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ПРИХИЛЬНИКИ АДМІНІСТРАЦП ТРАТЯТЬ 
СИЛУ В КОНГРЕСІ 

Висліди з загальних виборів у вівторок 7 листопада, яких підсумки проголошено по радіо до 
год. 6 ранку 8, листопада, вказують, що республіканці добувають чисельну силу в Конгресі, 
одначе без запевнення більшосте, потрібної до переведення нових законів. Демократи, як за
повідається, остануться партією більшосте, одначе кількість постійних прихильників адміні
страції през. Тру мана, змаліє.* 
За останніми вістями, зоки це 
число нашої газети йде до дру
ку, демократи здобули в патла
ті ' репрезентантів 200 місць, 
республіканці 137. Для пере
ведення ухвал в палаті треба 
мати 217 колосів. Між 200 де
мократичними конгресменами 
більшість становлять південні 
демократи, які не завжди під
тримують адміністрацію Тру-
мана. До сенату вибрано досі 
45 демократів і 44 республі
канців, а доля решти кандида
тів на вибір до сенату ще не 
звісна. Для законодатної біль
шости в сенаті треба 49 голо
сів. 

Артур Крок, вашингтонсь
кий кореспондент Ню йорк 
Таймсу приходить до висновку, 
що при виборі кандидатів ви
борці руководилнся більше 
місцевими справами або при
хильністю до самих кандида
тів ніж їхньою партійною при
належністю. 

МАРКАНТОНІО ПЕРЕПАВ ПРИ ВИБОРАХ ДО КОНГРЕСУ 
Виїмок в цій* засаді стано

вить Віто Маркантоніо, якого 
вибирано сім разів як члена 
палати репрезентантів з 18 
конгресової округи в Ню Нор
ку, де більшість виборців по
ходить з порторіканських імі-
ґрантів. Маркантоніо цілими 
роками ішов пс* комуністичній 
лінії ІХям р а ^ м д ^ м о ж ц е м 
ттШсЬіҐШя$02¥' демократич
но - республікансько - лібе
ральної коаліції, Джейме Дж. 
Донован, який після вибору за
явив,- що він „з роду демо
крат". Він теж признав, що йо
го вибір це перемога америка-
нізму над большевизмом". 

ІСПИТ ГРАМрІгНОСТИ л л я 
КАНДИДАТІВ. НА ГРОМА

ДЯН 
Вашингтон. —г Чужинці в 

Злучених Державах, які ви
жидають других громадянсь
ких паперів, мусять піддатися 
суворому іспитові грамотности 
на підставі ново ухваленого 

О.Н. ОСТОРОЖНІ В СПРАВІ КИ
ТАЙСЬКОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ В КОРЕЇ 

П Е Р Ш И Й ГРОМАДЯНИН ВІДДАЄ СВІЙ ГОЛОС, Корметаючи 
зі свого права громадянина, президент Трумаи віддаг. свій голос 
до виборчої урив в його родвппоиу місті Індепеидеис, Мізурі, що 
ще, як видно, не спромоглося ип модерну виборчу машину, якою 
користуються громадяни великої більшости стейтів, Прябічлий 
сторож з і СЯкрфт Сервіс з увагою глядить, щоби Президентові, <}е 
трапилась а да йриго,«,$,. 

Лейк Соксес, 8. листопада. 
Сьогодні в год. 10:30 рано мала 
зібратися Рада Безпеки на на
глу сесію в справі ствердженої 
комуно-китайської інтервенції 
в корейській війні;по боці ко
муністичних агресорів проти 
сил Об'єднаних Націй. Вже на
передодні нарад видно було, — 
що всі країни дуже осторож-
ні в трактуванні цеї критичної 
оправи, від якої може залежа
ти нова світова війна. Ствер
джується, що Злучені Держави 
обмежили свою резолюцію в 
цій справі до таких лагідних 
трьох пункітв: 1. Повторити за
клик Об'єднаних Націй до всіх 
народів, щоби вони здержали 
будь-яку допомогу північно-ко
рейському агресорові; 2. Всі 
чужі сили, які вже допомага-
гають встановленому Об'дна-
ними націями північно-корей

ському агресорові повинні бути 
негайно відкликані; 3. Тимча
совий Корейський Комітет О. 
Н. мав би на місці поробити всі 
можливі заходи для запевнен
ня непорушности корейсько-
китайського кордону. Першою 
ціллю Ради Безпеки в такій 
постановці справи є „застави
ти комуно-кнтайський уряд до 
провіркн свого становища в 
справі Кореї", маючи міжнаро
дне забезпечення своїх кордон
них інтересів. Вважається, що 
головну частину сьогоднішніх 
нарад забере дискусія над про
блемою допущення або підки
нення самої комуно-китайсь
кої делегації від з'ясування 
справи інтервенції. Теж запо
відається, що яку резолюцію в 
цій справі Рада Безпеки не ви
несла б, совстськнй представ
ник зголоенть проти неї своє 
великодержавне вето-

МОСКВА ЗАСУДЖУЄ АМЕРИКАН
СЬКОГО АГРЕСОРА" В КОРЕЇ 

Москва, 8. листопада. — Під нашої країни та творчої пра-
гаслом „засуду американсько-1 ці нашого народу". Він, подіб-
го агресора в Корег" та „симпа- но як і міністер оборони мар-
тій до корейського народу" від- шал Васілевськнй, в денному 
булася вчора тут та по цілому наказі до армії „засуджував" 
Совстському Союзі і в країнах на большевнцькнй лад „амери-
його сателітів демонстрація з ••-•—•• - . . ; • - . - ' . . . " 
нагоди 33-ліття Лфовтневої ре
волюції. Московську військову 
та цивільну параду очолював 
маршал Будьоиннй, що в про
мові закликав совстські війсь
ка до постійної „гртовости ста
ти в обороні миру і кордонів і нагоди в пресі. 

. s • ... = • . . т — 

канську агресію в Кореї" та 
запевняв „корейський нарід", 
що його „боротьбі за визволен
ня співчувають і з ним симпа
тизують всі волелюбні народи 
в світі". Ще більше напастей 
на Америку написано з цеї 

АЛІЯНТИ В КОРЕЇ ПРОДОВ
ЖУЮТЬ ПОХІД ВПЕРЕД 
Токіо, 8. листопада. — Збройні с ^ ж ' . аних Націй з 

успіхом продовжують свій наступ н , ч^с*^ ,. .х фронту. На 
критичному західному секторі, де впродовж ки.ькох останніх 
днів комуністичні китайські і корейські війська намагалися 
перервати аліянтську лінію*', 
постачання в районі Анджу і 
Сінанджу, американські і бри
танські війська не тільки не-

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ МОБІЛІ
ЗАЦІЯ „ДОБРОВОЛЬЦІВ" 

В КИТАЮ 
,, .« , , ; „ , , . ; , „ , , - . , , ,, Гонг КОНҐ; 8. листопада — 

гайно відбили всі впроои воро- .-, ' JI™.—.. 
і : * Проти-американська пропаган-

жого наступу, але 
рейшли до протинаступу, по
ширюючи свої мостові причіл
ки на східному і західному бе
регах ріки Чонґчон, та поліп
шуючи свою загальну пози
цію. Ворог с у відступі, але а-
ліянтське командування осте
рігає перед ним, вважаючи йо
го радше намаганням виграти 
дещо на часі для необхідної ре
організації та перегрупування 
військ до чергового наступу. 
У вчорашніх боях ворог впер
ше використав в більшій кіль
кості боєві турбо-літаки, що 
в кількості около двох деся
ток появилися на фронті та 
звели бій з повільнішими про-
пелеровнми американськими 
літаками. Не чекаючи вирі
шення, ворожі літаки відлетіли 
назад на свої бази на манджур-
ській території, втративши о-
дин літак. Американські літа
ки не мали жадних втрат. За
гальне положення на фронті 
такс: ворог, після безуспішних 
атак в двох попередніх днях, 

дивна оргія в комуністичному 
Китаю досягнула свого верш
ка вчора, під час святкувань 
33-ліття больщевнцької рево
люції. З цеї нагоди переводить
ся паралелю між Америкою і 
Совєтськнм Союзом, при чому 
вндвнгаються такі „аргумен
ти" — як це пише одна газе
та: „Говорячи про Америку, ми 
думаємо про губну помаду, 
шовкові панчохи, гру в карти, 
жування гуми і т. п., а гово
рячи про Совстськнй Совстсь
кнй Союз ми маємо на увазі 
серпи, молоти і книжки". — 
Ціллю цілої проти-американ-
ської пропаганди є посилення 
мобілізації „добровольців" до 
боротьби проти Об'єднаних На
цій в Кореї. В повідомленнях 
подається, що „десятки тисяч" 
студентів і робітників вже зго
лосилися, а Інші безупину зго
лошуються. Комуно-китайські 
військові формації, що борять-
ся в Кореї, називається офіці-
яльно ,,народно-китайськими 
доброво л ьцямн. 

ПРЕЗИДЕНТ ТРУМАН ВІДБУВАЄ 
НАРАДИ НА ЯХТІ 

Вашингтон, т— Негайно піс
ля свого приїзду з Індепен-
денс, Мо„ де він кинув свій го
лос при виборах, президент по
вернувся перед часом до сто
лиці і тут відбув наради з сек
ретарем оборони, ген. Джор-
джом К. Маршалом. Незаба
ром приєднався до конферен
ції секретар стейту Дін Аче-
сон і амбасадор до Кореї. 
Джан Муссіо. Кілька членів 
кабінету зустрінулн президен
та при його приїзді на летунсь-

Акту про Внутрішню Безпеку,' к*ім майдані. Після короткої 
як це оприлюднює департа- конференції в Домі Блер, не 
мент справедливосте. Допити зважаючи на свою перевтому, 
будуть в майбутності зверта
тися головно до знання ан
глійської мови, крім інших 
кваліфікацій. 

президент разом зі своїми при
бічниками вибрався в подо
рож по заливі Чезепік яхтом 
Вилємсбурґ, щоб на відокрем

ленні передумати і вирішити 
надзвичайно важливі справи, 
получені з участю китайців у 
війні проти Кореї. На покладі 
яхту президент довідається 
теж про повні висліди виборів. 
Заки президент приступить до 
вирішення важливих питань, 
мусить основно відпочати зда
лека від столичної атмосфери. 

почав загальний відступ на 
північ, правдоподібно в підго-1200,000 КОМУНО-КИТАИСЬ-
товці нової оборонної лінії. А-1КИХ СИЛ ГОТОВІ ДО АКЦІЇ 
ліянтські війська на всіх сек- Таіпеї Формоза, 8. листопа-
торах фронту повільно посу- д а . — Національно-китайська 
ваються вперед, здобуваючи розвідка називає поіменно ті 
та закріплюючи новий 1терен.1К0МуН(>КИТайські військові ча-
Рівночасно повідомлено про стики, які вже беруть участь 

і висилку на_фгюит нових елі- у «ійні в'-Кедгі, •-*&» ^ojow -Jfo 
"'янтських ДЇІШЗШГ Що досі бу- НеГ. Всі вони належать до" Че-

ІНТЕНЗИВНА ПІДГОТОВКА МАНІ
ФЕСТАЦІЇ З ПРИВОДУ СМЕРТИ 

ГЕН. ЧУПРИНКИ 

ЮГОСЛАВІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ ВЕЛИ 
КОДЕРЖАВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 

• - ' #^ГН^р\Лі КОРЕЇ ~^*% 
Лейк Соксес, 8. листопада. — тему їхні думки. Він діяв в&\л? в запіллі. Аліянтська авія-Ітвертої Армії ген. Лін ЇІіоа, -

підставі ухваленої минулої Дія вчора знову у великій масі яка в загальному нараховує 
засипувала бомбами і кулеме- 200,000 вояків. З того чотири 
тннм вогнем скупчення воро- дИВізії вже в цілости або час-
жих військ, комунікаційні тинно мали б брати участь в 
шляхи та інші воєнні об'єкти, боях. 
В аліянтськнх офіціяльннх ко-1 
мунікатах все ще не називаєть- • Лліяптські власті погодилися 
ся комуно-китайськнх військ І " * Л ^ ! Г ^ г а р с ь ^ , ^ р г о в » ™ " 

J . і ннй договір, що передбачує товаро-
П1МЄННО, ТІЛЬКИ ГОВОРИТЬСЯ Про і об„і„ вартості! 11 мільйонів доля-
„союзні комуністичні сили". ' рів. 

КОМУНО-КИТАИСЬКИЙ УРЯД 
ПРОДАЄ 500 ТОНН ОПІЮМ 

Лейк Соксес, 8. листопада. 
— Британський уряд поінфор 

Югославія перебрала тепер і-
ніціятиву в заходах довести до 
нових великодержавних пере
говорів на тему Кореї та в ін
ших світових проблемах, що 
стоять перед Об'єднаними На
ціями. Югославський предста
вник в Раді Безпеки, д-р Алес 
Беблер, що цього місяця є 
предсідником Ради, відбув при
ватні наради з іншими члена
ми Ради, щоб вислухати на цю 

Ню Иорк, 8. листопада. — 
Підготовка заповідженої вже 
на неділю 26-го листопада ве
ликої української маніфеста
ції з приводу геройської смер-

JTH команданта УПА, ген. Та-
і раса Чупринки — Романа Шу-
! хсвича, є в повному розгарі. 
[Створений в тій цілі Об'сдна-

., . . . : ний Комітет представників V-
З виборчих) вислідів. які мають ширше значення, звісні L ^ a ^ g t a орі ї ї ї зацйгНюИо-

Г С , т а " і : / . с т е й т І Н ю И ° Р К в ? и ш о в втрете губернатоіюм ' j » л і т а л ь н о ї 
Тамес Е. Дюі, цим разом більшістю коло пів мільйона го-М ід(- вч» в і й ^ p ^ 1 ^ 
лосів. — Його популярність була захитана перед внбора- ч е р г о в і наради та вирішив ці-
Ї ^ Ж ^ ^ і 2 Ю ^ ^ 0 Г В і Г ч и н а ц е становище визначно-! лий ряд практичних справ для 
^ П ^ Т ^ к Я „ п І п я Р т П м ияіго суддю, Фердинанда Пекору. і підготовки та перейденій« ма-

ЗАМІТНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 
У ДЕЯКИХ ОКРУГАХ 

був уже двічи, кандидатом на 
президента Злучених Держав. 
— Великою більшістю вибра
ний поновно сенатором демо
крат, Герберт Ґ . Лімен проти 
республіканця Джозе4» Р. 
Генлі. Посадником міста Ню 
Иорку вийшов демократ Він-
сент Р. Імпелітгері, якого по
борювала правильна демокра
тична організація, підтримую-

В А М Е Р И Ц І 
• Револьта у Гватемалі, яка ви-

бухла в понеділок в. листопада, 
коштували життя 18 осіб. Уряд зда
вив спробу повстання. ” 

• Безплатне вугілля для 1.000 у-
богнх родин роздаватиме найближ
чої зими управа міста Филаделфіі. 
Фонди на таку допомогу походять 
з 22 записів громадян зперед 200 
років, бо з 1739 р. Один запис, з 
1813 p.. каже, що вугілля можна бу
де роздавати тільки на Новий Рік. 

