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ПРЕЗИДЕНТ ЗА СУДОВУ 
ЗАШРОНУ СТРАЙКУ 

МІДЯРВ 
Вашингтон, 4 вересня. — Р а : 

да в справах мадярського страй-
ку, призначена президентом 
для перевірки фактів, звітува-
ла президентові, що страйк на-
ражає на поважну небезпеку 
цілу країну, не зважаючи на 
те, що юнія добилася виконан-
ня своїх домагань від деяких 
підприємств. Діставши такий 
звіт, президент Труман, хоч 
зайнятий підготовок) до виго-
лошення промови на конферен. 
ції для підписання миру з Я-
поніею у Сан Франсіско, при-
слав телеграфічні інструкції 
генеральному прокураторові 
Гавердові МекГретові, щоб він 
використав постанову закону 
Тефта-Гартлі про національну 
необхідність і вніс до суду 
скаргу проти юнії з домаган-
ням, щоб вона дала наказ сво-

їм членам повернутися до пра-
ці найменше на 80 днів, підчас 
яких можна буде докінчити пе-
переговори з іншими підприєм-
ствами і наладнати спір. Уря-
довці департаменту справедли-
востн заявили, що вони діяти-
муть так швидко, як тільки 
зможуть, щоб внести до суду 
скаргу з вимогою наказу для 
юнії перервати страйк. Таку 
скаргу можна внести у феде-
ральний суд у Вашингтоні, од-
наче практичніше було ,б по-
чатн судове поступування в 
окружнім федеральнім суді в 
Денвер, у стейті Колорадо, де 
приміщена кватира юнії лива-
рш. Провідники юнії заявля-
ють, що на випадок судової за-
борони страйку („інджонк-
шен") вони послухають наказу 
і спонукають членів юнії по-
вернутися до праці в шахтах. 

СМЕРТЬ ЛУЇ АДАМІЧА ЗА ПІДОЗРІЛИХ 
ОБСТАВИН 

Милфорд, у стейті Ню Джер-
зі. — Луї Адаміч, письменник 
словінського роду, помер від 
пострілу з рушниці (яку знай-
шли при ньому) 'у вівторок ра-
но, коли приїхали гасити по-
жежу в його домі над рікою 
Делевер при Шляху Нового 
Амстердаму недалеко Флемінґ-
тону. Лікар гамаду Гонтердон, 
д-р Д ж а я Фурман, урядово о-
голоснв, що смерть сталася на-
слідком самогубства, одначе 
стейтова поліцій просліджуе 
можливість скриговбивства, бо 

'його "дім ї''тараж`- Оулй""бблиті 
нафтою, підпалені і тільки ви 

лення тіла небіжчика. Адаміч 
(в англійській вимові Адамік) 
приїхав був до Америки як 14-
річннй хлопець, заробляв як 
вчився вечорами, у першій сві-

товій війні служив при армії, 
а після війни розвинув великий 
письменницький талані`. Він 
написав кілька загально відо-' 
мих творів, між ін., „Динаміт", 
„Поворот Рідного Сина", „Обід 
у Білому Домі" і ін. Він по-
стійно обороняв советський ре-
жим і його ім'я було на спис-
ку різнородних комуністичних 
фронтів, одначе в 1949 р. він 
пішов з югославським дикѓа 
тором ТІтом і відтоді змінив 
напрям своїх писань. Перед 
смертю $уўГ%ШШ№Я^Шній'їізї 
ням нового твору „Орел і ска-

падково вдалося запобігти спа- ла", який мав бути звернений 
проти Совєтів. Його секретар-
ка каже, що підчас готування 
цього твору до друку Адаміч 
діставав погрози від большеви-
ків. 

ВІТАМІНИ НА ЛІКУВАННЯ УМОВИХ НЕДУГ 

ПРЕЗИДЕНТ ТРУМАН ВІДКРИВ МИРОВУ 
КОНФЕРЕНЦІЮ В САН ФРАНСІСКО 

Пропонує Японії „обмежену участь в мирі" 
Сан Франсіско, 5. вересня. — Президент Труман відкрив тут вчора ввечорі у величній залі 

місцевого Оперного Дому конференцію в справі мирового договору з Японією, пропонуючи тій 
переможеній країні „співучасть в мирі", хоча й обмежену, щонайменше на „деякий час". — 

Перша інавгураційна сесія конференції, в якій беруть участь представники 52 країн, поча-
`^лася в год. 10:30 ввечорі і бў-

ЗАПОВІДАЄТЬСЯ БУРХЛИВІСТЬ ДРУГОЇ СЕСІЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ̂  САН ФРАНСІСКО 

будь-які зміни або доповнення 
до приготованого вже проекту 

„ПРИЯТЕЛЬСЬКІ ВОРОГИ" НА КОНФЕРЕНЦІЇ В ЄАН ФРАН-
СІСКО. Архивороги впродовж довгих років: фнлиітаськвй мі-
ністер аакордоііих справ Карльос Роиульо І японсмлш преміср 
ШІґеру Пошіда (зліва) зустрілись вперше як приятелі на мировій 
конференції в Сій; Франсіско та відбули дружю розмову про мая-
бутмю спільноту долі обох країн. Ромульо опісля заявим кореслон-
дектам: „Я ііривітав нремісра Пошіду не в дусі забуті того, що 
було, але з Сажиииям, щоб минуле не повторилося". ` 

Сан Франсіско, 5. вересня. —-
Після вчорашньої інавгурації, 
сьогодні тут почнеться перша 
ділова сесія мирової конферен-
ц'ї, що розглядатиме порядок 
нарад, та на якій готово при-
йтн до найбільших суперечно-
стей між аліянтами і советсь-
кимн представниками. Проект 
порядку нарад поширено між 
делегатами вже вчора і харак-
тер конференції підкреслив в 
своїй промові теж президент 
Труман, вітаючи делегатів не 
на цій „мировій конференції"^ 
але виразно на „конференції 
для підписання мирового дого-
вору". В запропонованому по-
рядку нарад виключається 

СПРАВА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ НА КОНВЕНЦІЇ 
ЛІГИ МОЛОДІ 

ГУБЕРНАТОР СТЕПТУ МППІҐЕН ВИЯВЛЯЄ СИМПАТІЇ З УКРАЇНСЬКИМ ВИЗВОЛЬ-
НИМ РУХОМ; ВИСТУП ПОСАДНИКА ДП`РОНТУ; КОНВЕНЦІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ АМЕ-

РИКАНСЬКОІ ПІДДЕРЖКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ. 
В. ПОЛЕВЧАК г- НОВИП ГОЛОВА Л И Н . 

Дітройт. — Справа визво- ког самостійности: після пер- кої ноші, влаштовану „тостма-
шої світової вѓпни, ген. Симона 
Петлюри, що згинув з рук 
большевицького агента в Па-
рижі". Конвенцію вітав на цьо-
му бенкеті теж посадник гос-
тинного міста ДІтрЬйту, Алберт 
Кобо, якому Конве}нційний Ко-

Ню Иорк. — Прочищені ві-
таміни й мінерали можуть ста-
ти засобом до лікування різ-
нородних умовнх і інших дея-

.ких недуг, як це ствердив на 
з'їзді хеміків д-р Роджер Дж. 
Вилйем, директор біохемічного 
інституту університету Тексас 
Він назвав цей винахід рево-
люційним, бо самою дієтою 
можна буде лікувати умові не-
дуги. Він сказав також, що 
вже тепер вітамінами лікують 
налогових алькоголіків. Ще 
одно революційне відкриття 

а саме „архітектуральну будо-
ву кількох протеїнів", тобто 
головної матерії, з якої скла-
даеться людське тіло. Студії 
над цим переводили хеміки з 
Каліфорнійського Технологіч-
ного Інституту впродовж 14 
років. Ці студії вивели науков-
ців на слід таємниці життя, бо 
протеїн це головна складова 
частина протоплазми, в якій 
відбуваються таємничі проце-
си життя. Багато тисячів про-
теїнів находяться в людському 
організмі, і кожний з них мас 
специфічне завдання, нри бу-

лення України, американської 
допомоги українським визволь-
ним змаганням та активної у-
части молоді в цій допомозі, 
була одним з головних тем на-
рад і рішень 14-тої конвенції 
Ліги Української Молоді Пів-
І Ц Ч Г І О І Ь ^ Є І ^ І ^ З І ^ ^ 
в днях 'І', 2, і дЃѓо вересня в 
готелю Статлер в Дітройті. Цю 
провідну ідею конвенції під-
креслили своїми виступами гу-
бернатор стейту Мішіґен Ґ. 
Меннен Вільям та посадник мі-
ста Дітройтў Алберт Кобо. Гу-
бернатор Вільям, промовляючи 
на офіціальному конвенційно-
му бенкеті, в якому взяло у-
часть около 600 осіб, заявив, 
що „ми симпатизуємо та пого-
джуємося зі справедливістю у-
країнського незалежницького 
руху". Він в дальшому виявив 
свою поінформованість, що в` 
цьому році українці в цілому 
світі згадують 25- річницю тра-
гічної смерти „генерала укра-
їнських збройних сил, які бо-
ролися за вдержання_українсь-

проголосили на зізді хеміків, дові тіла. 

