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НАРИС А Т 0 М 0 В 0 Ї БОМБИ 
ПЕРЕДАНИЙ ШПИГАМ ДЛЯ 

РОСП 
Ню Иорк, 12 березня. — 3 судової залі, в якій відбувається 

процес прощ Джуліюса Розенберґа й його жінки за шпигун
ство, виключено публіку, коли свідок мав показати нарис ато-
мової Ромби, зладжений для шпигів для передачі Совстам. 

•Після того Дейвид Грінглесс, 
який був сержантом у військо
вій службі в лябораторії Лос 
Аламос, у стейті Ню Мексико, 
описав пляни бомби, які він 
передав свому шваґрові Розен-
берґові. Були це пляни атомо-
вої бомби, яку зладжено вже 
після вибуху першої бомби, 
скиненої на*Гірошіму, в Япо
нії. Крім плянів передав Грін
глесс ще опис, зладжений на 
12 сторінках паперу. Описові 
й плянам прислухувалися при
сяжні судді і пресові репорте
ри. Опис бомби був дуже фа
ховий. На рисунку були на-
назначені поодинокі частини 
бомби, а свідок показував, як 
вони діють. З уваги на безпе
ку країни, подробиць опису не 
оприлюднено. 

Грінґлесс зізнав, що Розен-
берґ показав йому пляни бом
би, скиненої на Гірошіму, щоб 
дати до пізнання, яких інфор
мації! він хоче від нього. Ро-
зенберґ сказав йому, що дістав 
цей плян від приятеля. Це 
спонукало Ґрінґлеса точно 
слідити за подробицями виро
бу атомових бомб в^Лос Ала
мос, щоб опісля дати певні ін
формації Розенберґові. Коли 
свідок приїхав до Ню Иорку на 
відпустку в січні 1945 p., тоді 
він передав - ці інформації 
шваґрові підчас обіду,.на яко-

і 

СТВЕРДЖЕНО ВПЛИВИ 
КОБТЕЛЛИ НІ Ш О Р С Ь К У 

ПОЛІТИКУ 
Ню Иорк. — Підчас пере

слухування свідків сенатської 
підкомісії для прослідження 
злочину, яке відбувається в 
будинку федерального суду, 
зізнавав як свідок провідний 
республіканець з повіту Квінс, 
приятель колишнього посад
ника В и л й є м а О'Двайера, 
Чарлс Піпскі. Він виявив, як 
на прохання О'Двайера він 
переговорював з Клеренсом Г. 
Нілем в справі реорганізації 
демократичної твердині, звіс
ної під іменем „Таммані Голл", 
одначе Ніл на це не згодився, 
засягнувши наперед ради від 
Френка Костелла Костелла 
вважають загально за провід
ника незаконного підприємст
ва гри й закладів за внгру в 
кінських перегонах. 

$35,000 НА ОБОРОНУ 
НЕГРІВ 

Трентон. — 'Нова судова 
розправа проти шістьох негрів 
розпочалася перед тутешнім 
судом проти трьох негрів, я-
ких обвинувачено у вбивстві 
72-річного власника крамниці, 

: теолиг *он»-жотіли AorstrOTptrtte* 
ти в січні 1948. р„ Підсудні бу
ли вже раз пербд судом і діс
тали смертний присуд в серпні 
1948 p., одначе Верховний суд 
стейту Ню Джерзі зніс цей 
присуд і наказав перевести 
р о з п р а в у ще раз. Тепер 
вони ще раз станули перед су
дом і з цієї нагоди професори 
університету Принстон, під 
проводом д-р;^ІЇдварда Корви-
на, почали кампанію за збірку 
у висоті $25,000 на оборону 

Почалася контролю майна і діловод
ства У. Н. С. 

В понеділок, дня 12. березня, в приміщеннях Головної Канцелярії Українського Народ
ного Союзу при 81-83 Ґренд Стріт, Джерзі Ситі, Н . Дж., почалася контроля майна і діловод
ства цеї організації Контролю переводить нововибрана на останній 22-гій Конвенції в Клів
ленд Головна Контрольна Комісія, що уконституувалась так: Дмитро Капітул а, МекАду, Па., 
— предсідник; інж. Степан Куропась, Шікаґо, Ілл., — заст. предсідника; Володимир Гірняк, 
Торонто, Оит. Канада — секретар; інж. Володимир Коссар, Вінніпег, Май., Канада, — і д-р 
АмврозіЙ Т. Кібзей, Дітройт, Міш., — члени. —Контроля майна і діловодства УНСоюзу попе
реджує річні наради Головного Уряду, що мають початися в наступний понеділок. 

ЗУПИНИТИ КОМУНІЗМ - ЦІЛЛЮ 
ВІЙНИ В КОРЕЇ 

ГЕН. РІДЖВКП ПРО ПРИЧИНИ, ЦІЛІ І ВИГЛЯДИ ТЕПЕРІШНЬОЇ в т н и 
НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ 

На фронті в Кореї, 13. березня. — Ген. Ріджвей, командант сухопутніх збройних сил 
Об'єднаних Націй, заявив вчора кореспондентам, що аліянтн, по його думці, віднесли б вели
чезну перемогу, якщоб війна закінчилася на 38-мій паралелі, хоча йому не відомо про подібні 
пляни. Припинення комунізму в його поході вважає ген. Ріджвей головною Ціллю теперіш
ньої війни, стверджуючи вира- л 

зно, що аліянтн не мають в 
пляні завойовувати Китай. Він 
твердив: ,,Ми не перемогли 
Китаю. Ми не збираємося за
войовувати Китай. Ми маємо 
припинити комунізм. Ми дока
зали перевагу наших вояків на 
полі битви. Якщо Китаєві не 
пощастить скинути нас в мо
ре, це буде для нього пораз
кою, незбагнутих розмірів. — 
Якщо Китаєві не пощастить ви
перти нас з Кореї, він віднесе 
монументальну поразку". Ген. 
Ріджвей твердив, що він не 
може збагнути, що хтонебудь 
в Кореї не бачить конкретних, 
позитивних цілей. „Ця війна є 
позитивна від початку до кін
ця, бо вона вплине на мільйо
ни людей в Азії в їхній реак
ції на поведінку їхніх урядів 
відносно боротьби проти кому
нізму" — твердив командант 

му була ще пршпша жінка Ро-[Р. Н. в Кореї, додаючи, що 
зсйберґа, отже сестра -Гріи-І'*ДЛ* :»»«: ФіойШ&шбф^Тйзг 
ґлесса. Рут. Другу частину ін- |жвня поодинокий наш вйик" 
формацій передав свідок у і та „що кожний наш крок прп-
квітні того самого року Гері І значений на те, шоб зберегти 
ГолдовІ, який приїхав був за {життя нашого вояка", хоча у 
цим до Албукерк, у Ню Мек- в і й н і 6 теж неминучі і деякі 
СІку. Голд заплатив йому тоді __п_т и • • * 
за цю прислугу $500. Після["P*™- ... 
того прокуратор покликав на 
свідка знавця атомових справ, 
д-ра Волтера Коского, який ко
лись працював теж в Лос Ала-
лос. Д-р Коскі признав, що о-
пис Грінґлесса є правдивий і 

НАРАДИ В ПАРИЖІ В СТАДІЇ 
ПЕРЕГОВОРІВ 

Париж, 13. березня. — Нара- вимагає ані „приспішення" ми 
ди заступників міністрів закор- рового договору з Німеччиною, 
донних справ чотирьох велико-
держав, завданням яких є 
приготовити порядок нарад 
для Ради міністрів, помітно пе
рейшли з дотеперішніх розмов 
в стадію формальних перегово
рів, ВИСЛ1Д яких сьогодні ще 
було б важко передбачити. — 
Після порозуміння з Москвою 
минулої суботи, ;•; совєтськнй 
представник А. Ґромнко вчо
ра відкинув пропозиції захід
них представників, але нато
мість змоднфікував свої влас
ні так, що вони йдуть менш-

ані „відкликання окупаційних 
військ", як це було сформуло-
вано в початковій резолюції, — 
натомість обмежується до за
гальних вимог, в які ці споави 
можуть бути включені, або й 
ні. В дипломатичних колах не 
вважається цього аж ніяк за 
зміну совєтського становища. 
Америкаський представник за
повів, що західні аліянтн роз-

ПАНІЧНА ВТЕЧА ЧЕРВОНИХ 
В КОРЕЇ 

ПОВНЕ ЗАЛОМАННЯ БОЛЬШЕВИДЬКОГО ФРОНТУ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ І СХІДНОМУ СЕКТОРАХ 

Токіо, 13. березня. — Комуністичні війська на централь
ному і східному секторах фронту в Кореї панічно втікають в 
напрямку 38-мої паралелі, залишаючи за собою зброю і аму
ніцію. Проте, аліянтські сили, хоча вже майже не натрапляють 
на ворожий спротив, посува-» •- ' • "•••• *' * 
ютьсд вперед повільно і дуже 
о сторожи о, щоб не попасти в 
засідку. На центральному фро
нті патрулі американської Пер
шої Кавалерійської Дивізії під
ступили аж до Гонгчон, у від
даленні тільки 20 миль на пів
день від 38-мої паралелі. На 
східному крилі цього фронту 
З'єднання Сьомої Дивізії зай
няли високу на одну милю го
ру Таемі без одного стрілу. — 
Ворог залишає всю розбудова
ну оборонну систему та важку 
і легку зброю, спасаючись ті
льки з життям від „вбивчого 
наступу" аліянтських військ. 
У фронтових повідомленнях 
стверджується, що на більшо
сті секторів не було контакту з 
ворогом, що втікає швидше ніж 
алшнтам хочеться їх здоганя
ти. Теж в офіціальному пові
домленні говориться про „за-
ломання" ворожого фронту і 
про „втечу" червоних в напря
мку 38-мої паралелі Проте, 
розвідка повідомляє, що ворог 

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ Н І Ш І 
В Б И В Ш І В КИТАЮ 

Гонг Конг, 13. березня. '—-
ЧИМ більше часу проходить від 
комуністичного „визволення" 
в Китаю і встановлення там 
„народної демократії", тим бі
льше „ворогів народу" "гам до
водиться „ліквідувати". Запо
чатковані рівночасно з комуні
стичною перемогою масові вби
вства там не тільки продовжу
ються, але з кожним днем скрі
плюються. Вчора комуно-кита-
йські радіовнсильні знову офі
ціально повідомили про роз
стріл дальших 52 „контррево
люційних елементів" в Канто
ні, 22 в Гуиан і 12 в Тівнтсін, 
подаючи рівночасно довгу лис
ту осіб, засуджених за „контр
революцію" на досмертне ув'я
знення та на „перевиховання" 
в каторжних таборах. Широ
ку облаву на „ворогів народу?' 
зроблено теж в комуно-китай-

перекидує на фронт нові під- ській столиці Пейпінґ. В при
кріплення і нову зброю. Вій-1 ватних іиформаціях та з опові-

магатпмуться прийняття їхніх 

глянуть нову формуловку со-
Й ^ Ж ^ в » К ї 2 ? ^ ї й £ ; ^ 1 ! Іськові спостерігачі і "знавці о-1 д а н Г І в т і к а ^ Т п ^ р о я в т ^ 
.иА;..'....* за-ли,.лп, що - ^и до- стерігакугь перед традиційною дасться грозою проймаючі віс-

стратегісю китайців, що відсту- Іткн про справжню криваву ор-
цають, заманюючи противнн- гію, що її влаштовують комуні-
ка в такі стратегічні позиції, — 1 стичні „народні демократи'' —-

._ щоб опісля його з повною си- Згідно з цимиінформаціамїц 1 

ІДА€ НЕОБМЕЖЕНУ S^S^S^S^^^l^*^0 Й**^?"**". *«#» 

більш по західній ліній Нова (пропозицій, які включають теж 
совєтська пропозиція вже це'совбтські побажання 

РЕЙЬЕРМ 
ВИСИЛИУ АРМІЇ ДО KVrWm [яїдкн, В самому тільки райояі | Л ю д Ж ^ » д ^ ш м ^ т і л а д М Й Ї Ж І 

Вашингтон, 12 березня. —І його становища в справі ви- Р 1 К И Гонгчон мас бути скон-Кванґсі впродовж останніх днів 
Спікер палати репрезентантів, силки американського назем- l^^SSSLІ?J^SS^f^SS' P 0 3 0 ^ * * 0 3>°°° ̂ ^ ~ £ - - 1 . - . г^ Іські \ північно-корейські диві- --«... 

Відступаючого ворога без- ФРАНЦУЗИ ОРГАНІЗУЮТЬ Сем Рейберн, передбачує, що 
палата репрезентантів не піде 
слідом сенату і не одобрить 

підсудних. Корвин певний, що що його інформації були дуже 
гроші будуть зібрань І важливі для безпеки країни. 

ПСС ВТРЙТНВ ВІДКЛИК ДО ВЕРХОВНОГВ 
Вашингтон. — Алдер Гісс, Так сталося у випадку Гісса, І свідченнями в користь висилки 

колишній важливий урядо- бо апеляційний суд затвердив,дальших контингентів амери-

ШИРОКИЙ ВІДГОМІН ВИСТУПУ 
ПРОФ. ДОБРЯНСЬКОГО в 

СЕНАТСЬКОМУ КОМІТЕТІ 
Виступ голови Українського 

Конґік?сового Комітету, д-ра 
Лева Добрянського, в Сенатсь
кому Комітеті Закордонних 
Справ і Збройної Служби зі 

вець в адміністрації Френка Д. 
Рузвелта й Трумана, не добив
ся розгляду свого відклику від 
кари, присудженої йому в о-
кружнім федеральнім суді за 
кривоприсягу в Ню йорку. 
Коли Верховний Суд відмовив-

прнсуд окружного суду і цей 
присуд є тепер правосильннй. 
Гісс мусить відсидіти п'ять ро
ків тюрми за кривоприсягу, 
коли відпекався від комуніз
му, йому ще остається один 
правний засіб, а саме прохати 

ся розбирати сіїраву, тоді авто- Верховний Суд, щоб ще раз 
матично остається всилі при- -узяв його справу під вирішен-
суд першого суду, проти яко-1 ня, одначе прокуратор може 
го зроблено відклик до феде- внести свої виводи проти та-
рального апеляційного суду. І кого прохання. 

