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ПЛАТНЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 
ПРИСТОСОВАНА ДО ЖИТ

ТЄВИХ к о ш т 
ТРИ JPQKH Н Е БУДЕ ЗАЛІЗНИЧИХ СТРАЙКІВ 

Вашингтон, 21 грудня. — 3 Білого Дому проголошено, 
що між залізничний підприємцями і чотирма юніями — „брат
ствами" — залізничників заключено договір, що не буде зал із-
ничих страйків упродовж трьох років, а платня службовиків 

і робітників буде пристосована ВІДСТАВЛЯЮТЬ АДВОКА
ТІВ ЗА НЕПРИСТОЙНУ 

ПОВКДІІШУ В СУДІ 
Ню Иорк. — Федеральний 

суддя присвятив шість годин 
на вислухання аргументів ад
вокатського товариства, яке 
зажадало від суду відставити 
двох адвокатів за непристойну 
поведінку в суді підчас роз
прави проти одинадцяти про
відних комуністів і позбавити 
їх права вести адвокатську 
канцелярію. Оба адвокати, Ге-
рі Сечер і Абрагам Дж. Ізер-
ман, звісні із напастей на суд
дю Гаролда Медіну, який про
водив ро.ищші. Адвокати при
знали, що .робили зле, одначе 
заперечили, наче б вони роби
ли це на підставі змовн, як їм 
закинув суддя Медіна. Суд ще 
не дав відповідн на прохання 
адвокатської палати. 
ДОПИТИ НАД ШНГУНАМИ-

НАУКОВЦЯШЇ 
Вашингтон. — Комісія неа-

мериканськнх діянь палати 
репрезентантів почала наново 
допити в справі „Науковця X", 
якому присуджують шпигун
ство а к т о в о ї тайни. Досі пере
слухано трьох свідків. Ними 
були: д-р ,Давнд Токіне, інс
труктор університету в Коло
радо і давніший професор уні
верситету Кайіф6*)9їя Л Вевк-

датка на сіеятову інспекторку 
прилюдного, навчання в Калі
форнії; Кенет -Мен, син декана 
університету Каліфорнія, яко
го давніше згадувано як чле
на комуністичної партії. Ніхто 
з комісії не хотів подати нія
ких вістей, про що ті свідки ма
ли свідчили. „Науковець X" 
маєбути проф. Джозеф Вайн-
берґ, з університету Вискан-
зин, який видобув дати для со-
вєтських щпйгів, коли працю
вав в Берилі. 

до життєвих коштів. Договір 
має бути одобрений усіми під
приємцями і загальним голо
суванням в юніях, які нарахо
вують 300,000 членів. Підвипі
ку платні по 23 ц. на годину 
дістануть 120,000 робітників у 
варстатах від 1 жовтня 1950, а 
варстатах 1 січня 1951 року 
дістануть ще підвишку по два 
центи.- Робітники, що пра
цюють на шляхах дістануть 
підвишку по п'ять центів на 
годину теж від 1 жовтня, а 
вдруге тільки від 1 січня. їх 
число виносить 180,000. Під
приємці кажуть, що це буде 
коштувати $130,000,000 річно. 

Спір за наладнаний платень 
тривав 22 місяці. Після частин
ного страйку, викликаного без
посередньо перед проголошен
ням виїмкового положення, у-
рядові посередники працювали 
день і ніч над заключенням 
умови і довели до успіху. Но-
вістю в новім контракті є за
ведення движимої скалі пла
тень. Платні ростуть, коли ро
стуть життєві кошти. Очевид
но, що мають теж і маліти від
повідно до коштів. 

МОЖУТЬ ЗАБОРОНИТИ КО-
і МУНІСТИЧНІ ГАЗЕТИ В 

Ню Иорк. -*- Видавництво 
комуністичного щ о д е н н н к а 
,,Дейлі Воркер" звернулося до 
Верховного Суду, щоб він за
боронив Товариству Продажі 
Газет з метрополитальної о-
круги Ню Норку ухвалити ре
золюцію, щоб виключити про
дажу комуністичних газет у 
прилюдних кіосках і лавках. 
Суддя каже, що такої заборо
ни не може видати, бо резолю
ція ще не ухвалена ані ніхто 
її не виконує. 

СЕНАТ УХВАЛИВ 20 БІЛЮНІВ НА 
НОВУ ЗБРОЮ 

Вашингтон. — Сенат без 
проволоки ухвалив законопро
ект на виаснгнування додат
кової суми увисоті $20,099,666,-
938 на оборонні ціли і передав 
проект до розгляду палаті ре
презентантів, де уже ухвалено 
цей бил, одначе признано я-
ких два біліоии менше. Сенат 
ухвалив вищі фонди тому, що 
підприємці виробу літаків за
явили, що досі ухвалені фон
ди на продукцію літаків є не-
вистачальні, якщо їх кількість 

мас бути збільшена п'ять раз 
ніж це було досі. Таке збіль
шення заповів президент Тру-
ман у своїй промові в п'ятни
цю минулого ТИЖНЯ. ЦІЛИЙ во
єнний бюджет на теперішній 
скарбовий рік, який кінчиться 
в червні наступного року, до
сягне висоти понад 42 біліоии 
долярів. Команда повітряних 
сил вже проголосила відкрит
тя тринадцяти нових повітря
них баз для воєнних потреб. 

ПЛЯЙУЮТЬ СТЕЛЮ НА ЦІНИ 
М'ЯСА 

Вашингтон. — Урядові чинники студіюють наложення 
стелі на ціни м'яса, олію і старого заліззя, одначе контроля 
мала б бути заведена добровільно. Про це повідомив конгре
сових провідників економічний стабілізатор, Алан Валентайн, 

коли складав свідоцтво перед 
спільною конгресовою комісі
єю оборонної продукції. Він 
виявив, що його бюро перево
дить енергійні студії над заве
денням контролі цін, одначе не 
може передбачити, коли буде 
введена повна контроля. Намір 
завести негайно стелю на м'я
со оприлюднено саме тоді, ко
ли найбільше автомобілеве під
приємство, Дженерал Моторе, 
заявило, що годиться на завер
нений цін на авта до стану, я-
кий був 1 грудня. Виявлено 
теж, що ідуть студії над стабі 

В А М Е Р И Ц І 
• Радієве підприємство Колумбія 

Вродкестіяг Систем зажадало від 
своїх 2.500 загірвідачів і інших пра
цівників підписання заяви льояль-
ностп для Америки. Давніше між 
ними було доволі комуністів для 
баламучення , слухачів. 

# 200-тясячннй Ініґрант зі ски-
тальщини приїхав кораблем Джене-
рел С. Д. Сторджіс в середу до ню-
яорської пристані на підставі зако
ну з 1948 року. Ним с 37-рІчна жін
ка, пані Зікаада Супе, яка походить 
з Латвії. їй зладили святочне прий
няття міські й .федеральні урядовці. 

ф На Різдвяні свята поїде през. 
Трумая до свого рідного дому в 

лав* 
РІЗДВЯНІ СВЯТА В НЮ НОРКУ. 

крім безлічі Інших характеристич

них лпичаТа, ллмітяі ще ft тим, що 

тут рік-ріпші на площі Ракефелер 

С'ентер (між 50 І 3! стрітами та між 

5 і G іч:і'їніми) пнггавлястьея спра-

д! найбільшу ялинку в гніті. Дере-1 

по на цю ялинку гпропяіджуотьея, 

звичайно, а далеких країн. В цьому 

році його спроваджено з Норвегії, 

як подарунок під иорвежгького ко

роля. Ції ялиики-пслнкан висока 85 

стіп І освітлена 7,500 електричними 

лямпочкамн, а над нею ще удеко-

роп.їло ,нгбо" 500 синіми електрич

ними лампочками. Все ралом, на тлі 

так же ярко освітленого хмародеру 

Риксфслсра та загальної святочної 

обстановки, робить яелнчньо-не.ча-

б.утне враження. 

*ж* 

На шляху до суверенносте і озброєння 
Німеччини 

АЛІЯНТИ ПОЧАЛИ З НІМЦЯМИ ПЕРЕГОВОРИ В СПРАВІ НІМЕЦЬКОЇ УЧАСТИ 
.. В ЗАХІДНІ^ ОБОРОЮ 

Бонн, Німеччина, 22. грудня. — Вчора відбулася в Петерсбергу в Кеніґсвінтер історична 
конференція між аліянтською Радою Високих Комісарів і канцлером Західно-Німецької Фе
деративної Республіки, д-ром Конрадом Аденау^ром, яку вважається „першим кроком на 
шляху до закінчення окупації Західної Німеччини, приверненням їй всіх суверенних прав, а 
деякими тільки гарантіями, та* 
до її озброення і включення в 
іввтнгіи ЩЇ ліплПт 

ВОРОГ аягдє ПІДКРІП-
ЛШНЯ ДО НОВОГО НА

СТУПУ В КОРЕЇ 
Токіо, 22. грудня. — Тоді, як вчора приходило тільки до 

малих місцевих сутичок на поодиноких секторах корейського 
фронту, аліянтське командування стверджує, що червоні стя
гають на всі ділянки фронту нові масові підкріпленая, з оче
видною метою нового масового », — 

готовісу^Конференція тривала 
п'ять годин і у її висліді ріше
но: 1. Започаткувати розмови 
в справі нової політичної бази 
для стосунків між Західними 
Аліянтамн і Західною Німеч
чиною, якою заступлено б до
теперішній окупаційний ста
тут в Німеччині та практично 
закінчено б майже рею конт
ролю політичного і господар
ського життя Західної Німеч
чини; 2. Створити окремий ко
мітет, який провірив би „роз
міри і способи" західно-німе
цького вкладу в загальну за
хідно - європейську оборонну 
підготовку. Хоча кінцеве вирі
шення цих справ може потри
вати ще цілі місяці, проте з 
аліянтського і німецького бо
ків стверджується, що „ріша-
льний крок" в цьому напрям
ку вже зроблений. Військовий 
комітет мас. бути встановлений 
„по можності якнайшвидше". 
В ньому д-р Теодор Блянк, ке
рівник відділу безпеки західно
німецького міністерства внут-
трішніх справ репрезентувати
ме Німеччину, тоді як генера
ли Джордж ҐТ. Гейс, Г. В. Вон-
сборо-Джовнс і Жан Жавеналь 
заступатимуть Злучені Держа
ви, Британію і Францію. Захід
ні аліянтн, заповідаючи при
знання Західній Німеччині вже 
„майже суверенних" прав в 
усіх ділянках, застерегли собі 
деякі гарантії, зокрема, що Ні
меччина не торгуватиме зі Схо-

Вашинттон, 21 грудня. — 
Після повороту с е к р е т а р я 
стейту Діна Ачесона з конфе
ренції міністрів країн з Атлан-
тійського Пакту в Брюссель, 
він склав звіт президентові 
Труманові з оелгів на згаданій 
конференції. Після того прези
дент заявив, що назначення 
ген. Двайта Д. Анзенгавера 
верховним командантом пійськ 
вільних європейських країн 
дало інспірацію цим країнам 
до боротьби проти комунізму і 
до готовости збройною силою 
спинити агресію Росії. Опри
люднення частішого звіту ма
ло иа ціли заперечити погля
ди колишнього ггре З Я дента 

ний світ не хотів воювати про
ти комунізму. При цій нагоді 
президент поклав ще раз на
тиск на те, що околиця Пів
нічного Атлантику необхідна 
для оборони Америки і тому 
треба дати допомогу країнам, 
які заключили Північно Ат-
лантійський »Пакт. Президент 
заявив теж, що він повнотою, 
погоджується на погляди Аче
сона і тому його підтримує. 

Над промовою кол. прези
дента Гувера, виголошеною в 
середу, іде завзята дискусія 
між прихильниками його пе
редбачувань і прихильниками 
теперішньої адміністрації Тру-
мана. Обі сторони висловлю
ють погляди на справи, за-

наступу. Положення на фрон 
ті, зокрема на східному, де ма
лі аліянтські сили обороняють 
бази навколо порту Гунґнам 
проти кількакратно переважа
ючого ворога, помітно напру
жене. Американці вчора виса
дили в повітря останній міст 
через ріку Сонґчов, що лучив 
Гунґнам з евакуованим аліян
тами аеродромом Ионпо. Про
теї це немає більшого безпо
середнього стратегічного зна
чення, бо ріка замерзла і во
рог може ЇЇ перейти, включно 
з легкими машинами, по леді. 
Не зважаючи на тільки обме
жену активність на самому 
фронті, аліянтська фльота без-
упину засипає вогнем важкої 
артилерії ворожі позиції, не 
даючи ворогові можности скон
центруватися до нової атаки. 
Вчора вперше використано в 
цій акції ракетові стрільна. —' 
Теж на західному фронті,' що 
тепер з малими відхиленнями 
переходить приблизно по лінії 
старого кордону на 38-мій па
ралелі, приходило тільки до 
обмежених дій, переважно пе-
ристрілки між розвідчими від
ділами. З головної квартири 
ген. Мек Артура повідомлено, 
що ворог концентрує маси но
вих підкріплень переважно на 
центральному^ фронті на пра

крити Восьмої Армії ге 

гард в наступі на Півд. Ко-, 
рею. Загальну силу тих військ 
— переорганізованих в Ман-
джурії, — оцінюється на 150 до 
200 тисяч. * 

5£5 &ШОІ ГЄН. 