ф Мав 86 років жяття І 92 потом
нім Чарлс А. Пт, який помер у шпи
талі в Скенектаді, Н. И. — Свояки 
кажуть, що він мав 8 дітей. 37 вну
ків. 44 правнуків і 3 пра-правнуків. 

ф Запис для катол. скротннця в 
совстській Угорщині в сумі 52.291 
долярів заборонцз виплатити Вер
ховний суд стейту Ню Джерзі в 
Трентоні на цій підставі, що не зві
сно, хто буде їх власником. Запне 
зробив у завищенні Джан Урл з 
Бернардсанл, Н. Дж. 

Третій кандидат, теж з роду ніфестацн. Створено три окре-
італієць, республіканець Е д - | м і комісії: програмову, орга-
вард Корсі, виказав аадивля- нізащЙно - фінансову і пропа-
ючо малу кількість голосів. \ гаиднвну, які мають занятися 

Найзавзятіша боротьба де- і відповідними ділянками підго-
мократів, в сполуці з провідин-1 ™R!<"- ? винесених вчора го-
гми Г ^ Л І Т И И Ч И М И ппгянікі.іями. ловкіших ухвал Tf>e_6a згада-

1. В маніфестації, яка від-
залі Ман
тій вули

ці, повинні взяти масову участь 
всу українці Ню Иорку. Брук-
лина, Лсторії. Ионкерс, Джерзі 

ми робітничими організаціями, 
Американської Федерації Пра-і™; J- ° Т І ^ ^ І Г я ' 
ці й Конгресу Індустріяльних йдеться у великій з 
Організацій! ішла проти р е с - " ™ " С с и т с ^ п р И 3 ” 
публіканця — сенатора, Ро-
берта А. Тефта з Огайо за йо
го авторство робітничого за
кону, званого законом Тефта-
Гаотлі, який накладас деякі 

мовців. Чергові збори Коміте
ту для вирішення біжучнх 
справ відбудуться в найближ
чий вівторок в Демократично
му Клюбі при Ст. Маркс Пленс 

п'ятниці резолюції Генералі* 
ної Асамблеї, яка такі розмо
ви рекомендує. Д-р Беблер вже 
мав наради з американським і 
совєтськнм представниками та 
чекас тепер на їх відповідь. З 
американського боку заявля
ють, що становище Злучених 
Держав в цій справі незмінене 
та що вони завжди готові до 
переговорів, але вони не роб
лять собі жадних ілюзій щодо 
можливостей їх внеліду, зна
ючи з досвіду, що всі дотепе
рішні переговори зі Совстами 
не дали жадного позитивного 
результату, бо слова Совстсь-
кої дипломатії ніколи не по
криваються з ділами совстсь-
кого уряду. 

• Повітряна пошта дп Кореї під
нята вже департаментом пошт для 
пересилки листів І пакунків ллп ци
вільного населення Посилки для 

в год. 7:30," з тим. що програ-1в о я к і в ^ L b ™K званою ..полевокі 
мпия к о м і с і я -їг^пРТі^а піп гп П О Ш Т О К , • г , "" і т Р я " г і пошта зі ЗДА 
мова комісія зоереться пів г о - | д о ^ ^ б у л а йврврвана від вибуху 
ДИНИ р а н і ш е . і війни, тобто 25. чорнил. 

НАЗРІВАЄ ДУМНА ПРИЗНАТИ ВО
ЄННИЙ СТАН З ЧЕРВОНИМ 

КИТАЄМ 
Вашингтон, 7 листопада. — 

Негайну конференцію прези
дента Трумана після його по
вороту з Мизурі з секретарем 
оборони ген. Джорджом К. 
Маршалом і секретарем стей
ту Діном Ачесоном вважають 
в дипоматичних колах як зо
всім зрозумілу. Ідуть тільки 
здогади, який оборот візьме 
справа участи комуністичного 
Китаю в корейській війні піс
ля розмови президента з най
ближчими дорадниками. Біль-

тальної округи. Організації, що 
обмеження на владу юній н а д і м а ю т ь с в о ї п р а п о р и і однострої, 
робітниками. Тефт вийшов по-; п о в н и н і п и с тупити з ними фор-
новно сенатором, не зважаю-1 

чи на зорганізовану й добре 
фінансовану опозицію. З ін
ших округів замітна поразка 
демократичного сенатора Мн-
ларда Тайдінґса,з стейту Ме-
риленду, дальше демократич
ного губернатора стейту Ко-
нектикат, Честера Бовлеса та 
провідника демократично біль
шости в сенаті, Ската Лука-
са з Ілиной. його переміг рес
публіканець Еверт М. Дірксен, 
звісний член палати репрезен
тантів у попередньому Конгре
с і 

Ситі, Нюарку, Клизабет та всіх ш і с т ь здогадів такі, що цими 
інших місцевостей метрополи- д н я м и мусить прийти до істо-

мально. Будуть видані окремі 
пам'яткові відзначки і програ
мки. Декорацію сцени приго
товляють наші МНСТЦІ. Евенту
альний прихід з імпуези при
значено на визвольну акцію У-
країнського Конгресового Ко
мітету. Найбільше уваги на 
вчорашньому засіданні відда
но доборові українських про
мовців, намагаючись дібрати 
таких, ню могли б репрезенту
вати якнайширші кола нашого 
громадянства. Вже пороблено 
заходи для заангажування від
повідних американських про-

ричного рішення. Звіт ген. Мек 
Артура вказус, ню азійські на
роди рахуються тільки з си
лою. Китай, організуючу свою 
армію з 300.000 вояків і виси
лаючи яких 30.000 з них проти 
армій Обєднаннх Націй, у 
війні в Кореї, приго
товився теж на відплату. В 
Китаю побудовані вже проти-
бомбові сховки й інші засто
роги проти нападів з повітря 
Внаслідок безупинних викли 
ків Злучених Держав по ра
діо витворилася така ситуація 
в азійських країнах, що Аме
рика мусить втратити на дов
гі роки престиж в Азії, якщо 

не прийде до прогоошення 
війни Обєднаних Націй проти 
Китаю. Найгіршим кроком, я-
кий може бути зроблений те
пер, с спроба нового угодов
ства супроти ' Китаю. Отже 
більшість здогадів така, що 
Злучені Держави будуть впли 

мував Об'єднані Нації, що уряд 
комуністичного Китаю запро
понував одній відомій торгове
льній фірмі в Гонг Конґ про
даж 500 тонн опіюм, що в за
конній торгівлі мас вартість о-
коло 10 мільйонів долярів, а в 
незаконній варта ,,свою вагу 
золота". Ця кількість того нар
котику внетачила б для цілого 
світу на покриття всіх медич
них і дослідних запотребувань 

поінформувала про це Об'єд
нані Нації на підставі Женев
ського договору про міжнаро
дну контролю торгівлі нарко
тиками. В поінформованих ко
лах намагаються тепер розв'я
зати таємницю, як це можна 
було нагромадити таку вели
чезну кількість того наркоти-
ка, хоча його загальна продук
ція була в Китаю заборонена. 
Справа буде предметом даль
ших нарад і про неї поінфор-

заінтересовані інші 
впродовж 15 місяців. Британія і міжнародні агенції. 

ОКУПАЦІЯ ТИБЕТУ ДОБІГАЄ ДО 
ЗАВЕРШЕННЯ 

Ню Дельгі, 8. листопада. — 3 багатьох неофіціяльних віс
ток і повідомлень виходить, що окупація Тибету, автономної 
гімалайської держави, комуно-китайськимн військами вже до
бігає до свого завершення. Від двох днів в столиці Індії вже 
не одержано з Тибету жадного*-
офіціяльного повідомлення, — І р А я • w І 
хоча індійський посол при у- О v D І І І 

вати на О и є д н а н і Мї»ЦІЇ, Щ О б 1 Р Я Д І Д а л Я Н Л я М И в Л я с І М Н Н І • Міністри оборони Злучених 
проголосити негайно ВОЄННИЙИ?™""* ВИСИЛати так. нові- Держав^ Врнт^І І ^мщЦjr i^y-
стан між ОН і червоним Кита- Д О М Л Р И И Я ПР° Р038"™ п о ^ " S S f ^ S S П і « т П Е £ £ і % 

' ЖЄННЯ КОЖНОГО ДНЯ. Ч е р е з BT1- ! ° наради в справі озороення Н1-
СМ, щ о б НеДОПусТНТН ДО ВНТВО-і ,„ • • ' „ меччини та включення її в загальну 

•у і кач в та іншими шляхами пе- п і я г о т о в к , , •иі,іп1І1, ..„.„.n-ivni / 
реННЯ ПОСТІЙНОГО в о р о ж о г о в і кбмуИІСТИ ffiST0 - ^ ' Л " 0 - Р о п е П с ь к о ї о-
ф р о н т у с е р е д КИТайЩВ п р о т и , 3 Г , л и ж а ю т ь с я д о ЛЯСИ. Д а л я й ! • Д а л ь ш а політп,нн„ югослав-
їхнього найкращого приятеля,! п я м а іЯ-літний намісник Bvn- оько-пмцькях стосунків позкачн-
тобто ЗДА. ' ' . лося звільненням з Югославії 50 

дн на землі, мав втікати зі сто- грецьких воякіп. що перебули два 
лиці, але його задержали мо
нахи, вважаючи, що буде кра
ще для країни як він та всі но
го достойники залишаться на 
своїх місцях. В інших повідом-

ВИСТАВКА НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА В НЮ НОРКУ 
У казармі 71 полку при 

Парк Евеню й 34 вулиці в Ню 
Иорку відкрита цілий тиждень 
виставка народнього 
тва різних етнічних груп від 
полудня до 11 години вночі 
кожного дня до неділі 12 ли
стопада. Ці групи переганя
ються у призбируванні ручних 
виробів своїх земляків і для 
підтримки вистави улаштову
ють окремі національні про
грами, між якими є німецька, 
польська, румунська, сканди
навська і ін. 

роки в комуністичному ПОЛОНІ. 
• Мамору ШіґемЩу. колишній я-

гтонськня амбасадор в Лондоні І мі
ністер закордонних справ під час 
війни, був :.вільнений з тюрми, в 
якій відбував кару після засуду за 

ЛЄННЯХ ГОВОРИТЬСЯ, Що КОНТрО- І в о ^ ' » ' алочини. 
миг-трп- • і . • Комуністична n w c a твердить. 
МИСТец л ю с т о л „ ц , т а | н ш и х О Г С л ь за - щ о цьогорічна а м е р н к а н с ь к Г в Х р : 

ХОПИЛИ в ж е місцеві прИХИЛЬ-Ічв кампанія мала характер „най-
НИКИ КОМУНІСТІВ, ЩО ЇХ НЄ б р а - [ б 1 л ь ш ДНКОІ военної г1СТер1Г,. 
кує теж серед монахів. Тибет-! • ім.мв НІМЦІВ ІГГІКЛО впродовж 
ські війська на фронті в постій 
них боях відступають. Стверд
жується, що до голосу в Тибеті 
тепер приходять „реформісти", 
що симпатизують з комуніста
ми проти теперішнього режи
му. Вони теж мають свого кан
дидата на намісника Будди. 

цього року з підсовстської Німеч
чини в західні зони -- повідомив 
офіціяльно західно-німецький у-
ряд. Втечі продовжуються. 

• „Літаючі кружки" появилися 
тепер вже теж над північно-захід-
ною Англією. Очевидці стверджу
ють, що ці „кружки., мали вигляд 
підводних човнів довжини около 
200 стіп. 
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S 
ЩЕ ОДНЕ РОЗЧАРУВАННЯ 
Американська закордонна політика піднесла поразку, бо 

розвіялись її надії на порозуміння з комуністичним китайсь
ким режимом навіть за ціну таких важливих устунок, як ди
пломатичне ного визнання і допущення представника черво
ного Китаю до Об'єднаних Націй. Як знасмо, більші військові 
сили червоного Китаю вже боряться в Кореї, згідно зо звідом-
ленням ген. Доглеса МеїсАртура до Об'єднаних Націй. Рада 
Безпеки мас тепер уже до діла- з новим агресором. 

Ситуація ця така, що коли би брати справу реально, то 
вже треба б рахуватись з фактом заіснування третьої світової 
війни. Одначе так не с, бо ні Совстн, ні Китай, ні Злучені Дер
жави та Об'єднані Нації формально цеї справи так не ставлять. 
Совстам це вигідне, бо таким чином вони без світової війни 
заганяють Злучені Держави в льокальні війни, як от в Кореї! 
й так виснажують їх мілітарно й економічно. Тому слаба на-1 
дія, щоб і тепер розправились з комуністичним Китаєм за його 
допомогу північно-корейськнм червоним агресорам так, як 
треба. Бодай на таке заноситься. Якщо так станеться, то ця, 
поміркованість принесе Америці хіба тільки ще більші розча
рування. Китайське комуністичне радіо виразно заявило, що 
червоний Китай пішов інтервеніюватн в Кореї, щоб допомогти 
знищити там „американських імперіялістнчннх агресорів". Це 
подано за офіційною газетою комуністичного режиму в Ки-; 
таю, того режиму, який Злучені Держави і Велика Британія', 
хотіли б наклонитн бодай до невтральностн, обіцюючн йому і 
дипломатичне визнання. Отже справа ясна, коли йдеться про^ 
політику червоного Китаю. Він станув по боці комуністичного 
корейського агресора і ще запевняв, що при його допомозі Пів
нічна Корея переможе, . 