ПОНАД 33 МІЛЬЙОНИ УЧНІВ 
У НОВОМУ Ш К І Л Ь Н О М У РОЦІ 

Вашингтон Початок шкільного року, який починається 
після Дня Праці, має дати рекордове число учнів, згідно з циф-
рами Виховного Бюра Злучених Держав. У деяких містах і 
околицях наука почалася вже минулого вівтірка, а в деяких, 

Фяк напр. у Ню Иорку, вона 
починається щойно наступного В АМЕРИЦІ 

О Дістав безплатно щодня пор-
цію морозива сьомнрічннй Чарлз 
Пбсон у Ст. Луїс упродовж місяця 
за те. що найшов $254) (які згубив 
візник підприємства) і повернув їх 
власникові. За дві неділі він з'ів два 
галони цих ласощів і знскав на ва-
зі півтора фунта. 

ф Член Верховного Суду, Вил-
йем О. Доглес. висловив думку, щоб 
Америка визнала комуністичний у-
ряд Китаю правним урядом цієї 
країни. На його думку це вбило б 
клин між Кремлем і Пекіном. У Кон-
ґресі появилися голоси, щоб суддя 
зрікся свого становища. Йому закн-
дають, що це змагання до визнання 
всіх комуністичних режимів у Ев-
ропі. 

# Ева Пером, жінка президента 
Аргентини, не прийняла кандндату-
ри на становище віцепрезидента 
при найближчих виборах, на яких 
П чоловік стаѓ, до перевибору на 
президента. Еві приписують рух за 
поставлення П кандидатури на ві-
цепрезидента і тому П зречення ви-
кликало здивування. 

ф „Голос Америки" Іде до Японії. 
Щоденну програму з запевненням 
американської приязнн для Японії 
надають з Ню Иорку по-англійськи 
й по-японськи. , 

# За ВЯК.ЯЮЧЄЯНЯ совстсмшх ко-
реопондентів з коигресовнх ґалерій 
почав рух голова Американського 
Товариства Газет, Алексаидер Ф. 
Джовнс. Він зажадав також, щоб ко-
респондентів совстськоі пресової а-
ґевціі ТАСС відіслати до PociL 

торт" з 250 свічками з нагоди 
250-річчя Дітрояту. Мр. Кобо 
вважає, що „американсько-у-
країнська молодь найкраще 
знає жах неволі в країнах за 
залізною заслоною, зокрема в 
Україні". До промовців на бен-
кеті належала теж відома уќ-1 

раїнська радна Дітройтў, Ма-
руся Бек. Приявні на бенке-
ті мали можність подивляти 
виставку прекрасної українсь-

стером" бенкету, д-р Е. Вахном 
та його дружиною з Торонта. 

(Закінчення на crop. З,) 

договору, чого власне домага-
тимуться Совсти. Крім того, ви-
ступи поодяноких делегатів зі 
заявами свого становища що-
до договору обмежено до одної 
години часу. Президент Тру-
ман в своїй інавгураційній про-
мові підкреслив такі головні 
пункти і цілі договору: 1. На 
Далекому Сході не може бути 
жадного_проґресу, як довго Я-
понія і її сусіди не будуть за-
безпечені проти всякої агресії; 
2. Підписанням мирового до-
говору Японія рівночасно зо-
бов'язусться прийняти прин-
ципи Об'єднаних Націй для 
мирного поступування; 3. По 
можності якнайшвидше вклю-
чення Японії в колективну о-
боровну систему є вітальне для 
безпеки на Пацпфіку. На під-
ставі численних коментарів мо-
жна ствердити наскрізь пози-
тивний відгомін на тверджен-
ня президента Труман з боку 
не-комуністичних делегатів. — 
Президент Труман має в цьому 
зокрема солідарну піддержку 
всього американського народу 

ВЕЛИЧЕЗНІ ВОРОЖІ СИЛИ ГОТОВІ 
ДО -НАСТУПУ В НОРЕЇ 

ШСТЬ В КОРЕЇ САТЕЛІТСЬШІХ ВШСЬК 
Токіо. — Ген. Метью РІДЖ-

вей, аліянтський головний ко-
мандавт на Далекому Сході, 
потвердив вчора офіціально 
попередні повідомлення, що 
большевики с к о нцентрували 
на фронті в Кореї та .в його 
безпосередньому віддалені ве-
личезні сили, включно 8 „кав-
казькими", схіно-німецькими 
та іншими сателітськими від-

ТРИ АМЕРИКАНСЬКІ ДИВІЗІЇ В „ОБМЕЖЕНОМУ 
НАСТУПІ" В КОРЕ'Ї 

Токіо. Тоді, коли ген. Рідж-
вей вперше офіціяльно по-
твердив повідомлення про на-
явність „кавказьких" і сате-
літських військ в Північній 

ПОЧАЛАСЯ ПІДГОТОВКА ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ 

В Н Ю ЙОРЌУ 

понеділка. Одначе вже тепер 
можна ствердити, що загаль-
не число учнів у прилюдних 
школах в теперішньому році 
досягне цифри 33,121,000, а це 
рекордове число, яке переви 
щує на 400,000 кількість учнів 
попереднього року. Федераль 
ний адміністратор безпеки, О о 
кар Ювінґ, твердить, що най-
більший зріст учнів викажуть 
публичні публичні початкові 
школи, в яких має бути 24,-
468,000 учнів. Зате в універ-
ситетах і каледжах передбача-
ється зменшення числа студен-
тів на 275,000 з уваги на при-
зов молоді до війська. 1951-52 
шкільного року в прилюдних 
школах передбачається брак 
учительських сил. Федераль-
инй комісар виховання, Ирл 
МекГрет твердить, що потрібно 
буде 99,000 нових учителів на 
місце уступаючих в новому 
пщільяому році, а крім того 
збільшена кількість 'дітвори 
вимагатиме 21,6000 свіжих у-
чительських сил. На загальну 
кількість 120,600 нових учн-
тельських сил, 87,000 потребу-

Ню Иорк. — 3 ІНІЦІАТИВИ 
Українського К о н ґ р есового 
Комітету тут вже почалася 
підготовка великої української 
маніфестації, що матиме на 
меті звернути увагу американ-
ської публічної опінії та аме-
риканьких властей на збіль-
шувану загрозу російськоѓЃ) 
імперіялізму в його червоній і 
білій формах, піддержати за-
повідженнй державним секре-
тарем Ачесоном „новий реа-
лізм" в американській закор-
донній політиці відносно Росії 

в недавній конференції росій-
ських еміграційних груп в Ні-
меччині, у висліді якої створе-
но нову біло-російську „Раду 
визволення народів Росії", що 

(Закінчення на ѓтор. 3.1 

Кореї, командант аліянтськнх 
сухопутніх сил на фронті, ген. 
Ван Фліт, виявив, що три аме-
риканські дивізії на централь-
ному і східному с е к т о р а х 
фронту вже від 18 днів s в „об-
меженому наступі" проти во-
рога, дієві сили якого на тому 
фронті виносять понад 83,000 
вояків. В аліянтській акції бе-
ре найбільш активну участь 
авіяція, що не тільки Громить 
вороже запілля, але й допома-
гас сухопутнім військам у 
фронтовому наступі. За час цеї 
акції ворог втратив понад 10,-
500 вояків. 