Герберта Гувера, наче б Захід- торкнені Гувером. 

.АМЕРИКАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ" 
ДОБАЧУЄ ЕВРОПА У ВИСТУПІ 

ГУВЕРА 
Лондон, 22. грудня. — Ан

глійська і загально європейсь
ка публична опінія прийняла з 
великим занепокоєнням остан
ній виступ колишнього прези
дента Злучених Держав, Гер
берта Гувера, під час якого він 
рекомендував відтягнути аме
риканські сили з Европи і А-
зії та розбудувати саму оборон
ну потугу-Амернкп в „Гібраль-

дом стратегічними сирівцями тар християнської цивіліза-
та що не входитиме в дискусію ції. Англійська преса добачус 
з Польщею або Совстамн на і в цьому не так нові иропози-
тему східно-німецьких терито- ції американського ізоляціо-
рій від лінії Одри-Нісн, прнлу-1 нізму, як радше виявлення ,.а-

ляще „бідних європейців" не
правильно інтерпретованого 
власного спасіння ради. Вис
туп Гувера прийнято з тим бі
льшою тривогою, що він на
ступив безпосередньо після ре
спубліканського виступу проти 
державного секретаря Ачесона 
приблизно на такому ж тлі. — 
Проте, англійська опінія пере
конана, що американський у-
ряд не піде по тій лінії та що ця 
концепція творитиме тільки а-
зиль для втечі тих американ
ців, які житимуть там жит
тям втікачів від дійсносте. З 

чених тепер до Польщі або до | мернканського націоналізму", | такими і подібними міркуван 
Совстського Союзу. ню тотов залишити напрнзво-

місцевосі індепенденс. у стейті Ми-' лізацісю робітничих платень в 
зурі. Звідти врголоенть ВІН привіт-; автомобілевім промислі для ці
ну промову _до нації напередодні > mrQ м і л ь н о н а робітників і ЩО 
" І ^ е п а р т Ї Ї ^ о в а крамниця, пе- ця справа може бути наладна-
реповяена святочним крамом, зго- на кожної хвилини. Директор 
ріла в місцевості Сомерсет, у стен- Бюра Оборонної Мобілізації, 
ті Кентокі. Шкода виносить ?І.ООО. Цд^лс g В д л с о н , з а я в и в , ЩО 

• Щоб завевпетатяся перед при- країна може продукувати 50-
падковим наваленням Різдвяного 1 0 0 ВІДСОТКІВ ВОЄННОГО м а т е р і -
деревця, радять встромити доліш- j™, більше ніж це було за ча-
ню частину пня в холодну воду- . ' „ n n n T t v яттонпів на П е п л 
Тоді деревце не сохне і сосонка не С І В н а п а д у я п о н ц і в на п е р л 
горить. Г а р б о р . 

ЩЕ В СПРАВІ СВЯТОЧНИХ 
ПОБАЖАНЬ 

З огляду на помітне заінте-
ресування нашого загалу про
голошенням святочних поба
жань для своїх рідних і зна
йомих та прияелів в збільше
ному різдвяному числі „Сво
боди", Адміністрація щоден

нями прийняла заяву Гувера 
теж французька, еспанська та 
інша західно-європейська пуб
ліка. 

не знають або куди звичайна 
пошта не доходять. Найбіль
ший з усіх українських газет 
поза залізною заслоною ти
раж ..Свободи" та розсилка її 
в усі закутннн світу, промов
ляють за цим тим більше. Ці
ни за поміщення таких поба-

ника рішила продовжити ре-,жань встановлено дуже низь-
чинець надсилання цих поба- J кі, бо від двох долярів вгору, 
жань до кінця цього року, от-1 залежно від величини, 
же до 1-го січня 1951. Треба! 
сподіватися, що широкі кола 
читачів ,.Свободи" радо скори
стаюсь з цеї нагоди, щоб ви
словити на сторінках газети 
свої побажання та дати знати 
про себе теж тим своїм рідним 

ІНТЕНЗИВНА ОБОРОННА 
ПІДГОТОВКА В АНГЛГ< 
Лондон, 22. грудня. — Рів

ночасно зі загостренням між
народної кризи та зв'язаним з 
нею проголошенням виїмково
го положення в Злучених Дер
жавах, Британія й собі не за
лишилася позаду та робить ін-
тензішну підготовку до оборо
ни. Крім цілого ряду інших 
конкретних заходів, лейбури-
стсьішй уряд доручив окремій 
господарській і військовій гру
пі спеціялістів розробити новий 

нагород" визначним І Ш Н р о К И й п л я н оборОННОЇ ПІД-
„ідложн„ пт,п.! готовий, базуючи його не на 

спробу, зглядно підготовку до 
такої самої акції, як на почат
ку комуно-китайської офензн-
ви. Аліянтський сектор цього 
фронту обставлений головно 
південно • корейськими війсь
ками. Аліянтська авіяція про
довжувала свої оживлені дії, 
виконуючи нищівні налети на 
ворожі воєнні об'єкти та бом
бардуючи і обстрілюючи вели
кі валки ворожих військ, що 
підходять на фронт. Стверджу
ється приявність на фронті з 
кожним днем збільшуваних 
сил перебудованої і доповненої 
комуно-корейської армії, що 
їх, правдоподібно, задумуєть
ся з тактично-політичних мір
кувань використати як аван-

ПІВДЕ1ШО - К О Р Е Й С Ь К И Й 
УРЯД ДОГОВОРИВСЯ З КО
МІСІЄЮ О. Н. ЩОДО ЗЛО

ЧИНЦІВ 
Сеул, Корея, 22 грудня. — 

Комісія Об'сднаних Націй для 
об'єднання і відбудови Кореї 
проголосила сьогодні своє до-
говорення з урядом президен
та Синґмана Рі щодо поведін
ки і покарання інтернованих 
коляборантів та воєнних зло
чинців. На інтервенцію Комі
сії, уряд погодився припинити 
дотеперішні масові розстріли 
засуджених за воєнні злочини 
червоних та застосувати до 
інтернованих далеко лагідніші 
міри покарання. РозстрілІовати 
меться тільки у випадку гріз
них саботажів і подібних зло
чинів проти оборони країни, 
але не виконуватиметься цих 
екзекуцій м а с о в о , як досі, 
тільки поодиноко. Окремі міри 
лагідносте будуть достосовані 
до засуджених жінок і юнаків. 
Всі дотеперішні засудженні на 
кару до 10 років ув'язнення 
включно/ будуть звільнені 
Скріплено теж респектування 
п ш и ї і і ні nitiinnnjftp#Уіі,агііТіттиігиіигГгп 
mm 
О 1HU 

шлт до інших, засуджених на біль
ші кари. Договорений входить 
в силу зі яавріпгаім днем. 

ГЕРОЇЗМ Н Е І Е Р СЬКОГО 
ВІДДІЛУ НА ФРОНТІ 

В КОРЕЇ 
Корея, 22 грудня. — В обо

роні аліянтської бази в Гунґ
нам в північно-східній Кореї 
ь( лавився в останніх днях сво
їм героїзмом зокрема один від
діл американської піхоти, зло- -
жений зі самих негрів та з не-
іерським командангом на чо
пі. Вважається, що героїзм 
цього відділу на одній з Діля
нок фронту*в Гунґнам вряту-
ВЯР цю базу від ворожого про
лому минулого вівтірка. 

ВОРОЖІ ВТРАТИ В НОРЕЇ ДЕСЯТЬ 
РАЗІВ БІЛЬШІ 

Токіо, 22 грудня. — Голов
на кватяра ген. МекАртура по
відомила сьогодні перший раз 
о ф і ц і я л ь но про аліянтські 
втрати на корейському фронті 
від 27-го листопада, коли то 
комуно-кнтайські війська в 
масі перейшли манджурський 
кордон та почали свою „явну 
і ноторичну агресію" проти 
сил Об'єднаних Націй, кілька-
кратно переважаючи їх чи
сельно. Раніше того роду дані 
подавалися тільки з Вашинг
тону. Згідно з цим повідом
ленням, американські втрати 
вбитими, раненими, полонени

ми і пропавшими без вісті ви
носять 11,964, а втрати інших 
аліянтів 1,011, отже разом 
12,975. В це не включені втра
ти південних корейців, на 
фронті яких наступив пролом. 
Втрати ворога в тому самому 
часі виносять поверх 130,000 
вояків, отл<е в десятеро біль
ше, ніж втрати аліянтів, хоча 
ці були у відступі і боролися 
проти сильно, переважаючих 
сил ворога. Ці ворожі втрати, 
по всяких правдоподібностях, 
і заставили комуністів припи
нити дальший наступ, підтяга-

і ючи на фронт нові підкріп-
! леиня. * 

• Совстськнй Союл п цьогорічно
му святкуванні 71-тих доодня дик
татора Сталіна підступив від ..тра
диції" признавання з цеі нагоди — 
„Сталінських 
большевнкам. 

• Перський max підлпжнп прп 
значене на 27-го грудня саоо вінчай 

і знайомим, ад|)ес яких вони ня, бо захворіла його наречена. 
можливостях, але на потребах 
країни 

ЧЕРВОНИЙ КИТАЙ ІГНОРУЄ КО
МІСІЮ О.Н. В СПРАВІ ПЕРЕМИР'Я 

Лейк Соксес, 22 грудня. Уряд комуністичного Китаю зіг
норував досі вже два звернення зложеної з трьох осіб Комісії 
Об'єднаних Націй, якій Генеральна Асамблея доручила „про-
вірити можливості для перемир'я в Кореї". Комісія тепер ще 
раз звернулася до того уряду,* • 
домагаючись відповіді на свої 
послання. Якщоб ця відповідь 
не наспіла, комісія заповідає, 
що вона тоді припинила б свої 
дальшігзаходн в тій справі. З 
огляду на закінчення сесії Ге
неральної Асамблеї, комісія 
мас здати повний звіт зі сво
їх заходів Політичному Комі
тетові Асамбеї, що збереться в 

'тій цілі правдоподібно в дні 
'2-го січня наступного року. В 
колах О. Н. вже не висловлю-

іетьсл багато надій та опти-
Імізму щодо можливостей у-
'спіху комісії. 

В С В І Т І 
• Наказ про „Ідейне І чисельне" 

скріплення комуністичних п'ятих 
колон в демократичних країнах ви
дав створений і керований Совс
тамн Комінформ. 

• „Якою й иа нас напав Совст
ськнй Союз або його комінформів-
ські сателіти, ми тоді не самі буде
мо оборонятися" твердив пред
ставник югославської армії в прн-
явності маршала Тіта під час свят
кувань .Дня Армії". 

• Сгипет висловив бажання при
ступити до організованого Туреччи
ною І Грещсю Сері-дземно-морсь-
кого оборонного спіо:іу. але під у-
мовою. що Британія иідклнче спою 
залогу зі зони Сувау, 
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ДВАЙТ Д АЙЗЕНГАВЕР 
У НОВІЙ РОЛІ 
„Геркулесівським завданням" назнвас Генсон В. Болдвин 

ту ролю, яку призначено тепер генералові Двайт Айзенгаве-
рові як головнокомандуючому оборонними збройними силами 
12 країн, що включені в Північно-Атлантійськнй Пакт. 

Так воно на ділі й с, бо с головнокомандуючий, а нема 
збройних сил, якими він мав би командувати. Тому можна б 
навіть дивуватись, що генерал такої світової слави як Айзен-
гавер, який вже ввійшов в історію і займає тепер дуже визнач
не становище президента Колумбійського Університету, міг 
прийняти призначення, яке його вже ніяк не може вивищити, 
але зате легко може спричинити упадок його престіжу. 

Болдвин дас на це дуже влучну і правдиву відповідь: — 
Айзенгавер вояк, що привик до послуху і такої поведінки, якої 
вимагає інтерес його країни. До того виявлясться, що навіть 
не було іншого виходу. В Північно-Атлантійській Раді навіть 
ніхто не застановлявся над іншим кандидатом. Отже генерал 
Д. Айзенгавер став, зовсім природно — одиноким кандидатом. 
Правда, воно виглядає дуже гарно, коли людина втішається 
аж так великим загальним довір'ям, і то не тільки у своєї на
ції, але й в багатьох інших. Зате не таке воно радісне, як ду
мати про відповідальність, про це „геркулесівське завдання", 
яке треба виконати. Нема ж армії й нема зброї, а є тільки наро
ди , які залякані комуністичною пропагандою і минулим воєн
ним нещастям хотіли б спокою і мирної згоди з Совєтами, на що 
є слабі вигляди. В таких обставинах доведеться Анзенгаверові 
спершу підняти духа західно-європейських народів, закн за
береться де власного діла. Це добре розуміла Північно-Атлан-

• И Т И М І І И , Г " Г , Г 

ПРОБЛЕМА СВЯТ 

з минулої війни, зможе додати зневіреним народам нової віри 
в перемогу теж і над Сталіном, якщо б війна з ним показалась 
неминучою. 