КОМІСІЯ ПАЛАТИ УХВАЛИЛА 
ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО 

ВИШКОЛУ 
Вашингтон. — Комісія збройних сил палати репрезентан

тів ухвалила засади загального військового вишколу на шість 
місяців для всіх здорових хлопців у віці 18 років і,порекомен-
дувала, щоб цю. справу передискутувати в повній палаті. Комі-
і ш і !——»•» і • і • • сія ухвалила теж, щоб знизи

ти вік для рекрутів иокликува-
них до правильної військової 
служби з 19 на 18'Л- іижів і і 
продовжити військову службу 
з теперішніх 21 місяців на 20. 
Ухвала палатної комісії пе го
диться з ухвалою повного се
нату, який минулого тижня 
прийняв законопроект, щоб по
кликати до військової служби 
хлопців по скінченім 18 році 
життя, а військова служба щоб 
тривала 24 місяці. 

Комісія не дискутувала ще 
над іншою справою, яка мас 

Фінансовій Корпорації наказав по-1 прийти під наради палати ре 

В А М Е Р И Ц І 
• Ще одну підшийку иа їзду ту

нелем попід ріку Гудгоп з Ню Пор-
ку заповідне, залілнипя .,Гудгоп 
енл Мангаттсн". Тепер виносять 
переїзд 16 И- * лапові дають даль
ших п'ять ц. Перед роком ціна бу
ла десять ц. — У стейті Ню Порк 
підвищили ціну па залізницях нл 
12'/2 Ц-

ф Поширено на дві мови радієві 
програми „Голосу Америки", а са
ме в мовах портутяльськіп і н ки
тайськім ліялсКтГ ,.сватон". Усі,ч 
мов в цій програмі буде тепер 29. 
а програма йде безуннну 38 годин 
денно. 

• Судпве слідство над протек
ційною евсггедіок) в федеральній 

папських військ для оборони 
Европи перед сподіваною боль-
шевицькою агресією, як теж 
його гаряча рекомендація ство
рити Американський Чужи
нецький Легіон з поневолених 
Совєтами н а ц і о н альностен, 
відбилися найширшим відго
моном в цілій американській 
пресі від побережжя до побе
режжя. При цьому преса окре
мо підкреслює твердження 
д-ра Добрянського про наяв
ність сильного визвольно-ре
волюційного руху в Україні та 
героїчне змагання українсько
го народу до державної неза
лежносте. Деякі щоденники 
додали до самої вістки про ви
ступ теж свої редакційні ко
ментарі та підкреслюючи ува

гу, з якою сенатори віднеслись 
цо тверджень голови УККомі-
тету. Поодинокі щоденники 
надрукували ці вістки під ве-
лнісими і багатомовними заго
ловками, як: ..Домагаються 
допомоги для підпілля в Совс-
тах", „Антн-комуністичні гру
пи просякли червону армію" і 
т. п. Вістки або коментарі про 
виступ проф. Добрянського м. 
і. надрукували: „Ди Сан", 
Балтимор, Меріленд: „Дн Фн-
ладелфія Інквайрер", „Нешвіл 
Баннер", „Ричмонд Таймс-Дн-
спач"; „Нюарк ІвнІнґ Нюз"; 
, , К л і в л е н д Плейн Ділер"; 
„Вашингтон Повст"; „Вашинг
тон Івнінґ Стар"; „Вашингтон 
Дейлі Нюз"; ,,Ню Иорк 
Тайме"; „Ню Иорк Гералд 

ного війська в Европу під на 
кази ген. Двайта Д. Айзеяга-
вера, верховного командувача 
війська Атлантійського Пакту 
Провідники Республіканської 
партії в палаті, намагалися 
злучити голосування над вста
новленням засад для військо
вої служби з голосуванням 
над висилкою американських 
військ до Европи, одначе про
ти цього повели акцію демо
крати. Теж провідник респуб
ліканської меншини в палаті, 
Джозсф В. Мартин, виступив 
проти цього. Він заявився ще 
проти обмеження права прези
дента при висилці військ за
кордон. Палату репрезентантів 
здивувала ухвала сенатської 
комісії, щоб тільки сенат мав 
право порозуміватися з прези
дентом перед висилкою військ, 
а друга з запрошенням дй па
лати репрезентантів, щоб вона 
ухвалила теж таку резолюцію. 
Сен. Г. Александер Смит, рес
публіканець з Ню Джерзі, за
явив, що він поробить старан
ня за зміну резолюції в тому 
напрямі, щоб обмеження не 

1 ські_і північно-корейські диві 
зії 
упину бомбардують та обстрі 
люють кулеметним вогнем і 
обливають ґазоліною сильні 
з'єднання аліянтської авіяції, 
що впродовж одного вчораш
нього днЛ виконали 774 місій. 
В доривочних боях на побереж
жях інтервенювала аліянтська 
фльота. BoDor мав вчора в по
вітрю 46 літаків совєтського 
виробу. Вони оминали боїв з 
аліянтською авіяцісю, але двох 
з них самі знищились, зударив-
шись в повітрю. 

Трибюн". „Ню Иорк Ворлд відносилися до теперішніх шо
стії дцвізій, які мають бути ви
слані до Европи. На цій під
ставі представник палати Рей
берн заповідає, що не буде об
меження президента при ви
силці армій закордон. 

вести генеральний прокуратор. Бу 
дуть допитувати, чи хто не допус
тився кривоприсяги при складанні 
зізнань в сенатській комісії. 

ф Реорганізацію департаменту 
оборони, приміщеного в будинку 
Пентагону, підготовано вже до тісі 
міра, що П маіоть оголосити за 
кілька тижнів. Надіються, що це 
причиняться до упрощеннп праці 
підчас мобілізадіі. 

презентантів, а саме над кіль
кістю постійної армії, яку вже 
ухвалив сенат, обмежуючи 11 
до 4,000,000 вояків. Теж не 
брала комісія другої справи, а 
саме висилки американської 
наземної армії до Европи, хоч 
ця-справа вже вирішена в се
наті: : • 

ІТАЛІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ СКАСУ
ВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО 

ЗБРОЕНЬ 
Веоґрад, Югославія, 13. бе

резня. — Італійський амбасл-
дор в цін югославській столиці 
передав вчора югославському 
урядові ноту, в якій італійсь
кий уряд висловлює думку, що 
наложені на Італію мировим 
договором обмеження щодо 
зброєнь повинні бути скасова
ні внаслідок порушення Совє
тами під цим оглядом догово
рів в Мадярщині, Болгарії і Ру
мунії. В ноті стверджено, що I-
талія порозумілася під цим о-
глядом зі західними великоде-
ржавами. Маршал Тіто мав з 
вдовіллям прийняти цю іта
лійську пропозицію, вважаю
чи, що вона йде цілком теж 
по лінії югославської політи
ки. 

Телеграм еид Сан", ,.Ню Йоріс 
Дейлі Нюз", „Ню Иорк Повст", 
„Саваннаг М о р н і H ґ Нюз", 
Джорджія; ,.Ди Курір Джои-
нел", Луісвіл, Кентокі: ,.Ст. 
Луіс Повст Діспач"; „Дн Мор-
нінґ Кол", Петсрсон, Н. Дж.; 
„Шикаґо Дейлі Нюз"; „Ди 
Ґазетте енд Дейлі". Иорк, Па.; 
„Вілмінґтон Морнінґ Нюз"; 
„Ди Нюз", Линчбурґ, Вірджі-
нія; „Сан Франсіско Кронікл"; 
..Ди Дейлі Оклпомен"; „Дн 
Ореґонієн"; „Мілйокі Х'-ентг-
нісл" та багато-багато інших. 
Вістку передали т ж численні 
радіовнсильні. заносячи ПОРІ 
домлення про українські виз
вольні змагання, про україн
ську боротьбу проти больше-
визму та про повинність амери
канської допомої и в тій бо
ротьбі в найдальші закутийн 
цеї великої країни. 

J-EII. ІІГКДЛІ ПРО ІІЕНСІО* 
ПУІІЛШІЯ 

Ню Иорк. — Ген. Омчр Н. 
Бредлі, голова об'єднаних 
ген. штабів збройних сип ка
же, що якщо б йому дозволи
ло світове положення, він |»НДО 
відсуиуися 0 з активної служ 
би цього літа. Одначе вашинґ 
тонські спостерігачі сумніва
ються, чи з його визначним 
минулим у службі в збройних 
силах могло б обійтися без 
Бредлі в теперішньому часі 
підготовки до оборони 

ДОБРОВОЛЬЦІВ НА КОРЕЮ 
Париж, 13. березня. — Ген. 

Шарль Марґін Вернері, що під 
своїм псевдонімом „Монітор" 
командує французьким бата
льйоном в Кореї, звернувся че
рез міністертсво оборони, зі 
закликом до молодих францу
зів, щоб вони добровольцями 
зголошувались на війну в Ко
реї. Ген. Вернері хотів би до
бровольцями заповнити втра
ти, понесені в дотеперішніх 
боях. 

ЧОТИРЬОХ ЧЕСЬКИХ ЕПНСКОЯІВ ПРИСЯГНУЛИ Н І ВІРНІСТЬ 
КОМУНІСТОМ 

Прага, 13. березня. — Офі-
ціяльна комуно-чеська агенція 
повідомила, що вчора чотирьох 
католицьких єпископів і двох 
священників зложили вимага
ну комуністичним законом 
присягу на вірність комуністи
чному режимові. Ватикан, як 
відомо, проголосив клятву на 
всіх тих католиків, що співпра
цюють з комуністами. Один зі 
заприсяжених священиків, о. 
Лнтонін Стеглік, має перебрати 
адміністрацію Празької дісце-
зії після видаленого з Праги і 
заарештованого архиспископа 
Бераиа, про що повідомлено 

два дні тому. Присягу зложи
ли: д-р Посип Царський — в-
пископ і апостольськнй адмі
ністратор Кошнць; д-р Моріс 
Піха — єпископ Градца Кра-
льового; д-р Степан Трохта — 
єпископ Літомеріц; д-р Амвроз 
Лазік — єпископ І апостольсь
кий адміністратор Трнави; д-р 
Франтішек Ондерек — апосто
льський адміністратор Тешина 
та о. Стеглік — досі завідатель 
підміської парафії. Всі вони 
зложили присягу перед кому
ністичним заступником премі-
єра, Здеака Фірлінг'ером, що є 
рівночасно міністром держав
ного уряду церковних справ. 

ПРИБІЧНИК ОРІОЛА ПРИПАВ ДО ЗДА 
Ню Иорк. — Для підготоги і березня. Є це перший ігрезп-

гостини президента Франції. 
Вінсента Оріола, приїхав ко
раблем „Ліберте" Джордж Бу-
ше, голова прибічної сторожі 
безпеки президента, до Злуче
них Держав. Самий президент 
Оріол приїде на урядову візи
ту до президента Трумана 26 

дент Франції, який відвідає 
Америку. Він поїде з Вашинг
тону до Канади і почне пово
рот домів 9 квітня. Буше каже, 
що він приїхав порозумітися з 
поліцією у справі особистої 
безпеки для президента підчас 
його гостини. 

С0ВЄТИ ВСТАНОВИЛИ „ЗАКОН 
В ОБОРОНІ МИРУ" , 

Москва, 13. березня, — Верховна Рада Совсгського Союзу 
„ухвалила" вчора одноголосно, очевидно, т. зо. „закон в обо
роні миру", що формально забороняє воєнну пропаганду та 
передбачує за неї кару до 25 років ув'язнення. Закон послужить 
Кремлеві до нового терору про-* — — — 7 . "TV 
ти поневоленого населення, що ц А й і ш і 
очікує війни як дослівно сво-1 P f 
го спасіння. Закон ухвалено 
на кінцевій сесії Ради, в якій 
взяв участь теж Сталін та ін
ші члени Політбюра. їх появу 
на залі засідань всі „привіта
ли" стоЮЧН і анлявзами та 
зривались з місць і били в до
лоні 'за кожним разом, як про
мовці згадували ім'я Сталіна 
і його „заслуги для миру". — 
Цій совстській парляментарній 
комедії приглядалися теж чи
сленні акредитовані в Москві 
закордонні дипломати, але між 
НИМИ не було американського 
амбасадора Алена С, Кірка. — 

• Британія пляяус збільшите 
свою фльоту впродовж найближ
чих трьох років 232 новими кора
блями, від великих авіоиаток по
чинаючії, а па малих підводних 
човнах кінчаючи. ,. ** 

• ІРАНСЬКИЙ парламент затвер
див Гуссеяаа Ллю, зд?кляровано-
го приятеля Заходу. премКром кра
їни, всупереч сильних протестів при
хильників Совстів. 

• Ціле, бплтійсько-естонське по
бережжя перемінили Совстн а силь
но укріплену военно-морську базу, 
що мала б забезпечити Москві пану
вання иад Балтикою. 

• 31 Сінгапуру відчалила до Ко
реї сильні підкріплення ддв брнтан-
cbKOJv легіону. 
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ЗМІНА ОСОБИ, A HE ПОЛІТИКИ 
Деяка частина американської преси постійно атакує 

Англію в такий спосіб, що читаючи це, можна б набрати пере
конання, що між Англією та Злученими Державами існує не-
проходимо глибокий конфлікт, чи прямо ворожнеча. Недавно 
писав нюйорський ,.Миррор", що шкода було американцям 
проливати кров за незалежність Злучених Держав, бо сьогодні 
вони ще більше залежні від Англії, ніж були 175 років тому! 
Вся ця писанина, звичайно, не мас серіозннх підстав уже тому, 
бо всі знають, що які не були б непорозуміння між Англією і 
Злученими Державами сьогодні й які не повстали б завтра, 
одно певне, що ці дві країни підуть разом проти кожного воро-
іа, який загрожував би існуванню їх обох, чи тільки одної з 
ьих. Америка теж не дуже турбується тим, хто займає в Англії 
місце міністра закордонних справ. Вона знає, що з якої партії 
він не походив би, консерватист він, ліберал, чи соціяліст, 
великих змін у міжнародній політиці Англії не буде, а на від
носини між Англією і Америкою це взагалі не матиме впливу. 

Так віднеслись тут до нового бритійського міністра закор
донних справ, Герберта Морисона, що прийшов на місце усту
пившого Ернеста Бевина, який старався ввесь час бути в як
найкращих стонунках зі Злученими Державами. 