Головний злочинець і агресор, що сидить на Кремлі, так 
виразно не говорить. Проте маршал Булганін, що промовляв 
в Москві як речник Сталіна і Політбюра з нагоди річниці 
Жовтневої революції, визнав боротьбу, червоних у Кореї „сим
волом боротьби за визволення всіх поневолених і залежних! 
країн" та витав „незламну волю корейського народу до бо
ротьби". Булганін повнтав ще й „китайський нарід", що під 
проводом Мао бореться „рам'я об рам'я з народнімн демокра-j 
тіямн і Советськнм Союзом". Він виразно заявив, що Америка 
перемогла в Кореї тільки хвилево й то зібравши „всі свої сили, 
що їх мала на Далекому Сході" та що невдачі „геройського ко
рейського народу" с тільки тимчасові. Він вправді не говорив 
про совстську мілітарну інтервенцію в Кореї, як це зробив чер
воний Китай, але це й непотрібно йому було робити, бо й без 
цього кожний знас, що головним командиром с тут Кремль. 
Щоб милити очі демократичним потугам, Булганін поклнку-
вався навіть і тут на слова Сталіна про різниці економічних 
систем та ідеологій „Сходу і Заходу" та можливості „співпраці 
і нормальних відносин між Совстським Союзом і капіталістич
ними країнами, зокрема Злученими Державами". Тільки що 
Америці приписав теж й на цьому місці змагання до „нової 
війни" в надії, що розгромить Совети та їхніх сателітів. 

Злучені Держави розчарувались на Червоному Китаєві, 
як розчаровувались довго на подібнім угодовім підході до 
Кремля. Тому можна приписувати, що тепер вилікуються вже 
цілковито з цього роду ілюзій. 

В МЛИНІ ЧАСУ 
. Час є справді найкращим 
лікарем, головно як йдеться 
про всілякі суспільні недома
гання. Але не тільки тоді, як 
сам Організм є в основі здоро
вий," а прояви недуг є наслід
ком хвилевих недомагань, ви-
пливом нездорових обставин. 

Цс позначається сьогодні 
вже цілком виразно теж на 
внутрішньо - українському по
ниженні. 1 Гять років після 
другої світової війни виліку
вали багато дечого, що здава
лося иснн.іікувальним, заго
їли багач о ран або щонаймен
ше злагіднилИ їх біль, припи
нили роз'ятрування та поши
рювання і створили передумо
ви до пивного виздоровіиня. І 
юно без сумніву наступило б, 
•ікшоб недужий усвідомив CO-
Зі свій стан та допоміг орга
нізмові перемогти недугу в ці-
юсті і в усіх його клітинах. 

Немає сумніву, що після вій
ні нашим найбільшим недома
ганням було внутрішньо - по-
іітичне українське розбиття. 
Кілька груп українських націо
налістів. »з виразною тенден
цією до дальшої атомізації, 
кілька відмін СОЦІАЛІСТІВ, ДО
СИТЬ розпорошений демокра-
гнчно-ліберальний центр з 
всілякими внутрішніми проб
лемами, різні спроби політич
ною оформлення нової еміг
рації з під-советської України 

все те, разом з відсутністю 
глибоких стичних засад у внут
рішні.о - партійній боротьбі, 
створювало жалюгідний образ 
еміграційно - українського по
ложення, тим більше в загроз
ливому міжнародному роз
витку. 

В млині п'ятьох років часу 
багато дечого перемололося. 
Охололи до деякої міри при
страсті, притупились гостроти 
екстрем, злагіднилася партій
на боротьба та її методи. Зло 
ровші в основі український ор
ганізм почав приходити до 
рівноваги, скріплюватись і по
мітно є на шляху до повного 
видужання. 

Проте, він ще далекий від 
того, що можна б назвати 
вповні здоровим. Великі ще 
прояви недуги спостерігаєть
ся в націоналістичному таборі. 
Практично там все ще існують 
три групі, що в більшій чи 

ІІІ1 міг 

ДО-ння міг би і повинен би 
відіграти найбільш позитивну 
ролю нормуючого центру між 
правим націоналізмом і лівим 
СОЦІАЛІЗМОМ. Він має теж чи
малий штаб кваліфікованих 
політиків на міжнародну мір
ку, має ідейних, зрівноваже
них і досвідчених діячів, але 
в обставинах йому бракує від
повідної динаміки і відповід
ного впливу на імпульсивні 
маси. 

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ табор, в усіх 
своїх відтіних, має в європей
ських обставинах теж сноє 
значення і вартість. Проте, ча
сом виглядає, що він себе пе
рецінює, що не будує і не опи
рається на реальній силі і спро
можностях і таким своїм ста
новищем, зокрема монополь
ними претенсіями до традиції 
державного будівництва УНР 
в минулому, дещо утруднюй 
загальний к о н с о лідаційний 
процес. 

Монархісти - гетьманці, сві
домі своєї меншостн, вигра
ють на розбитті та даються ви
користовувати і часто вигля
дає, що роблять це більше з 
думкою про власну партію 
ніж про загальне добро. їхнє 
становище до Національної 
Ради може послужити на це 
яскравим прикладом. 

Це в загальному внутріш
ньо - політичне становище у-
країнської еміграції сьогодні. 
Воно ще далеке від вповні-здо
рового, але вже і без порівнян
ня здоровіше, ніж було безпо
середньо після війни* Націо
нальна Рада, як без сумніву 
важливий крок вперед, все ще 
не здобула собі того рішаль 
ного становища, яке повинна1 

і може мати. Це 
вина, як головно 

громадянства, зокрема одноТ 
націоналістичної групи, яка 
думає, що виключністю і нега-
щями інших таборів зробить 
більше для України, йдеться 
про групу під проводом Сте
пана Бандери. Але можна спо
діватись, що коли б в рямках 
Національної Ради опинилась 
ще, крім групи полк. Мельни
ка, ще й група УГВР, тоді й 
група Бандери, в своєму навіть 
власному інтересі, як і в інте
ресі загальної справи, мусі-
ла б провірнти своє дотепе
рішнє становище та включити
ся в загальний процес, хочби 
навіть в такій самій формі кон
структивної опозиції, в якій 
вона вже коротко була. 

Вістка про геройську смерть 
провідника визвольного руху 
на українських землях, комен
данта УПА \^\\. Чупрннки-Lljy-
хевнча, та її відгомін серед 
н а й ш и р ш ого українського 
еміграційного загалу виявили 
недвозначно, що в млині п'я
тьох повоєнних років часу 
справді багато вже дечого пе
ремололося та шо український 
політичний організм є на доб
рій дорозі до повного оздо
ровлення й консолідації, влас
не під кутом потреб тої затяж
ної боротьби, що її веде укра
їнський нарід на своїй землі. 
Вже є менше проявів партій
ної монополізації тої бороть
би, менше партійних антаго
нізмів, хоча ще спостерігаєть
ся загрозливі перегони в пар
тійній капіталізації навіть та
кої великої жертви, якою є 
смерть коменданта УПА. 

Треба сподіватися, що о 
млині дальшого часу переме-
іяться ще й ці недомагання. 
Відповідне становище свідо
мого загалу з ycjx партій в 
цьому багато допоможе. Бо 
завжди треба мати на увазі, 
що цей час на лікування може 

не цілком її .бути справді вже дуже обме-
тої частини 'жений. 

Турбота над ІНФЛЯЦІЄЮ 

платень 

Микола Очерет. 

НЕДОГЛЯДИ 
Ще в Евроиі ми знали, що в українське нас , цікавить і за 

ЗДА є лише один щоденний нього нам бо4ить. Саме через 
український часопис: „Свобо
да". Ми знали також, що ви
дає його н.іймогутніша укра
їнська організація Америки: 
„Український Народний Со
юз", як знали н те, що часопис 
дефіцітнин. Тому ми, в міру 
наших сил, ще з Европи допо
магали цьому часописові чим 
тільки могли' Щойно приїхав
ши до 'Америки ми натрапили 
ще на „Українські Щоденні 
Вісті". Ми його розгорнули і 
детально перечитали від заго
ловку аж до кінця останньої, 
восьмої сторінки. 1 може б ми 
й словом не згадали про цей 
часопис, коли б у заголовку 
не стояло слово: „українські". 
Саме це слово змушує нас го
ворити, бо ми є українці, а все 

них дорадників. Публична опі-
нія почала натиск на уряд, 
щоб устабілізуватн ціни про
дуктів, бо інакше прийде до 
небувалої інфляції, чи там до 
о б є з цінений американського 
доляра. Уряд обіцював повер
нути ціни життєвих предметів 
взад, а аут виявляється, що 
готові контракти для забезпе
чення підшийки платні на два 
способи, це унеможливлюють. 
Підприємства забезпечили для 
себе контингент робічника, не 
зважаючи на те, що станеться 
з вартістю самого доляра. 

Негайно після виборів уряд 
таки мусить приступити до 
стабілізації контролі цін, а з 
цим' і до контролі платень. 
Правда, уряд може завести сте
лю на ціни товарів і на робіт
ничі платні самим розпоряд
ком, одначе в демократичному 
наді це не внкональне. Вже о-

це й хочемо сказати, що ре
дакція цього щоденника зро
била перший і основний недо
гляд вставивши, в заголовок 
слово „українські", бо нічого 
в тому часописові нема тако-
го, що можна було б назвати 
українським. Візьмемо хотьби 
авторів репортажів, заміток, 
літературних творів, ба навіть 
оголошень. Тож читаємо: „У-
смішкн" — аотор „Коли", „У 
хвилях життя"— той же „Ко-
ля", „Біблія генерала Гудері-
яла" — автор гіемо, „Клопоти 
республіканців..?' — автор 
„Х”,'„За і проти'*— Д. Б., „Ко
ли людина заперечує себе" — 
М. Г-й, „Фестивалі..." — Л. 
Т-ко, „Живемо спокійно" — 
Ольга Я., „Мр'її про досягнен
ня..." — Союзовець, „Правда 
не поширюється' неправдою" 
-"Оглядач, „З редакційної Те^ 

ки" — — й Так аж до кінця. 
Тож бачите,, що репортажі ве
дуть тут: Коля (чисто україн
ське ім'я!), СоЮзовець (з яко
го тільки Союзу?), Оглядач 
(радимо другого разу змінити 
на „підглядач"), та безліч не-
знанних: X, Не'мо, Д. Б., М. Т-й, 
Й. і таке інше. А це ж в Аме
риці, про яку сам Ленін ска
зав: „в Америці існує дійсна 
свобода". Тож ' чи можуть в 
країні дійсної • свободи оті всі 
криптоніми писати щось варте 
путнього слова? Але ось на
трапляємо на більші твори. 
„Лондонські вр'ажіння" - Ілля 
Єренбург. Досить відоме ім'я 
людини, яка за „теплий ко
жух" запродалась Совєтам, 
бо ж як відомо Єренбург жив 
у Парижі і писав гострі статті 
саме проти Сталіна. Потім Со-
вєти його перемінили до себе 
і тепер він є чільний совєтсь-

меніш іірі змагаються за мо-

дукци, яку вже до половини 
виготовив секретар оборони 
Джордж К. Маршал, вказує 
на поважні й далекосяжні 
пляни керівників американсь-

нополь на зв'язок з бороть-1кої політики на найближче 
бою на Рідній Землі, на масо-'майбутнє. Це вказує теж, що 
вість прихильників і симпати- підо впливом подій в Кореї 
кін, на єднноправильність в мусіла прийти переміна погля-

Інше діло, що [дів самого уряду на розміри поглядах і т. п. 
цей поділ міг би мати в наслід
ку й деяке злагіднення _екст_ 
рем, бо під напором загальної,ків. 

озброєння не тільки для самої 
Америки, але j t для _її союзнй 

Опінн та в міжнародній ситу
ації ці групи, щоб здобути со
бі популярність та ширшу 
плятформу мусять до деякої 
міри „переліцитовуватись" в 
своїй демократичности. Але це 
вони могли б цілком добре і з 
не меншим, якщо не з більшим 
успіхом робити теж об'єднано 
в конкуренції під цим оглядом 
зі соціялістамн та ліберально-
демократйчним центром. І то 
му поділ одного по суті одна
кового націоналістичного та
бору на три групи треба вва
жати рішучо дивоглядом і 
шкодою для них самих та для 
української справи взагалі, так 
в теперішніх обставинах, як і 
в обличчі тенденцій їх даль
шого розвитку. 

Ліберально - демократичний 
табор з-під знаку колишнього 
західно - українського УН-

Чотирорічка оборонної про-,метів такої велетенської вар
тості!, другу головну ролю бу
де грати робітництво. Заки ще 
уряд викінчить пляни розподі
лу продукції поміж поодинокі 
підприємства, керівники під
приємств знали, що вони не 
будуть в спроможності вико
нати урядових контрактів без 
забезпечення для себе відпо
відної кількосте й я кости ро
бочої сили. Понад мільйон ро
бітників уже мають контракти 
праці з підприємствами під 
умовою, що вони дістануть 
належну піднншку. 

Підставу до такого запев
нення дала корпорація Джене-
рал Моторз ще перед вибухом 
війни в Кореї. Це підприєм
ство обіцяло давати робітни
кам підпитку по пять центіл 
па годину кожного по собі на
ступаючого року впродовж 
п'яти років, адо того ще до
плату, яка показалась би необ
хідною з уваги на підвишку 
життєвих коштів кожного тре
тього місяця. Сотні підприєм
ців пішли слідами Джеиерал 
Моторз. деякі зі згадкою про 
можливі зміни коштів житт>* 
інші підписали контракт зі 
згадкою про звичайну під
вишку. 