Теж на американському домашньому фронті назначення 
президентом Труманом ген. Айзенгавера головнокомандуючим 
оборонних збройних сил західного світу матиме чимале зна
чення. Треба ж пам'ятати, що республіканці ввесь час раху
вались з такою евентуальністю, що Айзенгавер буде їхнім най
ближчим кандидатом на президента держави. Вже з цього 
видно, як добре вони відносяться до ген. Айзенгавера та як 
високо його цінять не тільки як військового знавця, але теж 
і як політика. А ген. Айзенгавер матиме тепер багато до діла 
з різними країнами, себто зо закордонною політикою, якщо 
захоче збудувати цю армію, командантом якої його обрано. В 
дальшій консеквенції це означає, що тепер президент Труман 
не матиме такої опозиції з республіканського боку, яка досі 
була, головно у відношенні до особи секретаря стейту, Діна 
Ачесона. 

Немає сумніву, що ген. Айзенгавер вив'яжеться з свого 
завдання і збудує величезну армію. Але це забере приблизно 
два роки. Теж не треба забувати, що ця армія не є для війни, 
себто для нападу, а тільки для оборони. Вкінці ще одно: — 
демократичні потуги надіються, що особа ген. Айзенгавера як 
головнокомандуючого збройними силами, які він зорганізує, 
заставить Совети до переговорів, вислідом яких було б зрівно
важення сил у світі. Чи до цього прийде, це вже друга справа. 
Ми тільки хочемо зазначити, що таке думання серед демокра
тій існує. Бо про мир чи війну рішатиме таки Москва. 

До всіх святочних проблем, 
що їх мають всі люди, у нас, 
американських українців, до-
лучується ще одна, так сказа
ти б, проблема подвійних свят. 
Вся Америка обходить Різдво 
за новим стилем. Це свято ви
знане формально, в цей день 
закриті підприємства, за виїм
ком тих, що для публичного 
добра мусять працювати, і все 
життя є під знаком свят. Напе
редодні їх продаються ялинки, 
американці в и д а ю т ь сотні 
мільйонів долярів на освячені 
звичаєм подарунки, коротко 
— цілу країну охоплює той 
святочний настрій, що часто 
каже нам забути турботи буд
ня та пригадує, що людина 
живе не тільки на те, щоби не 
розгинати спини від праці, але 
зазнати радости відпочинку і 
хвалити Бога за всі благодаті. 

Немає людини, яка не під
далася б такому загальному 
святочному настрою, хай тіль
ки зовнішньому. Годі прохо
дити ярко освітленими вули
цями, з ялинками, гучномов
цями, що передають різдвяні 
пісні, з відповідно влаштова
ними виставами і т. п., щоб 
не попасти в той власне різд
вяний настрій. Вільний день 
від праці, святкування сусідів, 
міртові віночки на всіх две
рях, засвічені в хатах ялинки 
— наша несвяточна в таких 
обставинах поведінка була б 
щонайменше дивним днеонан-
том та обиджала б почування 
країни і народу, серед якого 
живемо. 

З другого боку — ми доро
жимо нашими національними 
і церковними традиціями. Во
ни, наділі, вдержують нас при 
житті як громадську групу, 
вони є тим наймщнішим лан-
цюхом, що в'яжуть нас з на
родом, з якого походимо. За
недбати ці традиції і відступи

ти від них, було б рівнозначне 
зі самозапереченням. 

Який же вихід з такого по
ложення і яка розв'язка тої 
аж ніяк не легковажної проб
леми, що тепер виступить з 
ще більшою силою, з огляду 
на велику кількість новопри
булих? 

Розв'язку цього дало в де
якій мірі вже само життя. Во
на проста: наша „стара" гро
мада обходить властиво одні 
свята і другі. Не інакше дове
деться і новоприбулим. До 
респектування загально-аме-
риканськнх Різдвяних свят за
ставлять їх раніше або пізніше 
ті самі причини і обставини, 
до яких належить не тільки 
довкілля, але часто і внутріш
ні потреби. Згадати б для при
кладу, тільки новоприбулі ро
дини, що мають дітей в школі, 
що мають знайомих американ
ців і т. п. Дитині важко бу
ло б зробити таку прикрість, 
щоб вона між товаришами в 
клясі не могла похвалитися 
своїм ,,Санта Клосом", розпо
відями про ялинку і т. п., як 
теж ніхто з дорослих не зре-
ванжусться американцеві — 
скажімо — карточкою зі свя
точними і новорічними поба
жаннями після Нового Року. 
Таких потреб і причин мож
на б наводити багато. 

Натомість на „наші Свята" 
ми духово злучимося з усім 
українським народом та про
славлятимемо н о в о народже
ного Бога згідно з нашими 
традиціями в наших святинях. 
Тоді теж не повинно забракну
ти в наших хатах традиційної 
куті і традиційних колядок, 
традиційної гостинности та 
взасмопрощення. Родини по
винні цю нагоду використати 
зокрема. А всі ми обходитиме-

| мо це. свято ще прекрасною і 
, благородною традицією — ко-
} лядами по хатах на народні 
цілі, так, як це досі бувало. 

бо аж в Кореї Росія потерпіла 
невдачу. Ці російські методи 
схарактеризував Гофман як 
програму попередньої дезорга
нізації країни, яку вона при
значує на завоювання, закн 
ще зробить вирішний крок. 
Це тесаме, що сіяти зневіру в 
перемогу гарматними стріла
ми та бомбами. Росія перево
дить таке ,,змягчення" сабота
жем, поголосками, неправдою. 
Усе це С підготовок) до власти
вого нападу. 

Такий плян Росії досі вда
вався і був би вдався в Кореї, 
якщо б не вмішалися у війну 
Об'єднані Нації. Це застано
вило їхню „ошуканську гро
мадянську війну", а Росія та її 
комунізм „втратили обличчя", 
отже скомпромітувалися. Са
ме тому, на, думку Гофмана, 
Росія спонукала червоний Ки
тай до акції. Сталін заризику-
вав третьою світовою війною, 
хоч, як каже Гофман, він не 
хотів аж так далеко загнатись. 

Четвертою вимогою здобут
тя миру це допомога Европі 
для розширення продукції й 
відбудови військової сили. Це, 
каже Гофман, коштуватиме 
Америку великі гроші. Одначе 
ці біліони, які Америка ви
дасть на оборонне зброення, 
не принесуть бажаного успіху, 
якщо ми не постараємося зв'я
зати вільну Европу з нами. 

До тих чотирьох „мирових 
точок" Гофман додав ще за
гальні завваги: 

Ми втратили мир після Ци
вільної Війни і після першої 
світової війни тільки тому, що 
не хотіли його здобути. По 
другій світовій війні ми вже 
докладали всіх старань для 
миру, але так поступали, на
че б вірили, що цілий світ теж 
хоче миру. Одначе Росія не хо
тіла миру впродовж 20 років. 
П ціллю був підбій світу. 

Гофман твердить, що Росія 
мас 70 дивізій на 

ГОФМАН ПРО МИР 
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Віктор Дмитрович глянув 
на мене, опустив очі, але сха
менувся і почав говорити, як 
він прийшов до переконання 
утворити к о н т рреволюційну 
організацію, як почав вербу
вати до неї людей, в тому чис
лі і мене. Збори членів органі
зації відбувалися переважно 
в тій установі, яку він очолю
вав та на прнватніх мешкан
нях — в готелях Харкова, Ки
єва, Одеси, — що організація 
була досить численна і готу
валась до відкриття дій. 

Я слухав, каменів, хвилю
вався. Повертаюсь до ..ром
бів", кладу руки на стіл й 
кричу: 

— Брехня, все брехня! 
— Не хвилюйтесь, заспо

койтесь, Олексо Миколасвнчу, 
закуріть, — і розкриває пере-
ді мною коробку з цигарками. 
Механічно беру цигарку, ..ром

би" підносять запальничку, 
закурюю і повторюю: „Брех
ня, брехня!" 

А Дмитро Вікторович все го
ворить і говорить... 

Почуваю себе кепсько, го
лова крутиться, руки опуска
ються, цигарка падас. 

— Значить, Дмитро Вікто
ровичу так було? — питають 
„ромби". 

— Так було, — підтверджує 
Дмитро Вікторович. 

— Так було, — повторюю я 
несвідомо. 

Машинка шалено стукає, 
згодом „ромби" просяі. Дмит
ра Вікторовича розписатись 
під протоколом. 

Я сиджу і повторюю: ,,Так". 
Слідчий підносить мою руку, 
кладе ручку і просить підпи
сати. 

Підношу руку, беру перо і... 
підписуюсь. 

, .Американці стоять перед 
дійсною можливістю тривало
го миру", твердить Пол Гоф
ман, ЯІШЙ дощнааабййвкзаай" 
W n дорадником йрезиден-
та Трумана й директором Коо
перації Економічної Адмініст
рації, а від 1 січня обійме ста
новище президента Фундації 
Форда. Він недавно виголосив 
промову в Бонд Клоб в Лос 
Анджелес, у Каліфорнії, і са
ме там виявив свій погляд на 
можливість постійного миру. 

На думку Гофмана для осяг
нення миру треба мати на ува
зі чотири моменти. 

Поперед усього треба втрима
тись в ІСореї, тобто принаймні 
не виходити з неї добровільно. 
„Обєднані Нації проголосили 
своє слово в цій справі і по
робили відповідні кроки, а це 
само вже зобовязує їх до по-
слідовности. Це причина, чо
му ми не можемо забратися з 
Кореї" — пояснював Гофман. 
„Можна пережити Донкірк, 
але не можна пережити Мюн
хену. Не можна йти на ком
проміс зі злими силами", каже 
він далі. 

Та хоч він вірить у цю заса
ду, то це не значить, що так 
мусить статися. Він передба
чує можливість, що війська 
Об'єднаних Націй і Америки 
б,удуть мусіти під ударом пе-

— Дякую, Олексо Микола
свнчу, так би давно зробили, 
— кажуть „три ромби". 

Це тобі наука. Не кури -чу* 
жих цигарок. 

Спепкорпус. В безсиллі па
даю на постіль. Скільки спав, 
не знаю. Товариші говорили, 
що півтори доби не було чути 
мене в камері. 

В камері мав нового спів
мешканця, студента політехні
ки. Мій любий Павлик ходив 
за мною, як за малою дити
ною. Мав зв'язок з волею, раз 
на місяць дружина привозила 
йому передачу. Я перейшов 
майже на його утримання. 
Знесилений, з розпухлими но
гами я більш лежав в ліжку, 
ніж ходив. 

Павлик розказав мені про 
всі новини в спецкорпусі. З 
його інформації"! видно було, 
що наша група вся „розкая
лась" за виключенням декіль
кох чоловік, які вносили за
гальний дисонанс в справу зі
знань. Але видно слідчих це 
вже не турбувало. Більшість 
„розкаялась". Нам дали спо
кій. 

Підготовка до прнцесу і виїзд. 
Пройшов деякий час і нас 

знову почали возити до слід-

реважаючвх сил залишити 
, Корею. Одначе він не вважає 
це компрометацією, ні для О 
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якщо б нас виперли з Кореї, 
ми можемо відійти з честю" — 
твердить Гофман. 

Цю промову виголосив 
Гофман саме в часі, коли ввесь 
світ вижидав проклямації пре
зидента Трумана. Тоді він мав 
ще вільну руку в аргументації, 
спираючись тільки на свій ве
ликий досвід, набутий підчас 
адміністрації Пляну Маршала 
для економічної відбудови 
Европи. Прецінь сам Плян 
Маршала мав на цілі забезпе
чити міф в Европі, а з цим і в 
решті світу. Тому Гофман му
сів мати на увазі теж і основи 
миру, які він з'ясував так: 

V першу чергу треба працю
вати для миру з такою самою 
відвагою, винахідчивістю і по
святою, яких звичайно амери
канці вживають, щоб перемог
ти ворога в часі війни. 

Друга передумова: переко
нати світ, що ціллю нашої бо
ротьби й праці не є панування 
над світом, а тільки утрива-
лення миру. 

Третє завдання: добре пізна
ти роешський спосіб посту
пування за ввесь час від по-
кінчення другої світової війни 
аж до вибуху війни в Кореї, 

чнх ГПУ. Спокій в спецкорпу
сі був порушений, але він не 
був такий неприємний, як 
попередні допити. Як вияви
лось з інформацій тих, що 
вернулись від слідчих, справа 
була ось в чім. 

Слідство як наше, так і по 
всій Україні в цій справі було 
закінчене і ГПУ готувалось 
до показового процесу над 
нами. 

З цією метою по закінченні 
слідства почались „репетиції". 
Сенс „репетицій" полягав в 
тому, що в Харкові мав відбу
тись наш судовий процес, а 
щоб він був не тільки харків
ський, а всеукраїнський, то 
необхідно було забезпечити 
„представництво" колосальної 
контрреволюційної організа
ції, розпорошеної по всій Ук
раїні. Отже і для нашого гу-
берніяльного міста на „проце
сі теж було забезпечено міс
це. 