ПЕРШЕ ДІЯННЯ ТЕЛЕВІЗІЇ НА ЦІЛІМ ПРО̀СТОРІ 
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ 

Ню Иорк. — Перший раз в 
історії працювала телевізійна 
система від океану до океану 
на просторі Злучених Держав, 

та зокрема звернути увагу на і передаючи промову президен-
українськнй визвольний рух, 
як один з головних факторів в 
західно-східній холодній ві-
йні. В справі цеї маніфестації, 
що мас відбутися в неділю 21-
цо жовтня в Мангеттен Сентер 
та яка буде попереджена від-
повідним демонстративним по-
ходом по вулицях Ню Иорку. 
відбулися минулої п'ятниці 
скликані Об'єднаним Коміте-
том громадські наради пред-
ставників 56 українських то-
вариств і організацій з Ню 
Иорку та метрополнтальної 
округи. Наради, що їх відкрив 
голова Об'єднаного Комітету 
адв. М. Гаврилќо, проводив з 
рамени ЎЌКомітету його екзе-
кутивний заст. головн Дмитро 
Галичий, з'ясовуючи такі цілі 
маніфестації: 1. Звернути ува-
гу американського загалу та 
уряду на збільшувану загро-
зу російського імперіялізму. 

та Трумана з Будинку Опери в 
Сан Франсіско на конференції 
для підписання мирового до-

ли" картини повітрям з-поза 
Скельних Гір. Телевізійні сиг-
нали зосередилися опісля в 
Омага, у стейті Небраска, де 
досі перебуває головна станція 
телевізійної сітки на заході. 
Картини, передані до Ню Иор-
ку на віддалі 3,000 миль, від 

ділами, п р и г о т о в л я ю ч и с ь 
правдоподібно до нового гене-
рального наступу, як тільки 
будуть остаточно зірвані миро-
ві переговори в Каесонґ. Крім 
величезних сухопутніх військ, 
що мали б складатися зі сорок 
дивізій в загальній кількості 
понад 500,000 во%сів, червоні 
змобілізували в ,,проте гова-
ннх базах" в Манджурії теж 
велику повітряну силу, в кіль-
кості щонайменше 1,000 літа-
ків. Про переќќдування на 
Далекий Схід „кавказьких" та 
інших сателітських відділів 
були повідомлення вже рані-
ше. Тепер, використовуючи 
обмеження боїв під час перего-
ворів в Каесонґ, червоні пере-
кинули ці сили на фронт. Си-
лу європейських сателітських 
військ обраховується на що-
найменше 5,000, в тому пере-
Важно технічних спеціялістів. 
Вміжчасі, комуністи видвитну-; проти вибуху нової '`світової 
ли проти аліянтів нові обвину- війни. „Це фантастичне, що 

ла майже в цілостн заповнена 
виступом 'президента. Прези-
дент Труман закликав насам-
перед всіх делегатів, щоб вони 
підходили до проблем миру з 
Японією без злости, ненавнсти 
^пересудів. Вітаючи Японію з 
н відбудовою та поваленням 
мілітаризму і поліцінннх метод 
правління, він пообіцяв їй да-
льшу допомогу у відбудові аж 
до повної суверенности, уза-
лежнюючи її від повного зір-
вання з минулим імперіяліз-
мом. „Злучені Держави — го-
ворив президент Труман — не 
забули Перл Гарбор і Ватаан, 
як теж багато з приявяих тут 
інших народів мають подібні 
спогади, яких не можна, буде 
легко викреслити з памяти." 
Президент не скривав, що но-
ва Японія не відразу зустрі-
неться тільки з приязню та до-
вір`ям з боку інших народів. — 
Вона мусітиме продовжувати 
свої зусилля для здобуття тої 
приязні і довір'я теж в наступ-
них роках. Заявляючи, що Я-
понія матиме право до самообо-
ронита що вона буде аобов'я-
зана 'договором до участи в 
колективній безпеці на Паци-
фіку, президент додав, що нові 
японські оборонні #илн мусять 
бути „з'єднані" в такими ж о-
борониими силами інших на-
цга. В зближених до президен-
та Трумана колах інтерпрету-
ваася цнз -лаашу-'тон; іцо"Япо-
нія, поді'бно як і Німеччина, не 
матиме права вдержувати свою 
збройну силу в такому стані, в 
якому вона моглаб знову стати 
загрозою для інших, що для 
своєї оборони вона матиме ті-
льки сухопўтню армію, тоді як 
її оборона з повітря і з моря за-
лежатиме головно від фльоти 
і авіяції Злучених Держав. — 
Проте, президент Труман, — 
правдоподібно за порадою ше-
фів злучених штабів, не вхо-
див в подробиці майбутньої о-
боронної ролі Японії. Він тіл%-
кн заявив, що „оборона Японії 
не Залежатиме тільки від япон-
ських сил", натомість буде 
‚ѓзв'язана" з іншими силами 
так, щоби „оборонний вклад Я-
понії не становив агресивної 
загрози". Виступаючи раніше 
того самого дня на зібранні Де-
мократичної партії, президент 
Труман закликав всіх амери-
канців, без огляду на їх пар-
тійну приналежність, до праці 

вачення за „порушення нев-
тральної зони Каесонґў, ще 
тільки збільшуючи безвигляд-
ність можливостей відновлен-
ня переговорів. Голова аліянт-
ської делегації на переговорах, 
адмірал Джой, що мав вчора 
вернутися назад до Кореї, рі-
шив продовжити свій побут в 
Токіо, п р а в д о подібно для 
дальших нарад з ген. Рідж-
веєм. 

може статися при вжитті но-
вої зброї, яка тепер продукує-
ться в цій країні — не тільки 
тої, якої ми всі найбільше бої-
мося, але є ще й деяка інша 
зброя, фантастична в своїй 
дії ' — заявив президент Тру-
ман, натякаючи, що Злучені 
Держави, крім атомової бом-
би, мають ще іншу зброю і ще 
страшнішу в своїй силі та в 
своїх наслідках. 

говору з Японією в год. 10:30 значилися повною ясністю і 
вночі. Сцени в Будинку пере-
дані на схід при допомозі ці-
лої низки веж для радіо-пере-
дач, через які „перескакува-

були подібні до місцевих пере-
дач. Перша така телевізія бу-
ла зовсім вдала і без внкрив-
лень. 

‚ЃТВЕРДІ ЧАСИ" ДЛЯ АНГЛІЇ 
- А н г л і й с ь к и й поза контролею лейбуристоь 

кого уряду—твердив Гетскел 
Ці причини він добачус насам 
перед в міжнародному 

ватимуть початкові школи, а І що дістав тепер нову пгддерж-
33,000 — середні школи („гай-jќу білих російських еміґран-
скул"). тіВі я к 4 е виразно проявилося 

Лондон 
канцлер скарбниці, Гюґ Ґет-
скел, промовляючи на річному 
зібранні Трейд-Юнійного Кон-
ґресу до 900 дспегатів, які ре-
презентують понад 8,000,000 
членів професійних спілок, за-
явив вчора, що немає жадно-
го магічного СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
лікарства на всі господарські 
труднощі Британії, та ЩО 
„тверді часи", які переживає 
ця країна сьогодні, можуть бу-
ти ще твердші в майбутньому. 
Господарські труднощі Брита-
нії залежать від причин, Що є 

полі-
тичному напруженні та в не-
обхідності оборонної підготов-
ки вільного світу. Тому теж 
збільшилися і ще дальше 
з б і л ь ш у в атимуться кошта 
прожитку та зменшуватиметь-
ся життьовий стандарт. Гет-
скил промовляв безпосередньо 
перед своїм від'здом до Ва 
шинґтону на наради зі секре-

РАТИФІКАЦІЯ МИРОВОГО ДОГО-
ВОРУ ЯПОНІЄЮ ЗАПЕВНЕНА 

Токіо- В поінформованих японських урядових 1 парля-
ментарних колах вже наперед заповідають, що обговорюва-
ний тепер в Сан Франсіско мировий договір та планований 
безпосередньо після того договір взаємної оборони між Япо-
нією і Злученими Державами^ ——ЗГЗГТ"^"І— 
мають запевнену ратифікацію В С В І 
в японському п а р л я м є нті. 
Справа ратифікації буде пере-
дана парляментові негайно 
після повороту премісра Ио-
шіди з конференції. Теж не пе-
редбачується, щоб перед рати-
фікацісю були потрібні нові 
вибори, хиба що американсь-
ко-японський оборонний со-
юз передбачував би озбросн-
ня Японії в більшій мірі, ніж 
це потрібно для її власної обо-
рони, але таку можливість вн-
ключається. В політичних я-1 
понськнх колах передбачусѓь-і 
ся, що оба договори будуть ра 

Ш Преміср Франції ПЛЄЖРН 1 гея. 
Де ґоль, промовляючи в різних МІ-
стах північної Франції, обидва зж-
кликали до відродження тісї сдно-
стн Франції, яку вона мала ѓгід час 
резистансу. 

ф Тред-ЮнП Британії підтрнма-
ють програму озбросння вироблену 
урядом Атлі. — заявили лідери 
Конгресу Тред-Юиіонів. Програма 
передбачас видатки'на озброєння в 
сумі 13.160.000,000 долярів. 