Коли уряд довідався про та
кі контракти, прийшло до за-

Згідно з демократичними 
засадами, секретар Маршал 
порозумівався в у к л а д а н н і 
своїх плянів з представниками 
девятдесять головних амери
канських підприємств, які зї-
халися на конференцію в Сі 
Айленд, у стейті Джорджія. 
Уряд не має своїх підприємств 
і в потребі послугується при
ватними підприємствами. То 
му рішення нарад тієї кон
ференції, у якій брав участь 
теж і с е к р е т а р о б о р о н и , 
ген. Маршал, треба вважати 
майже постановою самого у 
ряду. Яка це важна постанова, 
пізнати вже по тім, що тут 
йдеться про видатки, які дохо
дитимуть впродовж наступних 
чоторьох років до суми 55 бі-
ліоиів долярів. 

Зовсім природно, що при 
продукції різнородних пред- непокоєння серед економгч-

боронна продукція підчас вій 
йй в Кореї дала підставу до к и " письменник. Читаємо далі; 
інфляції цін і платень, а тепер1 ..Переяславська Рада* — ро-

1 май, автор Натан Рибак. Теж 
відоме ім я і .саме на Україні, 
хоть і невідомо чи живий ще 
на сьогодні автор. Обидва ав
тори, і Єренбург і Рибак, не є 
українці. І ми з великим жалем 
відмічаємо, що ці два стовпи 
совєтської літератури нале
жать до народу, який поніс ве
личезні жертви якраз від тота
літарного режиму. Але, як ка
же народне лруслов'я. —. , 3 
сім! не без Ірода". Правди
вість цього .прислів'я ствер
джує й те, що в часописові ми 
натрапляємо ,на статтю таки 
українки Марії Демченко. Ми 
не переказуємо змісту статті, 
але хочемо показати лише од
ним штрихом п автора. То бу
ло на залізничному двірці у 
Києві, де ми стояли в черзі за 
квитком. Раптом підходе я-
кась громадянка і тиснеться 
по-за чергою до каси. Тут, зви
чайно, протести, галас, ґвалт, 
але громадянка випрямляється 
й голосно кричить: „Замов
чіть! Ви знаєте хто я? Я є Ма
рія Демченко!" Повальний 

коли прийде чотнрорічка в во
єнній продукції для цілого 
вільного світу, інфляція пла
тень мусить дійти до небува
лої висоти. 

Між економістами появила
ся думка почати переговори 
з юнійними провідниками в 
тому напрямі, щоб спонукати 
юнії до добровільного зречен
ня умов у контрактах в спра-
вГ іатоматичнЬї п і д в й ш к' и 
платень і до їх змін у тому на
прямі, щоб підвишку платень 
переведено відповідно до по
треб, тобто ДО змін життєвих 
відносин. Федеральний дирек
тор служби посередництва 
просто заляканий новим пи
танням. 

Тому, що робітництво ста
новить тепер велику і впливо
ву частину населення, уряд 
мусить апелювати до почуття 
відповідальності! зорганізова
ного робітництва, взиваючи 
його до співпраці. Питання, 
небувале в иопередннх воєн
них часах, стає руба серед не 

ганням не менше самого уря
ду. Якщо вони не підуть на ру
ку урядові при змаганні до пе
реміни контрактів, заключе-
них без огляду на зміну відно
син, 'вони мусять вийти зі сво
їм окремим проектом, як спи
нити Інфляцію доляра без 
огляду на те, чи вона прихо
дить внаслідок підвишки цін 
на продукти, чи внаслідок 
платень. 

£3££££Л£££££7, 

М. Сіверський. 

У БОЛЬШЕВИЦЬКІМ МІШКУ 
(Спогади колишнього плужанина). 

Редагуючи літературну сто
рінку, я притягнув до участи і: 
ній багато письменників, кри
тиків та театральних мнетців. 
Майже; щочетверга збиралися 
ми у кабінеті відповідального 
секретаря редакції Степана 
Мельника, читали свої твори, 
провадили літературні диспу
ти, хтось щось цікавого опо
відав з своїх пригод чи подо
рожі!}. „Стеиа\ 01с' м и ЗНІІ.ІИ 
Мельника) завжди організував 
чай за рахунок редакції і ми 
почували себе у нього в кабі
неті як вдома. Так жваві роз
мови точилися далеко за пів
ніч і всі розходилися з бажан
ням зустрітнтися наступного 
четверга знову у Мельника. Та 
декому не судилося не роби
ти, бо був заарештований за 
той час і ми не дораховували
ся наших дрхчін. але робили 
вигляд, шо нічого не сталося 
і про зниклою товариша, на-
віть, старалися не згадувати, 

• 

тільки серпе щеміло і увесь 
час наверталася думка: „Хто ж 
на черзі?". 

Зрештою, прийшовши одно
го разу до редакції, я довідав
ся, що заарештовано редакто 
ра Бориса Лівшиця та секре
таря Мельника. Мені стало мо
торошно. „Ось воно почина
ється, тепер черга за нами 
співробітниками редакції!" 
промайнуло у голові у кожно
го з робітників редакції. Але 
за кілька день С. Мельник зно
ву з'явився на роботу, мовчаз
ний і трохи схудлий. Ніхто не 
питав, що з ним було, бо кож
ний добре знав, де він був. А, 
Б. Лівшиць так і не вернув і 
загинув десь у пінніших Все
українського НКВД, так як за
гинули тисячі, що-туди потра
пили. 

Але не довго С. Мельник буя 
на волі, десь через два чи три 
місяці його знову заарештова
но і він уже назавжди зник з 

і нашого обрію, раніше нього 
зник також талановитий ре-
!портер і нарнснет Ол. Мар'и-
:мов, що регулярно писав у га
зеті та Журналі „Всесвіт". 

| У нас в редакції запанувала 
якась пустка, атмосфера ряту
вання власної шкіри, робітни
ки редакції розбігалися хто 
куди міг, і зрештою газета 
припинила своє і с н у в а н н я , 
правда за постановою відділу 
преси ЦК КП(б)У, а насправді 
томт, що не було робітників, 
щоб її виготовляти. 

Мені довелося приймати у-
часть у ліквідації редакційно
го, портфелю, а він таки був не 
малий. Довелося переглянути 
майже всі рукописи і за актом 
передати їх газеті „ВІСТІ ВУЦ-
ВКА". Там я також деякий час 
редагував літературну сторін
ку, аж поки п не було припи
нено друкувати. Газета „ВІС
ТІ" стала цілком урядовим і о-
фіційним органом ВУЦВК'а. 

7. 
Працюючи у ДВУ на посаді 

технічного редактора журна
лу „Самоосвіта", я дуже часто 
бував у Народному Комісарі-
яті Освіти, бо відповідальний 
редактор журналу Івановський 
був начальником відділу політ
освіти НКО і разом з тим чле
ном колегії НКО. Івановський 
— це, зукраїнізованнй північ-

ний мешканець Архангельсь 
кої губернії, напівмонгол, на 
пів росіянин, посідав дуже, 
відповідальну посаду у Народ
ному Комісаріяті Освіти і ра
хувався один час навіть „пра
вою рукою" иаркома освіти 
М. О. Скрипника. Мені довело
ся побувати, навіть, кілька ра
зів на засіданні цієї колегії, 
де головував Скрипник, а усі 
завідуючі відділами та началь
ники секторів були присутні 
на цих засіданнях. 

Івановський на вигляд дуже 
мізерна людина, що мав мон
гольський тип обличчя, гово
рив дуже добре українською 
мовою і користався певними 
привілеями у самого наркома 
Заступником наркома був о-
дин час Коник,"з походження 
галичанин, що кермував усією 
освітною роботою по Коміса
рі яту. 

Цей Івановський був „всеук
раїнським безвірником", як 
його кликали на роботі, бо він 
керував всією роботою по ор
ганізації гуртків безвірників 
як серед молоді, студентів так і 
серед старшого населення. Він 
видавав багато своїх книжок з 
цього питання та читав на без
вірницькі теми лекції, які сту
денти мусіли слухати у обо
в'язковому порядку 

Зі мною разом працював 

технічний редактор газети 
„Геть неписьменність" Л. Я-
кимчук. Редактором цієї газети 
був також, Івановський. 

Нам доводилося обом (мені 
і Якимчуку) дуже часто звер
татися до Івановського в спра
вах тих чи інших матеріалів 
для видань, що ми їх провади
ли і тому дуже часто стикали
ся з самим наркомом М. О. 
Скринником. 

Пригадується мені одна моя 
зустріч з М. Скринником, що 
сталася у скорому часі після 
того, як я обняв посаду тех-
нічнго редактора журналу 
„Самоосвіта". Я, як доцент ук
раїнської літератури, потре
бував для своєї наукової пра
ці деякої літератури, яку мож
на було дістати тільки у схо
вищах Книжкової Палати, що 
містилася у півницях того са
мого будинку, що і НКО на 
Артемівській вулиці 29, у Хар-, 
кові. На цій же вулиці,' неда
леко від НКО містився кому
ністичний Університет та Ін
ститут журналістики. Отже ме
ні треба було дістати дозвіл на 
використання ' потрібної мені 
літератури з Книжкової Пала
ти. Ці дозволи давав персо
нально М. Скрипник. Довелося 
іти до нього. 

Я зараз пригадую — це була 
п'ятниця, день у який нарком 

не приймав відвідувачів. Зай
шов я до його особистого сек
ретаря і сказав у чому річ та 
просив Його, щоб він попро
сив Миколу Олексієвнча напи
сати для мене записку до 
Книжкової Палати. У той час 
як я це робив, відчинилися 
двері кабінету Наркома і сам 
Скрипник увійшов до кімнати 
секретаря. Побачивши його, я 
замовк, а секртар зараз же 
встав з кріселка на якому сидів 
і увесь час стоячи говорив з 
Скринником. Наприкінці роз
мови Скринник звернувся ДО 
мене особисто: 

- В а ш е прізвище? 
Я відповідаю йому. 
- Так ви хочете, щоб я дав 

вам записку до Книжкової Па
лати? Добре я дам, зайдіть до 
мене. 

При цих словах він відчинив 
двері свого кабінету і пропус
тив мене туди. Я зайшов до ка
бінету. Це була величезна кім
ната, уставлена по стінах ша
фами з книжками, малюнками 
та ще з якимось речами. У дру
гій половині кімнати стояло 
велике письмове бюрко, на я-
кому було розкидано чимало 
різних книжок та паперів. 
Скрипник запропонував мені 
сісти біля столу, сам підсунув 
кріселко і теж сів. Почав роз-
питутатн мене,, де я народився, 

передбачених відносин. Вели- регіт відповів" громадянці на їі 
кі юнп заінтересовані цим пн- заяву, почулись дотепи, але 

громадянка швидко поверну
лась і вийшла з залі. За хви
лину вона повернулась з аген
тами НКВД разом з начальни
ком двірця, ч,ерга вмить роз
сипалась і член Верховного 
Совєта СССР Марія Демченко 
одержала з каси квиток без 
черги. Тож повторюю: Марія 
Демченко таки українка, але 
як_ гарно припасовується до 
неї народне прислів'я! 

Мабуть крім Марії Демченко 
українських к о р є спондентів 
часопис немає/бо ніякий укра
їнець не вибере собі псевдо
німа: Коля. Під крептонімами 
може й пишуть українці, але 
лише ті, які вважають, що 
„рускіє і укр'аїнці єто всьо 
равно". Тому ми радили б ре
дакції виправити свій недог
ляд і в заголовку замість сло
ва „українські”^друкувати „ра
дянські". І заголовок був би: 
„Радянські щоденні вісті" І 
всім було б ясно, хто видає і 
редагує цей часопис. 

Ми перевернули часопис на 
чільну сторінку^ і поглянувши 
на наліпку з упімненням про
читали: "March 5, 1948". Тоді 
глянули на дату часопису 
„Неділя, 24 вересня 1950". Ви
ходить часопис висилаеться — 
хоч незаплачений — від 5 бе
резня 1948 року, отже більше 
двох з половиною років да
ром. Отже грошей на* перед
плату українці, не посилають, 
а часопис одержують! Де ж 
тоді видавництво бере гроші 
на видання часопису? 

які школи закінчив, як моч 
аспірантура, для чого мені по
трібно книжки, з Книжкової 
Іалати. 

(Далі буде). 
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Антін Малюца 

Образотворчі Мистці _ 
НА ВІДКРИТТІ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО КЛЮБУ 

В БЕТГОВЕН ГОЛ В НЮ ИОРКУ 
Вистава, чи власне показ, 

малярських, графічних 
скульптурних праць на забаві 
з танцями діло не практикова
не і невдячне, особливо, коли 
мається до діла, з творами по
важними, не підхожими до на
строю забави. Але не забава 
була ядром вечора, тільки від
криття сезону Л.М.К. і мані-
4>естація творчих сил, намічен-
ня можливостей на майбутнє. 
А в тім, коли громадянство не 
вміє, не хоче, або не може при
йти і поцікавитись образотвор
чим- мистецтвом, воно може 
прийти до нього хоч би й на 
забаву. Декорація саль і збага
чення програми забав карти
нами мистців, очевидно відпо
відно підібраними, це ідея, я-
ку повинні підхопити аранже-
ри кращих імпрез того роду. 

Електричне світло та зеле
ний колір стін не виходили на 
добро багатьом картинам. Час 
на розміщення, був такий ко
роткий, що заки ще розвіша
но останні образи, вже появи
лись перші гості. Отже це не 
помогло задоволити всіх мист
ців. А до того оце вперше зі
ставлено разом побіч себе лю
дей різних напрямків, шкіл, 
місць походження, відмінних 
віком та якістю праць так, що 
їм було може ft дивно бачити 
свої праці одні поруч одних. 
Глядачам прнходиться дяку
вати долі, що зібрала таке різ
номанітне товариство. Вже са
ме протиставлення дає ціка
вий звальний погляд на ці
лість. Це може бути не без 
впливу на розвиток мистець
кої культури кождого хто схо
че, хто зможе, кому вдасться 
користати з атмосфери, яка 
мас всі дані витворитися. 