Морисон походить ,,з низів", як і Бевнн. Значить с „проле
тарського" походження. Зараховують його до таких соціяліс-| 
•пв, яких вважається ,,м'ягкими", себто більш склонними до 
уступок, очевидно не в бік комуністів, бо він є їхнім завзятим 
противником, як і Бевин. Але, коли йдеться про Совсти, то він 
змагатиме дійти з ними до угоди. Тому він так дуже настоював,' 
щоб відбулись обов'язково ще одні наради „Великої Чвірки". і 

Морисон, Бевин, чи премієр Атлі належать до тої самої 
школи суспільних реформаторів, до якої можна б зарахувати 
теж і секретаря стейту Ачесона, Тільки Ачесон не має можнос-
тн переводити в Америці такі чи подібні реформи, як їх пере
водять в Англії соціалісти з Партії Праці. Одначе націоналіза
ція та інші експерименти Партії Праці належать до внутрішніх 
справ Англії й Америку не турбують. Правда, що й закордонні 
справи обндвох країв, себто Злучених Держав та Великої Бри
танії, виявляють тут і там деякі розбіжності, але жадна з них 
не є того роду, що заставила б одну і другу державу, йтвт іншл-
мн шляхами в кінцевій розв'язці важливих міжнародних про
блем. Це тільки ствердження давньої правди, доказаної числен
ними фактами в минулому і — треба припускати — що 
так залишиться і на майбутнє. Це особливо важне, як йдеться 
про відношення Англії до Советів. Герберт Морисон, як це під
креслюють в коментарах американські газети, ставить на пер
шому місці не соціалізм, але демократію, як найзавзятішого 
ворога комуністичної диктатури і тиранії. І це цілком задоволь
няє американський нарід. Тому він не клопочеться зміною на 
пості британського міністра закордонних справ і приходом Мо-
риса на місце Бевина, бо переконаний, що тісна співпраця між 
Великою Британію і Злученими Державами продовжувати
меться без змін. 

Незалежно від цього, можна тільки здогадуватися, що 
Морисон більше обсттоюватиме політику конечного замирення 
зі Совєтами, яка тепер матиме більше виглядів на здійснення. 
Це вноситься, вважаючи, що Морисон не є таким глибоким і 
менше впертим ніж Бевин, і тому міг би скорше зловитися на 
компроміс. Про це світ зможе переконатися вже підчас най
ближчих нарад міністрів закордонних справ ..Великої Чвірки", 
що готові бути теж першим більшим міжнародним виступом 
нового британського міністра закордонних справ, Герберта 
Морисона. 

Підготовка оборони Франц' 
Чергова криза у французь

кому кабінеті міністрів насту
пила напереродні нарад за
ступників міністрів закордон
них справ Чотирьох Потуг. Це 
дало притоку до нової крити* 
кн нездорових політичних від
носин у Франції. Між іншим 
згадувано, що якраз у Фран
ції, та ще у Версаю під Пари
жем, приміщено кватиру го
ловного командувача європей
ських збройних сил, американ
ського і-енерала, Двайта Д. 
Айзенгавера. З тим злучено 
ще й питання дальшої висил
ки американської наземної ар
мії до Квропи. Серед такого 
положення у Франції — гово
рив дехто — комуністи можуть 
кожної хвилини завалити де
мократичний лад і наставити 
свого диктатора. Деякі амери
канські щоденники вислали 
навіть своїх спеціальних ко
респондентів для провірки від
носин у Західній Евроні, а в 
першу чергу в Франції. 

Отже так є, що ті кореспон
денти посилають вісті, відмін
ні від тих, які загально пану
ють в Америці. Урядову опо
вістку вашингтонського депар
таменту стейту про зменшення 
комуністичної сили у Франції 
на 33 відсотки, треба приписа
ти якраз інформаціям, призби
раним головно кореспонден
тами. 

Кореспонденти впевняють, 
що Франція переживе теперіш
ню кризу й небезпеку і то за
вдяки американській допомо
зі з Пляну Маршала і висилці 
воєнних матеріялів, яка йде 
постійно зі Злучених Держав 
на підставі Північно-Атлантій 

коли то комуністи планували 
свою „демонстрацію". Саме то
му, що Париж мав готову Мо
більну Гвардію, комуністична 
мобілізація потерпіла повну 
невдачу. 

Попри правильну поліцію і 
її удосконалену М о б і л ь н у 
Гвардію с ще третій рід міліції, 
тобто „Республіканська Орі а-
нізація Безпеки", яка відогра-
ла важливу ролю підчас страй
ків, викликуваних комуніста
ми в р. 1947 і 1948. Потім ідуть 
регіоналньі Баталіони Резер
вістів, а накінці остання — от
же п'ята сила, звана ,,Тернто-
ріяльною Гвардією". 

Показується, що комуніс-

його розбудили і дали йому 
нагоду переводити маневри 
для здавлення внутрішнього 
ворога. Різні боєві частини 
вишколюються в поборюванні 
підступних атак „партизанів", 
а не спускають з ока парашу
тистів та одвертого ворога, що 
може появитися на поберея<-
жях. Це ніщо інше, як перемі
на цілої території Франції на 
можливе ігрбосвище для захо-
пони збройної сили Західних 
Аліянтів. 

Коли Франція перебрала на 
себе ролю головного заборола 
проти агресії, вона теж запля-
нувала належні комунікації з 
союзниками. Це переводиться 
без розголосу й без претенеіґі 
на якесь признання сусідів і 
союзників. Тому заморська 

і Америка не може знати точно, 
тичні визиви не тільки не при . 
спали боевого настрою фрая-|ЖР в цій справі Франція вже 
цузького населення, але ще осягнула. 

М Приходько Торонто (Канада) 

РОЗБИЙМО ЛІД НЕЗГОДИ 
Незгода в рядах нашої по

літичної еміграції с болючим 
явищем. Тому всі ми з вели
кою радістю привітали б ство
рення єдиного українського 
фронту. Тоді теж багато зне
охочених партійними сварка
ми і пасивних сьогодні, ста
ло б до активної національної 
праці. В такому випадку ми 
могли б „і ори перевернути", 
бо серед нас с багато здібних 
і достатньо підготовлених до 
національно корисної роботи в 
різних ділянках. 

Я схильний думати, що чи 
не найбільшою перешкодою в 

бодай до компромісу. Одно
стороннє, а часто й необ'єктив
не обговорення суперечностей 
лише в своєму середовищі най
частіше віддаляє порозуміння, 
а не наближує до нього. Немає 
найменшої національної (і не 
мусить і\ути партійної) про
вини в тому, що, приміром пол. 
А. Мельник чи І. Багряний на
пишуть статтю до „бандерівсь
кого" пресового органу, а о. 
Гриньох чи С. Бандера з'ясу
ють свої погляди на дискусій
не питання на crop. „У. Віс-

Тут напрошується і досадне 
питання про „Збруч". Я прига^ 
дую з яким братерським по
чуттям поривалися українці зі 
східніх земель України зустрі
тися з західнімн братами, коли 
розірвалася залізна куртина 
на заході і в якій екзальтації і 
братерському стремлінні при
бували до Києва люди із-за 
Збручу. „Збруч" перестав ієну-! 
вати, нікому не заважали різ
ні релігійні обряди і суборди 
нація. 

Так мусіло бути і так було, 
навіть не зважаючи на деякі 
досадні і недоречні непорозу
міння, знов таки, партійного 
характеру. Та Друліба продов
жувалася і на території Зах. 
України, де тисячі втікачів зі 
сходу мали моральну і мате
ріальну підтримку від захід
них братів. Пиши, як і треба 
було, плече в плече в ті трі-
вожні дні і в боях проти оку
пантів і в обороні перед репат
ріацією. І тільки пізніше, в у-
мовах циганського побуту в 
таборах, знову почали копати 
„Збруч". Копали його з одного 
боку різні пани консервович) | 
- Політичні гендлярі, г— що 

намагалися к а п і т а л ізуватн. 
для себе навіть жертвенну бо-1 
ротьбу У ПА, а з другого боку 
— малороси ,.енки" і гуляй-
пільські прапороносці. І ті й 
другі пускали в хід демагогіч
ний вплив серед своїх безкри-
тичних послідовників. Все це 
— на велику радість Москві, 
яка звичайно всіма силами на
магалася і намагається не до
пустити до згоди між україн
цями. 

В цьому досадному явищі, 
що ісйус, на жаль, до сьогодні, 
нас може втішати той факт, 

ського Пакту. Франція приспі-'ньому є партійні та групові 
претенсії і амбіції, часто необ
грунтовані і незаслужені. 
Власне вони перешкоджають 
нам оцінювати ті чи інші по

шила навіть виконання де
яких частин оборонного пля
ну, який мав бути готовий 
щойно за два роки. Це робить
ся там у переконанні, що фран
цузькі вояки будуть перщими 
прн стриманні можливої росій
ської агресії, а як буде час, то 
французька армія перемінить
ся в атакуючу силу. Франція 
обіцяла постачити 10 дивірій 
в теперішньому, а дальших 10 
дивізій в наступному році, од
наче нові події приневолили її 
поставити на ноги відразу 
двадцять дивізій вдома, в до
датку до 250.000 армії» яка бо
реться ц Індо-Китаю. Замість 
підготови до ,,зввтрІщньоГ' ащ-
нн, іде тепер підготова до „СЬОг 
годш'шньої". 

За таким пляном боєві сили 
Франції у практиці зливають
ся з поліцією, яка переміняєть
ся на свого роду міліцію, оз
броєну й устатковану на обо
рону проти нападу з повітря і 
проти інфільтрації п'ятої коло
ни, яку творять комуністи. 

З організацією армії й зага
лом збройних сил іде впарі ви
ріб відповідної нової зброї. Вій
на в Індокитаю дала нагоду 
виробити й випробувати най
менше десять різнородних но
вих воєнних винаходів, серед 
яких є велетенські тенки й крі-
си „базука", виріб яких пере
мінився тепер на „масову про
дукцію". Французька поліція 
вже тепер обіймає напів-воєн-
ну організацію, звану „Мо
більна Гвардія". її можна пе
ревозити швидкими моторови-
мн автамн або й літаками. Па
риж мав нагоду бачити її з на
годи приїзду ген. Айзенгавера, 

дп в нашому національному 
життю насамперед з позиції 
з а г а льно-національної мети. 
Вони найбільше відгороджу
ють одне середовище від іншо
го і призводять навіть до при
страсної лайки або заморожу
ють найщиріші почини. 

Лайку треба припинити, а 
лід треба зламати! І мені зда
сться, що в цій справі нам мо
же допомогти безпристрасний, 
щирий, а не подиктований 
партійним наказом, обмін дум
ками на ш&альтах нашої пре
си і такого ж характеру дис
кусії на прилюдних зібраннях. 

Свій жаль чи невдоволення 
до опонента ми звикли вили
вати на шпальтах своєї ж гру
пової преси і то часто в тоні 
роздражнення непропорційно
го до причини невдоволення. 
Це неправильно. Так догово
ритися не можна, так можна 
лише легко розпалювати при
страсті свого середовища, а не 
розумно впливати на інше. До
цільніше виславлюватн думки 
дискусійного характеру і в то
му середовищі, з ким іде об
говорення чи спір в тому чи 
іншому питанні. Думаю, що 
скоріше можна про щось до
мовитися, якщо, приміром 
УГВР буде доводити і обгово
рювати свої претенсії на 
пшальтах органу УНРади, а 
концепції і настанови УНРа
ди буде представлено на 
шпальнтах опозиційної УНРа-
ді преси. Вже один цей крок 
буде говорити про бажання 
знайти шлях до спільної дії чи 

тей". Так скоріше можна ді-іщо за залізною заслоною 
йти до спільної мови. А наслі-1 „Збруч" засипано, і не Сталі-
дуючи думку, що об'єднува-. ном, а тими зі сходу й заходу, 
тися можна з людьми, що ду- що в бойових рейдах і в лісо-
мають так як і ти, ми можемо вих криївках; по в'язницях і 
виплекати лише монопарті^ну сибірських каторгах спільно 
диктатуру, що виключає по- п'ють гірку чашу московської 
шацу до громадської думки і окупації. Так мусить настати 
інших атрибутів демократії. 

Ще одною з важливих перед
умов згоди в наших рядах о 
якщо не пошана, то принаймні 
терпимість до політичної кон
цепції людини, що належить 
до іншого партійного угрупу-
вання. Звичайно в рахунок не 
йдуть московські слуги — ко
муністи. До них ми можемо 
ставитися лише як до зрадни
ків народу, якщо вони не в и 
являють наміру відмовитися 
служити Москві. 

Тут,, не говорячи вже про 
парламентарний, можемо за
позичити хочби побутовий 
приклад мешканців американ
ського континенту. Коли ви 
спитаєте буквально кожного 
з них, що він думає про того 
чи іншого свого знайомого, ді
станете ляконічну відповідь: 
„добрий хлопець". У нас, на 
жаль, інакше: той „галичмон", 
а той „східняк"; той „ненадій
ний" а другий „підозрілий"; 
той соціяліст (значить ворог), 
а той „із загірної комуни"; той 
„спекулянт", а інший просто 
„московський агент". „Добрих 
хлопців" майже нема, а тим 
більше, коли мова йде про лю
дей з іншої партії чи навіть 
громади. 

Ще Шевченко молився про 
братолюбіс. Бракує нам його 
й сьогодні, на жаль. Ми повин
ні навчитися бути об'єктивни
ми й стриманими в оцінці лю
дей, щоб не завогнювати ще 
більше нашої внутрішньої від
чуженосте. 

і серед нас на еміграції. Наша 
внутрішня ворожнеча і незго
да є просто злочином перед 
нашими братами по той бік за
лізної заслони. Не час тепер на 
„блискучі відокремлення" або 
гуляйпільську о т а м анщину. 
Це повинні зрозуміти наші вер-
хц і послідовно впровадити в 
життя ідею єдносте всіх укра
їнських антикомуністичних і 
антимосковськнх сил — через 
проповіді, пресу, промови, ди
скусії, і ,т. п..~.,і не словами,-а 
ділами, і особистим прикла
дом. 

Годі вже писати на сторін
ках преси, що, приміром УНРа-
да чи КУК вороже ставляться 
до визвольної боротьби на Ук
раїні і стараються домовитися 
з москалями, так само як не 
можна і називати бандерівців 
„чорною силою" і прирівнюва
ти їх до комуністів, бо ці обид
ва твердження не відповіда
ють дійсності і витягнені вони 
з арсеналу двохсторонньої пар
тійної демагогії, як і низка ін
ших, що їх можна б назвати ні
чим іншим, як пересмикуван
ням карт. 