Викликав і мене слідчий на 
цю репетицію. Все минуле ві
дійшло ,у вічність. Слідчий не 
слідчий, а чарівна фея. 

— Знаєте, Олексо Мнкола-
євичу, незабаром у вашій спра
ві буде суд. Отже, ми хотіли б, 
щоб ви були на процесі. Як 
ви на це дивитесь ? Звичайно 

ЧИЯіВИНЯ? : 

(В справі Національного датку). , 

Обсервуючи за сплатою На
ціонального Датку, його по
вільна сплата кожний раз ви
сувала у мене питання: в чому 
полягає така кволість? І кож
ний раз на це питання я давав 
собі різні відповіді, врешті чо
го вивів основну причину, яка 
на мш посляд є правдивою. 
Корінь зла щодо неуспіху 
сплати Національного Датку 
полягає в нашій традиційній 
недбайливості, яка виробилась 
у нас завдяки довшого часу 
нашого перебування бездер
жавним народом, поневоленим 
іншими народами, які нас всі
ляко визискували, і нам тяжко 
було платити податки, а тому 
завжди сплату відтягали доти, 
доки до нас не прийде збір-
щик. 

Ми новоприбулі іміґрантн, 
все згубили, що мали вдома, 
на рідних землях, але на сьо-
годняшній день, діставшись до 
Злучених Держав, майже кож
ний із нас працюючих мас 
повну можливість сплатити 
Національний Даток в сумі у-
становленій УКК. Це святий 
обов'язок кожного українця, 
хто рахує себе за нього. Але 
та традиційна наша недбай
ливість стала на перешкоді. 
Люди, котрі працюють в УК 
Комітеті зі всією своєю віддан 

шов майже всіх .свідомих ук-
раїнців-патріотів. в Ново - Уль-
мівського табору,, котрі і далі, 
в ЗДК, працюють - активно в 
новоствореннх ними різних у-
країнськнх організаціях. Пов
стало питання: чи це загальне 
явище? . 

Так! Провіривши особи, об
рані на чолові міоця створених 
тут новими імігрантами орга
нізацій, а теж -списки Націо
нального Датку, "я переконав
ся, як багато з них Be запла
тило досі Національного Дат
ку. Тут, де я живу,, такого не
ма. Гюстонськнй клюб не злег
коважив завданням УКК і ак
тивізував сплату податку так, 
що українська громада в Гюс* 
тоні виконала сплату сумарно 
на 100%. Говорю сумарно, бо 
трьох людей не сплатило і с 
ма податку, яка належала в; 
них вступити, перекрита спла
тою іншими. Одначе ще рік 
не закінчений. Щойно кінець 
року покаже, кого треба вва
жати за . справжнього україн
ця. Але щераз хочу пригадати, 
що вся відповідальність за не
успіх в надходженні Націо
нального Датку'Падає в першу 
чергу на політичну еміграцію, 
на новоприбулих свідомих ук
раїнців, зокрема- ” на тих, що 
працюють в новоствореннх у 
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ністю до української справи, країнськнх організаціях на те-
серед яких, напевно, більшість рені ЗДА. Вони 'ж 'повинні бу 
старих іміґрантів, цю пере
шкоду не передбачили, а ново
прибулі іміґрантн не підсказа-
ли і самі на місцях не спричи
нились до усунення цієї пере
шкоди. Адже, за повільність і, 
навіть, не успіх сплати Націо
нального Датку треба скласти 
вику таки на нас, новоприбу
лих українців, а в першу чер-

ко-кордонах ! гу на свідомих патріотів, 
західної Европи. На питання,'трі не з'активізували сплати 
чому вона п не з а й м а є , датку на місцях. Хто ж добре 
дас Гофма.ч таку відповідь: 
Америка стоїть вище щодо 
атомової зброї; Росія переко
нана, що Америка буде фа
тально послаблена боротьбою 
з комуністичними затіями; в 
нутрі Росії населення настро
єне до влади опозиційно. 

„Якщо б російські провідни
ки намагались стравити Захід
ну Европу, тоді вони втратять 
свою владу. Невдовілля і на-
ЙружїШЙГв РбЙПг !Г сателіт 
ських країнах с надзвичайно 
сильні. Якщо б їхні армії піш
ли поза кордони своїх- країн, 
тоді ці напруження почнуть 
виявлятись" — міркує Гоф
ман. 

знає наші негативні сторони, 
як у минулому часі, так і на 
сьогоднішній день, як не ми. 
новоприбулі іміґрантн! Сором 
тим з нас новоприбулих свідо
мих українців, які злегкова
жили таку важливу справу, 
якою є Національний даток. 
Дуже прикро, що навіть серед 
свідомих патріотів теж існус 
недбайливість щодо сплати 
НаціонаЛ&вЬго Датку. Щодо 
цього' явища не приходить'ся 
помилятись, коли переглянути 
вже оголошені в часбйясі „Сво
бода" списки сплативших по
даток від ч. 1 до ч. 7. Мене схо
пив жах, коли після перегля
ду згаданих списків, я не знай-

До характеристики американців 
Не так то легко визнатись у співацьку карієру, в такий 

в д а ч і американця. Б а г а т о ї спосіб, як це' зробив президент 
письменників пробувало ії роз- Труман. Він же ж у листі з 
пізнати і змалювати, але ледве фірмою Білого Дому зганьбив 
чи кому це вдалося на сто від- останніми словами музичного. ДУ свідоцтвом, що людина, яка 
сотків. А як йдеться про нас, критика та ще погрожувався,' се*?е називає українцем чи ук-

ти добрим прикладом для дру
гих. ' 

Хочу ще торкнутись збірок 
на національний "фонд, які пе
реводились під час* імпрез, збо
рів і т. ін. Ці збірки у великій 
мірі зіпсували сплату Націо
нального Датк^- як такого, бо 
збірки переводились в формі 
пожертв. Можна використову
вати такі прилюдні зборища, 
але в першу чергу для сплати 
Національного .Датку тими, 
хто зобов'язаний -Платити, а 
щойно в другу чергу для по
жертв. Перед запровадженням 
збірки кожний раз треба обо
в'язково з'ясувати, яка суть 
Національного Датку, а саме: 
що таке Національний Даток, 
хто його зобов'язаний сплати
ти, в якій сумі, для якої мети 
і яка різниця між * ним і по
жертвою. Національний Даток 
Це'.пддо.-.а^.^жу ( ятшУіШШНШ 
друга. Ці пбіря¥гя не відрізня
лись і в результанті не один із 
жертводавців, котрі складали 
З, 2, 1 дол., і навіть дрібними 
грішми, рахує, UXQ цим вико
нав Національний Даток. 

Мій заклик: до Всіх тих, хто 
ще не сплатив' Національного 
Датку — спла+иТИ в повній, 
яка належить з нього, сумі до 
кінця року; до тих, хто спла
тив частину —j доплатити! 
Після сплати буде видана ви-
казка УКК, а ця виказка на 
сплачену суму Національного 
Датку є одночасно свого ро

то можемо хіба сказати, що ми 
залюбки подаємо час від часу 
деякі випадки, які вказують 
на тнпічні черти американсь
кого обивателя. Тому хочемо і 
тим разом звернути увагу на 
дещо такого з останніх днів, 
про що широко писала амери
канська преса та що кидає де
яке світло на американські' 
вдачу. А її тепер всюди студі
юють! 

Мабуть в Европі не можна 

що розгаратас йому при пер 
шій зустрічі носа, а все це за 
те, що він немилосердно скри-
тикував Спів його дочки Мар-
гаретн на концерті, на якому 
разом з ним був присутнім бри-
тійський премієр Атлі. Як зна
ємо, цей музичний критик ча
сопису „Вашингтон Повст". 
Пол Гюм, не погнівався за те 
на призидента та ще заявив, 
що йому навіть не можна бра
ти цього за зле, коли зважить-

навіть подумати, щоб црези- j ся, скільки турбот тепер у ньо-
дент держави став в обороні го та як потрясені в нього нер-
свосї дочки, яка хоче робити і ви хочби тільки останніми по-

ще все не пропало. Від вашої 
поведінки залежить ваше май
бутнє, а воно не так страшне 
як ви собі його уявляєте. Зви
чайно, вам прнидеться рік — 
два відбути заслання. Вам за
рахуємо те, що ви перебували 
у нас, дамо відповідну характе
ристику і все буде гаразд. І я 
певен, що ви ще будете повно
цінним громадянином СССР. 
— Тепер ваша доля в ваших 
руках. 

Слідчий закінчив і пильно 
дивиться мені в вічі. 

Приблизно такі самі пропо
зиції були зроблені моїм това
ришам, які раніш мене були 
викликані слщчим на „репети
цію", отже це для мене не бу
ло новиною і я вирішив дета
лізувати справу далі. 

— Для чого ж цей процес, 
адже ж ми всі признались в 
своїх гріхах, вам все відоме, 
організацію розгромлено? 

І я вже підганяв слідчого, 
зауважуючи йому, що це тіль
ки затягує справу. 

—О, цей процес дуже важ
ливий і матиме велике зна
чення, про його заговорить 
весь світ. Процес цей буде на
ука для пролетаріяту всього 
світу. Такими процесами ми 
підготовляємо шлях до вое-

• :вітньої революції, допомагае-
ло пролетаріатові розпізнати, 
\е його вороги, а де друзі, щоб 
лід час революції він знав, хто 
5уде стояти йому на пере
шкоді. 

Не знаю, як ще довго прова
дилася б ця лекція про допо 
логу всесвітньому пролетарія-
гові нашою справою, але ско
риставшись моментом, коли 
слідчий замовк на хвилину, я, 
Юсилаючись на хворість, від
мовився взяти участь в май-
Зутньому процесі і в майбут-
«й допомозі всесвітньому про
летаріатові. 

— Як хочете, справа ваша, 
ч бажав вам тільки добра і 
цим керувався, пропонуючи 
вам взяти участь в процесі, — 
закінчив слідчий. 

— Ні, дякую, — відповів я 
слідчому. 

Мене відвезли до спецкор-
агусу, до мого милого Павлнка. 
Приходила вже друга весна, а 
ми все сиділи в спецкорпусі. З 
загальної в'язниці відходили 
транспорт „куркульські" на 
Архангельськ, Котлас, Кара
ганду, Нарим та інші місця 
„необ'ятной родіни". 

Замість вибувших прибува
ли нові „вороги народу", а їх 
було до 5,000 в нашійВ'язнвці. 

раїнкою, сповнила свій патрі
отичний обов'язок. 

Обсерватор. 

літичними подіями. Знов доч
ка президента, яііу Гюм так 
гостро скрнтикувВв, признала 
критикові рацію' і ^аявила, що 
він мав повне ігрово так напи
сати. К о н с є р в а'т ивний Ню 
Йорк Тайме, розповівши про 
глибокі батьківські почування 
президента до одиначки, якою 
він дуже гбрдиться, дораджує 
тільки секретарям у Білому 
Домі, що знають темперамент 
президента Трумана, щоб на 
будуче припильнували, щоб 
того роду листи'таки не попа
дали на пошту. А коли йдеть
ся про самого президента, то 
він на другий де'йь' по тім ін
циденті просто іаявив, що як 
„Президент" має нераз клопіт 
з другою частиною своєї істо
ти, тою звичайною, людською 
і кволою, яка час від часу від-
зиваєтсья. Сказав він це на ра-
діовій стації, а ті, що біля ньо
го стояли, приняли це гура-
ганними оплесками, цілком 
так, як це зробили не так дав
но американські ветерани, я-
кнх він глибоко вразив і зараз 
потім сам прийшов до них, 
щоб це направити. В амери
канців навіть такі речі збли
жують людей, роблять їх 
більш людяними.. 

Цікавим є теж випадок з 
Анною М. Розенберґ, мадярсь
кою емігранткою з жидівсько
го роду, яку президент Труман 
назначив помічницею секрета
ря оборони. Як знаємо, проти 
неї піднято навіть такі закиди, 
що вона належала до „кому
ністичного фронту", а голов
ним обвинником* був Б. Ф. 
Фрідмен, який сам назвав се
бе „екскомунікованим жидом". 
Справа ця набрала широкого 

(Зфіінчення н*и.етор. 3-тій). 
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ДР. КВРЛ РЕМНЕР 
, Дня 14. грудня ц.т). стику

вав президент австрійської реє* 
публіки др. К. Реннер 80-ті ро
ковини своїх народив. Цей день 
перемінився у величаве свято 
в усій республіці, а головно у 
Відні 'Такою великою -*опу-
лярністю тішиться др. К. Рен
нер. Та він і для нас, україн
ців добре відомий і заслуже
ний. Як політичний письмен
ник і як посол до старого ав
стрійського парламенту за ча
сів Габсбургів він нераз палко 
виступав в обороні українсько
го народу і його прав проти га
лицько - польської шляхти. 
Тимто слід нам присвятити цій 
людині бодай •коротку замітку. 