власне перший прояв такої ко
нечної виміни вартостей між 
мнстцями, початок творчої ат
мосфери, без якої немає ані 
розвитку, ані навіть мистець
кого життя взагалі. 

Еміграцію з часів по першій 
світовій війні репрезентує І. 
Кучмак, теж довголітній аме
риканець. Його картина з ук
раїнськими к і н н о т чинами і 
женцями воєнна ідилля, щось 
як давня пісня „Гей на горі, 
там женці жнуть". Добрий в 
кольорі, приємний для ока ма
лий краєвид свідчить, що мис-
тець уміє добачити в натурі 
мальовничий ефект. 

З нової еміграції найдовше 
перебуває тут і не покидає пра
цювати як мистець С. Гордин-
ський. Його композиційний 
пейсаж і мертва натура свід
чить про його зворот до мо
дернізму в малярстві і поворот 
на перший плян малярства, я-
ке часами мусіло уступати на 
другий - третій Гординському-
визначному поетові, науковце
ві та графікові. Гадаю, що мис
тець старається з успіхом на-

не знайшовши поки що ще за
мовлень межи „цілими" аме
риканцями, задовольняється 
пів і чверть, а то й зовсім сві
жими" громадянами. Людина 
нового світу бачена свіжими 
очима, показана в творах зрі
лого майстра, от що знова ще 
збагатило би мистецькі досяг
нення мистця. 

М. Мороз — шестий з посе
ред виставлених 15-ти мист
ців (на 20 членів ЛМК), що 
ще, або вже працюють як мис
тці. Він з Поділля, більшу час
тину життя провів в Карпатах, 
ученик Української Мистець
кої Школи у Львові та Дер
жавної Консерваторії Мис
тецтв у Парижі, подорожував 
перед війною по Італії, а на 
скитальщині теж не дармував. 
Виразистий та інтензивннй ко-
льорист, ніколи не переступає 
крайних меж, які ставить йому 
власний багатий смак. Сугес
тивна сила його картин така, 
що більшість глядачів і крити
ків сприймає їх як вираз без
посередньої буйної натури і ні
хто не завважує його культу
ри в найбільших кляснчних 
композиційних укладах крає
видів. Він малює не так пред
мети в натурі, як простір між 
предметами. В Ню Иорку встиг 
оглянути всі музеї і більшість 
вистав та не встиг розпакува
ти (за рік) численних своїх 

В. Мудрий. 

Д-Р СТЕПАН БІЛЯК 
Дня 19 жовтня 1950 р. помер „Рідної Школи", є головою та-

у Маямі в Флориді по довгій 
і важкій недузі (рак) в год. 
5. пополудні видатний і иін-
рокознаннй український 'гро
мадський і політичний діяч 
д-р Степан Біляк. 

Покійний народився 1890 р. 
у Львові, де його батько був 
п е р є в 0,3 овим підприємцем. 
Всю освіту, від початкової 
до університетської, набув у 
Львові. Вже в 1910 р. був він 
активним членом Виділу „Ук
раїнської Академічної Грома
ди". Крім того як студент увій
шов був до Головного Виділу 
матірного, т-ва ..Просвіта" у 
Львові, де був його секрета
рем перед вибухом першої сві
тової війни 1914 р. Покійний 
Степан Біляк від 1910 р. був 
разм із покійним Евгеном Ко-
новальцем членом Тіснішого 
Народного Комітету Українсь
кої Націонал ьно-Демократич-
ної Партії від української ака
демічної молоді. Вже в тому 
часі його діяльність була дуже 
інтензивна та багатогранна! 

В часі першої війни був По
кійний в австрійській армії, я 
від 1916 р. працював у Пере
мишлі як військовий урядо
вець. Він узяв енергійну участь 

сто па до них днів праць. Величезний дорібок П1ЛГПТППІ ... 
щупати американський грунт І пропав у Львові, а ще більше > " 1 д і и , и в і :™ 
під ногами. А маленький, але: знищено на І^цульщині під > П ^ м и ш л І ( очолюючи S кра-
-_=.—м. • *__.. • Ж ft** * .унулоїчіхш *"« ,нгккми Військовий Комітет ІЗ свіжий і сочистий пейсаж свід- час фронтових переходів такії [ W A S «, л„ „,„.,. ,,,л. 
ті.і-т-і ».»л ,«,, т,.т,л,>. ,..,,,", •.л<*._і^. . -Л-— 11 озою та ФЄДЮпікою чить, що малярський первень 
у кожнім разі знаходить пев
ний грунт у С. Гординського. 

Новий імігрант придніпря-
нець Макаренко побував у Ні
меччині та Італії і вспів далеко 
відійти від соцреалізму, обо
в'язкового стилю підсовєтсь-
ких мистців. Його зміна реа
лістичної форми не така чітка 
і глибока як у Неділка (Ар
гентина), Дмнтренка (Німеч
чина), чи Булавицького, може 
приїзд до Америки не сприяв 
кристалізації, в кожнім разі 

Зачнімо ВІД' найдавнішого зміна більша чим пр. в Моро-
Мешканця америк. континен- зової, Байрашнього, М. Бабія 
ту І. Мироша, що виріс і вихо- j і других. 
вався як мистець в Америці, 
отже репрезентує „стару" емі
грацію. Показані'його праці з 
українською тематикою, ма
льовані з негамованою браву-
рою та відвагою' незрозумілою 
для його евровейсьих колег. 
Щ о з цього притаманне авто
рові, а що її<нх> америїслиізмові 
покищо годі нам сказати. Сам 
він не знає України безпосе
редньо, але пристрасно хоче 
собі и уявити. Тепер з приїз
дом мистців та Мистецтвознав
ців і появою таких публікацій, 
як проф. Січинського „Укра
їнська культура" і другі, може 
його уява мати стилеву і пов-
ноцілу поживу. Факт, що він 
може користати і з нього мож
на користати для усвідомлен
ня собі свого місця (свого ро-
да „відкриття Америки") це 

Обличчя на його портретах 
це вже дещо більше чим про
сто реалізм. Психологічне по
в'язання осіб у картині під за
головком „У неволі" (Князь I-
гор) є заголовним об'єдную
чим чинником композиції. 

Скульптура заступлена пор
третними лрадямн Машіренка 
і С. Литвнненка, Лнтвнненко 
це новий імігрант в Америці, 
„старий" придніпрянець у 
Львові, без нього не можна со
бі навіть уявити мистецького 
життя в Західній Україні. Ви
ставляє тільки праці виконані 
вже тут: вдумчиві портрети п. 
п. М. і Е., експресивний пор
трет Р. Купчинського та так 
званий композиційний портрет, 
де рух і вираз взаїмно збогачу-
сться. Очевидно мистець лю
бить зображувати, людину, а 

ТОВАРИСТВО „СВОБОДА", 194 ВІД. УНС в НЮ ПОРКУ 
запрошус своїх членів, їх родини та гостей на свої 

щомісячні збори, присвячені цим разом 
РОКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Ці святочні збори відбудуться 
в домівці Тов., 12 St. Mark's PI. (коло 3. Еве.) на 3. поверсі 
В СУБОТУ, 11. ЛИСТОПАДА Ц. P., від ГОД. 7. ВВЕЧОРІ. 

Нехай не буде ні одного члена, який не взяв би участи в по
шануванні великих роковин відновлення української державностн 
на Західній Україні. 

на очах мистця 
Багато симпатій викликали 

в глядачів праці Л. Кузьми 
так своєю поетичною темати
кою, як і ніби примітивним ре
алістичним стилем. Мистець 
може заняти дуже гарне місце 
в сучаснім українськім мистец
тві, а принагоді виплинути на 
ширші води. Скалю змістів 
варта би провірити та примі
ряти до якості змістів сучасних 

(М. Єв< 
шаном). Дня 6. листопада 1918 
Перемишль перейшов в укра
їнські руки. Між численними 
польськими полоненими були 
й такі, як ген. Пухальскі та піз
ніший ген. Вл. Сікорскі. Пере
мишль продержали українці 
до 19 листопада 1018 р. 

В січні 1919 р. покликують 
jд-ра Степана Біляка на стано-
івище начальника презйдіяль-
ного бюра Державного Секре-

ЗУНР. Скоро перехо
дить на становище 

кого кружка на Городецькому 
передмістю та головою „Соко
ла Б.и. 

В 1923 р. відкриває адвокат
ську канцелярію в Городку Я-
гайлонському. Виповідає там 
успішну боротьбу москво
фільству, стає головою філії 
„Просвіти", ,.Рідної Школи", 
„І Іовітового Союзу Українсь
ких Кооператив", а від 1928 р. 
членом міської Ради в Город
ку. Організує повіт політично 
і від 192Н р. стає послом до 
варшавського сойму від У. Н. 
Д. О. В усіх чергових виборах 
зберігає за собою посольський 
мандат і виконує його аж до 
вибуху Другої світової війни в 
1939$ Як посол Покійний пра
цював у численних сеймових 
комісіях, а передовсім у прав
ничій. Він був добрим правіш-
ком і одним із найкращих про
мовців. Як адвокат виступав 
оборонцем у численних полі
тичних процесах, зокрема ж у 
процесах проти членів ОУН. 

Сам Покійний теж опинився 
був раз на лаві обвинувачених 
перед польським судом при
сяглих під замітом державної 
зради, якої мав допуститися в 
часі своїх поїздок по Волині 
та Поліссі у промовах, виголо
шуваних до тамошнього укра
їнського населення. Суд при
сяглих ЗВІЛЬНИВ ЙОГО ВІД ВИШІ 
і кари', а світлу оборону обви-, 
нуваченого д-ра Степана Біля
ка переводив тоді д-р Лев Ган-
кевич. 

У 1933 р. д-р Степан Біляк 
переносить свою адвокатську 
канцелярію до Львова. Тут 
.шов кидається до громадської 
праці. Стає головою „Міщан
ського Брацтва", одним із 
організаторів, а потім безплат
ним синдиком т-ва українсь
ких робітників „Воля" і накі-

театр під мистецьким прово
дом Волод. Блавацького. 

В 1944 р. прийшлось йому 
покинути Батьківщину та по
датись на скнтальїдину. Він о-
пннився в містечку Дельмен-
горст коло Бремену, де теж 
розвинув велику організацій
ну та інтервенційну працю се
ред і для українців. Англійська 
влада спершу не признавала 
українців окремою національ
ною групою, але *лжифікува-
ла їх по державній приналеж
ності. Це вдалось згодом пере
ломити. Покійний стає органі
затором Українського Допо-
могового Комітету англійсь
кої окупаційної зони та його 
заступником голови. Був ак
тивним і в Центральному Пред
ставництві Української імігра
ції в Німеччині. Він між іншим 
проводив зїздом ЦПУЕ в Ді-
лінгені під кінець 1947 р. Пок. 
залишив дружину Марію з Ля-
ховичів Білякову. 

З Покійним д-ром Біляком, 
шо приїхав перед роком до 
Америки зійшов у могилу 
один із найкращих та найрух-
ливіших національних діячів 
останнього сороклігтя. Історія 
його громадської та політич
ної праці ~ це історія всього 
життя західної вітки україн
ського народу за останніх 40 
років. До тої міри Покійний 
був з нею звязаний. По трудя
щому життю, повному само

посвяти та жертви для загаль
ного національного добра до
велося д-рові Степанові Біля
кові замкнути на віки свої 
стомлені очі на вільній землі 
Вашингтона, яка його приго
лубить по смерті, так як при
голубила на склоні життя. 
Слава Ного Памяті! 

ВІСП З УЙРАШЙ 
'/ОМУ СЛПП НЕ ЧИТАЮТЬ 

ЖУРНАЛУ? 
Українське товариство слі

пих (УТОС) видас свій жур
нал „Праця сліпих". Журнал 
призначений для членів това
риства і друкований системою 
Брайля, з допомогою якої не
зрячі можуть читати. Але роз-
повсюднення журналу, як на
рікають совєтські газети, дуже 
мале. Чому ж незрячі не хо
чуть читати цього журналу? — 
питають вони і самі дають від
повідь: „Справа в тому, що 
журнал зовсім не висвітлює ба
гатьох сторін нашої СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ дійсности, в ньому нема 
статтей, які розповідали б про 
розквіт совстської промисло
вості! і сільського господарс
тва, про досягнення совстської 
науки, мистецтва, культури..." 
Виходить, що українські сліпці 
бойкотують свій журнал . . . з 
еовстського патріотизму. 

(У. Д.) 

українських поетів, як Анто ТПП1ЯТ.. 
нич, Барка, Осьмачка, Щодо ' ' ' 
стилю оскільки можливо в т е - і ^ ь " " Л ^ ” ' ” п с е к ^ с т а р п »«*іь головою „Організації Ук-
перішніх умовах ще дещо по- ! , о к ' д , ' р а Е в г с , , а Петрушевнча р а п щ і н м і с т а Львова". На ста 
експеоементувати і перебуває на ньому до липня новищі голови ТІЄЇ останньої і 

т З ^ Л Г ™ ™ , ™ ^ ™ J 1 9 1 9 Рч к о л и т о стае <*»фета- має величезні заслуги. Від 
иШІШ^Ш^^^Ф^г0^ .СП,ЛЬН01 Делегації, зложе :,1925 р. був постійно членом 
лише так званий багаж, тобто НОІ І 3 представників УНР і ЦК-TV УНДО 
речі, з якими приїхали до А- (ЗУНР до Варшави. Крім По- ТІ "... .. * 
мерики. „Клінер" чи інший кінного були в цій делегації Покійний був близький \ 
„воркер" уже, або покищо ще д.р Горб”ачевський д-р Ст.' публіцистиці. Перед 1914 р. 