Треба прийти до спільного і 
то щирого висновку, (коли го
ворити про новіші часи виз
вольної боротьби), що вояка 
УНР і УГА; єпископат УАПЦ 
і УГКЦ; Єфремов і Курбас; 
Павлушков і Лемик; Андрій 
Чумаченко з „Саду Гетсиман-
ського" і Климів-Легенда; по
мордовані в київських і львів
ських в'язницях; розстріляні 
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Лев Ясівгчук. 

„НОВА ЄВРОПА' 
(Уривок з повісти: „Данина Молохові"). 

— Не подобалося... — Не то 
питанням, не то ствердженням 
доповнив Ворис. 

— Просто не могла. Заки я 
ще не потребувала йти на гро
мадську роботу, всьо було доб
ре. А прийшло до чину, я не 
видержала. 

— Що ж це ви мали викона
ти? Хиба нікого не треба було 
вбивати. 

— Безперечно — ні, але по
середньо — може й вбивати. 

—Цікаве, розкажіть. 
— Звичайна річ. Я приїхала 

на канікули до батьків. Мене 
визначили переводити заготів
лю хліба. Пішла я по хатах. 
„Масте дата стільки-то хліба". 
Чоловік проситься: нема, не 
вродило, діти з голоду поги
нуть. Ми самі літом буряками 
жили. Дружина сперла голову 
на піч — плаче; діти плачуть. 
Я сама бачу нужду в хаті. Ді
ти напів голі, — батьки в лах-
міттях. Я відвернулася і пла
чу, втираю очі. Коби швидше; 
вечір- Подібні сцени повторю
валися нераз. На завтра за ні-

що не піду. Вечером приходжу 
додому, а батько до мене: „Не 
добре ти, дочко, починаєш. В 

! моєму роді не було грабіжни
ків і ти не будеш". Ледви я ви
мовила плачучи: „Батечку, я 
вже не буду". І я перестала 
бути комсомолкою. Якось так 
мені й обійшлося. 

Розповідь про це коротке, 
але вирішне переживання мо
лодої вразливої людини навія
ло на приявяих немиле вра
ження. Дальше поплили спо
гади й затягнули обід на дов
ший час. 

Після обіду домашні розій
шлися, а Юрко з Борисом по
сиділи на бальконі. 

— Юрку, пробач за мою обе
режність, але я раджу тобі — 
будь уважливий з партиза
нами. 

— Не бійся. Нікому в гадку 
нічо не приходить. А ліс у ме
не, друже, такий в порядку, як 
в нікого другого. 

— Все ж таки німці звозять 
і звозять нашого брата. Чого 
доброго... 

— Нічого, мене тут усі ці
нять і поважають. 

По відвічним правилам день 
закінчився і йому на зміну 
настала тиха, тепла ніч. В до
лині відпочивало село, а спо
кій переривав хіба несамови
тий гавкіт вовчура на лісни-
чівці. Гірське повітря бальса-
мом вливалося в кімнати і їх 
мешканці спали твердим сном. 

Пастушенко встав як зви
чайно разом з сіріючим ран
ком, облився холодною водою, 
перевісив рушницю через пле
че й пустився в ліс. Ще не вий
шов з подвіря, як побережник 
заступив йому дорогу, звідом-
ляючн, що в ночі хтось вирі
зав десять польських родин у 
селі. 

— Ов, погано, — подумав 
Юрко, — буде халепа. Певно 
прийде „гештапо" й буде ро
бити справу по-своєму, кара
ючи безвинних. 

Стурбовано пішов Пасту
шенко в ліс, не то на огляди
ни, не то на прогульку. Вдиха
ючи весняну лісову сріжість — 
снував свої думи. 

Біля восьмої години повер
тав відсвіжений домів, обій
шовши з лісу на сільську до
рогу. Вже був недалеко ліенн-
чівки, коли побачив напроти 
себе вантажне авто, супрово
джене німецькими гештапівця-
ми, а в ньому повно сільських 
людей. З наближенням маши

ни запримітив з острахом, що 
на побічниці авта сиділа його 
братова, тримаючи донечку на 
колінах. У своїй самопевності 
Юрко зразу рішився: станув 
серед дороги проти машини й 
підніс руку до гори. 

Машина зупинилася. 
— Куди везете тих людей? 
— Це наша справа, а хто ви ? 
— Я тут надліеннчий в дер

жавному лісі. Защо ви взяли 
цю жінку з дитиною? 

— Так треба, марш з дороги. 
— Я не пущу. Зсадіть ту жін

ку, або беріть мене. 
Гештаповець, що сидів коло 

керманича, миттю рішив: ви
садіть жінку, візьміть того без-
личного нахабника. 

Жовніри зсадили Юркову 
братову з дитиною. На її місце 
сів Юрко з рушницею через 
плече. 

Пастушенко був вдоволений 
своїм учинком. Це не може 
довго потревата, — думав він. 
Після переслухання верне до
дому. Там і так будуть знати, 
де він, бо братова вернеться. 

Авто їхало без зупинки. Ми
гали вузькі селянські нивки і 
клапті лісу; тихенько зсувало
ся в долину й сопучи та каш
ляючи діставалося на горн. 
Минали село за селом. Струх
лілий народ сидів мовчки й 
немов бездушно на дні авта, 
але в голові кожного вертіла 
думка — куди? що це буде? 

Чим дальше машина віддалю-
валася від місця ладунку, тим 
тривожнішими ставали думки. 
Вже й Пастушенко стратив 
певність себе. Щось задалеко 
їдуть... В ту пору він уже зви
чайно снідав; сьогодні навіть 
голоду не відчуває. І сидіти не 
дуже то вигідно, а радше сто
яти спертому на побічниці ав
та. Нарешті зарисувалися так 
добре відомі йому обриси міста 
Станиславова. Певно вже тут 
зупиняться. Так, авто зоїхало 
перед тюрму і стануло. Жов
ніри нонаглювали до поспіху. 
Один за одним зіскакували се
ляни з авта. Жвавим вправним 
стрибком зупинився Пасту
шенко, немов бажав би сказа
ти „чого мені тут..." Але в тій 
хвилині хтось сіпнув нагаль
ним рухом за рушницю, що ви
сіла в Пастушенка на плечі, з 
такою силою, немов хотів його 
на двоє перетята. Пастушенко 
захитався, але почув сильний 
удар у плечі чимсь твердим і 
біснуватий голос „марш". Тю
ремна брама замкнулася за 
ними. 

Третього дня після того ви
падку в Станиславові особлив
ішій рух. Гештапівці повезли 
п о к с / в а н н х арештантів на 
смерть. Всі були тільки в со
рочках. Поліцисти гнали про
хожих з вулиць на площу 
страчення. Нехай глядить на^ 

род власними очима, що може 
німецька потуга. Нехай кож
ний боїться своєї тіні. 

Зігнана безрозбірно маса 
збилася німим півколом. Окре
мі u живі частини тулилися до 
себе, немов би тісна сполука з 
другими могла злагідннти не
самовитий вид. В очах бага
тьох кружляли жовті світляні 
кружельця, а під черепом щось 
натискало й валило людину 
додолу. Зсохлі губи видців во
рушилися ; звогчували себе 
до пересохлого язика. Віддих 
переривався, а серце немов 
зсувалося вдолину, аж на хо
лодну траву проклятого май
дану. Ніхто з поневільннх 
свідків екзекуції не мав відва
ги ані хотіння поглянути на 
тих, що їм мають незабаром 
насильно перервати нитку 
життя. 

Склали ЗО арештантів у ряд. 
На мить прорізав повітря неса
мовитий зойк, крик і спазма
тичний плач деліквентів. На
раз, видно, привернулася їм 
рівновага, бо силувані глядачі 
почуви пристрасний проклін: 
„Україна помстить нас!" 

Сальва. 
Немічні, безсилі тіла падали 

й застелювали землю, скроп
лену свіжою кровю. 

(Продовження буде). 
ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

У. И. СОЮЗУ І 

під мурами Дрогобича і на мо
гилах винницьких жертв у 
1945 р. — боролися й гинули 
за одну ідею, з одним гаслом 
на устах. За ту ж ідею, в неви
мовно тяжких, умовах ішли 
плече в плече новеліст Позн-
чанюк і Тарас Чупринка. Дар
ма, що на різних становищах, 
але — як брати. Сьогодні на їх
ніх позиціях стоять завзяті з-
над Холодного. Яру й Підкар-
паття; з Полісся и Поділля, — 
як одне гроно нездоланих бор
ців. Непоборний дух тих, що 
впали і голос'тих, що „у вічі 
сміються смерті"-та тих, що „в 
Сибіру конають", зобов'язу
ють нас розбити лід незгоди і 
одностайно стати в обороні ідеї 
нашої державності! по цей бік 
залізної заслони. 

Щоб забезпечити найбільш 
ефективний уоціх у цьому, ми 
повниш мати загально націо
нальний, і: О О р Д н и а ц і шипі 
центр-

Вважаю, що задуми деяких 
партійних провідників про 
опанування влади в майбут
ній Україні однією (звичайно 
їхньою) партією є утопічними. 
Після '30-літиього комуністич
ного панування на Україні, 
сьогоднішнє населення її в 
політичному, соціальному і 
етичному аспекті є складним 
комплексом. Розв'язання цьо
го комплексу з перших же 
днів заключної боротьби за у-
країнську державу і керівниц
тва всі ми ділянками державно
го апарату, потребуватиме ко
лосального напруження бук
вально всіх творчих сил нації, 
що сьогодні є По той і по цей 
бік залізної заслони і смішно 
навіть подумати, щоб якась 
одна еміграційна партія, (хоч
би і така, що має більшість на 
еміграції), могла нав'язати 
свою волю всій нації. Нового 
диктатора, хочби і в трнюмві-
раті, нація не визнає. 

Але загально- еміграційний 
монолітний центр може відіг
рати велику ролю в захисті 
нашої державносте тут, на 
міжнародному форумі, і в май
бутній Україні. Тут ми мусимо 
покінчити нарешті з різними 
„репрезентаційними" виступа
ми пашківськнх волостей, які 
можуть нас навіть осмішити 
перед зовнішнім світом і зне
цінити (а не капіталізувати), 
наші неабиякі національно-
визвольні козирі. 

УНРада н,е t є „паперовим 
центром", як. дехто її нехолод-
нокровио оцінює, — вона по
будована на силГ'незабутньоГ 
„петлюрівської" ідеї, що за неї 
найбільше згинуло і гине лю
дей на сх. землях України. І 
якщо на еміграції партії, об'єд
нані в УНРаді не є такі чис
ленні, то вони безперечно по
множаться стотисячкратно на 
території України. Знаючи до
статньо політичну менталь
ність і симпатії сх. - українсь
кого населення, я не маю най
меншого сумніву в цьому. 

УГВР — об'єктивно кажучи 
— в більшій мірі ніж будь-хто 
— мас сьогодні зв'язок і вплив 
на активну визвольну бороть
бу в Україні. Можна не сумні
ватися, що і в заключній ста
дії боротьби за українську дер
жаву УГВР гідно виконає ва
жливу ролю. революціонізую-
чого боновою чинника, в ма
сах на всій території України 
Повний успіх УГВР в тій важ
ній акції просто вимагає її спів-
дії в УНРадою. 

Ось два неодмінні компоненти 
загально - українською коор
динаційного і.репрезентатнвно-
го центру. В ім'я інтересів на
шого поневоленого народу і 
просто болючого прагнення 
еміграції до .щирої згоди на 
верхах, вони повинні невід
кладно домовитися, 

В нашій незгоді' найбільше 
зацікавлена Москва — смер
тельний ворог не тільки укра
їнського народу а і всього де
мократичного світу. Наші по
разки в різні періоди історії 
а зокрема в боротьбі з Мос
квою обумовлені були насам
перед незгодою в наших ря
дах. Ми, на жаль, часто забу
ваємо про те,'що наша молода 
нація, яку не спромоглися по
ставити на коліна ні Гітлср ні 
Сталін, мас колосальну силу 
але тільки в одностайному зу
силлі , в с і д а ї а д і д о здобуття 
своєї держави. "Але, на жаль 
і сьогодні ми це усвідомили до 
кінця мудрих слів нашого 
славного Гетьмана Мазепи-

-През незгоду всі пропали 
Самі себе звоювали. 
Сьогодні стоїмо на грані ве

летенського світового кон
флікту, що вг-цьому мас вирі
шуватися і доля України. Таке 
чи інше вирішення' залежить 
уже сьоїчздш. .і залежатиме 
акшТн« v Н8-Ш01 визвольної акції на Україні і закордоном. 

В КОЖНІЙ 
п УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ 
ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА" 
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ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

„ЗДЗУЛИНІ ЯЙЦЯ" 
(Українськії* відділ у Публічній бібліотеці міста ІШкаїо) 

Напевно заінтересує неодно-
го з нас питаная, як вигляда
ють на ділі українські відділи 
в американській книгозбірні? 

Це питання не є зовсім лег
коважне питання, бо ж такий 
відділ мас бути, прообразом ду
хово! скарбниці-.дотичного на
роду, він повішен бути його 
амбасадором на чужині і с його 
що так скажемо, публичною 
візиті вкою. — Залежно від йо
го якости, а навіть кількости 
— може причинятися до ви
роблювання опінії пересічного 
американця —відвідувача та
ких бібліотек. — 

Якістю очевидно може заім
понувати українська книжка, 
тільки тому чужинцеві, що мас 
а(могу розуміти . зміст даної 
книжки, по кількости буде о-
суджуватн чужинець — відві
дувач, що не знаючи мови — 
погляне на полички літерату
ри дотичної МОВИ і з цього по-
верховно Осудить (скільки ж 
важних справ осуджусться тут 
в такий спосіб) про величину 
літературного чи, наукового до-
рібку певного народу. — 

Не знасмо докладно, як 
представляються такі відділи 
у публичних бібліотеках міст, 
де жива більша кількість ук
раїнців чи людей українського 
походження. —- Досі ми про 
це нажаль майже не чули. — 

Можемо зате сказати на ос
нові автопсії, як, представля
ється ця справа у бібліотеці 
міста Шікаго, другому щодо 
величини місті ЗДА, з числен
ною групою українського по
ходження. Сама ця бібліотека 
с теж одною зі.найбільших у 
З Д А . ; ; 

Якщо'йде про український 
відділ чи пак. підвідділ — то 
підставляється зовсім неім-
понуючо так цід. оглядом яко
сти як і кількости зібраних 
там книжок. н 

Український Підвідділ у біб
ліотеці міста Шійаґо (в її цей 

4fF*T? 