Др. Реннер..вийшов із бідної 
селянської сім'ї.- Його батьки, 
Матіяс і Марія, жили в злид
нях у німецькому полуднево-
моравському селі Унтер - Тан-
новітц, де Карль 14. грудня 
1870 прийшов на світ. 

Господарське становище 
батька, який торгував вішом, 
так погіршилося, що він мусів 
продати частину свого ґрунту 
й хати. Маленький Карль був 
добрим учнем, а що батьки бу
ли бідні й віддали його до гім
назії в Нікольсбурґу далі вчи
тися, то він мусів ходити до 
неї з села дві години пішки, 
там і назад. 

Коли хлопцеві було 13 років, 
віддали його . батьки до дому 
бідних. Він був талановиїим 
учнем. Особлцво цікавився мо
вами й літературою та вчасно 
почав писати. 

Після іспиту, зрілостн пішов 
до Відня, де записався на уні
верситет і слухав викладів про 
народне господарство. Вдалося 
йому дістати місце при бібліо
теці парламенту. Його зами
лування до СОЦІАЛЬНИХ тем на
близило його до соціял-демо-

кратичної партії та її провід
ника, д-ра Віктора Адлера. В 
1907 кандидував він із вибор
чого округа Нойкірхен до ві
денського парламенту і був з 
цього часу аж до його розв'я
зання в 1934 р. послом. 

Вже з кінцем 90-ти років м. 
ст. почав писати про націо
нальне питання. З-під його пе
ра вийшли цікаві статті, бро
шури та об'еииста одна кни
га про це питання, яке підпа
лювало просто основи такої 
держави національностей, я-
кою була Австрія Габсбургів. 
Реннер палко виступав в обо
роні федерації національностей 
в Австрії. Як би він був знай
шов послух, хто знає, чи Ав
стрія не вдержалась би, про 
крайній мірі на довший час. 

По катастрофі першої світо
вої війни став др. Реннер дер
жавним канцлером першої ав
стрійської республіки. Він сто
яв у проводі австрійської де
легації при мирових перегово
рах у Сен - Джемен. 1930 року 
вибрано його президентом ав
стрійської національної ради. 
За часів „наці" довелося йому 
бути на провінції, в Ґлоґніц, 
де працював пером. 

Після відбудови австрійської 
держави в 1945 році він стає 
знову політичним діячем. Ще 
в квітні 1945 року творить він 
лровізоричний державний у-
рад Австрії, яку зайняли чо
тири осадні потуги. 25 листо
пада 1945 переведено знову 
вибори до австрійського пар
ламенту. Др. Реннер складає 
свій уряд провізоричного дер
жавного канцлера в руки прав-
ного парламенту, який одного
лосно вибирає Його відтак го
ловою держави. 

В. П-ко 

ЧЕСТЕР, ПА. 
нам'яти ген. 

Т. Чупринки 

Мільйон на звіринний шпиталь 
Старий Брнсько може без

турботно спочивати в домі роз
ваги для звірят, збодуваному 
при 92-гій вулиці в Ню Иорку. 
Так потішають", жителів світо
вого міста директори Товарис
тва' для Припинення Жор
стокості над. Звірятами з наго
ди отворенна нового шпиталю. 

бом, якого .кошти виносять 
$1,000,000. , 

Там тепер1, находиться 126 
пацієнтів: псів, котів, голубів 
і канарків. Попередній приту
лок для звірят, приміщений 
прн Евеню А .і- 24 вул. перебра
ла Адміністрація Американсь
ких Ветеранів на шпиталь для 
окалічілих вояків, отже для 
звірят треба було будувати но
вин, вигідні рий-захист. Він мас 
три поверхи, стоїть над морсь
кою притокою JCT Ривер і на
лежить до наимодертших до
мів цього роду, 

У притулку.с місце для 450 
звірят. Є це пцїиталь для про-
вірки звірят привезених з міс
та, якщо вони не мають влас
ника, або присланих туди 
міською радою здоров'а дла 
ствердження, чи часом котре з 
них не має якої небезпечної не
дуги. Є там теж бюро дла ви
даваний дозволів на втриман
ий звірат приватними особами, 
а при тім і адміністрацій това
риства. 

Пацієнтам вільно буде пере
ходити з одного поверха на 
другий, без небезпеки дла сво
го життя або небезпеки каліц
тва. Вони — пацієнти — мо
жуть починати лізти вгору вже 
з самої гостнщшці, в якій їх 
прийняли. Очевидно, що схо
ди дла них' побудовані так, 
щоб вони не Напружували не-
бе при ступа£н|", або сходженні. 

Приватсі вла,сники звірат —і 
звичайно псір та котів —- при

водять своїх любимців до бю-
ра, де для звірят уставлені від-
поведні переділки. Це умож
ливлює спокій для звірят і для 
людей, бо звірята себе не ба
чать і не ворогують. Коли ве
теринарі переводять прозірну 
їх недомагань, вони спокійні
ші ніж люди, бо поводяться 
Природно "і не пе 
своїх недуг чи каліцтв непо
трібним криком, тобто м'яв-
канням чи скавулінням. Як 
людей, так теж і звірят треба 
наперед приготовити до опе
рації знечулеяням їх частини 
тіла. Харчі приготовляють для 
них в кухні, де с теж холоділь-
:ія. Купальня має ванни, а над 
ними відповідні гумові вужі з 
водою. 
: Для виздоровників є загоро
джені з усіх боків площі, де 
вони можуть бавитися, скака
ти і качатися досхочу. Узимі є 
там парове огрівання при до
помозі рур, щоб топити сніг і 
дати нагоду проводити на сві
жому повітрі в сухому місці. 

Найновіше уладження — 
це вентилятори для прочищу-
вання місця. Є теж електричні 
прилади для допроваджуван
ня йону, щоб очистити повітря 
від сопуху і заразків. 

Як у шпиталях для людей, 
так і в новому притулку для 
звірят, публіка може їх відві
дувати. Час на те призначений 
в суботу, від 3 до 6 пополудні. 
Адреса 441 Іст 92 вул. Ню 
Йорк. Директор виховання 
звірят: Варрен В. МекСпадден. 

По всіх великих скупченнях 
українців в Америці відбули-
зя величаві маніфестації, при
свячені Поляглому Командан-
тові УПА та його хоробрим во
їнам. Скрізь українці протес 
тують проти московсько-черво
ної окупації України! Протес
тують проти масового винищу
вання .українського народу в 
CCGP. Протестують проти чер
воної агресії в Кореї і всюда у 
світі. До цього многотисячно-
го голосу долучили свій го
лос й українці в Честер. 

Заходами Відділу УККА 
при Злучених українських ор
ганізаціях в Честер, українсь
ке громадянство урочисто вша
нувало славну -пам'ять ген. Т. 
Чупринки-Шухевича в неділю, 
дня 10 грудня ц. р. о год. 7-мій 
веч. у виповненій залі Народ
ного Дому при Ворд вул. Свя
точною Академією, яку від
крив палким словом п. Василь 
Гарасим, відзначуючи вчинки-
діла> геройську боротьбу сл. п. 
гей. Чупринки, за яку то весь 
український . нарід з вданою 
низько клонить голови у по
шані найвизначнішому героєві 
нашого часу. Дальше у про
грамі п-а М. Пастернак ніжно-
милнм голосом відспівала „Ой, 
що ж бо то за ворон", п. Петро 
Броднч зі зворушенням відде-
клямував вірш місцевого ав
тора „На вічну пам'ать гене
рала". Відновлений міш. хор 
під дир. п. І. Чавса гарно від
співав Стеценка ,;Вкраїно ма

ти" та.Леоятовича „Козака не
суть". Першу частину програ
ми закінчив довшою промовою 
про життєвий шлях боротьби 
бл. п. ген. Чупринки п. їв. По-
ритко з Филаделфії. 

Піснею Людкевича „Ой вид
но село" міш хор розпочав 
д р у г у частину програми. 
Дальше маленька дівчинка 
Мирослава Б родич зі зрозумін
ням та -відчуттям декламувала 
вірш „Благослови нас, Тарас". 
Увертюру М. Лисенка на пінні 

». .п?водяться (Закінчення зі стор.- 2-гої). 
ребІЛЬШуЮТВ awMHiT іі.іі '• ri'f іГ„ ,и ми 

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

МІЛЬЙОНОВОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

c5$ttention! 
Ansonia, Derby,Shefton and Seymour, Conn.\\ 

DEAR CUSTOMER: 
May I'.remind you that I have the LARGEST STOCK of 

MEN'S WEAR for holiday gifts, such as Jarman shoes, belte, 
bill folds, shirts, ties, hats, suits and top-coats. 

I wish to continue serving you, and to thank 
much for past* patronage. 

. WITH SEASON'S GREETINGS 

you very 

Sa ms Sk ibtyle О nop 
THE QUALITY STORE FOR MEN 

SAM HAWRILAK, 'Prop. 
294 MAIN STREET, DERBY, CONN. 

' PATRONIZE THIS UKRAINIAN STORE! 

відіграла п-а M. Велин. Відтак 
п. Іван Чавс артистично реци
тував „Собор". На закінчекну 
вокально-музнчної п р о грами 
міш. хор відспівав.в супроводі 
фортепіяну п-и І. Сороки „Ой 
Морозе" (М. Лисенка). Цю 
дійсно урочисту академію за
кінчив п а т р і о тнчно-палким 
словом місцевий парох о. М. 
Федорович. Всі присутні були 
до глибини серця зворушені 
цілою програмою, що відпові
дала повазі свята. Чистий до
хід в сумі $120 переказано на 
визвольну боротьбу Українсь
кому Конгресовому Комітетові. 

АСТОРІЯ, Л. АЙ. 
Листопадове Свято 

Заходом Об'єднаного Комі
тету Українських Нац. Орга
нізацій в Асторії, відбулося 
таміке дня 12 листопада 1950 
р. Листопадове Свято. 

Після Богослужіння в намі-
ренні українського народу, о. 
'Ігумен Мих. Ваврик в това-

Кистві місцевого пароха о. 
олляра відправив Панахиду 

за поляглих борців за волю 
України і виголосив відповід
ну проповідь. Підчас Панахи
ди, при гарно устросній стрі
лецькій могилі та при жаліб
них звуках сурми повнили по
чесну службу діточки в одно
строях, молодь в * національ
них строях, укр»-амер. комба-

Лею їхньої громадської праці 
чи якої річниці родинного ха
рактеру. Приємну несподіван 
ку переживали в дні 25 листо
пада ц. р. наші заслужені гро
мадяни, знаний фейлетоніст пі 
Степан Курилів і його дружи
на. Оце з ініціативи fin.' Левку-
шів зібралися в їхньому про
сторому домі родина, приятелі 
та знайомі пп. Курилових із 
нагоди 30-ти ліття їхнього по
дружнього життя витати юві-
лятів гостиною-бенкетом. Про 
громадську працю іщ. ТСури-
лових на полі' культурно-ос 
відтнього життя, головно 'учи
телювання, провадження хо 
рів та організування і режн 
серування аматорських вистав 
в різних місцевостях Канади й 
Америки — говорило багато 
промовців, м. ін. п-ні А. Лев-
кут, п. П. Ващук, п. В. "Браг 
тусь і інші. 

П. Винничук згадав про о-
собливі заслуги п. Отепана'ЗСу-1 

рилова як знаного всім чита
чам „Свободи" і інших укра
їнських часописів, автора пре
красних фейлетонів. П. О. 
Луцький підчеркнув, що пп. 
Курилові це свідомі українські 
патріоти, добрі громадяне, при-
мірні родичі і щирі приятелі 
новоприбулих сингальців з Ев-
ропи.. П. Степан Курилів ще за 
молоду вступив у ряди Укра
їнської Галицької Армії, яка 
славно боролася за незалеж
ність України, — а пізніші усе 
життя працювали обидвос з 
дружиною для громадської 

ЇЇШШШ 

справи на терені Канади й А-
танти з прапорами і крісами та мерики. П. Курилів провадив 
Пласт з Ню Иорку, що зроби- українс ” ~ ” ” 

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ АМЕРИКАНЦІВ 

розголосу; буяй переслухання 
навіть у Сенаті. Вкінці вияви
лось, що Фрідмен — жид — ді
яв під впливом Джералда Л. 
К. Смита, відомого антисеміта. 
Але що тут важне, то це, що 
американська преса, теж і та, 
яка з партійних зглядів не хо
тіла бачити Анни Розенберґ 
на високому становищі в де
партаменті оборони, відразу 
станула по її боці й заявилась 
дуже гостро проти того роду 
боротьби проти жінки, яка 
своєю працею і своїми спосіб-
ностямя вибивалась на щораз 
вищий щабель. Таке саме ста
новище заняло дуже багато 
визначних американців, що 
належать до різних політич
них партій і є різних релігій
них переконань. 

Ще згадаємо, що домагання 
деяких республіканський се
наторів до президента Трума-
на, щоб негайно замінив тепе
рішнього секретаря стейту, Ді-
на Ачесона, другою особою, не 
дістало апробати навіть у та
ких газетах, які постійно пи
шуть про конечну потребу усу
нення Ачесона. Не пора, напи
сали вони, тепер таке видви"-
гати, коли Ачесон в Европі й 
промовляє від імені нації та 
виконує важливе завдання. 
Тепер пора усім стояти прн 
ньому і просити Бога, щоб йо
му вдалось цю місію якнай
краще сповнити. Таке стано
вище заняла теж ціла нація. 

