів, 
який видав багато ревних 
працівників на народній ниві. 
Кінчив гімназію в Станиславо-
ві, а університет у Львові. Бў-
дучи природним лінгвістом, 
опанував англійську і фран-
цузьку мову ше в Галичині, а 
в 1901 р о т поїхав до Лондо-
ну і там покінчив університет 
з титулом Местер оф Артс. 
Вернувши до Галичини працю 
вав Покійний при заложенню 
спілоќ каси Райфанзена, а 
згодом став секретарем при 
Науковім Товаристві ім. Шев-
ченка у Львові. Пізніше став 
перекладати англійську клн-
снку на українську мову для 
Літ. Наук. Вісѓника. 

В 1913 році прибув до Ка-
нади і став працювати при 
українській є л є в є й торській 

Науковий Збірник УВУ знай- збіжевій компанії, а невдовзі 
шовся в наукових бібліотеках'покликано ного на головного 

редактора української ќато-

За науку дорого платиться 
(Докінченій зі сторони 2-ої) 

переступило ще кордонів Ніс-
си-Одри та Дарданельських 
пролінів. Поняття великої Ро-
с'ії, як політичного й госпо-
дарськоѓо контрагента — тіль-
ки з іншим режимом — усе 
ще є панівною офіційною те-
зою американської закордон-
ної політики, тезою, що її ре-
візія вже коштує і ше кошту-
ватиме американських подат-
НИКІВ НОВІ Грубі 6ІЛІОНИ ДОЛЯ' 
рів та різні „шоки" від пре-
різних майбутніх „несподіва-
нок''. Точнісько таксамо, як 
провал тези про „незрілість" 
Китаю і безвольність жовтої 
раси,- поділеної на стільки-то 
народів, племен і віровизнань. 

не пізнаваймо її поверховќо 
та не судім по її помилках. Ми 
порівняймо їх із трагічними 
помилками старих народів і 
держав та з нашою власною 
українською розхрістаністю гриста і працює 

рнка може дозволити сооі 
платити високу ціну за науку. 
Сумно тільки, що покищо до 
тієї ціни є включена також 
доля цілих інших народів, 
включно з українським. 

ст. варяги, які з сприбалтійсь-
кої (західної), Словянщнни!мДанила Ростиславнча" 
(шляхом Вислн-Бугу) привели бути: „Мстнславина". 
з собою реміеішкиаќ. -По. це н а й В ѓ розвідці . „український 
водить автор новішу німецьку Гетьманат ХУТІ ст. як форма 
літературу, забуваючи, що бў-'державного ладу" (ст.95-100) 

що взаємно винищуються, 
лася друкарська помилка: ст. ІКореанська ціна це тільки од-

на з заплат за науку: що таке 
знання історії народів світу, 

8_рядок 19 згори надруковано 
має 

ли це часи припливу варягів 
до Києва, „шляхом з Варяг у 
Греки" тобто з Балтійського 
моря понад Великий Нрвгород 
до Дніпра., яким діставалися до 
Києва, звідки їх князі висила-
ли на підбій доокрличних сла-
вянських племен;^ Пліснеськ 
був у водній області Дніпра 
(через Припять-Оґйр). Західно 
славянська гончарська.посуда 
могла дістатися шляхом тор-
гівлі. До німецьких і польсь-
ких дослідників; Що старають-

старається Лев Окіншевич ви-
казати монархічний тип гетьѓ 
манської влади, під час коли 
мимо змагань поодиноких геть-
манів до скріплення своєї вла-
ди шляхом установлення ді-

що таке роля психологічного 
чинника у міжнародніх діях, 
що таке політична, економіч-
на і військова розвідка, що 
таке координація внутрішньої 
і закордонної політики... 

В Европі ці запити є вже 
банальними труїзмами, бо їх 

дичности. все таки українська кожний рядовий політик 
гетьманщина ХУП ст. була f 
республикою з доживотнімн 
гетьманами, як польська річ-
посполнта з доживотніми, ко-
ролями. Борис Крупницький 
наводить спогади Туре Габрі-
єль Бельке (ст. 48-50) про со-

ся виказати звязо"к Західної У- юз гетьмана Мазепи з шведсь-
країн и з областю Висли в пра- ким королем Карлом ХП. 
історії слід ставитися критич- Проблему виборних і підпо-
но, бо це часи, з яких ляконіч- мічних козаків продовж існу-
ні вістки маємо про'цей простір вання Гетьманщини й після П 
в історичних джерелах, що од-
наче мовчать про 'шлях варя-
гів Одрою чи Вислою. Знайде-
ні в могилах здогадні варяги 
могли бути дружинниками кн-
ївськнх князів, але цілком це 
не є доказом, що аж мусів 
„приїхати до Галичини варязь-
кий основний пліснеського го-
іюдища", коли інші городшца 
на Україні того часу основува-
ли тубільці. 

Віктор Петров розглядає ме-
тодолопчну проблему обрядо-
вого фолькльору. ,народяо-ка-
лендарного циклю (с. 149-54); 
він критично ставиться до со-
лярної концепції'в фолькльо-
ристиці, якої серед інших три-
малися Михайло Ррушевськнй 
і Микола Сумцов, проти якої 
виступили О. Потебня й Ол. 
Весоловський, за думкою яких 
„у фолкльорі треба насампс-
Ііед вивчати звязок уявлень, а 
не образів, бо саме звязок у-
явлень породжує заязок обра-
зів", але вони не залишили 
послідовних речників своєї кон-
цепції. Вихідне положення прн 
аналізі обрядового фолкльору 
добачує автор у тому, що „на-
туралістичні уявлення первіс-
ного були натуралістично-ген-
тильними уявленнями". 

Григорій Ващенко, педагог 

знесення в друпй половині 
ХУІП ст. за архівними мате-
ріялами розглядає Василь 
Гришко (ст.26-41). 

Олександер Оглоблин дошу-
кусться українських джерел 
для французького „Літопису 
Малої Росії" Жана-Бенуата 
Шерера з 1788 p., (с. 87-94) і 
думає, що вш був інспірова-
ний українськими новгородсі-
верськимн патріотами, з поміж 
яких походив і згаданий ним 
автор „Історії Русів" Опанас 
Лобисевич. 