що розписався про В. І. Лені
на (1934 — Харків), Турге-
нісв „Дворянське гніздо" 
(1936), Л. Толетоя „Відро
дження" у перекладі В. Сімо-
вича (1919!), є там Полевой зі 
своєю „Повістю про справжню 
людину", Л. Первомайськна, 
„Вибрані твори" (1937 — Ки
їв), є Фелікс Яковлевич Кой — 
(старий польський комуніст) 
„У рядах пролетаріяту" (1933 
— Харків), Л. Первомайськнй 
„Вибрані твори" (1937 Київ), 
Валеріян Куйбишев: „СРСР 
індустріяльний". Доповідь на 
січневому пленумі ЦК ВКПБ 
і в тому гатунку переважна 
спільність цієї шуфлядки, що 
мас репрезентувати українсь
ку літературу у цьому велико
му американському місті в 
1951 році! 

Умисно подавали ми дати 
видання книжок — це, як ба
чимо, совєтські видання після 
великих чисток в українській 
літературі 1930 pp. — старан
но підібрані під оглядом авто
рів і змісту, без борони Боже, 
всяких Хвильових, Кулішів і 
інших „ухилівців"! 

І мимохіть насувається дум
ка... Чи публічна бібліотека 
міста Шікаґо, що лежить у сер
ці Зсдиненнх Держав Амери
ки теж проходила, чого доб
рого, чистки від непобажаних 
авторів, як колись і дальше в 
Україні бібліотеки від тих ав
торів, що чимсь прогрішилися 
проти білого чи червоного ца
ря... Познаки примушують 
притакнути це питання, бо бі
бліотека міста Шікаго це од
на з найстарших в цьому місті 
і можна припустити, що УССР 
пересилала свої видання також 
і пе|)ед 1930 pp., як це робила 
і в інших країнах, де був ук
раїнський елемент. 

А як заступлений Шевчен
ко? — спитає хтось. 

Побіч совстського, вихоло
щеного „Кобзаря" Шевченка 

дамії також у ділянці літера
тури, мусіяа видати свої пло-

ідн. 
Та чн лиш Р заторкиечій 

ділянці? 
Візьміть у руки пересічну а-

мериканську енциклопедію чи 
лексикон ? — Там побачите ба
гато більше про Абїсинію чи 
акесь та* Конго, як про Укра
їну, її історію, культуру, гсо-
графію, мощу і т. п. 

А те, що там с, зачерпцеие 
із джерел, які всяко можна 
називати, лише не науково-
об'ективннми. 

А чи треба згадувати, яку 
важну ролю грає така підруч
на книга у праці пересічного 
американця, не згадуючи вже 
про журналіста, письменника 
чи навіть науковця. 

І тут мимоволі насуваються 

чними просьбами про збірки, 
датки і г. п. 

Бо громадянство здає соб: 
справу з вартосте таких науко. 
них. прислуг цід теперішню 
хвилю і їх відвоіидно гонорує. 
Идйкращий доказ діяльність 
Українського Йонгресового 
Комітету Америки, який за 
свою діяльність науково-ін-
формаційну, виявлену у видан
нях англійською мовою, роз
сипкою листів сен. Лімана пре 
ндродовбивство і т. п. здобу
ває собі щораз то більше при
знання та матеріальну під
тримку. 

Вертаючи до порушеної вго
рі бібліотечно! справи, яка, по
боюємося, не багато краще 
представляється і в інших мі
сцевостях, слід цьому протиді-
лати енергійно всіми можливи-
вими засобами. 

Український читач - відвіду-
слова докору на адресу тих є- ^ " п ^ і ч н и х Шюкк'пови-
міграц,иних інститути чи їх ^ ц Д 0 М а г а т и С я Щ у п р а в б і б . 

піотек книжок йому потрібних 

тралі при вул. Мішіген і Ва- , , ^ 6 ^ щ е архівальний сбор 
шинпгон) міститься на друго- н и к „освященний нам'яти Та 
му поверсі у відділі чужих &с& рригорьевича Шевченка 
мов, де Є”ШШІ ПІДВІДДІЛИ як 
німецький, польський, мадяр
ський, російський, чеський, жи
дівський і т. п. Картотека мі
ститься у окремих шуфлядах 
8 написами ДОТИЧНИХ МОВ. 

СПИСКИ, літератури у "жидівп 
гій, німецькійt Польській і 

п. мовах містяться в кілька
надцяти шуфлядках, україн
ська — в одній-всього і то не
повний. 

Це якщо ішло би про кіль
кість (кількість назв книжок), 
та куди гірше представляєть
ся справа, яШа,о йде про я-
кість нагромадженої літерату
ри. 

Вже побіжний перегляд вка
зує про брак всякої система
тики, а радше можна ствер
дити, що якась „приятельсь
ка" рука подбала про своєрід
ну „сивтему'' компромітован-
ия українського літературного 
дорібку. 

Вже сама форма втягнений 
до картотеки (а таксамо напи
си на хребтах книжок) насто
рожують українського відвіду
вача. 

Прим: Катря Гриневичева: 
„Шоломи в сонці1' (К. Ґріне-
вічова: „Гельмес і де сук", або 
Ґрінченко Боріс „Соняшний 
промінь" повясть. 

Шукайте скільки хочете під 
„Г" не найдете ні Грінченка 
ні ГриневичевоГ.-

Та це ще дрібниця. 
Та таких книжок, як от со

бі згадані та ще" може декіль
ка томиків А. Кащенка, А. 
Чайківського, „Син України" 
Золотопольця, Франка — бага
то не знайдете! Зате впадає 
вам у вічі ве'лика кількість 
книжок, що вийшли зпід пера 
давніших і новіших „прияте
лів" українського народу, а я-
кі писали мовою „старшого 
брата". 

Це старий „приятель" Олек-
сандер Сергесвнч Пушкін 
(1930 — Харків), ного моло
дий землячок-Максим Горкнй, 

(Москва 1912) — от і все. Ага 
є ще добре, популярне видан
ня „Кобзаря" (Буеное Айрес, 
1950), але це вже дарунок ос
танніх часів Ліґи Американців 
українського походження в 
Ш1«йтїг/€ ще щосьз передла-д*-
ного з польського (Ожешко-
ва^, французького (Ж. Берн), 
найменше тільки з оригіналь
ної, української белетристики 
чи науково-популярної літера
тури, за чим шукає пересіч
ний відвідувач публичної біб
ліотеки, а яка заповнюс.полнч-
кя сусідніх чужих підвіділів. 

Ціль отих „зазулиних яєць" 
кожному з нас зрозуміла. По
казати американцеві, що вла
стиво української літератури 
немає, а як є то переважно пе
реклади, а у збаламученого 
нашого землячка витворювати 
атмосферу меншевартости та 
тримати його у тому переко
нанні, що українська поезія, 
повість і т. п. розвинулися у 
тіні великої літератури мудро
го „старшого брата". 

Причина того стану... брак 
фондів... борони Боже! Якби 
відвідувач-українець — дома
гався таких книжок як треба, 
то місто мусіло би узглядню
вати прохання своїх податни
ків. 

Причиною є хіба недоціню-
вання з нашого боку джерел, 
де твориться згл. може твори
тися американська опінія про 
нас і нашу вартість на світо
вому ринкові. 

Може якраз таку мізерну 
шуфлядку мав на думці цей 
американець — навіть спец до 
східньо-европейських справ, я-
кому хтось колись в Европі 
тримав довший виклад про ве-
ку українську літературу, а 
він цього слухав з легковажні
стю. 

Бо підступна акція „старшо
го брата*' поширити у вільно
му світі переконання про його 
супремацію над українськими 
і Іншими поневоленими наро-

членів, що часами залоьнюють 
своїми дискусійними статтями 
у щоденниках \\\ на тр*»у чому 
Україна називається Украї-і 
ною, замість того, щоби не за
бираючи місця у щоденниках, 
містити їх у спеціальних на 
ту ціль бюлетенях чи журна
лах, які призначені для вущо-
го круга заінтересованих спе-
ціялістів. 

Чи не було би стократь біль
ше побажаним і доцільним по
дати у щоденнику хоч би й ко
ротку і суху замітку, що в та
кім періодичнім виданні енци-
кльопедії і т. п. спростовано 
таку то а таку фальшиву чи 
тенденційну вістку про якусь 
українську квестію чи вставле
но згадку про такого то виз
начного українського науков
ця, політика і т. п., спросто
вано його національність і т. п. 

Коротка замітка під такою 
вісткою про потребу фондів 
для даної інституції принесе, 
треба вірити, багато більше ма
теріальної користи, як зазиви 
під довжелезними звідомлен-
нями цих інституцій з патетн-

В Шікаго слід гіривитати 
гарний крок в напрямі попра-
чи відносин через ініціятиву 
Ліґи Американців Українсь
кого Походження, що переда
ча бібліотеці комплет книжок 
чро українські справи в укра
їнській як теж в англійській 
мовах та дещо з українського 
красного письменства. Довіду
ємося, що теж одна місцева а-
мерикансько-українська жіно
ча організація подарувала до 
бібліотек нове, прекрасне ви
дання гворів Лесі Українки 
р англійській морі, про що бу
ла навіть згадка в місцевій ан
глійській пресі („Шікаґо7Трі-
бюн"). 

А відносно „зазулиних яєць" 
то, на нашу думку, місце їм 
хіба у архівах бібліотек, як 
предмет досліду „діяльности" 
тоталітарних режимів нашими 
\ чужими науковцями, які (ре
жими) каструють і затроюють 
у своїм шовіністичнім гоні ви
яв духа нації — її літературу. 

Иечаєнко, 
Шікаґо, Ілл. 

ШЖІІАІ?аДІІЛ. ПРЕСОВА*СЛУЖБА ПРО УКРАЇНСЬКЕ 
N ПІДПІЛЛЯ. 

в діяльности Українського 
Лікарського Т-ва 

,,КІІІҐ ФІчерг ('Ііідік4-Лт" РОЗІСЛАВ Ці° фотографію, додаючи до ідеї 
такий иідіше: „Обличи иідпо.п.иою лідере Миколи Леб>дя псе 
що під.іеркаліос напруженії:! його праці п Українській ГолошМи 
ВИЗВОЛЬНІЙ Гиді, хоча він перебуває тепер в Ню Норку І далеко 
від скубаних червоними теренів. До веб«зпор«* завдань Лебеді 
належало поширювання літератури проти Сталіна і совітської 
тиранії". 

' ВІСТІ З УКРАЇНИ 
Нотатки з совстської преси) 

ЗАТОПЛЮВАННЯ ІСТОРІЇ ! проговорився та подав карти-
_ . _ і ни справді хаарктеристичні. 
В загальному проекті будови, ОсЬ о д н а 3 них: 

- зв. Південноукраїнського! Попавши в Карпати, боль-каналу та Каховського гидро 
вузла большевицькі інженери 
передбачили створення кіль
кох водосховищ. Для утримай-

УКРАЇНОЗНАВСТВО В 
БРУнШКАЛЕДЖІ 
Праця українського нЦ^лу 

в Бруклин-Каледжі дедалі, роз
гортається. Кода осіцні^ с«« 
местр пройшов з не великою 
кількістю студентів, то здцр? 
вий семестр щіящц значно бі
льшу заінтересованість нашої 
молоді українською MftBpJW. 
Кількість студентів значно збі
льшились. Цьому сприяли U 
значній мірі українські органі
зації молоді, що допомагали в 
комплектуванні групи. 

Приємно нам відзначити тол 
факт, що на списку студентів 
у цьому семестрі с не тільки а-
мериканці українського похо
дження, але й інших націона
льностей. Українська мова ста
ла предметом зацікавлення і 
вивчення, як мовв великого 
слов'янського народу, що зай
має Друге місце цісля російсь
кого. Сподіваємось, що таке за - . 
цікавлений зростатиме і далі. 

Але ми хотіли б тут поруши
ти інше дуже важне питання
ми маємо на увазі розширення 
українського ВІДД4ЛУ Р Бру-
клнн-Каледжі, запровадивши з 
наступного семестру, крім ук
раїнської мови, ще й деякі Ін
ші українознавчі дисципліни, 
ак історію українсько! літера
тури, української культури то
що. Мова йде про те, щоб в на
ступному семестрі відкрити в 
Бруклин-Каледжі підвищену 
групу, де б студенти вкачали 
не тільки українську мову, 
але й також слухали б історію 
української культури, літера
тури тощо. 

Хто мав би бути в числі сту
дентів такої групи? Досвід пра
ці в попередніх семестрах Нам 
показав, що кандидатом в сту
денти міг би бути кожний аме
риканець чи американка-укра
їнського походження, який, 
принаймні, розуміє, хоч може 
й не розмовляє добре по-укра
їнському. Наша американсько-
українська молодь переважно 
розуміє українську мову, бо 

Річні Загальні Збори 
Дня 4 лютого відбулися в їло активну участь у виступах 

Ню Иорку в салі Літер. Мис- церковних xopiBj хору ,,Дум-
тецького Клюбу; перщь,,річці йа* та у ирад4-Р^»*«>«УспІяь-
звгальш збори" Українського 
Лікарського Товариства. На 
зборах були присутні, крім 
майже 90 лікарів і стоматоло
гів включно з уродженцями 
Америки, гості і представники 
інших організацій та преси. 

Збори відкрив уступаючий 
голова, др. Роман Осінчук, ко
роткою промовою, в якій він 
привітав присутніх членів і го
стей та переслав привіт усім 
українським лікарям, розсія
ним по цілому світі, а в пер
шу чергу тим, що боряться за 
народне здоров'я у Рідному 
Краю під большевицькою оку
пацією та в рядах Української 
Повстанської Армії. На його 
внесок мовчанкою вшановано 
усіх поляглих і померлих ук
раїнських лікарів-піонірів, а та
кож народного героя і борця 
за волю України, командира 
УПА, Тараса Чупринку. 