ло на приязних велике і миле 
вражіння. 

Відтак відбулася в парафі
яльній залі Академія при не
бувалій досі в Асторії участи 
громадян. 

П. В. Врублєвський у вступ
нім слові згадав про безчис-
ленні жертви українського на
роду у визвольних змаганнях 
та віддав пошану і поклін пав
шим героям, а в тім поклін ге
ройській смерті славної пам'я-
тн генерала Тараса Чупринки-
Р. Шухевича, головного ко-
манданта УПА. На заклик 
промовця приявні повстанням 
з місць і хвилинною мовчан
кою вшанували пам'ять націо
нальних героїв. 

З черги адв. М. Шахновнч 
виголосив доповідь:. „Поклін 
поляглнм героям",', що своїм 
глибоким і чутливішу змістом 

Пані Тойдиш старанно при
готовила діточі деклямації та 
інсценізацію: „Молитви за по
ляглих". На тлі гарної декора
ції і картини св. Юра у Льво
ві та стрільців УГА, — діточ
ки, клякнувши при імпровізо
ваній, стрілецькій могилі посе
ред сцени, хором рецитували 
молитву за поляглих героїв, 
що віддали своє життя за во
лю свого народу та молили Бо
га о кращу долю і волю для 
України. 

Поміж точками програми ві
діграно з платівок стрілецькі 

патріотичні пісні. Свято за
кінчилося національним гнм-
ном. 

На святі зібрано добровіль
них пожертв на суму $97,43. з 
чого вислано (по покритті ви
датків) до УКК 20 дол., Укр. 
Кат. Місії у Стамфорді: 25 до-
лярів і до ЗУАДК'у: ЗО дол. 

Це свято побудило громадян 
Асторії до нового і активного, 
громадянського життя. 

Учасник 

українські школи н виховав 
багато молодих тут уроджених 
українців в щирому українсь
кому дусі, а це чи не найбіль
ша і найцінніша праця. Рівно
часно дав відповідну освіту 
своїм дітям, дочці і трьом си
нам, з яких два вже є ветера
нами американської армії з 
другої світової війни. 

Опісля пп. Курилові перепо-
вілн деякі спогади зі свойого 
життя та подякували щирими 
словами усім присутнім за па
м'ять і несподівану приємність. 
Під кінець ювілею-гостини п-
ні Ігнатюк візвала присутніх 
зложити добровільні датки на 
"олітичні цілі Українського 
Конгресового Комітету. Зібра
но $25 і вислано їх до Центра
лі УКК. Відспіванная ,;Многая 
Літа" ювілятам та товариськії 
ми забавами закінчився цей 

ЩО ШШ& ,ІСВОБОДА'' 50 РОШВ 
ТОМУ? 

15. грудня Ш 0 р . 

ВРАЖЕННЯ З ПОДОРОЖІ ДО РІДНОГО КРАЮ 

Редактор „Свободи", о. Степан Макар, який виїхав 
був 'на «вакації -до 'Ввропи, відвідав теж Галичину і рід
ний дім. Після повороту в Америку описав цю подорож 
по чужих країнах, згадуючи теж і про відносини в Гали
чині. Він розмовляв з деякими патріотами про спільність 
американських українців з рідним гніздом, але переко
нався, що краєві патріоти противні еміграції. Він пише: 
„Декотрі інтелігентні галичани мають дивне поняття про 
Америку, а ще дивніше про державний устрій. ї м здасть
ся, що тут живе сама днч, між яку ані не показуй носа 
без револьвера, а вже казкою з „Тисяч і одної ночі" вида
лось їм, наприклад, те, що в Америці нема податкових 
урядів, а є вибраний колектор, який ходить і Збирає По
даток і за це має якийсь процент як заплату за свій труд. 
А вже цілком забив мене один інтелігент, коли замість 
випитувати мене про народне українське життя в Амери
ці, почав випитувати: кільки коштує фунт цукру, почому 
м'ясо, чи смашна горівка й пиво і т. п. До краю приїздять 
з Америки перелети і птиці, які розказують там всілякі 
неймовірні речі... Американським щирим патріотом одно 
раджу: Як Хочете прислужитись своїм рідним братам в 
краю, збирайте центи на народні ціли, де лиш зможете. 
За ті троші будять там нарід з просоння, щоб він став ве-
литом у боротьбі за потоптані панськими ногами евої 
Права". 

20 грудня 1900 р. 

„РУСЬКО - АМЕРИКАНСЬКІ" ПАРТІЇ 

Звичайно американських русинів ділимо на три пар
тії: партію мадярсько - руську, партію російсько - право
славну і партію русько - народну, або галицьку. Певно, 
коли походження, виховання, культуру будемо брати як 
основу поділу, то на Американській Русі будемо бачити 
згадані три партії. Але всі ці різниці ще не показують на
глядно Стану справи. Ми ще не знаємо, різниць, які тво
рять поняття і почування релігійні. Придивляючися на
шим ,-,партіям" зблизька, ми завважасмо, що партія ма
дярсько - руська і російсько - православна та о. Обуш-
кевич (русофіл) згідно з своїми поняттями релігійними 
можуть стояти по однім боці, а партія русько - народня на 
другім боці. Щодо своїх понять і почувань релігійних 
першу можна назвати обрядовою, а другу релігійною. Ні
чого тут не значать різниці, які заходять між уяіятами й 
православними, ані нічого не значить факт, що партія 
-мадярсько -'руська прийшла в Америку з Угорщини, а 
партія російсько - православна з Росії, а о. Обушкевич з 

О. Л—ігіі 

ДІТРОПТ, МІШ. 
Пошановано заслуженого 

громадянина 
Українське громадянство на 

терені Америки плекає гарний 
звичай вшановувати — крім 
святкування різних національ
ний свят — також поодиноких 
громадян, чи то з нагоди юві-

ГРИЦЬ ЗАЗУЛЯ В ОБРАЗКАХ 

йк / 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
З ювілею на народні цілі 

В неділю 26 листопада ц. р. 
місцеві громадяни Антін і Ка
терина Шарон обходили 25-
літній ювілей свого подруЖ-
ного життя. На це свято зій
шлися запрошена родина і 
ближчі знайомі до дому юві-
лятів, де чекав на всіх гарно 
приготований обід, під час я-
кого відспівано „Многая Літа", 
а потім п. Петришин в ко
ротких словах зложив юві
лятам побажання, та закликав 
присутніх зложити пожертву 
на Український Конгресовий 
Комітет, та місцеву цілоденну 
школу. Зложено $31,00: на 
місцеву школу $ІО,00, а на Ук
раїнський Конгресовий Комі
тет $21,00. 

А. Шарон с одним із тих 
українців в Джерзі Ситі, що 
небагато говорять, але більше 
роблять для добра української 
справи не жалуючи ні часу, 
ані труду, ні гроша. — Ювіля-
тн походять зі села Ляшки До
лішні повіт Бібрка, Західна 
Україна. До Америки приїха
ли 1927 р. і замешкали в 
Джерзі Снті, де живуть дони-і 
ні. ' 

Пожертви зложили: А. Ц. 
Шарон $10,00, Ст. Островсь-
кий $5,00, Ф. Ґіль, І. Коцюба, 
Н. Петришин, І. Барна. І. Ста-
хевич по $2,00, А. Соколовсь-
кий, Н. Заяць, І. Жулинськкй, 
П. Мікула, В. Кіняк, І. Стоя-
кевнч по $1,00. 

Гість 

-таланти, ті ііартл”д с н а ш ЯВ1ЗД 
же близькі. Вони обрядовці. Друга партія, русько -народ 
на, розуміє справу основніше. Вона всюди старається 
прнміннти передовсім моральну мірку. Вона старається 
нарід піддвигнути з його вікової тьми, з великої неволі; 
а що релігія для цієї ціли є найбільше потрібна, то вона 
взяла собі за завдання ще й релігії вчити та народові по
казувати, що без любови, без віри й надії, без служення 
Свому ближньому, нарід в Америці не може піднестися. 

о. Павло Тимкевнч 
УК. АШСЬКА ПІСНЯ В КАРНЕҐІ ГОЛЛ 

Пані Сембрич, славно - звісна співачка, на концерті 
в Ню Иорку в Карнегі Голл співала українські пісні, які 
дуже подобалися американській публіці. Газета „Сан" з 
11 грудня 1900 р. писала: „На кінці програми мадам Сем
брич співала знову українську пісню. Живість пісні нага
дувала угорський чардаш і була така охоча, що в кож
ного забилися пульси живіше". 

новіціяту в Давсоні й семина-
рії в Глей Кові. Помер внаслі
док параліжу саме в часі, ко
ли ішли приготування до 50-
річчя священства і 75-річчя 
життя. Похорон відбувся в чет
вер 21 грудня з церкви св. Ю-
рія в Ню Иорку. Тіло покійни
ка перевезено до Шікаґо. 

— Та чию „душу й тіло" Ви положите, як Ви відтяга
єтеся заплатити звичайний Національний Даток? 

Національний Даток складайте: 
UKRAINIAN CONGRESS COMMITTEE 

>Р. О. Box 724, Chttrth «t. «feu New York 7, N. Y. 

ГІЮМКР ПРОТОКО ІІСУЛТОР 
IIPORIIflUI OO. ВАСИЛІЯН, 

о. СОЗОНТ ДИДИК 
Ню Иорк. — У вівторок вно

чі, помер у манастирі св. Иоса-
фата в Глен Кові, на Лонґ Ай-
ленд, о. Созонт Дидик, ЧСВВ, 
протоконсултор американської 
провінції св. Василія Вел. По
кійний родився 21 грудня 1875 
р. в Вережниці, Західна Ук-

ІраїМа, до маиастиря в Добро-
httilrti вступив в 1892 p., був ви-
* свячений в 1000 р. На місійну 
працю до Канади приїхав ра
зом з о. Платонідом ФілТГСо* *в 
1902 р. де працював до. 1914 рг 
Прибувши до ЗДА у згадано
му році став першим ігуменом 
і організатором нових станиць; 

4 і 
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ПІД 
ТЕАТР-СТУДІЯ 

КЕРІВНИЦТВОМ Й О С И П А Г І Р Н Я К А 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Н. СОЮЗУ! 

МАМО! Tnoifl дитині потрібні не тільки харч І 
одежа, пле ft рідна дитяча книжка! На харч 
і одежу для сноіх дітей Ти витрачасш річно 
кількасот дол , а річна передплата щомісячної 
дитячої бібліотеки-журналу „Євшан-зілля" ви
носить тільки 3 дол. За ці невеликі гроші Твоя 
дитина одержить на рік дванадцять рідних кни
жечок Не підмов сіюїЛ дитині цього духового 
корму! Негайно вишли в листі 3 дол. як перед
плату і подай адресу і вік свосі дитини. Адре

са В-ва: "YEVSHANZILLA", Youth Books Publishing, 217 DalhoosJe St., 
Toronto, Ont, Canada, або на адресу представника в ЗДА: W. BARA-
HURA, 730 Е. 9th St., Apt. 21, New York. N. Y. 

ПРЕМЄРА 
ДНЯ ЗО. І 31-ГО ГРУДНЯ (DEC. зо & зі) 1950 

У САЛІ ШКІЛЬНОЇ АВДИТОРИ СВ. ЮРІЯ 
на 6-ій вулиці ч. 217-219 

Л е с я У к р а ї н к а 
ИЗР! ЛІСОВА ПІСНЯ ^§3 

Дрниа-Фссріп FI 3-ох діях 
Постава: ОЛІМПІЯ Добро польська. Сценічне оформлення і кос-помн: 
Володимир Лисняк. Музично оформлення: Ігор Соигимцькия.. Хо-

реогра,; Валентини Нороаслаасць. Орхестра; Василя Іим-ого. 
Початок вистави точно о год. 7-ій SO хи. 

'ҐИсяк 'ift?m»ro Дзнінка вступ на залкз категорично заборонений. 
Квитки можна набути у крамниці „Надія" на 7-Ія вул. ч. 7в, т» 

в Українській Кооперативі на 7-ій вул. ч. 7в. 



СВОБОДА, СУБОТА. 23-го ГРУДНЯ Ї950. Ч. 298. і 

L Професійні оголошення і 

ДОКТОР. МЕД. 

СТЕПАН СТЕК 
іимс ліі::ірсьіліГі ифіс в Ню Норку 
ирм 150 East 3rd St. (третя вулиця) 

ріг Ave. А. 
Лікус гострі й застарілі недуги 

мужчин і жінок, шкірні, діточі, вну
трішні йвдугя, нервові; нирки й мі
хур, ревматизм. 

Офісові години: 
Щодня під 9 рано до 1 попол.. і від 
% до Н ввечорі. В суботу від 9 рано 
до 12 иполудне. В неділі згідно а 

' умовленням. 

Dr. S. CHERNOFF 
223 — 2nd Ave., (Cor. 14th St.) N.Y.C. 