Проблемою звязків творчос-
ти видатних українських ком-
п оз и тор і її ХУШ-ХІХ ст. з ук-
раїнськнм фолкльором та за-
хідно-европейською сучасною 
музикою займається Андрії% 
Ольхівський (До питань твор-
чої проблематики української 
музики, с. 101-6) 

і кожний студент державно-
політичних факультетів. Тому 
європейці, які з подивом ДИіІ-
ляться на розмах американсь-
кої цивілізації, на велетенський 
американський промисл і всю 
організацію життя на просто-
рі держави величиною аку-
ратно європейського конти-
НЄнту, — ремствують на амс-
риканців за їхню наївність у 
підході до міжнародньої про-
блематики, спеціяльно ж про-
блематики Схолу Европи, за 
їхню поверховність, за демо-
кратнчну отвертість у справах 
військових та господарських 
тайн, за повільність У таких 
питаннях, як напр. мобіліза-
ція, що проводиться в ЕВ.)ОШ 
блискавично, а не з публісчно 
оголошуваними плянами на 
місяці і роки — і т, д., і т. п. 
Але ж у всій цій критиці аме-
рнканського способу думання 
і діяння нема зрозуміння од-
ної правди: Злучені Держави 
це ж страшенне молода дер 

лицькоі газети, „Канадійсько-
го Русина". 

В 1918 рбці вислано його 
від канадійських українців як 
делегата на Мирову Конфс-
ренцію до Парижа. По кон-
ферепції стає він секретарем 
делегації Західно-Укр. Рес-
публіки до Лондону, де пере-
був до 1923 року. В цім році 
вертає до Канади, а згодом 
переїздить до Лос Енджелес 
на сталий побут. Дістається 
до фільмової студії на сцена-

з фільмовим 
тоді будемо вибачливі: Аме- Директором графом фон Бер-

ґом. Пізніше иеерходить до 

Большевицькі 
суди 

(Докінч(`тій зі стор. 2-гоТ). 

Декотрі слідчі запрошують 
в'язня на обід. На столі сто-

Пасаденн (12 миль з Лос Ен-
джелес) і дістає працю в го-
ловній бібліотеці. 

В 1943 році заснував Укра-
їнську Секцію прн ' Гуверівсь-
кій Бібліотеці в Пало Алто, 
Каліфорнія, віддаючи їй всю 
свою велику збірку книжок. 
Але що така праця потребу-
вала нових сил, тому в 1945 
році Покійний запросив вид-
ніших українців на збори до 
хати панства Ќолеўнів в Річ-
монд, Каліф. і там засновано 
„Українське Бібліотнчне То 
варистро в Каліфорнії", яке 
перебрало опіку над Ўкраїн-
ською Секцією і обовязок 

, іспільної праці з Ббліотекою 
- .. 1 7 Гувера прн Ліленд Станфорд 

голодно, людини аќ Голова Уїпверситеті а Пало" Алта Ќїї-
крутиться. Коли в'язе`нь ковт- ліфорнія. На цих зробах були 
Не перший KVCOK, то тарілку присутні: пані Текля Данис з 
і їжу від нього забирають і Сан Франснско, панство Іван і 

,- . Марія Колсуни з Річмонд, F ри-
пропонують підписати заяву г о р

, - й j Наталка С к е г а р ^ а ї й -
про вину, бо, мовляв, „обід'вуд, проф. В. Тимошенко з Па-
не втече`'... їло Алта., Михайло Підгірний 
При слідстві приводять „свід- 3 . С а н франснско. До Комітету 

'дібрано (за писемною зѓо-

ЧИ БИ ЗНАЄТЕ, Щ О . . . 
Єдиною взагалі українською національною організацією 

у світі, яка мас міжнародний засяг діяльносте , є тепер ЗЛУЧЕ-
НИИ УКРАЇНСЬКИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОПОМОГОВИИ 
КОМЃЃЕТ (ЗУАДК) з централею у Фнладелфії, Па., та з цен-
тральннм своїм представництвом на Европу у Мюнхені (Ні-
меччіша). 

Дійсними членами ЗУАДК-ту є всі існуючі в Америці ук-
раїнські установи й організації, які плятять по $10 річної 
вкладки, а спомагаючими членами окремі американсько-укра-
їнські патріоти, які платять 5 дол. річного членського внеску. 

ЗУАДК причинився у великій мірі, що в березні 1946 ро-
ку американський уряд і всі демократичні держави відкинули 
совстське жадання примусово відіслати „на родіну" всіх, що 
походять з країв, окупованих Совєтами. 

ЗУАДК осягнув у червні 1950, що в американських паш-
портах і громадських паперах вписуватимуть їх українську 
національність, а не, як раніше, польську чи московську. 

20,000 українців із різних країн світу відшукало своїх рід-
них, дякуючи акції розшуків ЗУАДК-ту. 

Самих однѓі в ЗУАДК зібрав і вислав в Европу в мннуло-
му вартости округло $750,000. 

29 вагонів харчів вислав ЗУАДК в першій половині цього 
року для українських сингальців, як частину того, що має ще 
до кінця року вислати. 

ЗУАДК існує виключно дякуючи українській жертвеннос-
ті, яка дала на цілі ЗУАДК-ту до кінця червня 1950 округло 
750,000 дол. готівкою. 

ЗУАДК переселив з Европи в Америку до кінця липня, 
1950 рівно 17,000 осіб-українців, а 5,000 дальших українців 
мас вже в Европі ашуранси від ЗУАДК-ту. 

Новий іміграцінннй закон з 16 червня 1950 про підяищен-
ня іміґраційної квоти для ДП дає ЗУАДК-ві змогу спровадити 
ще дальших 20,000 українців. 

Підписувати аплікації мають право за новим законом не 
тільки окремі особи, але й всі українські установи ft орґаніза-
ції в Америці та що сам ЗУАДК мас право вносити власні ап-
лікації, аби тільки мав певність, що иовоприізжими хтось за-
опікується. 