Џ 850 голвлдсмсмх переселеяців 
їдуть на постійне поселення в Авст-
риліі і Новій Зеландії. 

Ф Переквдм війська а кордонів 
Індокитаю ва північ в напрямі Ко-
реі комуністичний уряд Китаю. 

5.000 японців з червоиимн пра-
тнфіковані великою більшістю І порами і комуиетячними гаслами 
голосів хоча не обійдеться теж "Р о й ш л и І вересня по вулицях То-і шіисш, хоча не ошидетьі.н тхг:̂  к і 0 п ,ЮЧ11 т и ^ J J к т о м 

тарем скарбу Джаном Снайде- без опозиції, головно з боку „ого ЗДА мнрвюгоЃдоговору з Япо-
ром. І відносно слабих лівих партій. Інісю. 
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В обороні країни 1 вільного 
світу 

Уся увага 
звернена на 

рнканськнх громадян зі огід-
ної Евродн. Є між ними прав-
днві ідеалісти, є американці по-
женені з росіянками, є і русо-
філи старої марки. Великі су-
ми долярів, що їх вони мають 
до диспозиції, свідчать, що пс-
за ними стоять якісь каігіта-

краіни 
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і світу j акцію продажу щадничих бон-! лістичні або другі американсь-
" дів. На ту тему було вже бата-і ќі організації заінтересовані в 

то стаѓтей в часі кампаній у;утриманню цілости російської 
справі воєнних позик. Інфля- j імперії Колись доперва історія 
дія сьогодні чи не найбільша і відкриє хто стоїть за тям Со-
американська внутрішня за- встом, ѓдо хоче внсвободжува-
гроза, а Кремль 'якраз розра- j ти народи Росії, а вони про той 
ховус на фінансову та еконо-ісовст й чути не хотять. 
мічяу катастрофу Злу`чених! Та американський „Комітет 
Держав та захнтання чн ггіл-ідля Ввсвободженвя Народів 

жати .‚домашньою", себто вковнте заломання вартостн і Росії" це не одинока амери-
Хсч і канська 

президент Труман, щоб від-
крити наради, які мають ввес-
ти Японію у вільний світ. У 
такий момент промовив пре-
зидент до американськгоо на-
роду з Сан Франсіско ще й в 

-$19^' такій справі, яку можна б 
^4 2.75, 

справі кампанії закупу щад- американського 

IX стиль. 
Є французька приказка: 

„Стиль — це людина". Форма, 
в яку одягає людяна свої дум-
кн, показує ії характер. Але 
це відноситься також і до о-
кремих груп у людському су-
спільстві, до полѓгичинх пар-
тій і навіть до цілих народів. В 
країнах високої політичної 
культури, а це значить серед 
народів демократичних, в пре-
сі і в відносинах між окремії 

їні, і побачите, яка с подіб-
ність стилю московської,Драв-
ди" з Паризькою ‚Люманіте" 
або з італійською „Аванті". 
Але всі „рекорди" в цьому по-
бнвас безперечно орган Комія-
форму, що виходить у Бука-
решті під назвою — „За трнва-
лий мир, за народну демокра-
тію". ' . і 

Пшпучи про Міжнародний 
соціалістичний конгрес, що 

доляра. організація, що хоче Foreign and Jersey City Rates: 
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МИР З ЯПОНІЄЮ 

і з проблемою не меншої ваги,! народу в справі не менше важ-
!як сама міжнародна конфе-Ілнвій, себто в справі закупу 
іренція у Сан Франсіско. Бо ж,щадничих бондів, потрібних 
і замирення з Японією не о-1 навіть для оборони миру з Япо-
значатиме, що справа миру в {вією, який Совсти будуть ціл-

І світі покращала. Президент ком певно усіми засобами лід-
І Тру'ман перестеріг, що перего-' ривати, підтримуючи старий 
Івори в справі корейського пе-1 заколот у світі й творячи но-
Іремир'я можуть кожної хвили- вий. 

У сам ‚День Праці" секретар стейту, Дш Ачесон, розпо-;НИ закінчитись новою війною. Добре склалось, що амерн-
чав щоденні радіопередачі „Голосу Америки" до Японії зал- в Кореї, та що Кремль може канське робітництво перше 
вою приязного відношення вільного світу до японського нав,кожної хвилини розпочати! відгу'кнулось на заклик презн-
роду. Він підкреслив також, що за кілька днів Конференція якусь нову агресію, в Азії, чи дента в.справі закупу бондів 

?? , сг - _ Лл-г,л^„ І „ „ ^ в Еврош. Значить, зброітись; для оборони країни 1 вільного 
у Сан Франсіско „дасть Японії мир злагоди, забезпеки і наго- ^ ^ д а л і й то н е TimJJi злу-!світу. Видно, щТвоно вже доб-
ди". Разом з Ачесоном промовляв ще Джан Фостер Доллес, ч е н н м Державам, але й ціло- ре знає, що це значило б для 
головний архітект мирового договору з Японією, який заявив му вільному світові Військова робітника в Америці, коли б 
таке: „Мирова конференція, яка зараз почнеться, приведе я- сила демократій це ще далі.так і Америка ввійшла в со-
понський і американський народи до порога нової ери, в якій Я " " ^ Е ї ї " 1 ^ 1 ^ Р а х У-? с т с ь к У сФеРУ вплива! За до-

"_ г , ються Совсти і який спиняє брим початком робітництва 
вони працюватимуть спільно для загального добра, свого та ТутНЙ яг?ІігттЛ розмах, а!ѓгіде цілком увесь американ-
інтпих". 

Уже з тих заяв видно, з якими інтенціямя приступають 
Злучені Держави до формального замирення з Японією. Ќа- Н е б У д е м о спинятись довше ;їнці займали досі в таких вн-

' . ^ ., г над іншими важливими при-; падках завжди почесне місце. 
жемо „формального , бо в практиці ставлення американсько- ^ „ ^ ЧОМу треба усім нам; Ми певні, що не інакше буде й 

тим самим і вибух нової світо-іський патріотичний загал, се-
вої вшнн. Іред якого американські укра-

го народу до ворога, що розпочав війну зі Злученими Держа- я к к а й сильніше підтримати і тепер. 
вами своїм підступно-ганебним нападом на Перл Гарбор (71 
грудня 1941), являється уніќатом у цілій людській історії що-' 
до гуманносте та політичного розсудку. В цьому, як відомо, 
відіграв велику ролю генерал Доглес МекАртур і велика шко-
да, що він не є членом американської мирової делегації й на-
очним свідком формального замирення з Японією, побудова-
ного на тих благородних засадах, якими він кермувався в часі 
військової окупації. 

Проте, не зважаючи,на приязне ставлення Злучених Дер-
жав до Японії, за яке визначні представники японського наро-
ду вже нераз виявили Америці прилюдну подяку, мир з Япо-
нією—твердий Мировий договір завертає Яловію до П стану 
посідання в І854 році й позбавляє ії того домінуючого стано-
вища ж Азії й на Тихому Океані, яке вона авймапа до ії вступу 
в другу світову війну. Це тягне за собою болючі для Японії 
територіальні втрати, головно з економічного боку 

Шукають угодовців серед 
українських емігрант'ів 

у своїй організації тільки час-
тину еміграції одного, паную-
чого. російського народу. Але 

ми особами і групами пе"рева-1 відбувся недавно у Західній 
жає стиль чемности. Навіть су- Німеччині, у Франкфурті, ор-
проти своїх найтяжчих про- ган Комінформу уживає таких 
тивннків стараються уживати „соковитих" виразів: ‚Тнтерна-
виразів „справедливих", себто ціонал зрадників і помагачш 
таких, які читач чи слухач не j паліїв вшнн'.', „Зустріч ^ внва-
міг би оцінювати, як образу і і реннх агентів Волстріту". 
демагогію. В самій статті читаємо: " 

Іншого стилю додержується „В пестрому, натовпі цієї но-
тоталізм — комуністичний чи 1 воспеченої організації зраднн-
фашистівськнй, однаково. Гїт-іків і помічників поліїв війни, 