На голову зборів обрано 
найстаршого серед присутніх 

шевицькі партизани питають 
дороги у старого гуцула-про-
відника. Спочатку на всі за
пити він відповідає, що ,,доро-

ня певного рівня води в кана- г и в г о р и н е м а » А л е к о ^ и 
лах запроектовано залити Bq- ПОМначштабу Горкунов „вірту-
дою цілі райони. Тому, що о з н о ВИлаявся" (не ударив, бо 
Південно -^український канал, в С С С Р „ е б'ють", — склад.),, 
зокрема, буде проходити тери-игар„в повторив лайку і зараз ЧУС ” ВІД батьків, що принесли 
торією сторичної старовини, j ж е погодився показати доро- ц ю м о в У 3 кря10 і зберігають П 
то під воду попадуть усі па-іру п о л а й ц і взнавши росій- я к нінну перлину. Цих даних 
м'яткн, які опиняться на трасі | с ь к о г о с алдата досить для слухання лекцій з 
будівництва. Тільки між Зало-J Зрозуміло, московська „Лі- українознавства. Від цього бу-
ріжжям та Мелітополем є, на- терзтурная Газета" ,здиво- д е подвійна користь: студент 
приклад, близько 300 найдав- вана" та „ображена" такою набуватиме знання з україно-
ніших куганів, в тому Кам'яна картиною,- питає: „Та невжеІзнавства і, крім того, ще и опа-
могила біля села Терпіння, За- віртуозна' лайка.' JUIH простої іновуватиие українську мову 
порізької o6jmcra, та інші кур- людини західної України була ' практично шляхом.бесщ іроз -

них організацій. На окрему Ігаян в заплаві^рїчки МЬ^очйЬГ,Іпершою характеристичною і W 0 B " а Різні теотй-

Д"гіао 
а Василя Дмитріюка. 

прочитанню привітів вщ 

згадку заслуговує J збірка, я к у що належать до раннього cap 
переведено на кориеть Україн- матського періоду. 
ськоГ Санітарно-Харитатирної 
Слумсби, яку заініцпогщли др. 
Воробець і др. Воєвідка і яка 
дала 2000 долярів. 

На внесок виборчої комісії 
загальні збори вибрали одного
лосно органи Т-ва У такому 
складі: 

Управа: голова — др. Роман 
Осінчук; заступник голови — 
др. Еміль ,Гарасим, др. Валь-
тер Барон, др. Ростислав Со
чинський; секретар — др. К. 
Рогозннський; скарбник — др. 
Д. Лепський; члени: др. Ко-
ренець, др Осип Оришкевич, 
др. М. Орловський. 

Контрольна Комісія: др. Я. 
Макарушка, др. Т. Воробець, 
др. Т. Олесіюк, др. Сухий. 

Суд і Верпфікаційна Комісія: 
др. Я. Воєвідка, др. Пелехович-
Гайворонська, др. Дмитріюк, 
др. Марія Косенко. 

Після короткої дискусії над 
біжучими справами прочитано 

лікарів і різних українських їй ухвалено слідуючі резолюції, 

f »»»»»«—»»»»»»»»»«>««««>« •«> »»»»»«»», 
УВАГА! НЮ ЙОРН! УВАГА! 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД 
УКРАШИ, Інк., 2-гий ВІДДІЛ У НЮ ИОРКУ 

: влаштовує : 

В СУБОТУ, 17. БЕРЕЗНЯ 1951 Р. 
У ВЛАСНІЙ ДОМІВЦІ при 123 2-га ЕВК. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
БОГДАНА КРАВЦЕВА 
ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО 

Слово про Авторів цього Вечора виголосить 
Проф. д р В А С И Л Ь Л Е В 

. , Початок в год. 7-мій ввечорі. 
Запрошуємо" до участи всіх членів і Вш. Громадянство. 

Управа ООЧСУ, Відділ ч. 2., Ню Иорк. 
w—#««ц року. Багато члевів Т-ва ^ре

організацій, присутній на салі 
інж. Лепкалюк привітав збори 
від Імени Т-ва Українських Ін
женерів. 

JJo звітів, які здавали від 
контрольної комісії — др. Оле
сіюк, і від управи — др. Осін
чук і др. Лепський присутні 
довідались про успішну діяль
ність Т-ва за останній рік, по-
мимо несприятливих обставин. 

У ЗДА нараховується приб
лизно 500 лікарів-українців. З 
того числа у Т-ві зареєстрова
но около 330. У останньому ро
ці придбано „чартер", а тим 
самим оформлено npajye існу
вання Т-ва на терені цілої А-
мерики. Нав'язано контакт з 
лікарями і стоматологами — у-
країнцями майже усіх країв 
(Канада, Австралія, Африка, 
Південна Америка). 

Пороблено старання в уря
дах різних стентів і Всеамери-
канському Об'єднанні Лікарів 
про облегчення осідання цо$о-
прибулих лікарів у .власних^ 
практиках (здчисленця; студій, 
іспити тощо). Через інформа
ції і посередництво Т-ва 45 лі
карів одержало працю по фа
ху на терені Метрополії. 

Впродовж року відбуто нау
кові конЛерен,ціГ з }1 фаховн-

(|ми рефератами. Товариське 
життя також не спало, про що 
свідчить удатний весняний 
равт, влаштований разом з 
Т-вом Українських Інженерів. 
що відбувся уквітні минулого 

За відомостями совстських 
газет, в район робіт буцімто 
виїхала експедиція українсь
ких археологів, щоб дбкладно 
вивчити всі пам'ятки, які попа
дають в зону затоплення. На 
берегах Дніпра і Конки архе
ологічні роботи мають розпо
чатися „негайно з весни". В 
межах майбутнього ,.Каховсь
кого моря" задумано розкопа
ти скитське городище одного з 
ремісничих центрів п і з н ь о ї 
Скнтії. 

МУЗЕЙ М. ГОГОЛЯ 
На Батьківщині Гоголя в с. 

Великі Сорочинці цими днями 
відкрився літературно-меморі-
яльний музей М. В. Гоголя. 
До новоствореного музею з 
Москви і Ленінграду присла
но портрети, гравюри, ілюстра
ції, окремі видання та критич
ну літературу- про письменни
ка, музей ім. Т. Шевченка в 
Києві переслав біографічні ма
теріали та фотокопії рисунків 
Гоголя. Участь у створенні му 

прикметою російського війсь-f Ось незабаром буде оголоше-
— - - 'Но про новий запис студентів. 

Українська молодь, що прагне 
знання про минуле й сучасно 

|ка та російської мови?.. 
УКРАЇНСЬКО - ПОЛЬСЬКА 

які подаємо у скороченні: 
і . Привіт усім лікарям-укра 

їнцям у Рідному Краю та то-|зею прийняли наукові устано-
варишам, розкиненим 
лому світі. 

2. Українські лікарі, об'єд
нані в Українськім Лікарськім 
Т-ві вважають себе складовою 
частиною української націо
нальної спільноти, визнають 

по ці-1 ви Москви, Ленінграду, Києва 
і та Полтави. 
ЯК ГУЦУЛ ПІЗНАВ МОСКА

ЛЯ 
В 1946 р. 

книжку П. 3. 
в СССР видано 
„Люди з чистим 

Український Конгресовий Ко- сумлінням". Автор книжки П. 
мітет в Америці провідним чин-1 Вершигора, сам колись парти-
ником українського організо- і зан загону Ковпака, в книжці 
ваного життя в ЗДА і всеціло | на замовлення партії дав відпо-
підтримують його змагання за,відно підфарбоване зображен-
осягнення нашої найвищої ме-іня „героїчних чинів" совстсь-
ти. |кої партизанки в німецькому 

3. Відзначення важливостн | запіллі. Очевидно, описи пар-
існування і праці Української і тизанської діяльности Ковпа-
Санітарно - Харитативної Слу-' на з його розбійничою компа

нією на Волині та в Галичині, 
так як їх подав Вершигора, з 
правдою не мають нічого спіль
ного. Але місцями автор таки 

жби на терені Німеччини і віз-
вання усіх лікарів активно 
причинитися до продовження 
та посилення її акції. 

4. Заклик до всі хлікарів і І • •'••:• L_І_'_І 
стоматольогів українського по-! 
ходженця в Америці об'єдна-|на якій лікарі, стоматольоґи, 
тися і активно співпрацювати j їх родини н запрошені гості 

ДРУЖНА 
В польських містах Варша

ві, Познані, Катовіцах, Лодзі 
в почзтках року побував на 
гастролях колектив київсько
го театру ім. Франка. З наго
ди повороту колективу до Ки
єва 0. 1., „Радянська Україна" 
видрукувала передову п. з.: 
„Велика дружба". Основні ду
мки цісї статті про українсіько-
иольську дуружбу такі; „Від
носини між СССР та країна
ми народньої демократії явля
ють усьому світові небачений 
п історії приклад щирої друж
би, взаємодопомоги і братньо
го співробітництва. СССР дас 
польському народові всебічну 
щедру допомогу у господарсь
кому і культурному будівни
цтві. Гідний вклад у це спів
робітництво вносить радянсь
ка Україна — найближчий су
сід братньої Польщі. Українсь
кий народ, сповнений найсер-
дечнішнх почувань до братньо
го польського народу, з вели
ким співчуттям ставиться до 
прагнень поляків, у 1946 р. на 
знак вічної дружби передав 
польському народові цінності 
львівського книгосховища „О-
солінеум", ,,Рацлавнцьку па
нораму" та інші художні та іс
торичні пам'ятки... Українсь
ка трактористка цитує уривки 
з поеми Адама Міцкевича „Пан 
Тадеуш"... Стаття впевняє: 
„Російський народ завжди ви
являв себе непримнреним во
рогом усякого гноблення", і в 
тому „запорука наших нових 
успіхів в боротьбі за мир і 
дружбу народів, яку очолює 

українського народу, має щас
ливу нагоду здобути ці знання. 
Треба самим подбати і масово 
вписатися. 

Нашим найближчим завдан
ням є впровадити українознав
ство в програму денного нав
чання в Бруклин-Каледжі, а 
не обмежуватись тільки вечір
нім, один раз на тиждень. А це 
залежить від кількості студен
тів. Чи ми їх маємо? Маємо! 
Останні статистичні дані пока
зують, що в самому Ню Иорку 
тільки налічується понад тися
ча активістів з української мо
лоді, що є в різних організаці
ях. Було б соромом для нас, ко
ли б при такій кількості ми не 
могли мати український відділ 
в денній програмі. 

Адміністрація Каледжу пі
шла назустріч нам, відкривши 
український відділ. Допомо
жім же їй зміцнити цей відділ 
припливом великої кількости 
нашої молоді. 

Проф. П. Ковалів 

геніяльний зодчий комунізму, 
натхненник дружби і співро
бітництва, великий вождь тру
дящих усього світу... 

(У. Думка) 

Invest ID U.S. Savings Bonds 

8 Українським Лікарським To 
варнством для його веесторон-
ньої розбудови та для осягнен
ня намічених ним завдань. 

провели милий час. 
Діяльність нової управи 

У. Л. Т-ва 
Як довідуємось, нова управа 

5. Загальні збори признають j Т-ва приступила до живої ді-
заслугн уступаючого виділу і яльности. Намічено посилення 
при заснуванні й дотеперішній \ науково-рефератової праці, за-
розбудові У. Л. Т-ва, а зокрема і тіснення зв язку з українськи-
відзначають невтомний труд, | ми суспільними організаціями, 
посвяту і заслуги його ініція- влаштування весняного равту 
тора і доперішнього голови ! разом з Т-вом Українських Ін-
Д-ра Осінчука. | женерів та видання наукового 

Після зборів відбулася то- j медичного журналу, 
варнська вечірка з танцями, І (х) 

УВАГА! НЮАРН, Н.ДЖ.! УВАГА! 1 

~Ш> РІЧНІ ЗБОРИ Г Щ і 
АМКРИКАІІСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ІЦАДНИЧОЇ СПІЛКИ 

Ц (American-Ukrainian Savings and Loan Association) 
I : відбудуться : 

| В СУБОТУ, 17. БЕРЕЗНЯ 1951 P. 
4 в год. 7:30 ввечорі ! 
В В САЛІ УКР. ЦЕНТРАЛІ, 180 William St., NEWARK, N. J. 
g Обовязком кожного члена явитися точно на означ, час. 
З ЗА УРЯД: 
^ Мнхаїл Басараб, предс.; Теодозій Каськів, зяст. предс.; 
І* Олекса Л&гак, касіср; Петро Цап, секретар. 
,і?Л?ЇХЖі&^&&^ЛХ&?*Р**^**+*?Ж£Х!'. • КІМММбМІОФ • • »Т»!*Т*Т«.**Т 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 14-го БЕРЕЗНЯ 1951. Ч. GO. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
ІШКАГО, ІЛЛ. 

Концерт хору „СУРМА" 
В суботу, дня 24. лютого, ви

ступив чоловічий хор „СУР
МА" перед українським грома
дянством Шікаґа вперше зі 
своїм програмовим концертом. 

Хор ,,Сурму" чули ми бага
то разів на Академіях, влаш
товуваних громадянством Ші
каґа, чи давніше на Службі Бо
жій (т. зв. 12-тка) у церкві. 
Не зважаючи на важкі умовн
ий життя членів хору вдало
ся теперішньому диригентові 
..Сурми" проф. М. Федорові 
допровадити хор до здійснен
ня стремлінь кожного хору — 
дати свій програмовий кон
церт. Цього вечора в великій 
»алі „Шопен-Скул" стануло 
на естраді 27 молодих хлопців 
під проводом свойого керівни
ка, проф. Мирона Федоріва, 
до складення іспиту зі своєї 
важкої праці. 

Концерт почато псальмом Д. 
Бортнянського „Господь про-
свіщеніє моє" (І. чостина), від
співаним як солістами так і 
хором бездоганно. Відтак слі
дували коляди і щедрівки: „Ой 
видить Бог". ,.Днесь поюще", 
„А у Вифлеемі" і Ґрубера-Фе-
дорова „Свята ніч" — різдвя
ний хорал і соля з фортепія-
ном (ця остання коляда може 
зайва). Фортепіяновнй супро
від виконала вміло і дбайли
во п. А. Зімбровська. Крім 
„Дзвонів", які повинні би зни
кнути з репертуару „Сурми". 

Зміна адреси 

НОВА АДРЕСА журналу і видав 
инцтва „КИЇВ", 859 N. Franklin SL, 
Philadelphia 23. Pa. Tel. WA 2-1273 
Просимо зацікавлених всі листи й 
посвлхя скеровувати на нову адре 
су, бо з попередньої пошта нам не 
доручус. Читайте І передплачуйте 
,ДСнїв'*'. 

БИЗНЕСОВІ НАГОДИ 
Р е а л ь н о с т и : 

УВАГА! УКРАЇНЦІ ВАРРЕН, 
ОГАЛО, І ОКОЛИЦІ! 