В цій справі повинні співпрацювати з ЗУАДК-том усі ук-
раїнські організації та всі свідомі американські українці, щоб 
не пропустити історичної нагоди, яку дає українцям амери-
канський нарід, американський закон. 

Нова переселенча акція, як також опіка над сингальцями 
в Европі, вимагає нових великих коштів, що їх мус'ять склас-
ти свідомі українці. 

Т О М У . . . 
V 

1) Зголошуйте аплікації до ЗУАДК-ту або готовість за-
опікуватись стільки-то особами, що їх спровадить ЗУАДК. 

2) Складайте масові пожертви на ЗУАДК! 
3) Става'йте масово членами ЗУАДК-ту, бо своїм членс-

твом (5 дол. річної вкладки) маніфестуєте свою духову спіль-
ноту з ЗУАДК-том і його цілями. 

ЗЛУЧЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ДОПОМОГОВИИ КОМІТЕТ 

Аплікації, зголошення і пожертви привітайте на адресу; 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE, INC 

P. O. Box 1661— Philadelphia, 5 Penna.—U. S. A. 

K1B яких в язень ніколи а 

меччині. 
Коли хто підпише ирнзнан-

ня, то вже його пошлють ту-
ди, „де козам роги правлять". 
Засилають на каторжні робо-
ти в Сибір, бо Москві потріб-
ні люди для індустрії. 

Не все вживають засобів 

До історії української мови жава, шо американці 
належать огляди Пантелеймо-

В НВДЇЛЮ, 27. СЕРПНЯ 1950 Р. 
ЄР! ВЕЛИКИЙ ПІННІН і-^Н 

Ії ЛАРОХІЯЛЬШМ ПАРКУ 
Увага! — Newark — New Yorlt — Увага! 

Прошу брати "!46,,Mirristnwn" бос. Коло банку у 
Випані висісти — тут чекають о год І, 2, 3, пополудні 

і наші авта шановних гостей.' 

це 
, І наймолодша в є л н кодержав-

на Ковалева про „Датівус ?б- . 
солютус в памятках старої й н и ц ь к и MUUI"' ' . -
нової української літератури і не могли здобути вже досі те 
(с. 42-7) та Василя Лева про все знання всебічного життя 
лексичні новотвори т. зв. „Кре- великої державної потуги (от-
хівської ПалеЃ' (с. 71-6) з ХУ ж fl закордонній ділянці), 
ст., якої текст надрукував у Ѓ J; ' ..‚‚„а vnnr,VTi, 
1899 році Іван 4.ранко Ярос- ^ 0 и о г о м о ж н а добутії 
лав Рудницький виводить по- тільки довгим, довгим прак-
ходження слова „ягелка" тичнн.м досвідом. Оця моло-

дість американської диплома-
тії, американського ресорту 
закордонних справ, велетен 
сьќого американського війсь-
кового апарату, — оця моло-
дість американської держави 
є. здається, праджерелом тих 
усіх трагічних непорозумінь, 
за які платить і ще довго пла-
титиме Америка, як за прак-
тичну науку. І тому й ми, що 
вчимося пізнавати Америку, 

Парохія Св'. Іваиа Хрестителя у Випані, H. Дж. 
: влаштовує : 

„ д о ю ) проф. Р. Придаткевнча 
житті не бачив. Ці „свідки і Паню Тетяну Орлик з Філан, 
заявляють, що належали з об- Каліф., яка рівнож прислала 5 
винуваченим до організації'. п а к книжок до Укр. Секції 
яка мала ціль повалити 
родню владу" в совєтській 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з советської преси) 

з оо- ічаліф., яка рівнож прислала о 3 vcix обіастях і 
заціі, пак книжок до Укр. Секції. yKptfm' населення зо 

Пізніше приступив П Теслюќ н с
 К

В І Л Ь В І ХВИЛИІШ в і 
" ‚з Сан Франснско, який покрніі н а п ц ю д л я п і 

8 " ' ус. початкуюч. видатки ново ш к і л ь н и х приміщень д 
го товариства. 

ШКОЛИ ГОТОВІ ДО НАВ- тому до Москви відправлено 
ЧАННЯ (суцільну гранітну скелю ва-

В усіх областях і районах І г о ю п о н а д т тбн. З неї має 
5 0 В я з а повстати нам ятник, що зоб-

в іддаватиІР а ж а т и м е ГРУ"УЯ трудящих, 
ідготовкі!ІЯКІ ,,ec-VTb ТРУНУ Леніна... 

римішень до ново 
Го роќт. В околиці Проскуро- В КІРОВОГРАДІ 

Франснско міжнародна конфе-
рснція, на якій основано Ор-
ганізацію Обеднаних Націй. З 
нагоди неї події вислали своїх 
представників політичні пред-
ставннцтва американських і ка-
надійських україндів. Ці пред-

Іставники запросили Покіино-
грубого примусу биттям або г о до свого складу на дорад-
загрозами. Є способи на пер-

: 1945 ропі відбулася в Сан ^ роботи й е ' ^ н ч у ю г ь с я Т І"іябулос піо-

ший погляд майже „невинні". 
В'язня садовлять на невисо-
кий стілець, при чім він му-
сить тримати свої ноги рівно, 
не згинаючи. По кількагодин-
нім сидінні ноги в'язня напу-
хають, і він не може навіть 
ходити. В такому стані воля 
людини втрачає відпорність, 
вона, щоб позбутися дальших 
мук, готова визнати кожне 
обвинувачення. 

Звичайно, на публнчних про-
цесах може статися, що в'я-
зень відкличе свої вимушені 
‚.признання''. Але й на це мос-
ковські 'кати знайшли спосіб: 
вони роблять для в'язня „про-
бний процес". Коли вій ствер-
дить свої признання на тако-
му процесі раз, то, з обереж-
ности, цю саму пробу ще пов-
горять. Коли ж в'язень запе-
речить те, що заявляв на слід-
стві, то пробний процес пов-
торюють не один раз, і в'я-
зень врешті не знає, чи то 
.‚проба" чи справжній процес: 
він бачить прокуратора, суд-
діи, оборонців, представників 
П'роси, глядачів і перекону-
еться,, що вже нема йому ні-
гкого рятунку. Мусить `нід-
твердити те,, що визнав на 
слідстві, а то знов буде мусі-

ішка та учасника в нарадах. 
Повишс нехай буде доказом, 

як багато зробила одна люди-
на, яка мала охоту і добру во-
лк) прислужитися чимсь для 
свого народу. 