й воннне паляться робити в ЖР і Муссоліні в своїх промо- яю стоять у найтіснішому 
Совстах ревачюцію. анінепро- "М трактували своїх протнв-(звязќу з генеральними шта-
пагують шізвольної війни про- ників завади, яи.^аналш" aoOjeaMH, шпигунською службою 
ти Кремля. Цей політичний а-'ЯК ДУРнів, які заслуговують і з правлячими кліками капі-
ліянс бажає повалення комуні- того. Щоб їх викинути „на сміт- талістичних країн, виступа-
зму безкровно, так, щоб імпе- ник історії". На людей наївних ють: європейський проповід-
рія не затряслася у своїх ос- ^ Демагогія вплнвала, і події:ник американсько-англійсько-
новах. Російські емігранти доб- Џ- ситової війни показують, ѓо змагання в зброснго і гене-
ре знаюсь, що війна або внут- " Далеко до катастрофи мог- ральний секретар Партії Пра-
рішня революція мусітиме д о - ' л а Довести народи фашистів- ці Морген Філлшс, америи 
вести до розпаду російської ім-1 ська. демагогія. 
перІЇ, а вони того не хотять.' Стиль комушстичної преси 
Нехай там українці крпавлять-; ^3^ віддавна обчислений на 
ся серед своїх підземельних ру- запаморочення читачів не-
хів, нехай американці ослаб- правдою і безоглядною лай-
люють Кремль та гинуть в Ко- кою. Цей стиль не змигнвся за 
реї; вони проти революції та 3 0 років комуністичного режи-
проти ппѓцп з комуністичною "У ќа Сході Европи. Навпаки 
світовою закалою. іик став ще більш розхріста-

Тепер йде пошукування кан- j ккк^ неохайний і грубіянський, 
дидатів до того Совєту з по-'Візьміть кожне число комуніс-
між імтих неросійських наро- і тнчноі газети в кожній кра-
дів. Нам відомо, що американ-, " 
ські протекторн того російсь-
кого Совєту старалися вже під- ти МУ'СЯТЬ з тим погоднти-
ходити до провідників різних ся, що українська держава ни-
українських еміграпДиних г р ^ j ні вже існує та не є музикою 
в Еврош' та в Америці Поки якоїсь мрячної майбутности, 
що пД старання зовеш лиши-І дарма, що Сталін наставляє 
лнся без успіху і невідомо, щоб! ще нині там своїх сатрапів, так 
навіть одна неросійська органі- j само як в Польщі, Чехії чн У-
зація, маюча громадське зна- горщині. 
чення серед своїх одвонаціона-1 Росіяни мусять зрозуміти, — 
лів, погодилася співпрацювати j щ 0 Україна є ввдгі вже членом 
над відбудовою тої по-сталш- Об'єднаних Націй, на що теж 
ської „вільної Росії" з podftcb-, Сталін недобровільно мусів по-
кнм Совєтом емігрантів, бо хто J годитися; а за цю згоду Ста-
знає Росло, той не вірить в І ліня український нарід залла-

й j щирість заяв російських полі- j тив мілйонами жертв. Так са-
мо як %а кріслі Росії, Польщі 

всяку ціну боронити цідостн ів інших мовах світу. Річ прн-
рос їй ської імперії, як по пер-іродиа, що по російському ро-

Японія'111^ світовій війні, приневоли-' зумінню слова „самоозначен-
Ілн росіян змінити тактику су-;ня", — неросійські народи не 

не має сьогодні спромоги себе виживнтн. Це важлива і дуже і проти неросійських народів. —; мають права взяти собі волю, 
складна проблема, яку треба демократичним потугам розв'я- Давніше траплялися серед ро-!але їм волю має дати учреди-
зати, бо інакше японський нарід готов зійти на бездоріжжя, ісіян тільки білі круки, що бі- j тельное собрание, яке зарядить 
себто впасти через нужду жертвою комуністичної агресії. Тя-І-71"116 академічно ніж практич- j плебісцит на території кожно-
гар цієї розв'язки спаде на Злучені Держави і можна з пев-!н о завалялися за правом само- го народу, під наглядом Об'єд-

^. ^w і"'"""ло v а^с м .̂jjricrLi ^^vzvc^n " и л ш о 0 t o І означення для неросійських наних Націй, яких Україна є 
шстю заповісти, що американський нарід не дасть японському j народів. Нині як на команду членом. Згоду на самоозначен-
народові загибати з причини голоду й нужди. Злучені Дер-(всі вони за право самоозначен- ня можна дати в Ню Иорку та 
жави рішені вже давно перемінити недавнього свого ворога на' ня народів. І старий Керенсь- далеко ще до голосування та 
приятеля. Нині вимагає цього вже сам інтерес Америки. То-і кий, крізь якого голову ледве і до правдивого самоозначення в 
му, якщо вільна Японія буде ставитись до Америки приязно, і м о г л а іфосунутнся думка про Росії. Різні штучки найдуться 

Ясна постава американсько- j ляри за два нічого не значучі 
го уряд%-, що він не погодиться і слова „самоозначення народів" і тиків по вони за і 
на нове поневолення неросін- — які в російській ономастиці моозначення неросійських на 
ських народів та не думає за все мають інше значення, ніж ` родів. 

ТЬму пввпж неросіяиамж my-je i посадити- людей з волі на-

`вона слабнути не буде, а тільки ставатиме щораз сильнішою 
в економічному, політичному, а навіть і військовому значенні. 

Конференція в Сан Франсіско була б цілком певно ко-
ротка й успішна, але зайшла така несподіванка, яка внесе у 
наради багато дисонансів, а навіть пробуватиме саму конфе-

якусь куцу культурну автоно- і на те, щоб народи Росії, як те 
мію для понад сорок мільйоно-: пер за Сталіна, заявилися за 
вого українського народу, і ро-: Москвою. 
сійські фашизуючі солідарнсти, Це, що неросійські народи 
і всяка інша реакція — нині і вже самовизначилися, що за 
всі однодушно за право самооз-; це своє святе право вони трид-
начення народів російської ім-1 цять літ ведуть боротьбу, що 

ренціїо розбити, або бодай ії звести нанівець. Тою несподіван-1 перії. і— для прикладу — за своє 
кою, як легко догадатись, стала участь Кремля у конференції. І П Р И ДОП0Мозі американських святе право бути господарем на 

_ _, t протекторів, часто традиційних і своїй землі український нарід 
Японія зарахована Кремлем уже давно у плян чергових! „русофілів" твориться „Совст заплатив біля 10 мільйонів 

совєтських агресій. На те й почав він війну в Кореї, як це j Освобождення Народов Рос-! жертв, це для Совета Освобож-
слушно зазначус ген. Меттю Б. Ріджвей, начальний командир і сии" дарма, що представники j дения Народов Россни нічого 
аліянтських військ у Токіо, додаючи, що й совєтська гра з ко-)ні одного із неросійських наро- не вартне. Колись в^мaйбyтнo-

. , і дів російської імперії до того, сти плебісцит все скаже, 
рейським перемирям у Каесонг тісно злучена зі совстськими і ^ ^ н е ВХОДЯть та не вика- Нюйорський совєт російсь-
намаганнями пошкодити мировій конференції в Сан Фран- зують охоти співпрацювати в! ких емігрантів морально та ма-
сіско. j підприємстві, в якого щирість теріяльно попирас ‚'̂ Америкаи-

гт^ч-^ w,^. , а„^,;^^ я,^л Г,І^,Т,,^О„,..-, тт̂  л,^в .цдц;., вони не вірять. ський Комітет для Висвобо-
Проте мит) з лпосісю буде шдписании. Це буде скршлен- п

 г -_. - , п _г тГ —х _ 
^^ v J . _, "г ' г

 л Росіяни — емігранти й без дження Народів Роси , зложе-
ням протисовстського бльоку і СОВСТИ це добре знають Спи- того раді, бо до їх кишень пли-іний з кількох американців та 
нити цього процесу вони не в силі. А це—найважливіше. нуть потоком американські до-1 кількох натуралізованих аме-

кають угодовців, шукають їх 

кий начальник полщії у Фран-
ції Жюль Мок (Мок був доне-
давиа військовим міністром 
Франції. — Ред.). американсь-
кий надпровокатор у Західній 
Німеччині, Шумахер, криво-
дупгянй зрадник італшської 
робітничої кляси Сарагат, і 
Спаак, який нажився на про-
дажі заморським продуцентам 
атомових бомб в и д о б у того 
рабською працею в Бельгійсь-
кому Конго урану. 

Окрім того взяли участь у 
Франкфуртському ярмарку та-
кож „представники" країн 
Сходу Европи,.себто праві со-
пДялістн, що повтікали від гні-
ву народу із народно-демокра-
тичннх країн, іншими словами, 
розкриті і демасковані агенти 
американської і британської 
розвідчої служби. 