Tel. ORamercy 7-7697 
Острі а довгочасні недуги чоловіків 
і жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жил лікусмо без операції. Переводи
мо аналізу крони для супружннх 
дозволів. — Офісові години: Що

дня від 10 рано до 6:45 ввечорі. 
В неділі від 11. до 1. попол. 

ЧИТАЙТЕ У К Р А Ї Н С Ь К І 
К1 НІЖКИ І ГАЗЕТИ, БО ЧАСТЕ 
ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІ
ТИ. А ПРОСВІТА—ЦЕ СИЛА 

У В А Г А ! 
НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! 

УКРАЇНСЬКА КРАМНИЦЯ 

"BAZAAR" 
ПІ MERCER STREET, 
(ріг Springfield Avenue) 

NEWARK, N. J. 
Продає з нагоди Свят по 

знижених цінах: 
жіноче й муж. білля, светери, панчо-

Vic ("Nylon"), скарпнткн, рукавиці, 
краватки, гтирокрасві хуеткн-шалі 
та ні. - • Письмові і шкільні річн, 
пошт значки, святочні картин з нс>-
Гіажаниями, косметику, прилад
дя до голеПНЯ, книжки, журнали, 
часописи, календарі грамофонові 

пласінкн (рекорди). 
Нрнпмас білля до ираняя та 
уГірання до хемічн. чищення. 

Крамниця відкрита в неділі 
до полудня. 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА ЗИМОВІ 

КУРСИ САМОХОДОВИХ 
МЕХАНІКІВ 

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й ДАТОК З Л О Ж И Л И : 
(Ліста ч. 8) 

Каліфорнія: Ля Канада: інж. Тео-
дор Семаковський $ш. 

Лін- Кидиселес: о. Петро Мас.всь-
кнй, Іван Терсник, та Осип і Степа-
нія Порайко по $10. 

КОНЕТИКЕТ; Бріджпорт: о. Я-
рослав Шуст $10. 

Ню Вритен: Петро Хлібович, Ан
дрій Мельник, Теодор Копко н Ан
тін Котик по $10; АнтіИ Хлібович 
і НН по $5. 

Ню Гейвен: Стефанія Шевчук $Ю 
Стемфорд: 3 листопадового свя

та $23,25; о. Павло Шиманський, 
Василь Влащук. Анна Влащук, Ва
силь Кругляк, Микола Перепічка, 
Петро Хома, Андрій Хома, Україн
ський Амернк. Горожаиськнй Кліоб, 
і 360-Нй Відділ УНСГу по $10: Іль-
ко Зельонка, Василь Карий і От. 
Курівчак по $5. 

("третфорд: Микола Варій $10. 
Вилиментик: А. Федун, І. Ррамяк, 

Василь Скубіш, Олександер Кири
лів, Омелян Граб, Гаврніл Руден-
ко й Михайло Шулевськнй по $10; 
Ілля Мельник, Волод. Новнцькнй. 
Юліян Михайлюк, Мих. Плеш, Мнх. 
Яиович і Мик. Андрусишнн по $5. 

Терривнл: о. Роман Косович, о. 
Ігор Пеленський і Микола Радовнч 
по $10; Томко Коляр $5. 

ДЕЛЕВАР: ВІлминґтон: Україн
ська Греко-католицька Церква (з 
Листопадового свята) $50. 

Дистрикт Коломбія: Вашингтон; 
Др. Зенон Юрчинський $10. 

ІЛЛІІНОП: Шікаго: Евген Пер-
хач, Микола Чемеринськнй, Евген 
Команишин, Іван Шатинський і I-
ван Чупровський по $10. 

Джоліст: Ілько Горняк $5. 
Митемора: Яким Яворськнй $6. 
НІО ДЖЕРЗІ: Джерзі 'Ситі: Пе

тро Костик $15.; Т-во Дарахівщина 
(275 Відд. УНСі, Данило Мадай, I-
ван Грннів, Яків Кашуба, Іван 
Лссьхо, Петро Палка. Михайло 
Гречнн. Захарій Гречин, Марко 
Юрків. Василь Бридун, Василь Кос-
тів і Михайло Нечесний по $10; I-
ван Патуляк, В. Огоновський, А. За-
:іуля. Іван Шнбунька, С. Федорович, 
всі по $5; Н. Горішини і Іван Нечн-
пор по $3; А Качор $3; Марія Дань-
ко, С. Ляшко, Мері Фурка, Джон 
Кіш, А. Панкевнч, і Ст. БервсцькиА 
по $2; А. Качанко $1. 

Гарфилд: Волод. Юрків $15. 
Клизнбет; ІиаіиПодільчук і Кон-

стантнн Зелінка по $10: М. Васьків 
$5.; Мих. Хитра $3 

Нюарк: С. Стоців і Ст. Федоров-
СЬКЯЙ по $10; Іван Щербина $5. 

Перт АмГюй: Ганна Ратнч і Рос
тислав Ратнч по $6. 

Трентон: Самопоміч (плякатиі $5 
Роман Казимир $10. 

НІО ГЕМШИР: Менчестер: Ма-
рікн Коць, І. Шопяк, М. Синенько, 
В. Семчншин, Микола Веднарчнк. 
Григорій Новосад, Петро Струн, 
Афтан Веднарчнк, Мих. Костнна, 
Павло Гащншнн, Олекса Буцяк. Те
одор Стецура, Микола Данилншнн. 
Олекса Чайка і Григорій Лесюк по 
$10; Розалія Бойко і Текля Мигаль 
по $5. 

НЮ ИОРК: БруКЛІПІ: М. Ваглай 
(з Листопадового свята) $41: Ю. 
Павчак, П. Пелех, Н. ЦнбрівськнЯ, 

Т, Сорока. А, Глушко, пп. Т. Бода-
кн, всі по $Ю П. Понда, II. Корей
ко. П. Сен їжо. М. Пачишни. Т. Кіх, 
Др Р. Осінчук. Р. Посекіра, М. Пав
лів, М. Поврознкк, М. Бурдзяк. по 
$5: II Маліцький $3; Д. Скіцко, М. 
Сорока, по $2; 'Г. Роговський, И. 
Гаврпшко, Л. Цюпа, И. Цюпа, Т, 
Мойсей, М. Древняк, А. Кравчук. А. 
Дзюба, М. Поляк, Г. Сндорко, К. 
Літвін, П. Малко, И. Врубсль і В. 
Саів по $1. 

Клмайра: Юрій і пані Ковіліч' $10 
Гядзон; Теодор Оземчук і з Лис-1 

топадового свята) $21; Павло Сиро-1 
тюк $10. 

Попкерс: Софія Довганек, Ната-І 
ля Стрийська, Омелян Коцюбинсь
кий. Михайло Шашкевич 1 Посафат 
Дудар по $10; о. Василь Клос, Ва
силь МандаІЙ і Андрій Серафін по 
$5. 

Биг Флетс: Павло Романицин $10 
Ню Норі. Ситі: В. Хоміцький 

(решта з Х-ліття УКК) $27; з Па
нахиди по сл. п. ген.-Т. Чупринці 
$163,66 (на УПА); Маріон Курочка, 
Степан Стецнк, Мнх. Осінчук, О-
лександер Федорович, Софія Доро-
жннська, Василь Купчак, Іван Іля-
шенко. Анна й Волод. Костюк, Сте
пан і Марія Мрнглод та Мнх. Була 
по $10; Др. ІО. Федннський. Яро
слав Щербанюк, Іван Ромашко, Пе
тро Муштук, Микола і Марія Гумн-
ґродські. Роман Полуліх і Марія Бі-
ланюк по $5; Лука Гайдукевнч, ІО. 
Федорович, Волод Вознак, Дмитро 
Залізняк, Микола Петрнляк по $2; 
Березовскі. Т. Лукавський, Василь 
Чнкалюк, Богдан Мішко, Андрій 
Вацяк. Ярослав Вацяк, Іван Мель
ник, Др. М. Прокоп, В. Фриз, А. 
Шмуль, Іван Галавей, Ст. Лялька 
і І. Дикий та І. Осадчук по $1. Мих. 
Жовнір $2. 

Оґденгбург: Др. Осип Тнмочко $5 
Сафферн: Магдалнна Жежелевсь-

ка $10. 
Ютика: Українська Православна 

Парохія (з Лист, свята) $54. Тео
дор Грннів (з Лнстоп. свята) $18,19 
Василь Рнбарськнй $5; Юліян і Я-
рослава Кушнір' $5; Ст. Мельник, 
пані Гомніцька, Мих. Банпсевнч по 
$1; Франко Фалинськнй і Петро 
Данчук по $1. 

КЕНЗАС: Кеіі:нм* Ситі: Ярослав 
Склепконич $15. 

НЕБРАСКА; Омага: Волод. Сто
лярський. Волод. Прудивус по $5: 
Мнх. Депа $2; Матій Проців, Мнх. 
Гошуляк. Мнх. Здан, Дмитро Гри-
сьо, Павло Клячннськнй, Мнх. Во-
робець. Іван Воробець, Яр. Винниць
кий, Мнх. Бігуняк, Мирослав Каль-
ба і Іван Костів по $1. 

І МАСАЧУСЕТС: Бостон: Дмитро 
| Баран $10; Іван Назар $8: Дмитро 
! Владнмір 1 Іван Щудляк по $5. 

Джемейка Нлейн: Олекса Панке-
| вич $5; Евдокія Близнюк $2; Кате-
: рнна Сидоряк $1. * 

Спрінґфилд: Григорій Мнсишин 
| $5. 

НОРТ ДАКОТА: Фпрґо: Др. А. 
і Жуковський $5. 

МИ III III'ЕН: ДІтройт: Микола 
Ціко $5. 

І Геитремк: Адам Лнпецький $10. 

М І Н Е С О Т А : Ейткія: Квотах 
Круць $5. 

ОГАЙО: Аісрон: Василь Пули і 
Ст. Осередчук по $10. 

Клінлеид: 364 Відд. УНС $16; 
Мнх. Тарнава $50; Микола Баран, 
Мнх. Сентій, Мик. Гаврилів, Ос«п 
Гуменний, Іван Румінський, Андр. 
Запаранюк, Микола Сивий, Іван 
Сліпець. Андрій Стецяк. всі по $10; 
М. Світлнк, Д. Стойків, М. Тнмчн-
шин, по $5; Ярослав Кваснкж $4; 
Мик. Бойко $3: Петро Юхуп, І. Гу-
манчук, Дмитро Бохнак, Степан 
Сливка, Пилип Ольховий, Мих. 
Здан, І. Стайничий, Михайлииа 
Ставннча, Мих. Савчак, Орися Сав-
чак, Семен Крислатий, Іван Шин-
Гіра і Омелян Чубатий по $1. 

Лорейн: інж. Роман Купчинськнй 
$10. 

Толідо: Петро Лагола (продані 
книжечки УКК) 12,50. 

ПКНСИЛ БЕНІН: Кмбрідж: З 
храмового свята Укр. ПраиослапноІ 
Церкви $17,50; Мнх. Шкпобут і Д. 
Шкробут по $5. 

МаЙнерсяял: о. Мирон Головінсь-
кнй $5. 

Брістоль: КоАь Форостяк $10. 
Діокейн: Іван Сачко $12. 
Імперіял: Василь Таняк $3. 
Джяннет: о. Ігнатій Галушка $10. 
Джонстави: Микола Остапяк $10. 
Линдора: Жіночий Клюб при Ук

раїнській Прав Церкві, Укр.-Амер. 
Горож. Клюб, Іван Б. Домбровсь-
кнйг Іван Когут і Мнх. Криннцькнй 
по $10; Ст. Павліш $5. 

Меганой: Запорізька Січ (Відд. 
УНС'у) $10; Братство св. Мнколая 
(103 Відд. Робіт. Союзу) $5. 

Мек Кіл Ракс: о. прот. Василь Дя
ків $10; Волод Павлович $10; Іван 
Корнтко $3. 

Филаделфія: Українська Громада 
$25: о. Павло Теодорович, Степан і 
Анастазія Кабан, Мик. Процнк, Гри
горій Рибачок, Мнк. Просіцькнй, 
Богдан Маланій, Ярослав Масюк, 
Ірина Масюк, Богдан Перфецькнй, 
Др Лев Смішко, Др Софія Смішко і 
Катерина Вушко по $10; С-ка Ко-
вальчук-Вутенчук-Сохор $10; Антін 
Галайдіда $10; Олена Масюк. Іван 
Венгрннюк, Ірина Каміняк і Мих. 
Сивуляк по $5: Теодор Свистун $3; 
Григорій Грииншнн $2. 

Пітсбурґ-Гленвуд: Волод. Муд
ріш, ПартенШ Данек і К. Френд псі 
$10; Дмитро Дресклер, Остап Гун-
дяк, Юрко Перекішкя по $5; Мик. 
ДесИХ і Антін Босовськнй по $1. 

ПІтсбург: Мнх. Майнош, Осип 
Городнськнй. Василь Олійник, Мнх. 
Олійник, Мих Зелюнка. Антін Бод-
нар. Степ. Стефннншнн. Матвій 
Семків, Андрій Козяк і Петро Го
дованець по $10. 