Каліфорнійська Земля нехай 
заступить Тобі Друже Україн-
ську Землю, яку Ти так щиро 

Д-р Григорій Скегар, 
секретар !S кр. Біб, Тов. 

в Каліфорнії. 

нерін і школярів, присвячене 
ЧЕРВОНИЙ ГРАНІТ ДЛЯ І закінченню навчального ро-

МОСКВИ. І ќу. В ньому взяли участь 9 
Біля станції Тік. сталінської!тис. дітей. В театрі ім. Кро-

залізниці, видобувається чер- пивницького відбч-вся самоді-
воний граніт високої якости, яльийй концерт. У Миколаєві 
яким не поступається передітРивала обласна олімпіяда 
уральським. Граніт відправля-'хУДО.кньої с а м р д і я льности 
еться у Москву для личкуван- шкільиоі молоді, 
ня високих будівель. Недавно' (У. Д^-мка). 

І ПОЛІТИЧНА ПЛП-П(" ОГОЯ " ' П О Л І ТИ ЧИ" ПЛАТІМ ЦГОЯ.Ї 

ь язень хоче мати жахний кі-
нець ніж пережива†й безко-
нечний жах... 

Так, очевидно, „признали-
ся" опозиційні комуністи на 
процесах у Болгарії (Ќостов). 
в Угорщині і інші. Як бачимо, 
система комуністичного теро-
ру д}же „проста". 

В. С. 

МУЗЕЙ МИСТЕЦТВА 
За останній рік колекція т 

зв. державного музею ўкраїн-
сьќого мистецтва 'в Києві ио-
повннлася творами видатнихj 
українських листців - малярів: 
Святославського, Васильків-
ського, Пимоненка, Мурашка. 
Деякі твори мистців-україн-
ців, які переховувалися в 
Третяковській гале"рії в Мос-
кві, а це Пузиркова „Чорно-
морці", Меліхова . „Молодші 
Шевченко у Брюлова", перей-
шли на власність музею в Ки-
єві. Крім того, музеєві псре-

найновіших Ідано творчість „а„„^а,ш, 
ти переносити муки. Деколи ^авреатіа сталінської премії. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЌЛЮБ 14-ТОЇ 
Округи в Бруклині з гордістю і приємністю піддержує 
РУДОЛФА ЗИМЕРМЕНА на демократичного лідера і 
ВІКТОРА Л. АІЇФУЗО на конгресмена. Ми закликаємо 
кожного американсько-українського демократа допомог-
ти нам зібрати для них обох якнайбільше голосів. Годо-
си число 2 і 10 на бальоті. АНФУЗО б число 2 1 ЗИМЕР-
МЕН ч. 10. Вони оба с випробоваиими нашими прняте-
лямн і приятелями нашої округи. 16 років управління 
опозиції принесло назі багато розчарувань і огірчень. 
Українців не признавано в політичному житті Ми, ра-
зом з іншими членами нашої громади, намарно домага-
лися публнчних поліпшень. ЗИМЕРМЕН 1 АНФУЗО 
прирікають нам їх, разом з визнанням нашої національ-
ности. 

МИ ВІРИМО В НИХ І ДОВІРЯЄМО ЇМ 
МИ НЕ ВІРИМО ЇХ ПРОТИВНИКАМ. 

НАСТАВ ЧАС НА ЗМІНУ 
ХАН КОЖНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТ ПРИЙДЕ 

ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС В ПРАВИБОРАХ 
У ВІВТОРОК, ДНЯ 22. СЕРПНЯ 1950, 
між годинами S і 10 пополудні, та зазначить свій 

значок „х" в перегородці для чисел 2 і 10. 
ГОЛОСЎИТЕ НА КОНГРЕСМЕНА 

X 2 VICTOR LANFUS0 
І НА ЧЛЕНА СТЕИТОВОГО КОМЃЃЕТУ 

X 10 RUDOLPH ZIMMERMAN 



}і ' ' ^ . І 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 22-го СЕРПНЯ 1950. Ч. 194. 

ПОРАЗКА ЧЕРВОНИХ В КОРЕЇ 
vT" 

(Докінчений зі стор. 1-ої) 

На самому'південному фрон-
ті, де американські сили були 
відступили минулого тижня кі-
лька миль зі здобутого теренў 
в напрямку на Чінджу, щоб 
вирівняти і скоротити фронт на 
лінії ріки Нактонг, — відбу-
валися тільки льокальні бої. 
Натомість південно-корейські 
з'єднання морської піхоти, си-
льно піддержані воєнними ко-
раблями, зробили успішний де-
сант на острові Кодже, на пів-
день від Масан, та продовжу-
ють опановувати його терен. 

Рівночасно з повідомленням 
про ці значні успіхи аліянтсь-
ких оборонців Південної Кореї, 

ПІВДЕННА КОРЕЯ ПРОТИ 
ПРОТЕКТОРАТУ 

Лейќ Соксес, 21. серпня. — 
У зв'язку з індійським дома-
ганням, щоби Об'єднані Нації 
проголосили свої „воєнні цілі" 
в Кореї, як і увисліді дотеперіш 
ніх дискусій в Раді Безпеки, — 
деякі члени Об'єднаних Націй 
почали видвигати думку, що 
після перемоги над комуністи-
чним агресором в цілій Кореї 
повинен бути встановлений 
протекторат Об'єднаних На-
цій. Південно-корейський ам-
басадор у Вашингтоні гостро 
виступив проти такого пляну, 
називаючи його „неімовірним". 