Розвезена балаканина про 
‚демократичний с о ц і я лізм" 
була для учасникш цього збі-
говнща тільки маскуванням, 
за яѓшм вони хотіли заховати 
дшсну ціль цього „Інтернаціо-
налу" — всебічну піддержку 

та других сателітів Кремля в; 

теж поміж,українцями, вдаря- На кріслі України в Об'єднаних 
ючи в найслабші місця укра-і Націях. Історична струя подій 
шського збірного життя. Йде йде вперед а не чя-^д 

прискореної іидготовн нової 
Об'єднаних Націях треба ^ І ? " Н Ї Й З ^ В Й ! ^ . ^ 
кн п()садитн-^одаи з і о л і ма- С п н т а й м о : Нащо треба було 
р о д у , 0 т ^ ^ м ^ с п т ь В ^ г и й Т ^ Р Л - ^ к о - англійським 

ставка на внутрішні різниці 
між східними і західними укра-
їнцями, шукають за кандида-
тамн на угодовців між молодю, 

Росіяни мусять погодитися з 
тим, що навіть сталінська кон-
стнтуція дає право Україні 
кожної хвилини вийти зі скла-

одним словом стараються змяг- ду совєтської федерації. — Ту 
шити моноліт українського та- свою облудну постанову Сталін 
бору поза Совєтами та найти І теж мусів вложнти для заспо-
канди?дтів до Совета Освобож- косння неросшських народів. 
дения Народов Россни. 

Немає сумніву, що величезні 
суми, якими розпоряджають 
згадані організації, є в силі 

зокрема України, яка за це 
право вже дорого заплатила. 

Коли росіяни справді хотять 
бути добрими сусідами Украї-

прнтягнути слабші характери' н н , то остас тількя виріїшяти 
до сггівпраці з росіянами на'шляхом плебісциту погранич 
таких умовинах. Одначе ми ві 
римо, що організоване укра-
Інство поза Совєтами не ѓгіде 
на пусті слова росіян. 

Немає сумніву, що україн-
цям сильно залежить на ство-
ренню одного суцільного та-
бору демократичного світу для 
повалення російського комун і-
зму та панування Кремля над 
Україною, одначе шлях до того 
не веде дорогою, що була трнд-
цять три роки тому, немов за-
буваючи всі здобутки українсь-
кого народу за той час окуп-
лені кров'ю мілшонш украін-
ців. 

Росіяни — правдиві демокра-

ні спори тай жити добросусід-
ськи — росіянам на півночі,. — 
українцям на полудні східної 
Европи. 

Коли таке саме зрозуміїоть 
західні та полудневі сусіди У-
країни, що історія об'єднала 
вже українські'землі по заса-
дам примітивної справедливо-
сти, тоді по упадку комунізму, 
може настати спокій та добро-
сусідські відносини на полуд-
невім сході Европи. 

Коли російські еміграційні 
лідери погодяться з фактом іс-
нування української держави 

ЃЗакінчення на crop. 3-тій) 
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Іван Хмкльшшькин. 

В КРАЇНІ РАБСТВА І СМЕРТИ 
%ЧУУУУУУУУУУУ^^а^УУУУУУЧЧЧЧЧ^ 

1) 

ЧАСТИНА ПЕРША. 
Вулиця жахливої установи. 

Справжній рух починався;і настирлиої пропаганди, за-іЗО-тнх роковин великої жовт-
на вулиці Дзержннського піс-'вдякн якій їм вдалося спочат-, невої революції вже вимерло 
ля 12-тої ночі. Тоді з тюрми, ќу привернути на свій бік час- і саме, або було знищене. Адже 
що знаходиться на протилеж- і тину робітничої та селянської j „куркуля, як клясу" знищено 
кому кінці міста, мчали закри- маси, пообіцявши їм у влас- й поза колхозами — немає 

І ті авта без вікон т. зв. „Чорні Іність фабрики та землю, і по селян. Адже у всіх проявах 
! Ворони", якими НКВД-исти! друге — кривавого терору. і ентузіязму до' режиму, зокре-
I возили арештованих на допит, j Сам Ленін давав настанови {ма в виборах бере участь 98 % 

До ранку світився вогонь у своїм головним катам, першим а то й 99%. Хто ж ті вороги 
j вікнах страшної установи, а І керівникам Ч. К. Дзержинсь- j „селянсько - робітничоЃ' вла-
переходити вулицею було не- і кому і Менжинському. Вш пи-, дн ? Чому їх так багато й чому 

Квітучі каштани кидають верхи. 

залізобетонні будинки, розши-І безпечно... ісав чимало КРАСНОМОВНИХ вн-
ірено й розбудовано інші домні Давно проминула громадян-jсловів про застосування теро-
й надбудовано на них нові по-1 ська війна, розстріляно міль-jpy. Ось напр. в XXV-му томі 

вони таю завзяті: , 
Чорчіль називає комунізм 

— знищенням людини. І це 

Комунізм — це новий засіб 
в руках Москви для пануван-
ня над світом. Колись це була 
оборона православія перед 
католицизмом 

підпалювачам війни саме те-
пер чиводити на сцену цю га-
небну комедіїо інтернаціональ-
ного „сощялістнчного" кон-
гресу? Досвід історії вчить, 
що _крах Другого Інтернаціо-
налу мав ту причину, д о 
многі партії, які до нього на-
лежали, розвинулися в партії 
війни, що вони вели політику 
розколу робітничої кляси, що 
їх політика була різко направ-
лена проти ' інтересів трудя-
щих. Безславна і ганебна 
судьба згнилого на живому ті-
лі Другого Інтернаціоналу жде 
також новоспечений „Соція-
лістнчний Інтернаціонал". Тру-
дові маси всіх країн відверта-
ються від цього полцгійного 
Інтернаціоналу з погордою. 

Комуністичні і робітничі 
партії підсилять свою бороть-
5у проти лравосоціялістичних 
лакеїв імперіялістичннх агре-
сорів і будуть ще наполеглн-
віше розкривати перед прости-
ми соіялістами зрадницьку 
політику їх бонз"... 

Добре пишуть журналісти 
Комінформу в Букарешті! „По 
словам пізнаєш їх", — напн-
сано в Біблії. Це відноситься 
саме до „стилю" тих, що пн-
пгуть у Букарешті та в інших 
містах. підлеглих команді 
Москви. 

К. П. 

знищення Польщі. Потім це 
було несення християнства в 
Азію — воно дало Москві 176 
частину земної кулі Потім це 
було визволення християн 
з-під турецького панування — 
воно дало Москві опанування 
берегів Чорного моря і впливи 
на Балканах та Близькому 

показалось в а ж н і ш о ю 
вона дала І сталь і мотор. за 

нони царських чиновників,; його творів сказано: — „від-j правда. Отже кожен, хто лн- Сході. Потім це було всеслав'-
скупу тінь на асфальтові пі-: На цій вулиці колись була і офіцерів, підприємців, купців,! мовитися від влади, відмови- шився людиною, хто ще не 
шоходи й суворі, модерні, сірі ЧК. Ми вінничани, добре па-
будинки. м'ятасмо ії криваву роботу в 

учених і священиків. Назовні-тнся від терору — означає пе-істав безладним коліщатком 
видавалося все спокійно. Co-; ретворитися в жалюгідного J сталінської машини — ворог 

На ганќу стоїть озброєний:20-тих роках, коли щоночі роз-^вєтська преса захлиналася від)обивателя". Том XXVI: „Без и. Машина ця поставлена на 
ѓістеричних кличів: „жити і терору не можна обіїггися..." І опану'вання світу методами те-
стало краще, — жвтн стало і Том ХХГП — „шкодувати і від- j рору й брехні не терпить лю-
Ееселіше". Стахановці викону- мовитися від терору ми не по-j ден, що не живуть духово, що 
вали і перевиконували норми, винні". І мають свою думку. Машина ця 
Чому ж так інтензивяо працю-j 3 одної з вшценаведених потребус безвольних автома-
валя „Чорні Ворони"? j цитат („відмовитись від вла-ітів, що будуть битися, захоп-

Від самого 1917 р. больше- ди, відмовитися від терору")'люватнся, адмініструвати, го-
внцькин режим спирався в пер- ̀  бачимо, що Ленін поставив л осу вати — і ще там що роби-
шу чергу на терорі. j `знак рівности між „владою со- ти на наказ червоного Крем-

Злочннній зграї московських всѓів і терором. І терор став ля, щоб нести все далі й далі в 
комуністів - большевнків ніко- j справжнім і чи не єдиним сим- j опануванні „демократії", „ми-
л н б в е вдалося досягти пану-і волом совєтської влади. іРУ". „визволення народів і 
вання і втримати владу, ко- j Кого ж карали й карають кляс" — страшну потвору від-
лн б вони ие вживали своїх j сталінські сатрапи? Адже до- вічного московського імперія-
двох витворів: — брехливої і революційне покоління дріліаму. 