З причини недуги продам 
лоту в Warren TVp, Bksidc Pk 
2 Wreyford Aye,, north cast of 
Atahoniitg Ave. В цій справі про
шу писати BJ українській чи 

-•мидайги^даЧіРаі •Tftr-
GEO. SHEWC2UK 

4066 Cabot St., 
Detroit 10, Michigan 

c к н и ж к и 

як дешевий твір, хор відспівав 
гарно „Через поле шнрокее", 
причому соліст М-. Борняк сво
їм співом надав пісні справж
ньої краси. З давинх знаних 
клясичних пісень хор відспі
вав К. Стеценка „Прометей" 
і „Бурлака" О. Нижанківсько-
го „Гуляли". П. Ніщинського 
„Закувала". І. Недільського 
бадьоре „Засяло сонце". Всі ці 
речі, технічно важкі, знайшли 
в диригента доброго Інтерпре
татора, а в хористах і соліс
тах добрих виконавців. З ін
ших пісень хор відспівав О. 
Кошиця „Та болять ручки", А. 
Гнатншина „Садок вишневий" 
і „.Коломийку", „В'язанку на-
родніх пісень" Д. Котка в обр. 
М. Федоріва. а понадто 2 пов
станські пісні „Вперед" та „Із 
гір Карпат" в опрацюванню М. 
Федоріва. Дві ці останні пісні, 
як нові музичні твори, заслу
говують на спеціяльну увагу. 

Хор „Сурма" представляеть-
ся добре. Гарні тенори, добрі 
баси (вправді не глибокі) да
ють змогу диригентові реалі
зувати ідеї та дати задуманий 
музичний вираз пісні. Окрасою 
хору с велика кількість соліс
тів — Борняк, Головка, Бара-
боляк — тенори, Зарицький, 
Масннк — барітони, Золочів-
ський, Хадай, Позняк — баси. 
Звучання хору добре. Динамі
чні і ритмічні проблеми роз
в'язані яскраво і чітко. Відчу
вається певна рука майстра, 
що однодушно творить з хо
ром усе, як з добре настрої-
ним музичним інструментом. 
Дикція хору бездоганна. 

Своїм співом під орудою 
вправного диригента М. Федо
ріва хор „Сурма" дав доказ 
своєї мистецької спроможності 
і відповідальності, яка дає змо
гу репрезентувати назовні на
шу хорову музику. 

Зібрана на концерті публіка, 
яка заповнила велику залю 
„Шопен-Скул", сприймала ви
ступи хору дуже тепло, вкри
ваючи оплесками кожну ви
конану точку програми. 

В концерті „Сурми" взяла 
також участь балетна група 
„Заграва" (4 пари), яка вико
нала два танки — „Ножиці" 
і „Метелиця" до пісень „Пру
дивус" і „Ой лопнув обруч", 
співаних хором „Сурма". По
ява цього балету на сцені, як 
також прецизійне виконання 
.халківладр^ зібраним, .справж
ню насолоду, за що виконавці 
були винагороджені довгими 
невмовкаемн оплесками. 

О. Плешкевнч 

КНИЖКИ ДЛЯ МОЛОДІ 
з Бібліотеки для Молоді. Історичні 
оповіданая і з народного життя, 
повістки, Сапки і казки та сценічні 
картини С. Ковалева, К. Кракаліі, 
Д. Легшого В Інших та переклади, 
друковані старим галицьких право
писом. — 10 різких книжок, біля 

1.300 сторін, із посилкою $2.20. 
За післяплатою не висидавться. 

О. KARASHKEVYCH 
Р. О. Box 196. 

Jersey City (New jersey) 

УВАГА1 УВАГА! 
В Ж Е П О Я В И В С Я ! 

Новая КАТАЛЬОГ Кнмжок Україн
ської Кооперативи „КЛЛШ1Л". 
Це найновіший і найповніший ка-

гильоґ української кннжкн. 
Знайдете дослівно всі кннжкн. які 

(находяться на книгарському ринку 
поза залізною заслоною. 

Він містить окремий відділ грани-
фонових пластинок (рекордів), які 
можете набути в КАЛИНІ. 
Ііятальоґ вненласмо БЕЗПЛАТНО! 

Пишіть що сьогодні по безплат
ний катальоґ на адресу: 

K A L Y N А 
862 Main Street, 

Winnipeg, Man., Canada 

НЕЗВИЧАЙНА НАГОДА 
ВЛАСНОГО ВИРОБУ 

КАПЕЛЮХИ 
З найліпшого фільцу 
ВІД $3.95 ДО $12.50. 

Нові весняні моди в різ краска.' 
Відновляємо куплені j вае 

капелюхи. 
U подаси о шовкові 'краватки, 

паси І швлкн. 
(Говоримо по українське) 
DUNLEY HAT SHOP 
14 Saint Maik's Place 

(bet. 2 end 3 Aves.) 
Mew York City 

GR. 5-3733 

КИТАЙ ПОГРОЖУЄ 
БРИТАНІЇ 

Гонг Конґ, 12. березня. — 
Одна з комуно-китаиських у-
рядовнх допомоговнх агенцій 
проголосила заяву, в якій за
повідає плян створення урядо
вої слідчої комісії та висилку її 
на Маляї для провірки „бри
танського варварства" проти 
замешкалнх там китайців. В 
заяві погрожується. що бри
танські „колоніальні імперія-
лісти не оминуть заслуженої 
кари". 

о 
ф Федеральний західно - німець

кий уряд проголосив нове обмежен
ня подорожного руху між східною і 
західними зонами, бажаючи припи
нити комуністичні паломництва то 
в один то в другий бік. 

• 12,660 резервопнх офіцерів-
лейтенантів і капітанів — будуть 
покликані до армії до 29 червня б. 
р. З цим контингентом загальна 
кількість активізованих офіцерів 
від вибуху Корейської війни дійде 
до 40.000. 

• 3 Кореї відправлено до Злу
чених Держав перший транспорт 50 
поляглнх у війні вояків. 

О. ЕВСТАХШ ТЕСЛЯ 
(Спогад) 

Як ті орли, злучені довгим 
летом з підстреленими крила
ми, падуть далеко від Рідної 
Землі один за одним великі, 
ці голосні і ті тихі трудівни
ки народні. 

Безмежний труд, служба Бо
гові й народові, змагання за 
добро і красу, коротке зітхан
ня, пекуча сльоза за нездійс
неними мріями і кінець. 

Так ще недавно приїхав до 
нас о. Евстахій Тесля. Тихий, 
смиренний, задуманий, милий. 

Як ішов вулицею, здавалося 
клапті рідної землі під його 
стопами оживали. Як молився 
в церкві — святі всміхалися, 
зо стін до престола сходили. 
І хата Його в галицьке при-
ходство змінялася, хоч був без 
стада. 

Мені казали, що він народив
ся 1882 року Божого в Ляць-
кому біля Добромиля в серед
нє заможній селянській роди
ні. Вчився в Перемишлі, Льво
ві й Відні. Оженившись і ви
святившись 1905-го року став 
священником в Тишківцях, 
Садаґурі на Буковині та зго
дом у Королівці біля Товмача. 

Та ще мені казали, що хоч 
був тихої й лагідної вдачі, був 
серіозний, невгнутий і вмів по
єднувати Боже з людським. 
Був не тільки священиком у 
церкві, але й горів працею для 
народу і двигав село та повіт 
з упадку до вершин волі. Вмів 
поєднати працю не оглядаю
чись на партійні переконання, 
співпрацював з бл. п* д-ром 
Макухом, цим безстрашним 
мужем хрустального характе-
РУ-

А літа, як вода — пливуть 
і не вертаються. Приготовляв
ся, щоб колись спочити між 
своїми господарамн, між паро-
хіянами, тими не дуже бага
тими, а такими добрими, сер
дешними. Хотів заснути там, 
де що весни івга розцвітає і 
пташки так щебечуть як ніде 
на світі. 

Та вдарив грім, струснув 
блакиттю і ечервонив землю 
жахливим пожарищем. Отець 
Евстахій мусів покинути свою 
Королівну, мусів зазнати най-
чорнішого горя затурканого 
й голодного робітннка-раба, із
гоя. 

В далекому Піртені всіх при
гортав до свойого зболілого 
серця, помагав чим міг і як 
міг — без ніякої корнети. 

Мені завжди говорив — до 
Королівкя хочу .'Там мов міс
це! 

А я казав — Отче! Та на
віть Мойсееві Бог не дозволив 
побачити обіцяної землі, тіль
ки з далеку на неї глянути. 

Росив дощик, ми плакали, 
плакав світ за тим, що добро 
сіяв між тими, що Бог йому 
призначив. 

Не тужи, Отче, спи сумирно, 
бо незадовго блисне сонце з 
вільної землі, в якій лежиш, 
квіти зацвітуть і ми прийдемо 
Тобі сказати, що вже вокскре-
сла Україна з огня і попелищ! 
Що Бог над нею вітає! 

І... візьмемо Тової тлінні ос
танки на Рідну Землю. 

Та й ще одно — на помин
ках по Тобі ми зложили 58 
долярів для тих, що ти їх так 
дуже любив, для хворих скн-
тальців. 

А кожної ночі, як світ засне, 
скликай до себе всіх тих, що 
пішли спочивати по довгих 
трудах як Ти, й оповідай їм 
дивну казку про Королівку, 
про героїв, що пішли бороти
ся за святу віру. Розказуй так, 
як мені розказував, бо Ти пер
ший між ними. 

Вічна Пам'ять Тобі, Отче! 
Міль 

ПЕРЕДБАЧУЮТЬ М И КРИЗУ 
В КОРЕЇ 311 П'ЯТЬ ТИЖНІВ 
Вашингтон. — Ніхто справ

ді не знає, що дальше почати 
в Кореї, коли положення в то
му краю дійде до нового ви
рішного вершка. В тому часі 
зміниться в Кореї погода, яка 
припинить повітряні рухи і не 
дозволить наземним військам 
розвивати навіть таку діяль
ність, як тепер. До того часу 
комуністи надіються підгото
вити свою нову офензнву в та
ких розмірах, яких вони ще не 
пробували; Якщо не буде но
вого рішення Об'єднаних На
цій в справі можливого насту
пу військ О.Н., то прийде до 
устійнення фронту на якомусь 
місці, недалеко 38 рівнолеж-
ннка. 

• Сенатор Злучених Держав. 
Верджіл Чашині, помер після зуда-
ру його авта з вантажним автом у 
Вашингтоні. Він був членом Кон
гресу 25 років. Тому, що в йоі-о 
стейті. Кентокі. губернатором с де
мократ, надіються, що він низна-
чнть іншого демократа на опорож-
ненс місце і не буде зміни політи
чних сил в сенаті. 

ШШАГО, ІЛЛ. — Місячні збо
ри Т-ва Тараса Шевченка, від. 202 
відбудуться в неділю 18-го берез
ня, о год. 12-тій в полуднє, в залі 
пр8 Укр. Прав. Церкві 2260 В. Кор-
тез вул. Проситься довгуючнх чле
нів вирівняти вкладки. — За уряд: 
І. МІГос предс, Д , Когут секр. 

ІІЛБИНФ1ЛД, Н. Д:к. — Тов. ім. 
Іван Франка, від. 372, повідомляє 
всіх своїх членів, що місячні збо
ри відбудуться в суботу 17. березня 
1951 в год. 7:30 ввечорі в галі „Ve
teran War" при Washington Ave. 

Проситься всіх членів і члениць 
явитись на ці збори, бо маємо важ
ні справи до вирішення. — За уряд: 
Д. Гсча. предс. В. Рсновсць, кас,, 
И. Ярема, секр., Ю. Лонншин, рек. 
секр. 

ДЖЕРЗІ СИТІ. Н. Дж. — Пові
домляється, що збори від. 170 від
будуться в неділю 18-го березня 
о год. в. ввечорі, в У. Н. Домі, 183 
Fleet str. Обов'язком кожного чле 
на прибути на ці збори, та вирів 
нятн свої вкладку Будуть теж ін 
па справи до вирішення, як вибір 
Комітету на Пікнік, розділ тнкетів 
Новопрнбувші члени повинні заін
тересуватись відділовими ” справа
ми, та помогти нам в цьому ділі 
бо їх є найбільше тепер у нашому 
відділі, — І. Грабар, секр. 

МІЛВІЛ, Н. Дж. — Місячні збо
ри ТоВ. Запорозька Січ, від. 347, 
відбудуться у неділю 18-го березня^ 
о год. 2-гІЙ пополудні в галі де 
звичайно. Проситься всіх членів 
прийти на ті збори бо маємо важні 
справи до полагодження — За у-
ряд: С. Патен, предс. С. Чопик, ка-
сіср; Гр. Тнмчій, секр. 

АНСОНШГ”КОНН. — Тов. А. 
Бончевського, від. 10. повідомляє 
своїх членів і члениць, що збори 
відбудуться в неділю, 18. березня 
зараз по Службі Божій в парафі
яльній галі. Проситься всіх членів 
прийти на збори. Так само про
ситься членів щоби вписували сво
їх дітей і внуків в члени У.Н.С. — 
В. Глива, секр. 

П А С А Л К Г н . Дж. — Тов. їм. Та
раса Шевченка, від. 42, повідомляє 
своїх членів, що місячні збори від
будуться £6. березня г*я неділю о 
2-гій год. пополудні в У. Н. Домі 
під ч. 237 Hope Ave. Проситься всіх 
членів прибути на час, бо масмо 
важхн! справи до полагодження. 
Довгуючі члени повинні вирівняти 
свої вкладки, бо в противному ра
зі будуть . суспендовані, а того у-
ряд товариства собі не бажає. 
4>. Гулька, рск. секр. 

НЮ ИО>кГ~нЛп^ — Подасться 
до відома членам Тов. Запорозька 

НЮ ПОРК, II. И. — Місячні збо
ри Тов. Зоря, від. 69, відбудуться 
в суботу, дня 1Т. березня, в 8. год. 
ввечорі в галі Українського Клюбу 
їм. Драгоманова, під ч 39 Іст 7 вул. 
Просимо всіх чднугів конечно при
йти на збори. — М, Лнктей, секр. 

Р О З Ш У К И 

Пошукую п. Валентину Шлестуи, 
яка приїхала в серпні I960 з Ні
меччини з табору ТЗарнер Касарні. 
Хто. знає про неї. або 'вона сама 
прошу зголоситись на адресу: Іза-
дора Кошик, 240 Мс Kinlcy Ave. 
New Haven, Conn, 

Пошукую брата АНДРІЯ або ВА
СИЛЯ ЖУРИЛО, що виїхав З Пуц-
баху до Бремен 19-ІХ-50 р. Хто про 
него знає, або він сам, прошу ого
лоситися до: • . 

IWAN ZUR1CO, 
119 S. 4th Street, Room 13 

Allcntown, Pa. 