в головній квартирі ген. Мек 
Артура стверджується, що во-
рог перегруповує свої головні 
сили, стягає останні резерви та 
готовиться до чергової спроби 
генерального наступу на Тай-
гу і звідси на Пусан. Підготов-
ку до цього наступу ведеться в 
районі міста Вейґван, де зібра-
но три повні і частини четвертої 
північно-корейських дивізій. В 
американському повідомленні 
стверджується, що „ворожа 
підготовка до чергового нас-
тупу на Тайгу є досить наявна, 
хоча, здається, вона мас труд-
нощі в започатќу ванн і насту-
пі". З'єднання американської а-
віяції ці труднощі відповідно 
вдержують і збільшують. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ХІРУРГ 
В БУРМІ ЗААРЕШТОВАНИЙ 

ЗА ДОПОМОГУ' 
ПОВСТАНЦЯМ 

Рангун, Бурма, 21. серпня.— 
Місцеві власті заарештували 
відомого американського „хі-
рурґа Бурмн", д-ра Гордона С. 
Сігрейва, закидуючи йому до-
помогу повстанцям Ќарена. — 
Місцева американська амбаса-
да назвала це „важкою спра-
вою", здержуючись від даль-
ших коментарів. Речник уряду 
Бурми заявив, що одною з про-
вин д-ра Сігрейва є теж допо-
мога при втечі через китайсь-
кий кордон повстанському про-
відникові Нав СенЃові. 

У.К.К. ДЯКУЄ УНСОЮЗОВІ 
(Докінченім зі стор. І.) 

„Пересилаючи відомість 
про те на Ваші руки, виска-
зусмо побажання, щоб цей 
богатомовний приклад щирої 
жертвенности Українського 
Народного Союзу послужив 
дороговказом для всіх інших 
українських установ та ор-
ганізацій, нехай би і вони 
зрозуміли незвичайно важ-
ливі завдання Українського 
Народного Фонду та усвідо-
мнли собі, що жертвенність є 
найкращим доказом правди-
вої підтримки визвольних 
змагань українського наро-
ду за Самостійну Соборну У-
країнську Державу. 

„Разом з подякою просимо 
лриняти і наші щирі поба-
жання, щоб Ваша установа 

дальше кршла і процвітала 
для добра української спіль-
ноти в Америці та на честь і 
славу Свободолюбної Укра-
їни." 

Дрібні Оголошення 

ДМ. ЗАХАРЧУЌ 
Артяст-Маляр 

650 EAST 20th STREET 
Phone 2810 NORTHAMPTON, PA. 
МАЛЮЮ: церкви, образн, сценерії, 
портрети. — ВИРОБЛЯЮ} хоругви, 
п р а п о р и , плащаниці. Іконостаси, 
балдахіни, тптраподн. Пишіть по 
ширші Інформації. 

І ПОШУКУВАННЯ 
д. . . . . . . . . і-.. . - - ' . — 

Пошукую ВАСИЛЯ ТИСЯК, який 
иедаано приїхав з Франції (Пари 
жа) до Канади. Хто про него знас, 
або він сам голоситнся до: 

GABRIEL І. ABANSHIN 
500 West 110th Street 

New York 25, N. Y. 

СЕНАТОРИ ЗА ДУХОВУ 
ОФЕНЗИВУ ПРОТИ 

КРЕМЛЯ. 
Вашингтон. — Двадцять ві-

сім сенаторів візвали президен-
та започаткувати „психологіч-
ну й духову офензиву проти 
Кремля" Ціллю такої пропа-
ганди було б „зближення на-
родів американського й росій-
ського, щоб довести до братер-' 
ства". 

Сенатори хочуть заговорити 
до російського населення по-
над голови кремльськнх днкта-
торів і заявити йому, що ми хо-
чемо жити в згоді з народом і 
нехай нарід скаже своїм воло-
дарям, щоб вони не принево-
лювали американців до війни 
проти росіян. Сенатори дума-
ють, що така пропаганда захи-
тає Політбюром. Вони сказали 
репортерам, що президент ви-
словив свою згоду на таке ді-
яння. 

„ЏАЛГРІЗНІШІ ВОЇНИ". Такими вважає дехто гарних членів Жіночого Корпусу Армії (Війѓн'ѓ 
Армн Кориѓ, або скорочено ВАКс), що можуть „роззброїти" кожного вояка. На фото: „ВАКсн" Ані-
та Джоб з Канзас, Галина Новак з Ню Джерзі, Опел Коловея з Аркаисо, Джеймел Аттер з Маса-
чусетс і Джералдаан Стренґ з Ню Иорку, ипрнатяіоться у форт Гемнлтон в Бруклнні в орудуван-
ІІІ „ИЄ-ІХНЬОЮ" ЗбрОСЮ. 

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ ВИДАВ ЗАЗИВ 
ДО ЖЕРТВИ ЌРОВИ ДЛЯ КОРЕЇ 

Вашингтон. — Американ- ею для збирання ќрови в ко-
ський Червоний Хрест видав ристь наших вояків і для ско-
зазив до жертви ќрови для 
вояків Обєднаних Націй, які 
тепер воюють у Кореї. Досі за-
паси ќрови для ранених во-
яків приходили від доброволь-
ців, вояків та цивільних, з 
Японії. Тепер ці жертви му-
сять бути поширені на всіх 
мешканців Злучених Держав 
Каже управа А. Ч. X. — Ще в 
липні оповістив секретар обо-
рони Луї Джансон, що А.Ч.Х. 
назначений урядовою агенці- транспортами. 

ординування кровних діянь та 
засобів в цілій країні. Програ-
ма збирання ќрови діс тепер у 
34 регіональних осередках і 46 
рухомих частинах, а теж в 
шпиталях у 38 стейтах. Там, 
де нема установ А.Ч.Х., будуть 
настановлені спеціяльні стани-
ці. Перевіз призбираної ќрови 
буде відбуватися правильно з 
Західного побережжя до Япо-
нії військовими повітряними 

САТЕЛІТИ ПРИЗНАЮТЬСЯ 
ДО НЕУСПІХІВ 

Відень, 21. серпня. — ‚‚На-
родно-демократичні" сателіти 
Советського Союзу вже не 
окривають факту, що наказані 
їм Москвою пляни „здоганяти 
і переганяти Америку" госпо-
дарською продукцією не мають 
жадного успіху. В Румунії, Бо-
лгарії, Мадярщині та в Поль-
щі і Чехословаччині далеко не 
виконано виробничих плянів. 
Головну-вину за це звалюється 
на „недостачу дисципліни" се-
ред робітництва, ще не „пере-
вихованого" — виходило б — 
на цілком покірних рабів. 