вартовий у червоно-синьому стрілювано сотні людей із зв'я-
кашкеті і червоніє писана зо- заними дротом руками, 
лотом таблиця: „Винницьке Коли я проходив цією вули-
Обласне Управління НКВД"- цею, завжди намагався швид-

Ця найбільша і найстрашні- ше поминути ії і не розглядати 
ша в області установа, сам: будинків, від яких віяло тасм-
заимала цілу велику вулицю ничим подихом смерти. І пе-
що носила ім'я ката — колиш- рехожі, які іноді зустрічалися 
нього керівника ЧК — ГПУ -— на цій вулиці в день, мали пе-
Фелікса Дзержинсь кого. ; релякаиий вигляд, бліде об-

За останні роки дуже розбу- личчя і тримали руки на спи-
дувалася ця вулиця — немов ні. За ними невідступно слід-
гриби після кривавих дощів і кувало двоє з руками в кнше-
1929-30, 1932-33 pp., виросли нях. То спроваджували черго-
тр_и величезні д'ятшюверхові. вў жертву^ 

янство, що уможливило бо-
ротьбу з австро-угорською мо-
нархією за доступ до Серед-
земного моря і наближення 
до Суезу — цього передпокою 
в Індію. 

Коли всі ці засоби були ли-
ше часткові, льокальні, то ко-
мунізм з гаслом світової рево-
люції дає змогу творити „п'яті 
колони" в цілому світі, пре-
красно маскуючи їх „бороть-
бу за підвищення платні", 
„змаганням за демократичний 
устрій", „боротьбою проти фа-
шизму і реакції0, „за народ-
ний фронт"'і т 

Проте ж війни самою полі-
тикою не виграється. Треба й 
армії і наступу озброєних час-
тин. Наступ на весь світ потре-
бує колосальної бази. Хоч всі 
„союзні республіки" СССР — 
це „невід'ємні частини", то 
Москва добре знає, що вони за 
Ц панування битись не будуть. 
Не будуть битись за те.іцоб 
українськими руками Й вугіл-
лям пшеницею та цукром 
розбудовувалась сила Москов-
щинн. Щоб кавказькими ру-
камн і мармуром будувалось 
метро в Москві. Щоб на кіст-
ках поневолених народів рос-
ла „гльорія Московіє". З а т е 
може битись тільки москаль 
— з переконанням, з завзятіс-
тю, з розумінням цілі. Він лн-
ше здібний на безконечні жер-
тви_в..!м.'я ..соціялііму в ОДНІЙ 
країні і „визволення трудя-
Щнх".бо цим закріплюються 
його імперія. Він став з там-
бовського Ваньки — сатрапом Д. 

Це політична зброя, яка вже і величезних провіі 
нераз в історії світових вовні ^Продовження буде) 
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СУЧАСНА ІНФЛЯЦІЯ 
(П джерела та розміри інфляційної загрози в майбутньому) 

vn. 
Важко є подати зараз точні-

ші розміри капіталовкладів в 
народне господарство ЗДА на 
бюджетовий рік 1951-52. Мож-
на тут говорити про тенденції, 
які зарисовуються. І так, згід-
но із звідомленням Ради Еко-
номічних Дорадників Прези-
дента із січня ц. p., всі інвести-
ції в народне' господарство в 
1950 рощ (друга половина ро-
ку входить вже 'в корейський 
конфлікт) виносили 25,100.-
000.000 долярів.в цінах 1939 
року. Був це найвищий відсо-
ток капіталовкладів за остан-
не п'ятиріччя та він забрав 
16,6% всіх дібр і послуг, які 
випродўќувані були в тому ро-
ЦЇ. - -.: -

Ще більший зріст калітало-
вкладів виявився весною та лі-
том цього року. Президент 
Труман у своєму останньому 
піврічному економічному звіті 
подав Конгресові до відома, 
що всі інвестиції в ‚‚першій по-
ловияі цього року досягли в 
річному відношенні рівня 62,-
000.000.000 доларів", та що во-
ни були на 15% вищі чим у 
другій половинь 1950 р. Але 
ледве чи цей високий рівень 
капітальних робіт буде вдер-
жаннй в другій половині 1951 
та в першій половині 1952 ро-
ку. Зі всіх сторін, ліднімають-
ся голоси, що требаіще більше 
натиснути та припинити'те все 
капітальне будівништво, що 
випливає лише з бажання кор-
порації якось інвестувати свій 
гріш, та що не є першорядне 
для оборони.' 

Глибина воєнних приготу-
вань і творення великих зала-
сів стратегічних сирівців вка-
зує теж на те, що брак сирів-
ців, який так негативно від-
бився на цивільній продукції 
літом цього року, буде вняв-
лятн тенденцію продовжува-
тися далі. В бюджеті Феде-
рального Банку в Шікаґо за 
липень цього рокуѓ читаємо, 
що запаси стратегічних мате-
ріялів як мідь; цинк,- оливо, 
магнезій, алюміній, залізо, ко-
бальд і біля 60 інших досяг-
лн літом цього року лише JV3 
того, що зараз вимагають вій-
ськові круги. 

„‚JLjaidHnl — та сама широка 
'та складна програма оборон-
них заходів', що так захмарила 
нашу картину, кидає на неї 
промінь ясного сівтла. Вона 
дає всі підстави на те, щоб спо-
діватися, що найбільша загро-
за для господарства ЗДА — 
недостача сирівців — буде 
через відповідні заходи згодом 
усунена- Згідно з плянами Ва-
шінгтону поємність доменних 
печей чорної металюргії має 
осягнути під кінець 1952 року 
120 мільйонів річно (зараз 
107), продукція алюмінію під 
кінець 1953 року мала б подво-
їтися в порівнянні до 1950 ро-
ку, а виробництво електро-
енергії в той сам час мало б 
зрости на 50%. 

` Вимоги населення 
Чого ж схоче від народнього 

господарства населення? 
Воно вимагатиме від су-

спільного продукту повного 
заспокоєння всіх своїх потреб. 
З уваги на „мирний стан", я-
кий по всій правдоподібності 
тріватиме далі, пересічний гро-
мадянин ЗДА не схоче зрезн-
гнувати зі свого високого жит-
тєвого стандарту. З тих самих 
причин і напередодні прези-
дентських виборів, коли піде 
кампанія між партіями за го-
лоси, ледве чи Вашингтон 
зможе зробити сильніший на-
тиск та примусово обмежити 
сектор цивільного спожиття. 
Відомо, що 'всі заходи в парі 
із сильним зростом всього ви-

робннцтва обнизила в 1999 р. 
пересічний рівень споживання 
населення із суспільногЬ про-
дукту на більш чим 20% в по-
рівнянні до довоєнних років. 

Зараз є прямо неможливим 
подати якісь абсолютні дані 
про скількість чи вартість дібр 
і послуг, що їх зуживає люд-
ність ЗДА, в біжучому бю-
джетовому році. Таке обчис-
лювання зустрічається з цілим 
рядом невідомих по стороні 
різних факторів, які склада-
ються на висоту щорічного 
спожиття населення зі сус-
пільного продукту. Перша не-
відома по стороні дальшої ви-
соти виробництва індустрії. 
Творення великих запасів си-
ровини для воєнних потреб і 
спад замовлень на виробниц-
твах зі сторони купців сильно 
захитали рівень індустріяль-
ного виробництва. Коли цей 
стан, що виявися сильно лѓѓом 
цього року та відбився нега-
тивно на інших ділянках на-
роднього господарства, буде 
продовжуватися далі, можемо 
мати спад рівня реальних дібр 
і послуг в порівнянні з доте-
перішнімн осягами. Друга го-
ловна невідома — це нові по-
датки і розклад їх тягарў на 
поодинокі верстви населення, 
які заважуватимуть на тому, 
що і в якій спільності зможе 
закуповувати консумент, ку-
пець і продуцент. Інша тасмни-
ця по стороні зуживання сус-
пільного доходу — це те, які 
будуть розміри заощаджуван-
ня гроша зі сторони населен-
ня. Відомим є, що зріст ощад-
ностей зі сторони всього сус-
пільства зменшує, а спад 
збільшує відсоток щорічного 
спожиття з маси суспільного 
продукту. Годі теж збагнути 
які реакції виявлятиме насе-
лення на різні політичні нови-
ни, що буде мати свої наслід-
ки на баланс народного госпо-
дарства. 