L Професійні оголошенні \ 

Dr. S. CHERNOFF 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ Ї . H. СОЮЗУ 
МІННКЛПОЛІС. МІНИ. Квар

тальний мітінґ Тов. Зап. Січ. від. 
385, відбудеться 18-го березня в 
неділю, о 4-тій год. пополудні у 
церковній галі Буде звіт секрета
ря і касісра, та є теж інші справи 
до полагодження, як приннмання 
нових членів до У.Н.Союзу і Січі 
— П. Федорців предс, И. Греськів 
секр. 

ІШКАГО, ІЛЛ. Місячні збори 
Бр. св. о. Николал, відділу 106. 
відбудуться в неділю 18-го березня 
(March) 1951 u Домі Відділів УНС 
843 N. Western avc, о год 12-тій 
в полуднє. Просимо членів і чле
ниць прибути на збори, бо масмо 
важні справи до рішення .Довгую
чнх, а теж суспендованих членів 
просимо прибути та заплатити свій 
залеглий довг. а ми приймемо на
ново суспендованих. Нові члени по
винні це зрозуміти, що це с. асеку-
рація, яка мусить бути заплачена 

І кожного місяця, чи піврічно, або 
річно. — За уряд: О, Любас -

І предс. М. Попить - кас . Г. Даць-
I ків —• секр. 

ГАРТФОРД. КОНН. Повідом
ляється членів від. 277, що місяч
ні збори відбудуться в неділю 18. 
березня (March) в церковній залі 
точно в 2-гій годині пополудні. 
Члени, що мають залеглі вкладки, 
повинні їх вирівняти. Ті члени, що 
платять до Братства вкладку, 1 ті, 
що не платять до Братства, повин
ні прибути на збори, тому що є 
важні справи до вирішення, як 
справа виборів відділового уряду 
на 1951 рік. — За уряд: Н. Хорнот, 
М. Курднна, С. Фсдірко, С. Внш-
ньовськнй. 

[ПОСМЕРТНІ З Г Щ Н ) 

Січ, від. 117,"що місячні збори під- 'ДЯ — 2nd Ave- (Cor. 14th St.) N.Y.C 
будуться в суботу 17. березня в год. Te l ORamercy 7-7697 
8. ввечорі в парафіяльній залі при Острі 1 довгочасні недуги чоловіків 
28 Іст 7-ма вул. Просимо всіх чле- і жінок. Шкірні.. X-Ray. Роздуття 
нів прийти на час бо є важні спра- |жжа лікуємо без операції. Переводн-
ви до полагодження. Уряд. 

ДЖАНСТАВН. НА. Бр. св. 
Арх. Михаїла, від. 11. подас всім 
своїм членам до відома, що збори 
відбудуться в неділю, 18-го берез
ня, в церковній галі ка Мейпел Е-
всню, по Службі Божій. Просимо 
прийти і вислукати звіту і вирів
няти свої залеглости. Масмо рів
но ж кілька 'важних справ до по
лагодження. ! Просимо нових імі-
ґрантів зі скитальщшш вступити 
до нашого відділу і спільно пра
цювати для нашої організації і на
шого поневоленого народу. Прига
дуємо родичам вписувати дітей до 
У.Н.С. Це ж наша рідна організа
ція. — За уряд: М. Карабін предс, 
А. Дида кас , П. Сціленнй секр. 

УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕВОЗОВЕ БЮРО 
ft. К. Богачевськия . V Е В *• Tel. OR. 3-2484 
NEW YORK, 208 Е. 6th STREET (коло школи се. Юрія) 
ПЕРЕВІЗ МЕБЛІВ, БАГАЖУ і ПР. СКОРО І ДЕШЕВО 

ДОБРА ВІСТКА ДЛЯ 
МУЖЧИН 

Чи ви нервустесь, чуєтеся змучені 
й вичерпані? Чи чуєтеся ослаблені 
й виснажені так. що не можете вті
шатися радощами, які природа при
значила для вас? Для нової енергії 
і жнттездатности заживайте НЕХ-
TRGNE ГЕКСТРОН містить зрівно
важені вітаміни, потрібні для втри
мання того життєдайного почуван
ня. Без увага на те, яких засобів ви 
вживали давніше, зажийте ГЕКС
ТРОН і переконайтеся па самому 
собі, що він може зробити для вас, 
як уже зробив для тнеячів мужчин, 
які втішаються тепер найбільшими 
радощами через заживання ГЕКС-
ТРОН-у. Правильна ціна на ГЕКС
ТРОН є $4.00 за одну пачку. Одна
че за спеціяльинм порозумінням для 
читачів цеі газети ви дістанете цін
ну знижку. Тільки вишліть оце ого 
лошення до BERJAC PRODUCTS., 
Dept. Z-13, 308 Flatbush Ave., Brook
lyn 17, N. Y., а дістанете дві пачки 
ГЕКСТРОН-у лише за $5.00. отже 
знижку $3.00 на звичайній ціні. Не 
треба навіть посилати грошей. За
платите поштареві, коли принесе 
пачку. ГЕКСТРОН продасться з га
рантією звороту грошей, як не бу
дете вдоволені. Затямте собі: Перша 

| тайна кожного успіху — цс діяння, 
і Отже не відкладайте цього. Замовте 
j тепер. 
,Імя 

Дня 10. березня 1851 помер 
по короткій, а важкій недузі, 

член під. S79 У.Н.С. 
в ШІкаґо Ілл. 

СТЕПАН І'ИХЛШСЬКИП 
Покійний, бувший суддя в 

Самборі, Зал. Україна, приїхав 
недавно зі скитильщннн, а чле
ном УНС став в серпні 1950 р. 
Прожмв 43 роки І полишив у 
смутку жінку Іванну І дочку 
Христину. Похорон відбудеться 
в четвер, 15 березня, в год. 9. ра
но а похоронного заведення до 
укр. кат. Перквн св. Николал, 
а опісля на цвинтар св. Николал. 

Заряд від. 879 УНС 

ЕЛІЗАБЕТ. Н. Дж. — Сестриц-
тво Любов, від. 37, повідомляє всіх 
члениць, що квартальні збори від
будуться в неділю 18. березня о го
дині 3-тій пополудні в У. Н. Домі 
під ч. 214-216 Фултон вул. Проси
мо прийти на означений час. Бу
дуть звіти секретарки і Контроль
ної Комісії та інші важні справи до 
полагодження. —За уряд: О. По-
гранична, предс, М. Процак, кас . 
А. Гватюк, секр. 

ИАТЕРСОН, Н. Дж. — Збори від. 
64 відбудуться у неділю 18-го бе
резня в 2-гій год пополудні на 100 
Маркет Стріт. Просимо старих і 
нових іміґрантів, членів 1 не-чле-
нів прийти на ті збори і послухати 
цікавих промов бесідників, що бу
дуть промовляти до старих і но
вих Іміґрантів. — І. ґурний, секр. 

мо аналізу крова для супружннх 
дозволів. — Офісові годилн: Що

дня від 10 рано; до 6;4б авечорі. 
В неділі від і ] , до 1. понад. 

ЕгзаміггщГДл $3.00. 

Д.п 01.'.МАИЗЕЛ 
аікуа гострі Й застарілі недуга муж
чин 1 жінок, шкірні, загальне ослаб
лення, ннркн й міхурі, ревматизм: 
переводять аналізу крона й сечі. 

Провірка $3.00. 
107 Е. 17th SL, NEW YORK CITV 
коло 4-тої Евен to' і ІОаіоп Сквер. 

Годная: Щодня 10—1 ецодудяя 1 
1—7. У поділі 11 ранку до 1 посол. 

НЮ ГЕПВЕН, КОНН. — Тов. 
Любов, від. 370. повідомляє своїх 
членів і члениць. що місячні збо
ри відбудуться 18. березня (March) 
в неділю, в церковній залі прн 127 
Парк вул., зараз по великій Служ
бі Божій Проситься членів і чле
ниць прийти на час, та вирівняти 
свою належнтість, бо в противнім 
разі поступиться після постанов ста
туту. — П. Воляник. предс, В. Ко-
лесьняк, кас ; Р. Голубович, фін. 
секр., К. Марущак, рек. секр. 

Дня 17 лютого, 1951 р .помер 
МИРОСЛАВ РИНДИК, 

член Бр. св. Стефаиа, від. 221 
У.Н.Союзу в ШІкаґо, Ілл. 

Покійний походив а БІрзула 
місто, Херсон повіт. Україна, По
лишив у смутку жінку Олену і 
двох санів Мирослава 1 Рости
слава. 

Похорон відбувся 21 лютого 
при участі родннн, членів від. 
221 і приятелів. 

В. Н. II.! 
Тарас Шиїї:ула, секр. 

>»»»»#»*»#»»»»*»»»•»»»»»•»»>»»»»* 
П Е Р Е В І З 

• Подорожннх 
• Багажу 

• Меблів 
• Тягарів 

на легких 1 
вантажних 
автомашинах 

£Я$ЩЇ£/(рКХ на кожну 
СІМ ДНІВ В ТИЖНІ. 

Телефонуйте: 
Щоденно від год. 6 рано до 10 ввеч, 

СУргсзз 9-7879 
М. SnulRln Transportation Bureau 

2066 Anthony Ave., New York 67, N.Y. 

Д О Б Р І В І С Т І П Р О 
N АСТМУ 

Сповіщають, що новий лік, званий 
PENNYL, приносить швидку чудову 
полекшу для тих, ХТО ТЕРІШТЬ 
ВІД АСТМИ. 
- Каягугв, що АСТМАТИЧНІ АТА

КИ присвистування, кашлю, душля-
вости о томлячого дихання нагло 
лагідніють підо впливом цієї заміт-
но! медицннв. Багато людей, які 
давніше почувалися ослаблені й з 
натугою шукали віддиху внаслідок 
таких осоружних атак, тепер радісно 
признають, що осягають полекшу по 
роках вже після зажиття першої 
дози. 

Якщо ви терпите внаслідок до
шкульної АСТМИ, не отятайтеся як-
стій післатн по ПЕННИЛ. Можете 
дістати його по спеціяльній ціні, ко
ли вишлете оце повідомлення разом 
з вашим повним іменем і адресою 
до OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept. 308, Box 762, - Pcckskill, N. Y 

Звідти вишлють вам дві три-доля 
рові пляшочкя тільки за $5, тобто 
лають знижку $1 на Звичайній ціні 
Не посилайте грошей. Заплатіть 
просто лнетоиошові при доручувая-
пі. Одначе зробіть це тепер, бо при
пас невеликий. 

Імя 

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

Tel ORamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscopy, X-ray 
Electrocardiography, Analysis. Перево-
цямо аналізу крони для супружяях 

дозволів. 
Офісові години: щодня 1-8 1 б-Я pjn. 

В неділі від 10-2 попон. 

3. БЕРЕЗОВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ погпшнкк 

УПРАВНТШДЬ 
BERRY FUNERAL HOME, lac. 

525 East Ш Street, 
New York 9, N. X. 

Phone ALgooqota 4-5741 
Дві BOB) a MoxepadtM 

Першорядна обслуга a yet* по
хоронах баз різниці калтваваго 

столу. ' 
ІВАН БРОЩАВ, йота* 

Адреса 
І Місцевість Стейт.. 

У В А Г А ! В І Д К Р И Т О У В А Г А ! 

ЦЕНТРАЛЬНУ КНИГАРНЮ СУМА 
В НЮ ИОРКУ 

ГОЛОВНІЇ Управа Спілки Української Молоді Америки повідом
ляє., що з днем 5. березня 1951 року в Ню Иорку відкрите Централь
ну Книгарню СУМА. 

Книгарня приймає до розповсюдження: європейську й заокеан
ську українську пресу, книжки, брошури й інші видання (за вий-
нлтком комуністичних та їх Поплентачів) ин комісійних умовах. 

Зацікавлених просимо писати на адресу: 
UKRAINIAN AMERICAN YOUTH ASSOCIATION, Inc. 

(for Bookstore U.A.Y.A.) 
P. O. Box 211, Cooper Station New York 3, N. Y. 

Адреса Книгарні: 
UKRAINIAN BOOKSTORE SUMA, 41 E. 7th Street, New York 3, N. Y. 

TAP3AH, ч. 2549. Незгода росте. 

4 AM M"Wb-l0T WITH PEOPLE OP MY TRl&E,' 
ANNOUNCED THE 6REAT ВШЕ-PACED SAOOTH. 

"I AM ТАЯ-GASH WITH OTHERS OF MWA-lOTSl 
TRIBE, "SAID TAR-GASH. 

'NEARBY ISA THA& KILLED BY 
A TARA6,'TAR'6ASH SAID. 
'U6H/*6RUKTED M'WA-LOT.Vg 
WILL EAT THE THA& AND SAVE 
THE PRISONER FOR LATER." 

AHEAD Of TARZAN WALKED M'WA-LOT AND 
TO-YAD, WHO, POINTING TOWARD TAR-GASH, 

.SEEMED TO ВЄ WORKING THE CHIEP INTO 
A FRENZY OF RAGE. 

LytWyn & Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
Обслуга Щира і Чесна 

Our Service; Are Available Anywhere 
in New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
NEWARK, NEW JERSEY 

ESKHT 5^5555 

ІВАН БУНЬКО 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е Б Н И Й 

вряджу* погребам* ра СІКП 
ціні так низькій ік tf IUU 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

JOHN BUNKO 
IJcenaed Undertaker St Embahner 

137 E- 51h STn NEW YORK CITY 
Dignified funerals a* low as $158 

fctcphone: ORamercy 7-7661 

„М-Ва-Лот прийде з племе
нем" — сказав Тар-Ґаш. — 
„То добре" — замимрив То-Яд. 
Мн швидко позбудемося Тар-
Гаша!". 

„Ось я М-Ва-Лот з людьми 
мого племени!" — заголосив 
великий саґот з синім облич-
чам. — „А я Тар-Гаш з інши
ми членами племени М-Ба-

Лот" — сказав Тар-Гаш. 
„Недалеко лежить Тгаґ, у-

бнтий Тараґом" — сказав Тар-
Ґаш. — „Ох! Ми зїмо Тгаґа, а 
вязня залишимо на пізніше: !•• 

— замимрив М-Ва-Лот. 

Від Тарзана віддалилися М-
Ва-Лот і То-Яд. Вони показу
вали на Тар-Гаша, 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАШСЬКИИ ІШГРББШШ 

Заламається вохоровахш 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST Till STREET, 
NEW YORK. N. T« 
Td. ORctetf 4-2ЯЦ 