"DANCE' J 

не допускає до голосу мистця. j Витвицький і д-р Новаківсь-
Ідеальна гармонія між фор- кий. Галицько-українські чле-

иою і змістом панує в Радиша.|ни покинули цю делегацію з.і 
Знаний, як декоратор Львівсь*'нагоди • підписання!'варшавсь-.) щ ^ х 

кого Оперного театру, але в кого договору та !запротесту- ""* 
його картинах тепер, як і ко- вали проти нього. ' 
лись, цього не слідно, що аж 1 

В с о н я ц и н і ^ м а л ю с т а розвиває енергійну громад- . Ч И Т р 0 , ю л „ т о м Ж е „~т и”іишй" 

& G S & "IB f "*™ "̂ '""и"" "°™ "» су в канцелярії синдика метрополії пок. адвоката Соловій. 

працював членом редакції що 
денника „Українське Слово", а \ 
по війні належав до найкра-і | 

кореспондентів „Діла",!!. 
що інформували" український 

• •: Riven by the :-—— 
UKRAINIAN CATHOLIC YOUTH LEAGUE 

Saturday Evening, Novomber 11, 1950 
at ST. JOHN'S THE BAPTIST SCHOOL HALL, 

1055 PEMBROKE ST., BRIDGEPORT, CONN. 
MUSIC by H1RNIAK & HIS ORCH. FROM NEW YORK. 

Music from- 7:00 to 12:00 P. M.. Donation — 85* 

стає організатором кружків 

УВАГА! ТРКНТОН N. J., І ОКОЛИЦЯ! 
Об'єднаний Комітет міста Трентону 

Запрошус українське громадянство на 
ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 

: що відбудеться : 
В НЕДІЛЮ, 12. ЛИСТОПАДА 1950 Р. 

година 7. шіечорі. 
В',ідегКОВІІІП ГАЛІ при ADELINE ST., 814 

На академії буде переведена збірка добровільних датків 
на український військових інвалідів. — Комітет. 

ДИВНО. 
тільки світло на квітах і лис- | С Ь Ку працю 
тю, заставляючи нас дочути-[львівського' 
ся решту в тінях незамальова-
ного темного грунту. Солідно 
— акуратна студія сталевого — 
нутра якоїсь церкви. Теплий _ . 
кольорит та спокійні удари Підпорядковує своє людське 
пензля в привітних дахах я- я : я к "<о с ь хвилеве і мінливе 
коїсь оселі. Експресивні руї- ш ч н о правдивій природі. При
нц міста по бомбардуванню: Р°«У передає майже з казко-
тема та спосіб виконання, ко- в о ю о б ективністю. В тім ного 
льорит і настрій тут, як і в с ю - ш б н самовідреченню с. його 
ди тепер, як і давніше творять ! с и л а - а бути не модерним і не 
однозідїу цілість. Цеї рідкої в м о д н и м н и ш вимагає більше 
сучасних мистців прикмети Р а - ° Р и г ш а л ь н о с т а 1 внутрішньої 
диш не підкреслюєГмені „ Є в і - ; н е з а л е ж н о с І и т а с и л и х а Р а к ' 
домо, чи досіхтось з критиків ^РУ' ч и м б і г а н н я з а п е І ) Ш И М 

пю його особливість запримі- ^ п
м

ш и м претенеюнальннм -.з-
MOM. 

т и в* . . ^ ^ І Декілька осіб питало мене 
Пані ІПухевич та пані Сте- ^ому то наші мистці не малю-

фанів дають з чуттям вибрані \ю т ь історичних картин? Я ло
та без претензій передані мо-1 к а з а в їм три картини трьох ап-
тиви прекрасної натури. П. ' ТОрів, але це їх незадовольня-
Кравчук безперечно рисує л ш - л о ; може занадто різкий кон-
ше чим багато з тих малярів, І Т р а с т був до музики і танцю 
шо саме тепер на Вашінгтон На салі. Картина Л. Псрс}>ець-
Сквері пописуються рисован-j кого „Крути", де не тільки ці-

загал про життя українського 
п ••• і п .Львова. Д-р Ст. Біляк був усе 
П ? & ? 5 ? ? і ^ Р ^ ? і ^ ^ ^ ' в найтісніших звязках із пок 

ням портретів на скору руку, 
Це ще не багато і саме його 
праці позволяють сподіватися 
від нього чогось більше. 

Одним з дуже рідких в на
ших часах мистців, що знахо-

лість, але кожна деталь, кож
на постать є проречистим свід
ком, що не мистці винні, а гро
мадянство по цей бік залізної 
занавіси. Воно вміло все і всю
ди вимагати, а ніколи не здо-

За большсвицької' окупації 
в 1039 р. попав у тюрму ИКВД, 
в якій промучився 5 місяців. 
Звільнено його разом із пок. 
д-ром І. Брнком та інж. М. Тво-
ридлом завдяки заходам пок. 
проф. Кирила Ординського та 
б. членів українського робіт
ничого т-ва „Воля". По звіль
ненні Львова від больпіевиків 
Покійний ввійшов до україн
ської управи містп. Коли німці 
призначили свого обербюргер-
майстра д-р Степан Біляк за
лишився на становищі посад
ника, яке використав повно-j 
тою для добра українського | 
населення Львова. Особливою! 
опікою Покійника тішились у-[ 
країнська оатера і драматичний 

УВАГА! - ВЕЛИКИЙ НЮ ИОРН! 
КОМІТЕТ ОБЄДИАНИХ АМЕР.-УКРАШСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ М. НЮ ИОРКУ 
—: повідомляє, шо :— 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
відбудеться його заходом 

В НЕДІЛЮ. 11 ЛИСТОПАДА 1950 
о год. 7. ввечорі 

В ЗАЛІ WASHINGTON1RVING HIGH SCHOOL 
16th St. and Irving Place, New York. 

В ПРОГРАМІ: Доповіді Атомний II. Гірники Й Адвоката ПІЗІІЯ--
ка. рецитації Л. Крушельшіцької 1 П. Пріїліш, сольосліви М. Водшір, 
А. Тростянецької 1 Л. Ргйішронкчи, групи Пиндурмстів під управою 
О. Гинушрвського та Л'країнськнй Хор „ДУМКА". — При форте-
ніяііі О. ДМИТРІВ. 

Українські Громадяни метрополії Пю Порку! Закликаємо Вас 
вшанувати свос.іо масовою участю геройський ЛИСТОПАДОВИЙ 
ЗРИВ Українського Народу в дні 1. листопада 1918 р. за ВОЛЮ 
УКРАЇНИ. Листопадове Свято - - це всеукраїнське Свято, тому хай 
нікого не забракне на цьому Святі! Хай кожний украінець-ка свосю 
прнявністю звеличають це історичне Свято! 

Квитки на Свято в ціні 1 доляр можна набути: „Нош Базар" 
151 Аве. А; „Надія", 76 Б. 7-ма вул.; Косметичне Заведення п. ДарІІ 
Кульчицькоі, 433 Е. 9-та вул. в Ню Иорку. 

дять себе майже вирікаючись І булося на те, щоби закупити, 
свого особистого я є Д. М. Гор- або замовити повноцінну кар-
няткевич. Його особистими є тину в ІЗоро^ецького, чи в Ан-
лише загальна любов до при- \ друсіва. Навіть не дало їм у 
роди та смак у виборі мотиву. 

УВАГА! НЮ ИОРН, Н. И.І -ш УВАГА! 
УКРАЇНСЬКЕ ДОПОМОГОВЕ ТОВАРИСТВО „ДНІСТЕР" 

відділ 301 Українського Народного Союзу в Ню Порку 
: :: : сїіравляс : :: : 

ПЕРШИЙ оаннйй БАЛЬ г 
В СУБОТУ, її. ЛИСТОПАДА 1950 Р. 

В АВДИТОРП СВ. ЮРА ЇЙ>И Й17-21І9 ІСТ 6. «»•*. І НІО ЙОРКУ 
Початок 7:30 ввечорі. ЩоШ^СЯвгурь. 

Вступ *1!і< (включно з тексом) 

Т-во запрошус всіх своїх членів і члениць як рівнож і все українське громадян
ство взяти численну участь в нашому балі, а зокрема новоприбулих членів і члениць, і 
всіх українців великого Ню Иорку, котрим с дорога Українська Народність. Прийдіть, 
а не пожалуєте! За добрий і солідний буфет ручить — Балевий Комітет. 

своїх видавництвах колишніх 
і теперішніх виявитися в пов
ні бодай як ілюстратори. 

Графіку репрезентують про-
4>есор В. Сочинський та А. Ма
люца. У видах з Камінця-По-
дільського та в других працях 
проф. Січинського архітект та 
науковець - м нетецтвознавець 
переважають мистця, і це є те 
чого ми в його працях шука
ємо і цінимо. Цикль гравюр А. 
Малюци ,,Дерева і дерев'яні 
будови в Карпатах", свого ро-
да „Живописна Бойківшнна" 
сучасне перекликування з а-
кадемізмом часів Шевченка. 
І Не заступлені були на по
казі праці М. Вутозича, М. 
Осінчука, П. Холодного (мо
лодшого) Д. Потороки і Ін- j 
ших, а шкода, бо ми мали б J 
зарепрезеятовані бракуючі на 
перегляді, а сильні течії укра-1 
їнського мистецтва і траднціо-1 
налістичні, та повніше заступ
лені модерні. Та Л. М. К. мати-! 
ме нове і краше приміщення і| 

;ще не одну імп|>езу-виставку j 
і зможе урядити у власному| 
І приміщенні. 

УВАГА! їЖ' ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖЛ ^^ 
СТАРАННЯМ ОБЄДНАНОГО КОМІТЕТУ ТОВАРИСТВ 

У ДЖЕРЗІ СИТІ 
: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ. ДНЯ 1Z ЛИСТОПАДА 1950 Р. 
(Sunday, November 12, 1950) 

В САЛІ UKRAINIAN CENTER, 181-183 FLEET STREET, JERSEY CITY 

УВАГА! 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В програмі: хорові точки, реферати, сольоспівн і дгклямації. 

Початок о годині (\'-'Л0 ввечорі. Вступ за добровільними датками. 
Національним обовязком кожного громадянина взяти участь у цьому святі. — Комітет. 

І К І И Ї З М Ї - І І - І І . ; « t t « c ^ a » s s « - s t = i K c 3 M H : 

УВАГА! НЮ БРІТЕН, НОНН., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ЗЛУЧЕНИЙ МІСЦЕВИЙ ДОПОМОГОВИИ КОМІТЕТ при пои. ЦЕРКОВНОГО ХОРУ 

: :: : уряджує : :: : 

ЛИСТОПАДОВИЙ КОНЦЕРТ 
В НЕДІЛЮ. ДНЯ 1Z ЛИСТОПАДА 1950 Р. 

(Sunday, November 12, 1950) 
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ, 54 WINTER STREET, NEW BRITAIN, CONN. 

# Початок: в-та ввечорі. 
Проситься всіх місцевих і позамісцевих українців взяти численну участь, щоб 

можна було гідно відсвяткувати Велику Хвилю нашої історії. Ввесь дохід призначено 
на народні ціли. Комітет. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 9-го ЛИСТОПАДА 1950. Ч. 261. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

ФІІЛАДЕЛФШ, ПА. 
Драматична поема Лесі 

Українки. 
Сценічний твір Лесі Укрінки, 

який виполе на сцені Українсь
кий театр під мистецьким про
водом Володимира ІЗлаваць-
КОГО, з нагоди Конвенції Сою-
.<у Українок Америки, 12 лис
топада, ц. p., належить до пер
лин української драматургії. 
Акція* ЦІЄЇ драматичної поезії 
змальовує трагічну постать 
Юди після зради і по смерті 
на хресті Ісуса. За ЗО срібняків, 
отриманих за видачу свого У-
чнтеля. Юда купує шматок по
ля, але сумління не дає йому 
спокою. 

Ціла ЙОГО розмова з проча
нином, яку ночуємо на сцені, 
це безупинне намагання Юди 
виправдати свій страшний 
вчинок. Він обвинувачує Ісуса 
в чому, що Він спричинив тра-
гсдію і руїну, його, Юди, жит-
гя. Кермуючись виключно ба
жанням земської розкоші й 
багацтва, Юда не в силі був 
Зрозуміти небесної, удухотво-
реноі науки Сиасителя. Тож не 
ливо, що навіть байдужий до 
науки Христа прочанин з оги
дою відступає від Юди про
клинаючи його. Найстрашні-і 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗ) 
ДГГРОПТ, лиш. — Тов. Укр. 

Нар. Союзу від. 292 подас до за-
гильного відома свОім- членам, що 
місячні збори відбудуться, в неді
лю 12. листопада точно в год. 1-шій 
пополудні в залі Укр. Н. Дому при 
4655 Martin аул. На ці збори по
винні конечно явитись усі члени, 
бо до ювілею остасться вже тіль
ки тиждень, а ще багато членів не 
замовили пікетів на бенкет. Хто не 
може прийти на збори хай повідо
мить листовно не пізніше як до 14. 
листопада, а ми задержимо тнкет. 
Ще масмо членів, що недоплатили 
на „Свободу" $1-20, отже прий
діть і доплатіть, бо зблнжасться кі
нець року, а тому кожний член по
винен внріпннти свої вкладки пе
ред закінченням річного звіту. — 
І. Форнсь. предс, І. Андрусевич, 
кас, П. Кізел, секр. 

тове, яку йому приносять ми
роносиці, йому ввижається 
Христос, він чує слова Ісуса, 
слова прощення. 

...Цього не витримує Юда. 
Він зриває з себе шнур, щоб 
покінчити з життям. 

В світовій літературі багато 
поетів і письменників змальо
вувало постать Юди, та мало 
хто зумів змалювати його на 
сцені з такою плястнкою, з 
таким потрясаючим трагізмом, 
як зробила це наша велика 
Леся Українка. Хто раз бачив 
ту поему в театрі, той не всилі 
її забути. 