ПГГУШЕВСЬКОГО ПЃОРА ур. п 
Чортќові, Зах. Україна пошукуѓ. 
Мудрий Любоиир. Знайомих, това-
ришів шкільної лавки і товаришів 
з еміграції (Зальцбург, U.S.A. Zone, 
Austria) просить о ласкаву вістку 
про його побут на адресу Lubomyr 
Atadryj, R. F. D. 4 Gerek Ave., West 
lelip, Babylon, L. I. N. Y. 

КІЛЬКИ РАЗІВ 
ви вставали останньої ночі? 

Чи тихі нічні мандрівки не позбав-
ляють вас ціпкого сну і не томлять 
вже або не роблять вас докучливими 
т а нервовими? А може ви терпите 
теж від болів голови, болів у кри-
жах, у ногах та від заворотів голо-
вн? Мляві нирки, які не вимивають 
належно трійлиних відходів з ќрови, 
можуть бути причиною ваших не-
домагапь. 
Багато осіб, що терпіли від цих ггро-
явів, зазнають тепер чудової полек-
ші від нового ліку, що його звуть 
ВУ-КАЛ-О МШІАНИНА. (Bu-Cal-o 
Compound). Оцей лік, складений з 
витягів з пятн могутньо діючих ро-
слинних ліків, с вснлі, як кажуть, 
помогти виділити відходи, які забя-
рають з тіла шкідливі залишки. 
За спеціяльною умовою читачі цеі 
газети можуть дістати цей замітний 
препарат по зниженій ціні. Зашліть 
оцей нарізок до Oregon Drag Pro-
ducts, Box 762, Dept. 200, Peekskill, 
N. Y. Звідти вишлють вам дві трн-
долярові плящннки тільки за $5, 
отже за знижкою $1 на правильній 
ціні. Не посилайте грошей—запла-
тгть просто поштареві прн дорученні. 

Ікя . 

Адреса 

М і с т о - Огвйт 

Т У Р Б У Є В А С В А Ш Е 

ВОЛОССЯ? 
Якщо ви перестрашені й струбовані 
тим, що ваше волосся занадто випа-
дас або рветься на кінчиках внаслі-
док неприродної сухости, будете ща-
слнві, коли почуєте радісні вісті, що 
їх розголошують надійно такі люди, 
що колись терпілі: від випадання 
волосся на голові. Вони врятували 
себе вживанням нового припису, зва-
ного ТРАИСАН (Trysan). Звіти го-
лосять, що такі й інші клопоти з во-
лоссям, які повстають внаслідок 
свербачки на голові і малого лишаю 
покінчнлися прн правильнім ужн-
ванні того задивляючого препарату. 

Не дозвольте, щоб 1 стан вашого 
волосся погіршився, коли не вжнва-
тнмете ТРАИСАНА. Тепер маємо 
його в обмеженій кількостн і його 
можна дістати по спеціяльній ціні, 
коли пішлете поштою повідомлення 
до Trysan Co., Box 220, Dept 201, 
Peekskill, N. Y. Звідти пішлють вам 
два трн-долярові ящикн за $5, а це 
с знижка на $1 з звичайної ціни. 
(Коли посилається за післяплатою 
С. О. D. — тоді додасться ще за 
поштову доставў). 

Імя 

Адреса 

Місто _ Сгейт 

Іван Смолій 
ДІВЧИНА 
З ВІННИЦІ 
ОПОВІДАННЯ: 

Німецька окупація 
Совєтська окупація 
Початќи ЎПА. 

Ціна 50 цнт. 
Замовляйте в: 

SVOBODA 
81-83 Grand Street 
Jersey City З, N. J. 

HE ЧУХАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ! 

Люди, які терплять від свербляч-
кн шкіри і зовнішніх прищиків, пев-
но заінтересуються вісткою, що вже 

новий препарат, спеціяльно при-
думаний на те, щоб принести охо-
лоджуюче злагоджений і звільнен-
ня від терпінь, які роблять людей 
нещасливими. Багато втішених і 
вдоволених вжнвачів розповідають 
про краще почування на шкірі, яке 
прийшло після ужиття того заміт-
ного крему. Дерма 7 — оце назва 
того препарату. Можете дістати 
тубќу цеі знаменитої масти, коли 
тільки напишете до торговця. НЕ 
ПОСИЛАЙТЕ ГРОШЕЙ. Напишіть 
до: DERMA DRUG Co., Dept. 42, 
516 Fifth Ave., New York 18, N. Y. 
Коли дістанете Вашу пачку а в ній 
DERMA 7 паќўйковою поштою, з а . 
платіть поштареві $2.50, а до того 
поштову оплату. Витліть купон 
сьогодні — не відкладайте. Заоща-
діть на поштовій оплаті, вкладаючи 
з замовленням чек або грошевий пе-
реказ на $2.50. Просимо писати ду-
же виразно. 

„ПОЗА БРУНАТНОЮ 
ЗАСЛОНОЮ". 

Під таким заголовком міс-
тить щоденник Ню Иорк Тайме 
спомини д-ра Павла Шмідта, 
головного перекладника мов і 
товмача німецького міністер-
ства закордонних відносин за 
часів Гітлера. Тому, що д-р 
Шмідт був припиним на тай-
нир переговорах, ведених Гіт-
лєром з Мусолінім і іншими 
визначними людьми в часах, 
які попередили світову війну, 
можна надіятися від нього ці-
кавих ревеляцій. Шмідт всту-
пив на службу німецького мі-
ністерства в 1923 p., пережив 
війну і був свідоком на суді 
проти націстів в Нюрнбергу в 
1947 р. Спомини його мають 
бути видані окремою книж-
кою. 