Гейкни; Укр.-Амернк. Горожаись
кнй Юіюб'$10. 

ІНамокин: Стспанія Хомин і Тео-
філь Хомин по $10. 

Шеиаядоа: Іван Чорній $10. 
Вени: Антін Возьний і Розалія 

Возьна по $10. 
Внлкис Баррі: М. Чолій $3. 
Р. ААлеяд: Вуикасет: о. П. ґ а -

лнш (плякатиі $5. 
ВИСКАНЗИН: Гадзои: Макар 

Каплитий $10; Мих. Стефаиишнн $5 

НА АЛЯСЦІ ВВЕДЕНО 
ЗАТЕМНЕННЯ 

Анкоредж, Аляска. — Війсь
кові бази, які находяться у 
прибережній смузі, дістали на
каз переводити вправи в за
темненні. Деякі бази, як у Віт-
тіер і Шем'я були цілком за
темнені, а інші були освітлені. 
Військові офіцери ВІДМОВИЛИСЯ 
виявити, чому появився наказ 
затемнення. Спостерігачі пояс
нюють це тим, що .ступнево 
треба заводити всі воєнні за-
безпекн й практики, щоб не бу
ти заскоченими несподівано. 

тята 
КУРСИ МЕХАНІКН 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараємося для Вас про еґзамін 
Лайсенсу. Наші учні дістають 
дипломи. Помагаємо в одержан
ню праці. Інструкції в українській 
і англійській мовах. К У Р С И 
ДЕННІ, ВЕЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ 
Інструктори фахівці. Зал. в 1916. 

L. TYCHNIEWICZ, дяректор 

Metropolitan Auto School 
155 — 2nd Ave-, близько 10th St. 

NEW YORK CITY 

II 

ЮНІШІ стані 
КАЛЕНДАРІ 

НА 

1951 
РІК 

• У гарних кольорах 
° Калеидаріюм друковане 
українською мовою 

• Свята означені чнткнм 
чорним друком 

ЦША ЗО Ц. ОДИН 
На С. 0 . D. яе висилаємо. 

Належитість треба посилати 
разом Із замовленням. 

Our Lady Fatlma. 
О р ц е Icyca. 
Christ the King 
Божий Гість. 
Тайна Вечеря, 
Господарство. 
Вид фарки. 
Зимовий вяд. 
Серце Діви Марії. 
Гетьман Мазепа. 
Наталка Полтавка. 

14176 Матір Бояс« неустанної 
помочі. 

14889 Ісус Добрий Пастир. 
144S8 Діти, Ангел Хоронитель. 
14423 Хата, навколо цпітп, річ

ка пливе. 
14406 Чудовий красних 
14143 Слава Вовишиях Богу. 
14407 Дівчинка бавиться з 

поем. 
14403 Сп. Няколая роздає па

кунки. 
14400 Свята Родяия. 
14415 Сяятв Семеяство. 
14434 Свята Родина. 
14410 Ангели колишуть Ди

тятко. 
14410 Дитиня ари молитві. 
Замовлення оліїти па пдресу: 

"S V О В О D А" 
Р. О. Box 346 

Jersey City З, N. J. 

LORIDA 
Останніми часами багато людей осідається на Фло

риді. 
Як Ви приїдете сюди, удайтеся до свого бровкера і 

нотаря. Ми маємо до продажі добрі доми, апартаменти, 
готелі, фармн і бизнеси в Miami, Miami Beach і инших 
містах. 

І В А Н В О Р О Н А 
REO. REAL ESTATE BROKER 

7595 N. Miami Ave., Phone: 7-6433 Miami 38, Florida 

Українське П Е Р Е В О З О В Е Б Ю Р О в Ню Норку 

208 Е. 6th Street V Е В - О К T e l 0R ' 3~2484 

В. F1 Богачевський 
КОЛО УКР. ШКОЛИ СВ, ЮРІЯ 

О. К л ю ф а с 

ГРИГОРІЙ КОВЄРДОВИЧ 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО НОГО FURRIERS 

кушнірська робітня 
є тепер під числом 
434 East 6th St 

BETWEEN AVE. A A. let. 
NEW YORK CITY 

Telephone: Spring 7-3566 
Приймав замовлення на НОВІ РОБОТИ І ПЕРЕРЇБКУ 
та дав 20% опусту на всі роботи, а також ДАРОМ 
сторндж на літо.—Самий сторндж на л\то 2 % від сотні. 

Футра можна купити на сплати. 
Робтпя ©творена від S. рано до §. ввечір. кожного дв* 

В неділі на вамовленвя. 

ірвии КІМ 
В. Ч. Кінгстон, Н. Н. Стаття 

про роботи для скитальпДв на 
писана для загального осві-
домлення про поширення вар-
статів праці в теперішньому 
часі. Коли йдеться про прак
тичне застосування, то за 
„джабами" треба шукати в га
зетах, особливо в недільних 
виданнях місцевих абр інших 
газет. У більших містах с окре
мі бюра праці, де за малою ви
нагородою можна дістати пра
цю. Є теж безплатні урядові 
бюра праці з назвою: U. S. Em
ployment Service. За ними треба 
пошукати в телефонічній кни
жці під згаданою назвою. 

EVergreen 3-4416—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 

СТАВАЙТЕ Ч Л Е Н А М И У К Р А 
Ї Н С Ь К О Г О Ь Л Р О Д Н О Г О 
С О Ю З У , А ТИМСАМИМ І 
СПІВВЛАСНИКАМИ 11 -їдяти 

МиіЬЙОНОВОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЄ 

КОЛЯДИ » 
І Щ И В К И 

—: на >— 
РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

БОГОЯВЛЕННЯ 
з додатком 

пісень страстнкх, воскрес-
них І інших пісень 

церковних. 
Ціна 35 центів. 

у і Р А Ц Я 
Потрібно' ЧОЛОВІКА 1 ЖІНКИ 

(старші піком) без- дітей до 15 р-
життя, легка праця на фармі в око
лиці Albany, N.Y. Можуть заробити 
(ПІСЛЯ умоин) до $іГи) місячно, крім 
удержання. Старші'д\ти мали б лмо-
гу окремого заробітку. Голоситнсі.: 
Р. О. Box 1ft, Oracle Station, New 
York 28, N. Y* . . •: 

Замовленні враз 
тнггю слати ао: 

а належн-

"Svoboda'' 
Р. О. Box S46 

І Je rsey City, N . Л 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Я. СОЮЗУ! 

m His оолі ревма 
магання жолудка, не страв
ність, обструкції, міхури, ка
тар жолудка, каміння, як рів-
вож Шкірні хвороби як екзема. 
прищі, всякого рода свербляч
ки, недомагання нирок, біль 
голови, потовчення тіла, ви-
вихнені сустави, цукриця, пе-
рестуда, к а ш е л ь , дихавиця, 
нервовість і інші хвороби, тер
плячі знайдуть полекшу при 
вживанню наших зіль, які ім
портуємо з Індії і Китаю. Як
що терпите на якесь недома
гання просимо писати до нас 
по безплатний циркуляр адре
суючи: Bradley Herb Tea Co., 
Box 224, Cooper Sta., New Yoi+ 
i, N. Y. 

В. Володимир Пархуць 
український погребннк 

Відповідний гідний похорон по 
укірко'вавій ціні. 

Модерна Каплиця БЕЗПЛАТНО 
Кличте в день І в ночі: 

WOODROW W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed New York & Connecticut 
439 E. 5th St., J^ew York City 

Tel. ORego'n 3-2057 
S. PARCHUC ->. Notary Public 

НЕЗВИЧАЙНА 
НАГОДА 

ВЛАСНОГО ВИРОВУ 

КАПЕЛЮХИ 
а найліпшого фільцу. 

ВЩ $3.95 
Відновляємо куплені 

у нас капелюхи. 

ПРОДАЄМО ШОВКОВІ КРАВАТКИ* ПАСИ 
І ШЕЛШЇ. 

Прн кушгі — гарний новорічний презент від нас — 
для прикраси дому. : 

• і ••Шщшгтго m уиря̂ «.«иг̂  

WOODSIDE MEMORIAL і 
ПОГРЕБОВЕ ЗАВЕДЕІПіЯ 

ВОЛОДИМИР РАИЦА, 
4 ' погребовий керівник 

Одняокяй украіиськяй погребник 
В НЮАРКУ 

Вигідний' доїзд 
• Buses 13 (Irv. Center), 18 
: ЧКМНА І ГІДНА ОБСЛЛТА 

617 BROADWAY 
(At Elwood Theatre) 

NEWARK 4, N. J. 
Humboldt 3-4817 

DUNLEYHATSHOP 
14 ST. MARICS PLACE, NEW YORK CITY 

(Між 2-ою I 8-ою Евешо.) 

J. T. ROM ASH KO 
178 East 7th Street (bet Ave's A & B) New York, N. Y. 

Lie. L—5245 
Сам більший вибір РОСІЙСЬКИХ ГОРІЛОК фірми Смириояа, 

Володимир, Самовар й др. 
Величезний вибір тутешніх й Імпортованих вин, лікерів, наливок і ін. 

ДОСТАВА ДО ДОМУ 
ДЛЯ УКР АГНЦІВ СПЕЦІЯЛЬНА ЗНИЖКА. 

Замовлення приннмасмо телефонічно: OR. 7-9636. 

ІВ1У К О Ш Ь Ч Н К І 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY AIRCONDITIONED 
ЗАНИМАбТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 

ВСТЕРГТ1 
N E W J E R S E Y 

ПІКИ ПРИСТУПНІ для всіх 
ОБСЛУГА ЧЕСНА і НАЙКРАЩА 

У випадку смутку в родині 
кличте як в день'так і в ночі: 

- -ТО 
cor. Warren Street 

JERSEY CITY, 2. VL J . 
T.L BErgea 4-8131 

УКРАЇНСЬКА Ф У T P Я H А РОБІТНЯ В Н Ю ЙОРНУ 

Roman KUSS0FF 
4 1 W. 57th Street (5th Floor), NEW YORK С І И 

• (близько Шостої Евешо) 
Коли задумусте справити нове футро, перемоделювати, направити, так по

радьтеся в цій справі з досвідченим скірннком Романом Кузевом. Він напевно по^ 
дбає, щоб ваше футро, джакет чи ковнір були зроблені по найновішим фасонам, со-
лідїто”та з найкращих матеріялів. Ціня приступні. 

Інформації на телефон: PLaza 9-4238. 

ГГМіМІІГГЬГШ-Ш'ҐІУ/ >У/ >У / tV /»W»\V >У'/»УЧ ->Уї >У7 »У/ »У/ kVlkCI kri *У7»УЧ'»і'і »V/»V'»l/»\'V »VY»V7 HtkYt'bVt'kVt »У/»Г7 »v7»i 

Lylwyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Обслуга ІДнра і Чесна , 

Our Services Are Available Anywhere 
in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY 

ESMX 5-5555 

ТАРЗАН, ч. 2499. У погоні. 

<> тмЕ GRASP OP RXIJ? VAimRV 
APf S TAt?ZAN WAS О І ^ С І Є О TO^ 

OH BE\hQ CELEASEO WITHIN THE 
CIBCIE OF APFS АЦ?ЄАСТУ 5ТАЄГШ6 
ТНЄїЯ. rANATICAL "VUM-OU/Л" DANCE 
TACZAN I^EAUZEP HE WAS TO ВБ 
TWE 5ACI?inciAL VICTIM. 

SACK AT TIKA1& PEN SOME 
INTUrtlOM ROUSSOJANE AND 
SHE SU0OENLY SAT UP CJV1INO 
TARZAJNS NAME. INSTANTLY 

BOTH ANiAAALS 
WEJ?£ AWAICE. 

FQfL/N6 INST/NCTfVELy THAT "«04* 
WAS ALIVE ANP IN DbNGEZ SHE 
HURRIEP, ACCOMPANIED SV TIKAC 
AND SAGOO, TOWAPP THE SITE 
OF ТгтЕ/g Tg fE-NUT. ,^»99H 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБННК 

заряджу* погребами по 
ціні так низькій ах _ . . 
ОБСЛУГА ЧВСНА І НАЙКРАЩА 

$150 

В обіймах чотирьох сильних 
мали Тарзан подався до села. 

Коли його випустили в кру
жок малп, почали фанатич

ний танок „дум-дум" і Тарзан 
зрозумів, що він стане жерт
вою обряду. 

А в печері Тікара якийсь іи-

тинкт розбурхав Джену. Вона 
нагло сіла і серед плачу ви
кликувала імя Тарзана. Ми
том оба льви побудилися. 

Вона інстинктовно відчула, 

що Тарзан ще живе і нахо
диться в небезпеці. Тому вона 
пігиала вперед в товаристві 
Тікара й Сабори до своєї буди 

_на.дереві, 

\ 

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: ORantercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
VKP АІПСЬК ТІЙ • ПО ГРЕ БНИК 

Запнмасться цохоронаяш 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
TeL ORchard 4-2568 

*-'-' • • 
x 