Ро.ія Юди в „На полі кровн" 

ДГГРОИТ, МІШ. — Повідомля- МЕІІВІЛ ,П. ДЖ. — Збори Тов. 
сться всіх членів 75 відділу, що ім. Т. Шевченка, від. 349, відбу-
місячні збори відбудуться в неділю 
12 листопада 1950 в 1-шій год. по
полудні в Українськім Народнім 
домі прн 4655 .Martin st. Проситься 
всіх членів явитися на збори і ви
конати свої обов'язки. •— Ст. Здан 
секретар. 

НИКЛІ О, ІЛЛ. — Ссстр. Благо
віщення, від. 125 повідомляє чле
нів, що сходини відділу відбува
ються два рази в місяці, а саме: 
в парафіяльній залі Св. о. Ннколая 
при Оклей і Райс вул. в другу не
ділю кожного місяця в год. 1-шій 
попол., і в Союзовім Домі в тре
тій понеділок кожного місяця від 
год. 7,30 до 8,30 ввечорі. З огляду 
на це, просимо членів платити 
членські вкладки і полагоджуватн 
справи, в вище означенім часі і міс
ці. — К. Ллитяк, предс, П. Явор-
ська, кас, І. Подола, секр. 

КЛІВЛЕНД, О. — Подасмо до 
відома членам Тов. ім. І. Франка, 
від. 334, що місячні збори відбу
дуться 12. листопада в У. Н. Домі 

дуться 12. листопада в год. 2. по
полудні в домі Лісного. Пригаду
ється довгуючим членам, щоби 
сплатили свій довг бо інакше бу
дуть суспендовані. — І. Шеґера, 
предс, Л. Мартннчук, кас, Н. Ліс
ний, секр. 

КЛІФТОН, И. ДЖ. — Тов. Укр. 
Січ, від. 182, повідомляє своїх чле
нів, що місячи: збори відбудуться 
в неділю 12. листопада в год. 2-ій 
пополудні в залі парафіяльній 15-
47 Говп Евенн>. Пасайк, Н. Дж. 
Просимо члени; прнйтн на збори, 
бо с важні справи до полагоджен
ня. Пригадуємо довгуючим чле
нам, щоби прийшли та вирівня
ли свої місячи: вкладки на цих 
зборах, бо після зборів буде річне 
замкнення кииичок для контролі. — 
І. Живіцькни, предс, Г. Яськів, сс-
крета, М. Філь. кас -

ФІІЛАДЕЛФШ, НА. Місячні 
збори Бр. св. Васнлія, иід. 339 від
будуться в суботу, дня 11. листо
пада 1950 в год. 7. ввечорі. п домі 

НЮ ПОРК, Н. П. — Укр. Доп. 
Тов. „Дністер" від. 361, повідомляє 
своїх членів і члениць, що збори 
Товариства відбудуться 18. листо
пада 1950 (в суботу), в годині 8. 
ввечорі в залі Укр. Дем. Клюбу, 
при 59 Ст. Маркс Плейс (8 вул.) 
в Ню Иорку. Зогляду на то, що 
11 листопада Т-во влаштовує това
риський „Валь" то місячні збори 
переноситься на слідуючу суботу 
(тиждень пізніше). 

Уряд Т-ва пригадує своїм чле
нам, щоби приходили на збори, та, 
згідно зі статутом, виконували свої 
обов'язки. Масмо дуже важні спра
ви до полагодження, котрі сам уряд 
без більшої кількості членів, пола
годити не може, а тому проситься 
про обов'язкову участь. — М. Ма-
лстич, предс, П. Кучма, фін. секр., 
І. Шамен, кас . І. Гсрцик, рек. секр. 

НЮ ПОРК, Н. П. — Бр. св. Во
лодимира, від. 130 повідомляє сво
їх членів, що місячні збори відбу
дуться в суботу 11. листопада в 
год. 8. ввечорі, в церковній залі при 
7. вул. Просимо всіх прнйтн на час. 

БУТИ Ч Л Е Н О М УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ. ЗНАЧИТЬ, 
НАЛЕЖАТИ ДО ТАКОЇ ЗАПОМО-
ГОВОІ ОРГАНІЗАЦІЇ. U10 ПОБУ
ДОВАНА НА ПЕВНИХ. ТИВКИХ 

СОЛІДНИХ ОСНОВАХ 

EVergrecn 3-ЙІ6—4450 

Maple Coal & Coke Co. 
antracite FUEL OIL bituminous 

OIL BURNERS 
SALES & SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
Deliveries to Brooklyn, Queens 

& Manhattan. 
Українське підприємство 

ФЕДЬКА КУДЛАК 

в 1-шій год. пополудні. Проситься Громади на Норті. Проситься н с і \ ; б о с вяжні СПрави до полагоджен 
членів прийти на ці збори, бо 
важні справи до полагодження. На 
цих зборах довідаєтесь щось ціка
вого про наше Товариство. — М. 
Задерецький, предс М. Морозович, 
фін. секр., І. Жук, рек. секр. 

ГЕМТРЕМК. МШІ. — Місячні 
збори Тов. ім. Маркіяна Шашкевн-
ча, від. 5М, відбудуться в неділю, 12. 
листопада, в год. 1:30 пополудні в 
залі Укр. Дем. Клюбу при 2376 
Грслінґ вул. — Т. Судомнр, Рек, 
секр. 

членів бути присутніми на зборах і „„ 
та внрівнати залеплі вкладки. — 
І. Кмутнн, предс, В. Мущннка, кас, 
А. Хромяк, секр. 

Лесі Українки є одною з наи-
шим ударом для Юди є одначе І сильніших креацій, які ство-
вістка, про Воскресення Хрис-1рив артистВ. Блавацький. 

В ролі прочанина побачимо 
Я. Пінот-Рудакевича, а три 
мироносиці грають: Марія Сте-
поаа (Марія Мигдалина), В. 
Левицька (Соломія) і Е. Дич-
ківиа (Сузанна). £Д 

Dr. S. CHERNOFF 
2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C. 
Te l GRamercy 7-7697 

Острі й довгочасні недуги чоловіків 
І жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жил лікуі:мо без операції. Переводи
мо яналізу кропи для супружннх 
дозволів. — Офісові години: Що

дня віл 10 рано до 6:45 вечір. 
В поділі від 11. до 1. попол. 

Dr. Med. R. TYLBOR 
59 East 3rd St. (коло 2nd Ave., N.Y.C. 

Tel. GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Plouroscopy, X-ray 
Electrocardiography, Analysis. Пере
водимо аналізу кровн для супружнх 

дозволів. 
Офісові години: щодня 1-S 1 5-8 p.m. 

В неділі від 10-2 попол. 

Д-р М. МАПЗЕЛ 
лікує гострі й застарілі недуги муж
чин 1 жінок, шкірні, загальне ослаб
лення, нирки й міхур, ревматизм: 

переводить аналізу кровн ft сеч і 
. Проаірка $3.00. 

107 Е. 17th St, NEW YORK CITY. 
коло 4-тої Евсню і Юніон Сквер. 

Години: Щодня 10—1 сполудня 1 
4—7. У неділі 11 ранку до 1 попол. 

/ v^^-^v^^^^/wwww^^vw^V^^^^* 

ЧОЛОВІК покликаним до армії 
М У С И Т Ь ПРОДАТИ добру 
ІТОСКРІІЮ в Бруклнні. Тиж
невий оборот $1,100 і більше. 
З вигідні кімнати до мешкання. 
Рент не великий. Ціна $7,500. 

По інформації call 
ATWATER 9-6650. 

УВАГА! 
НЕ ПЕРЕПЛАЧУЙТЕ! 

ВЛАСНОГО ВИРОБУ 

КАПЕЛЮХИ 
З найліпшого фільцу 

Bin $3.95 
Відновляємо куплені у нае 

калелюхи. 
DUNLEY MAT SHOP 
14 St. Alark's Place 

New York City 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
КїНІЖКИ І ГАЗЕТИ, БО ЧАСТЕ 
IIІТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВ1 

ГИ. А ПРОСВІТА—ЦЕ СИЛА 

лнстувднна РЕДАКЦІЇ 
О. К., Трентон, Н. Дж. — Про 

те саме ми дістали вже давні
ше допис з Ютіки. 

П. Ю., МіннеаполІс, Мнн. — 
Буде помішене. Буває, шо на
дісланий матеріял мусить жда
ти нераз і кілька тижнів. Якби 
було місце, ми цілком певно 
вміщали б кожного дня усі на
діслані статті та дописі. 

A. Г. — Ми вже так багато 
разів просили, щоб це вимага
ти від нас зворотів звичайних 
статтей, які з якихось причин 
не друкуємо. 

Б. В. • - Ваша організація 
має свій орган і там є місце 
на всі подробиці З'їзду. Нам 
неможливо те все містити. Са
мі резолюції забрали б иів сто
рони газети. Зате короткий 
звіт ми радо помістили б. 

B. К. Самі знаєте* що є 
загальне нарікання на довгі 
статті, тому мусимо скорочу
вати, коли самі не хочете до 
цього 'приноронитнсь. Ми щи
ро вдячні за надсилані мате 
ріяли, а тільки прохаємо обо 
вязково писати коротше. 

ЕМБРНДЖ, ПА. — Отснм пода
смо до відома членам і членицям, 
Бр. св. Васнлія Великого, від. 161. 
що місячні збори відбудуться в су
боту, 11. листопада, в год. 7. вис-
*ттт І M a c " l f t з а л І ' . І прийти на означений час. бо с важ 

Щоби не було оп,сля нарікання. U в н ,,„лнгадження. Буде-
то присутність всіх членів місце- \ 

ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. Товарис
тво „Мир", від :>24, повідомляє, ЩО 
місячні збори Товариства відбу
дуться 11. листопада ц. р, в год. 8. 
ввечорі. Всіх членів проситься 
прнйтн на зібрання і виражати всі 
:шлеглі вкладки до У.Н.С. — Л. Го-
рохівськнй, предс. П. Максимович, 
кас, І. Струк. секр. 

ДЖЕРЗІІ СИТІ. II. ДЖ. — Тов. 
Дарахівщина, від. 275 повідомляє 
всіх своїх членів, що місячні збо
ри відбудуться н суботу ввечорі в 
год. 7. в церковній залі при вул. 
Сусек і Грів. Проситься членів 

. мо збирати національний даток до 
внх і позам,сцевнх с конечна, б о , у і н > ь к о г о Конгресового Коміте-
крім дальшого читання братського ; т у ' Н е забувайте. ЩО УКК боронить 
статуту, с інші важні справи до ви
рішення. Взнвасмо новоприбулих, 
ставати в ряди У. Н. Союзу і на
шого відділу. — Уряд. 

Уряд. 

ТОМЕСТОН, КОНИ. Тов. Ук
раїнська Січ, від. 421. матиме мітінґ 
11. листопада .в 8-мій год. точно 
на українській залі Проспект стріт. 

- Т. Мнхнів, предс, М. Шипінка, 
кас, ІО. Береза, секр. 

J ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ] 

СКРЕНТОН. ПА. - Тов. Над 
Збруча, від. 280, повідомляй всіх 
своїх членів, що місячні збори від
будуться в неділю 12. листопада в 
Укр. Гор. Клюбі 608 Вест Лакаван-
на Ев. 

Пригадується всім членам, що 
цього місяця кожний член платить 
додатково по 25 центів на цьпітн 
по покійнім Миколі Козуб. — О. За-
поточний, Р. Рубльовський. 

ФІІЛАДЕЛФШ. ПА. - Збори 
Т-ва „Єдність", від. 163, відбудуть
ся в неділю. 12. листопада в 1-шій 
годині пополудні в домі Горожан 
847 N. Franklin St. Проситься всіх 
членів прийти на збори, бо с ба
гато справ до полагодження. — Н. 
Курко, предс, І. Потучко, рек. се
кретар, М. Паранич, фін. секретар. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. — Ссстр. Рож. 
Пр. Богородиці, від. 36, повідомляє. 
своїх члениць, що місячні збори 
відбудуться а неділю 12. листопа
д а в церковній залі о год. 5-тій по
полудні. Проситься члениць ЯВИ-
тнея на означений час. Є валені 
справи до вирішення, бо буде ви
бір кандидатів иа уряд на 1951 рік. 
Члениці, що довгують, повинні при
йти на збори, та вирівняти свої 
вкладки. — Е. Геруля, предс, Н. 
Грицак, кас , М. Ходак, секр. 

ВЖЕ в и й ш о в З ДРУКУ 
КАЛЕНДАРЕЦЬ 
„ Л И С~а" 

НА 1951 РІК 
;Цен Календарець — це ма-; 
]|лин а л ь м а н а х , необхід-! 
!; ний для кожного українця.; 
|! На 64 сторінках поміщено; 
j| найпотрібніші інформації, іс-: 
1;торнчні відомості та багато! 

цікавого матеріалу для 
кожнього. 

Ціна Календарнка всього: 
!; 20 центів, з пересилкою 25; 
| і центів. 
|! Пять Календарців за $1.00 
j | разом з поштовою оплатою.; 
; | Жадайте у всіх Книгарнях: 

та в Продавців „Лиса". 
Замовляти: 

,.Т Н Е І О X" 
P.O. Box 394 Cooper Sta., 

New York 3, N. Y. 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ РЕКОРДИ 
^ ^ ^ ^ >і^Вк. Злх'їдіть або пишіть по українські і другі рекор-

Ш^^П Я \ л " Ннснлж:мо рекорди по цілому питі. Пишіть 
ШИ&Іш ая 1 |:" :"і:''-'"'"г 

> Й Р ч Е / FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W. Chicago Avenue (Opt. "U") Chicago 22, III. U.S.A. 

MOHECCEH, ПА. — Повідомля
ємо членів Bp. св. an. Петра і Пав
ла, від. 338, що місячні збори від
будуться в неділю, дня 12. листо
пада в год. 1:30 пополудні в укра
їнській клюбовій залі на 2-гій ву
лиці 213 Скумекер аве. Проситься 
членів прийти 1 заплатити свої мі
сячні вкладки. — М. Силах, предс, 
И. Кудлик, кас , М. Куць, секр. 