НІМЕЧЧИНА ГРАТИМЕ 
РОЛЮ В ОБОРОНІ ЕБРОПИ 

Франкфурт, 21. серпня. — 
Речник Американського Внсо-
кого Комісаріяту в Німеччині 
вчора заявив, що Західно-Ні-
мецькій Федеративній Респуб-
ліці буде признана „роля" в о-
боронній підготовці Західної 
Европи та що німці братимуть 
участь в рішеннях, яка ця ро-
ля повинна бути. Він додав, що 
кінцеве рішення в цій справі 
вимагає ще затвердження уря-
дів заінтересованих европейсь-
ких країн та ЗДА. Здогадують-
ся, що таке рішення буде вине-
сене на найближчих нарадах 
міністрів закордонних справ — 
Франції, Британії і ЗДА в Ню 
Иорку в наступному місяці. 

„ХЛІБ ДЛЯ СПРАВИ МИРУ" 
Цьогорічні жнива і вивіз хлі-

ба з України проходять під 
гаслом „віддамо наш хліб для 
зміцнення с п р а в и м и р у", 
„справу миру обстоїмо, змщ-
нюючн і розбудовуючи велич 
СССР". Обертаючи ті кличі в 
другий бік, совєтська влада 
найбільш суворо переслідує 
колгоспників, які не викону-
ють усіх вимог партії у жни-

їх карають, очевидно, як вах. 
Ч # І Ѓ # # # + І # # # О # # # # # Х # О # Х Ч О О Е Х 

КНИЖКИ — ЖУРНАЛИ 
Х # # # і 

БАТЬКИ! МАТЕРІ! ОПДЛ — 
Об'єднання Працівників Дитячо! Лі-
тературн працює для добра Ваших 
дітей. Допоможіть йому у цій пра-
ці! Допоможіть видавати щомісячну 
бібліотеку юного читача „ЄВШАН-
ЗІЛЛЯ", висилаючи тільки 3 дол., 
як річну передплату. За ці невели-
кі гроші Ваша дитина одержить 12 
дарунків на рік: 12 рідних кннже-
чок. Готівку, або моні ордер виси-
лайте в листі на адресу: 

"VEVSHAN-ZILLA" 
Youth Books Publishing 

217 Dalhausle St., Toronto, Out., Can 

„ворогів миру", „прибічників 
ангяо-американсі.ких імперія-
лістів", зрадників советськоі 
батьківщини". За таку про-
вину совєтськиіі закон перед-
бачає кару смерти. 

СВЯТО ПІСНІ 
Цими днями відбулося в 

Золотоноші на Полтавщині. В 
ньому взяли участь 36 хоро-
вих самодіяльних гуртків. Ви-
ступав хор з 1.200 співаків. 

Професійні оголошення і 
Dr. S.^CHERNOFF 

223 — 2nd A v e , (Cor. 14th S O N.Y.C 
Tel. ORaniercy 7-769? 

Острі й довгочасні иедугн чоловіків 
І жінок. Шкірні. Х-Кау. Рьлцуття 
к а л лікуємо без операції. ІІереводн-
но аналізу крони для супружних 
дозволів. — Офісові годиия: Що-
дня від 10 рано, до 6:45 вечір. В су-

боту від 10 рано до 1. нопол. 
В неділю замкнено. 

' 

Ґ Р О С Е Р Н Я 
НА ПРОДАЖ 

$1,500-41,600 ТОРГУ. 
Рент $40. 

239 EAST 2nd STREET, 
NEW YORK CITY. 

ВСГУПАРГГЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

' НАРОДНОГО СОЮЗУ 

ІПОСМЕРШЗГАДКАІ 

іФФФФФФФФв w o n 
І Р И Н А А Р Т И М 

П Р О Щ А Н Н Я 
ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ 

џ кольоровії ошадннці 
Сторін 100. Ціна 35 

Замовлення слати до: 
"gVOBODA" 

Р. О. BOX 340, 
CITY З, N. J. 

Ц. 

rSI ѓ ѓ т і ѓі . . . . . . . . . . . . . . 

І Н Т Е Р Е С Н Е Д Л Я 

МУЖЧИН 
Молодечих радощів бракує часто 

мужчинам перетомленям, внчерпа-
ним зі сил або нервозним. У денних 
випадках занважалн, що недостача 
належних або ввстачальвях вітамі-
нів в щоденних стравах була прнчи-
ною недостачі енергії або бадьоро-
стн. Це було причиною, що мужчини 
не мали радощів, якими воші з прн-
родн мали втішатися. 

Важливими в звідомлештл від та-
ких, що зазнали незвячайвого до-
бродійства від нової вітамінової пі-
гулкя, званої TRI-X. Ця пігулка, як 
провірено, містить в собі мінімальну 
щоденну вимогу важливої вітаміно-
воі енергії для кожної дорослої ЛІО-
диин. Багато людей с просто зди-
воваяими. як оця сполука вітомінів 
стан в пригоді природі прн внтво-
рюваині нової енергії ft жнттсздат-
ностн. 

За окремою умовою читачі цеі га-
зетя можуть набути TRI-X, коли ви-
шлють оце повідомлення д'о ORE-
0 0 N DRUO PRODUCTS, Dept 91, 
Box 762, Peekskffl, N. Y. Звідти nl-
шлють їм негайно пачку за $3.50 
відворотною поштою. Не треба по-
снлатн грошей — заплатіть просто 
листоноші прн дорученні. 

Іля 

Дня 3. серпня 1950 року помер 
в 65. році життя член від. 828 
УН Союзу 

ІВАН СКОРИНИ. 
Покійіпій походив зі сліа Яло-

ховнчі, пон. Зодочів, Зах. З?краІ-
на. Полишив у смутку жену Ќ а ' 
гернну та дітей Олену й Івана. 
Похорон відбувся б. серпня, в по-
ховано покійного на цвнитярі ев. 
Иоснфа в Бавнбрук, Н. Дж. 

в. н. п. 
С. Васяляшнн, секр. 

4.00 

2.50 

10.00 

ВЕЛИКА НОВИНА ДЛЯ 
ТЕРПЛЯЧИХ НА 

РЕВМАТИЗМ 
І А Р Т Р А И Т И О 

Щ НЕДУГИ МОЖНА ТЕПЕР 
ВИЛІКУВАТИ 

Адреса 

Місто _ Сгейт 

Численні звідомлення нќадують, 
що болі, викликані РЕВМАТИЗ-
МОМ, АРТРАИТИСОМ, НАПУХ-
ЛИМИ СУГЛОБАМИ, СВДЯТИКО-
Ю і НЕВРИТОМ можуть бути прп-
борканимя швидко новим ліком 
КО-НАЛ (CO-NAL). Тисячі терпля-
чих, які вже були зрезнгвовані або 
почувалися жалюгідвими, тепер ра-
дісво розголошують, що вони впер 
ше зазнали справжньої полекші. Ба-
гато з них кажуть, що Іхвій біль у-
став вже після першої дози цеі за-
мітноі медицини. 

Якщо ви теж терпите від цих бо-
лів, подбайте про КО-НАЛ якстій. 
Можете дістати його по спеціяльній 
ціні, коли вишлете оце повідомлен-
вя до OREOON DRUG PRODUCTS, 
Dept 92, Box 762, Peekskill, N. Y. 
Звідти вишлють вам дві тря-доля-
рові пачки за $5, отже за знижкою 
одного доляря від правильної цінн. 
Не посилайте грошей — просто за . 
платіт лястоношові при дорученні. 
Одначе киньтеся швидко тому, що 
залає обмежений. 

Імя 

Адреса 

Місто _ Сгейт 

5.00 

1.30 

1.00 

Щ О Є Н А ПРОДАЖ 
В СУРМІ! 
РІДКІСНІ РІЧИ 

В. Марганець, Від УВО до 
ОУН (Українське підпіл-
ля) 

О. Олесь, Твори, в трох то-
мах 

Для Самоосвіти. Підручнн-
кн вищих Укр. Шкіл. Фі-
зяка. Математика, Зоо-
льоґія, Людина. Всі 4 
книжки 1.00 

Федів і Злотополець, Сни 
України оригінальне вн-
дання, в кольорах 

100 Театральних Підручни-
ків такі як: С т е п о в и й 
Гість, Кума Марта, Захар 
Беркут і инпгі. Хто ку-
пить буде мати різний 
вибір через 20 років 

Рольќќ (звінкя) до пянолі 
кожда ннша, танці мар-
ші співи. 50'за` 

L Л. Білая, Кравецькнй 
Курс, крою 1 шиття 

Українські газети (з Англії 
Франції, Німеччини, Лр-
ґеитинв, Канади, Амерн-
ки, також Комар, Лис, 
Мітла і Точило 12 разом 
за 

Митр. Іларіон, Історія Ук-
раінськоі Літератур. Мо-
вн 2.00 

Яр. Славутич, Модерна Укр 
Поезія ЛО 

Т. Шевченко, Кобзар в трох 
томах, люкс, оправа, вид. 
в Києві, 1949 10.00 

Канва, ярд $1.50 Панама 
$2.50 Нитки D.M.C. 10 ц. 
моток. Моліне 5 ц. 

Взірці, кянжка 25 таблиць _$2.50 
Коси з Австрії 28, 3Q або ЗО 

палів 4.50 
Вабка, молоток і замок до 

коси 5.25 
Підручник Англійської Мо-

вн Луцького 3.00 
Словник Аяґл. Укр. Под-

везка 50 тисяч слів 4.75 
Українська машинка до пи-
саяня 35 до 85.00 

НОТИ ДО СПІВУ І ГРАНКЛ 
Альбум 201 Укр. Народних 

пісень на голос 1 пінно — 2.50 
ЛІРА, збірник 364 пісні, з 

нотами і Ілюстрації 2.50 
Запорожець за Дунаєм, 

партитура 2,50 
Кропивннцький М. Вій, сло-

ва й партитура 1.00 
РЕКОРДИ ДО ГРАМОФОНА 

Альбум ч. 10 (видання Сур-
мв) Пісні стрілецькі, бая-
дурнстів і концертові со-
льо-співи (14 штук) 10.00 

Альбум рекордів виданих в 
Кисві (12 штук) 9.00 
Хто бере більше як на 10 до-

лярів дістає 10% опусѓу. 
Замовлення посилайте на адресу: 

S U R M A 
BOOK and MUSIC CO. 

11 E. 7th St , New Yocfc 3, N. Y. 

Our Servic#e A M Available АііўшЬвП 
In New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUB 
NEWARK, N. J. 

ESxex 5-5555 

ІВАН Б Ш К 0 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

заряджуа погребами що t l K f l 
ціні так низькій як # l w U 

ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A Embalmer 

437 E. 5th S T , NEW YORK CITY 
Dignified funerals as low as $150 

Telephone: ORamercy 7-7661 

ПЕТРО Я Р Е М І 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р К В Н Ш В 

Занимасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW. 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST. 7th STREET, 
.NEW YORK, N. Y. 

TeL OBchard 4-25вв 

ТАРЗАН, ч. 2412. He ' знав , щ о Дальше почати. 

THE U6HTS OF THE DISTANT TfcWN 
RLLED BIG LOWE WITH EXULTATION. ' 
AT LAST HERE WAS A MEANS 

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ! 
Одинокий журнал сатири та гумору, в Америці 

„Л И С" 
під редакцією відомого мистця і карикатуриста 

ЕДВАРДА КОЗАКА 
Передплата „Лиса" на цілий рік тільки $3.00 

T H E FOX", P. О. Box 394 Cooper Sta., New York 3, N. Y. 

AIL THROUGH THE NIGHT RANDY 
WATCHED OVER DEANE. TOWARD AWRH-

JNG SLEEP OVERCAME H M — 
IN THE MORNING ТНЕЎ А'ЛОЌЕ REFRESHED 
—ANP HUNfiRy. W DISMAY 'ПСУ REALIZED 
THAT SCDNDER HAD Ail THE PROVISIONS. 

Вид далекого міста наповнив 

Луї радощами. Аж тепер міг 

думати про втечу. 

Цілу ніч Ренді сторожив Ді-

яну, аж над ранком заснув з 

перетоми.. . 

...а нагорі, незвісний їм, мов-

чазний опікун, сидів на сто-

рожі . 

Ранком вони збудилися від-
свіжені... і голодні. В біді вони 
пригадали собі, що Скондер 
забрав '̀ѓЛ припаси харчів. 