РОЧЕСТЕР, Н. П. Місячні 
збори Тов. Запорозька Січ, від 367, 
У. Н. Союзу, відбудуться у неділю 
12. листопада о год. 1,30 пополудні 
у церковній залі. Увага! на цих 
зборах буде вибиратися кандидати 
на уряд на рік 1951. — Якщо Ваші 
серця с у Тов. у Союзі й за добро 
українських людей, то Ви певно 
будете на зборах і виберете якнай
кращий уряд. — М. Горохтсй, пре-
дсідник, М. Мельник, кас , В. По
пович, секр. 

право українського народу на віль
не життя. — II. Палка, рек. секр. 

БРНДЖПОРТ, КОЇШ. Тов. 
Українська Січ, від. 59, ПОВІДОМЛЯЄ 
всіх своїх членів і члениць, що МІ
СЯЧНІ збори товариства відбудуть-j 
ся в суботу, дня 11. листопада ц. р. 
в У. Н. Домі, під ч. 517 Hallctt St. 
Bridgeport Сопи, точно в год. 7.301 
ввечорі. Взншіг.ться все членство j 
прнйтн на час на ці збори. — М. і 
Галькевнч, секр. 

Дня 31-го жовтня, 1950, року, 
по довгій недузі, помер 

ПОСИФ ТИРАНСЬКИЙ, 
член від. 247 УНСоюзу в 68 ро
ці життя. До Союзу вступив в 
1918 р. Походив зі села Губнчів, 
пов. Добромиль, Зах. Україна. 

Похорон відбувся 4. листопада 
1950 року з укр. прав, церкви 
сп. :ш. Петра і Павла в Wilm
ington, Del., на цвинтар. Лишив 
в смутку три гний і три дочки. 

В. И. П. 
М. Мш:р, секр. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, НА. —• Топ. „Лю
бов", від, 45. повідомляє, своїх чле
нів, що звичайні збори відбудуть
ся в неділю 12-го Ц. м. Тому, що в 
важні справи до полагодження, 
просимо всіх членів явитися. Чле
ни, що довгують за вкладки, повин
ні внрівнати свій довг, бо інакше 
будуть суспендовані. T. Малнк, 
предс, Л. Гарасим, кас , М. ІО. Се-
ннк, секр. 

НЮАРК, Н. ДЖ. — Місячні збо
ри Тов. їм. Михайла Грушевського, 
від. 219, відбудуться в суботу, 11. 
листопада, в Годині 7:30 ввечері, в 
укр. прав. залі. 075 Савт 19. вул. 
Просимо прийти і заплатити свою 
вкладку. — ҐЛ Дорошенко, предс; 
А. Варан, к а с ; А. Мудровський, 
секр. 

ПАЛ.ЧЕРТОН. ПА. — Звичайні 
місячні збори Бр. св. о. Ннколая, 
від. 369 відбудуться в неділю 12. 
листопада в год. 4. пополудні в 
церковній залі. Проситься всіх чле
нів прибути на збори на означе
ний час і заплатити свої вкладки. 
Прнгадусться теж довгу'очнм чле
нам, щоби до кінця цього місяця 
внрівналн свої залеглостн. — М. 
Куба, секр. 

МК КЕКСІІОРТ, ПА. Відділ 
132 повідомляс своїх членів, що мі
сячні збори відбудуться п неділю, 
12-го листопада п церковній залі 
зараз по Службі Божій. Всі члени 
повинні обов'язково бути на цих 
зборах, бо с. важні справи до пола
годження. — Д. Смерека, секр. 

Дня 28 жовтня 1950 року по
мер 

МИХАЙЛО ДАНЬКІВ, 
довголітній член від. 317 УНСо
юзу в Сиракюз, Н. И. 

Покійний походив зі села Я-
гепнця Сільна, пов. Дрогобич, 
Зах. Україна. Прожив 55 років. 
Полишив в смутку дружину Ю-
лію, сина Стефаиа, три дочки: 
Гонку, Голену і Мальку. Був щи
рим українцем 1 активним чле
ном Топ. 1 УНСоюзу. Був теж 
секретарем відділу впродовж в 
років. При масовій участі членів 
Тов. іу ряду, родини і приятелів, 
похоронено Покійного з дому 
жалоби до укр. гр.-кат. церкви 
св. Иоаиа Хрестителя, а відтак 
на цвинтар св. И. Хрестителя в 
Сиракюз, Н. И. 

В. П. П. 
А. Андрусншкн, секр. 

ЩО Є НАЛРОДАЖ 
В СУРМІ! 

Платівки (Рекорди) Сет ч. , 
10, видання Сурми, 14 ре
кордів за $10.00 

Театральні творн (100 різ
них штук, вартости 40 до
ларів за 10.00 

Ролькн до піяна, 50 різних 10.00 
Святочна пачка (мід, кутя, . 

мак, горіхи, гриби, кален
дар стінний і калеидаркк 

Черв. Калини) 5.00 
Саратоґа чистий мід, 5 о>т. 

з пересилкою 2.00 
Канва чч. 4, 5, 6 або 7.Ярд 1.50 
Панама (біла) ярд 2.50 
Нитки, ДМЦ ч. 16, 10 цт. 

Моліне, моток 5 
Українські газети з різних 

сторін світа, 12 за 1.00 
Ліра, збірник пісень (36-1) 

з нотами і взірцями 2.50 
201 Пісень, Альбом пісень, 

з нотами до співу і піяна 2.50 
ДІточі театральні штуки, 25 

різних 3.00 
ДІточі книжки до читання, 

10 різних 2.00 
Стінні Кал єн дарі, 100 за _ . 18.00 
Картки иа Різдв. Свята 100 

за 3.50 
Картки на Різдв. Свята, 

гарніші, 100 за 7.00 
Словник Аяг.-Укр., Подвез-

ка, 50,000 сліп 4.75 
Словник Укр.-Анг., Лева 1 

Вербяного 3.00 
Словник чужих слів, Кузелі 2.00 
Підручник Англ. Мови, 

Проф. Луцького 2.50 
Підручник Англ. Мови, 

Крата 1.50 
Перші Кроки Англ. Мови, 

Фесенка 1.00 
Граматика Укр. Мови по 

укр. і англійськи, Шклян-
ки 1.50 
Замовлення посилайте найкра

ще разом з грішми на адресу: 
S U R M A 

BOOK 4 MUSIC CO. 
И E. 7th St, New York 3, N.Y. 

MIAMI, FLORIDA 
МАСМО КІМНАТИ ДО ВИНАИМУ. 

Місячно або тижнево. 
Пишіть або їдьте просто до: 

Mr. & Mrs.' M/SZPAK 
257 *N. Е. 17th TERRACE 

MIAMI 32, FLORIDA. 
Phone «2-2692. 

ДЛЯ КРАШОГО ЗАВТРА 
КУПУЙТЕ БОН ДИ 11ЕРЕМОГИ 

ЖОВЧОВИЙ МІХУР 
ТЕРПЛЯЧІ НА ПЕЧІНКУ 

НАЙДУТЬ ПРИПИНЕННЯ ТЕР
ПІНЬ, ВИКЛИКАНИХ НЕДОСТА

ЧЕЮ ЗДОРОВОЇ ЖОВЧІ 
Радутейся ви, що терпите. 

Терплячі иа жовчевнй міхур з 
тісі причини, що їм иедостас здо
рової жовчі, можуть доглянути в 
оповістці про чудовий препарат, я-
кий діс з замітяим успіхом. Хто 
терпить від пригноблюючих спаз
мів, шлункових і жовчевнх мук, що 
походять з недостачі жовчі, розпо
відають тепер про 'замітні висліди 
після вжиття ЬЦеї 'медицини, зва
ної ГАЛЮСШ, яка мас дивну си
лу для підрнмки допливу здоро
вої жовчі. Продасться з запорукою 
повного звороту 'грошей. 

За спеціяльним' порозумінням чн-
. тачі цеї газстц ' можуть дістати 
IGALLUSIN по зниженій ціні. Тільки 
вишліть про це повідомлення до 
SUMLAR СО„ Dent А-329, при 2700 
CHURCH AVE^ BROOKLYN 26, N.Y., 
а дістанете дві тридолярові пачки 
тільки за $5, значить за знижкою 
$1 иа правильній ціні. Не посилай
те грошей. Заплати го поштареві прн 
дорученні. 

Імя -—. 
Адреса 
Місцевість Li Стейт 

КЛІВЛЕНД, О. — Місячні збори 
Бр. св. Петра і Павла від. 102 від
будуться в неділю, 12. листопада 
зараз по другій Ся. Божій в цер
ковній залі, "2280 W. 7th. - М. О-
лекенк, предс, М. Бусько, кас, М. 
Бобсчко, секр. 

ПЛАТІВНИ-РЕКОРДИ Славної Капелі Банду
ристів ім. Т. Шевченка 

під мистецьким проводом Гр. Кнтаетого с до продажу: 
12 найкращих пісень записаних на 5 платівках 12" в найбільшій 
американській студії RCA Victor. Художнс оформлення альбома ві
домого мистця Едварда Козака. 
Ціна альбома з 5 платівками с $10.00, включаючи таксу, асекурацію 
і пересилку. 
Подумайте за найкращий подарунок для цілої родини на Різдво 
тепер і вишліть Postal Note на $10.00 на адресу: 
BANDURA CHORUS, 1020 Maccabees Bldg., Detroit 2, Mich. 

Дістанете платівкн-рекорди без затримки зворотною почтою. 
Мешканці Дітройту замовляйте по телефону TYIcr 4-5606. 

УКРАЇНСЬКІ КУПЦІ НА ] 
НАРОДНІ ЦІЛІ 

:J КОМУНІКАТ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ КУПЦІВ і ; 
і ПРОМИСЛОВЦІВ У ФИЛАДЕЛФП \\ 
В Отснм подасмо до відома Українського Громадянства, що гру- ^ 
JN па українських купців, членів нашого товариства, розуміючи по- >J 
^ треби українського культурногромадського життя та свідома обо- S 
5 вязків українського купця супроти громади, рішила добровільно s v 

|ч оподаткувати свої підприємства у висоті '/,'> ВІД ЗАГАЛЬНОГО ij 
й ОБОРОТУ НА УКРАЇНСЬКІ ЗАГАЛЬНІ Ц І Л І . Зложена сума і П J 
\ призначення буде подавана до загального відома кожного місяця ^ 
J\ через пресу. \ 
є Це рішення обовязус нижче вичислені підприємства з днем \̂ 
*ч 1-го листопада 1950 року. і> 
S В звязку з цим будуть припинені персональні товарові звороти \ 
** (так звані премії) у тих підприємствах, в яких вони дотепер обо- в 
*\ вузувалн. » >£ 
»* 1) СКЛАД МЕБЛІВ — М. Головатий 329 West (jirnrd Ave. \ 
>і 2) СПОЖИВЧА КРАМНИЦЯ І МОЛОЧАРНЯ — Новаківгька- б 
*\ Цеико ("Mary's Grocery") 832 "N. Marshall*St. 8 
ч* S) ПККАРНЯ GOLDEN LOAF — Козачин — fi|5 N. 3rd Street. > 
\ 4) „ОДЕСА" — (споживчі товари, городина, овочі) — Старух-
v v Дейчаківський-Войчук — 997 N. Marshall St. 
\* 5) „ТРИ ДРУЗІ" — (споживча крамниця) — Аннюк-П. В. Ткач 
^ — 821 N. Marshall St. 
>ч 6) „ТОРГІВЛЯ" — (крамниця споживчих, молочних і мясарськнх 
ft товарів) — Atnona І С-ка — S00 N. Marshall St. * 
ft 7) УКРАЇНСЬКА ПРАЛЬНЯ — Лукавська _ ;)8rt N 7th Strict. 
g 8) „БРОДИ" — (Споживчий Базар) — Ковлльчук-Сохор- Батан-
\ чук — 251 South St. 
А 9) „ЛУНА" — (споживча крамниця) — О. Бадуляк — 4430 
^ Germantown Ave. 
X 10) П Р О Д А Ж Г О Р Я Ч И Х К О В Б А С О К І Содово ї В о д и 
Sj с е в и ч - - 8 7 2 N. Marshall St. 
^ 1 1 ) ЦЕРКОВНЕ І КАНДЕЛАРІПНЕ ПРИЛАДДЯ -
v̂ кий-Рогач С-ка — 714 Poplar St. 

•> 12) „БАЗАР" (виробничо-торговельиа коопгративл) — 822-823 N. 
ft Franklin St., ^ 

Lytwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
>• < 

Обслуга Ш,кра і Чесна 
Our Servicci Arc -Avoiloblc Anywhere 

in NcV Jersey 

801 SPRINGFIfLD AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY 

ESwx- 5-5555 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕЕННК 

заряджуе погребами по 
ціні так низькій як 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

$150 

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

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

Telephone: GRamercy 7-7661 

- p . Лука- | 

Богачрвсь- ч* 

1'lft It Управа Союзу Українських Купців і Промисловців заклнкас 
інші українські підприємства прилучитися до ціг.ї акції. 

ЗА УПРАВУ: 
Антоияк Іван, секретар. Д-р Старух Богдан, голова. 

] | ^ » W » » W » » » * » * » » » » * » * * * # * * « » » * * » * » » W W * * * * » * / * W » W » » » » » W » J / * W » J * A ) • ' fjfS+'^+S+'SSt&J^A&f&fi^^^^^*'*^*'**^ з 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ НОГРЕБНИК 

Занимасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
TeL ORchard 42568 

ТАРЗАН, ч. 2468. Боротьба за перевагу 

DETECTING CRIMP'S SLY 
ATTEMPT TO GET HIS GUN 
BIG LOUIE SEIZED HIS 

L . WRIST. 

В Центрі Укр. Колонії в Шо Иорку. Коло школи св. Юрія. 

В. Е. Гюгач< пгькпй 

Е 
VEB-0K О. К л ю ф і 

208 Е. 6th St., N.Y.C. Tel. OR. 3-2484 

> — — e e e e < 

Коли Великий; Луї відкрив \ 
підступну спробу Крімпа, щоб І 
дістати пистолю, він вхопив 
його за руку. 4 