Дещо світла на, поставлену 
проблему може кинути доте-
перішне взаїмовідношення між 
видатками населення на свої 
потреби і суспільним продук-
том- Від 1930 до 1940 року 
мешканці ЗДА споживали пе-
ресічво кожного "року - 76,9 % 
свого суспільного продукту. В 
повоєнних роках цей відсоток 
був слідуючий: 1946 — 71,3, 
1947 — 70,9, 1948 — 69,8, 1949 
— 71,7 і в 1950 році 70,0. Се-
редня аритметична для пово-
єнних років є отже 70,6. Коли 
порівняти її з пересічною для 
довоєнного періоду, то вихо-
днть, що завдяки сильній гос-
подарській розбудові в П-гій 
світовій війні , не дивлячись 
на постійний зріст людности 
ЗДА та його життєвого стан-
дарту, населення стало спожи-
вати меншу частину зі свого 
щорічного суспільного про-
дукту. Це дало змогу збіль-
шити інвестиції та закупи дібр 
послуг Федеральними агенці-
ями. 

Середню аритметичну, яка 
виявляє пересічний рівень то-
го, що зуживає населення 
ЗДА кожного року зі свого 
суспільного продукту, можемо 
приняти також для бюджето-
вого року 1951-52. Вона у ве-
ликій мірі збігається з вислі-
дами тих підрахунків, які бе-
руть до уваги різні можливі 
зміни у факторах, що на ви-
соту цього зужнття склада-
ються. 

ЗАКЛИК ДО АМЕРИКАНСЬКИХ 
УКРАЇНЦЮ 

Український Нарід, поневолений тотально совєтською ко-
муністнчною диктатурою, н'е має можливості ані промовити до 
культурного, демократичного людства, ані заапелювати до йо-
го гуманних почувань, щоби сповідний світ допоміг йому ви-
зволнтнся з-під иосковсько-большевицької неволі. 

Ми, Американські Українці, кров із ќрови та кість із кости 
сини цього поневоленого народу, є природніми його речниками 
у вільному демократичному світі. Зокрема в Америці, користаю-
чи із її широких демократичних свобід, ми обов'язані промо-
витн в першу чергу до американської прилюдної опінії, до її 
культурних та політичних чинників і представити їм це велике 
лихо, що спало на наш Старий Край і нарід від комуністичної 
диктатури. 

Український Конгресовий Комітет Америки, керуючись та-
кими мотивами, ухвалив закликати всі організовані українські 
громади в Америці до того, щоб вони в осени цього року влаш-
тували 

МАСОВІ ПРОТЕСТАЦІИШ МАНІФЕСТАЦІЇ 
— проти московського комуністичного імперіалізму — 
— проти совєтсько - комуністичних насильств — 
— проти народовбивства, якого російські большевики до-

пускаються на українському та інших поневолених 
народах — 

— проти комуністичної п'ятої колони в Америці та u шкід-
ницького діяння 

— за Свободу українського та всіх Москвою поневолених 
народів! 

Такі протестаційні маніфестації, по-можности з походом 
вулицями міста, повинні відбуватись між 15. жовтня і 15. лнс-
топаду 1951 року. Організування таких протестацІйннх мані-
фестацій повинні взяти в свої руки філії-відділи УККА, а де 
таких нема—то об'єднані організації або створені для того гро-
мадські комітети. Організатори маніфестапДй на місцях мають 
подбати про присутність представників американського куль-
турного й політичного світу та інших кол американського гро-
мадянства на протестацІйннх вічах після походів і про прн-
сутність представників американської преси. 

Побрібні інструкції та інформації дістануть усі організа-
тори, що зѓол осять маніфестації. 

Український Конгресовий Комітет Америки кличе всіх 
українців і всі українські установи й організації, щоби в тій 
важній справі виступали солідарно та спільними силами бра-
лись негайно до підготовќ маніфестаційної акції в обороні ук-
раїнського народу та його прав до самостійного й незалежного 
державного життя. 
Серпень 1951. 

Український Конгресовий Комітет Америки 

СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ УКРА 
ІНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О 
С О Ю З У , А ТИМСАМИМ , 
СҐПВВЛАСНИКАМИ 12-ТИ 

МІЛЬЙОНОВОГО МАЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВЦИСИ НА новий 'шкільний РІК 
в студії фортепіяну і музичної теорії 

ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО 
— відбуваються — 

„ В ПОНЕДІЛКИ І ЧЕТВЕРГИ між 5 і 7 год. 
в Літе p.-Ми отецькому Ќлюбі, 147 Друга Евеаю (між 9 і 

10 вул.). Інформації в інші дні через телефон: 
Columbus 5-0757. 

„А НА СТОРОЖІ ПОСТАВЛЮ СЛОВО..." 
Кожний культурний нарід мас ве-

лику літературу, і свою І перекла-
деяу і в кожному місті 1 менших 
містечках бібліотеки. По кількості! 
І яхости урядження бібліотек, ми 
можемо судити про культурний рі-
веяь цілої країни. І в нашій бать-
ківщині завжди, як тільки склада-
лися кращі умовний життя, почи-
иали розвиватися бібліотеки. Так 
було за княжих часів, за козацької 
доби, де бібліотеки розвивалися 
головно по манастирях. Але кожно-
го разу з упадком нашого держав-
вого життя, і вони майже зникали. 
. .Та. особливо ияштму. ралю му-
сять відоѓрати бібліотеки на емігра-
ціі, де книжка стає справді „єдн-
иою зброєю" нашої боротьби за во-
лю батьківщини. 

Книжка висловлюѓ, перед цілим 
світом нашу українську духовість, 
книжка помагає нам самим глибше 
вивчати 1 зрозуміти нашу історію. 
Книжка з родиною, може виконати 
велику місію: рятувати від ні дна-
роднювання наше молоде поколін-
ня — наше майбутнє. Бо українська 
література своїми творами, поетич-
ними і прозовими, навчить його 
знати, шанувати і любити свою іс-
торію, свою природу, своїх великих 
людей. 

Тяжко виховати любов до того, 
чого молодь не знає, або не бачила. 
І тут на поміч може прийти лише 
родина, рідне мистецтво і рідна лі-
тература українських клясиків, я-
кнх через нашу бездержавність ма-
ло ще знає світ. Українська молодь 
може пізнати лише з творів, писа-
них українською мовою. І це може 
дати лише українська бібліотека. 

Значіння своєї рідної бібліотеки 
добре розуміють Інші народи, які 
так само, як і ми опинилися на емі-
ґраціі. І тому вони з такою пова-
гою відносяться до своєї книжки і 
закладають в кожному свому осід-
ку бібліотеки. 

Такі бібліотеки мають в Ню Иор-
ку німці, французи, італійці, чехи, 
поляки, москалі і інші народи. Час-
то приходиться чути залити амери-
канців і Інших чужинців, чи існує 
в Ню Иорку українська бібліотека 
для загального користування і ні-
яково буває відповідати, що ще ні. 

Тому організація ОДВУ, поста-
новнла собі шляхетну мету: ство-
рнти таку бібліотеку Імена Голов-
ного Отамана Військ Української 
НародньоІ Республіки СИМОНА 
ПКГЛЮРИ, щоб нею могло корис-
татнсь усе українське громадянс-
тво. Для початку вже мається 1000 
книжок. Звертається з проханням 
до всіх українців помогти нам за-
снувати в Ню Иорку таку бібліо-
теку. 

Прохаємо жертвувати книжки — 
поезію, мистецьку прозу, наукові 
твори, мемуари, переклади з інших 
літератур, — які будуть розділені 
в різні відділи. Окремо буде ство-
рений відділ дитяоі літератури для 
дітей старшого і молодшого віку. 

Хто не хоче розлучатись назавжди 
з улюбленою книжкою, хай лише 
позичить П до тимчасового корис-
тання, а згодом, ці книжки будуть 
йому повернені. Всіх, хто мас змогу' 
1 добру волю піти вам иарустріч, 
прохаємо ласкаво написати листів-
ќу зі своєю адресою на Ім'я інж. 
Євгена Новицького, 437 Е. 12th St., 
New York З, N. Y., Apt. 6. Тоді за 
книжками зайде скерований для 
цієї мети післаиець. Віримо, що ук-
раінське громадянство допоможе 
нам створити таке огнище на сто-
рожі нашого рідного слова, нашої 
духової зброї тут .ца^-еміграції. . 

Для вшанування Двадцятьп'ятої 
Річниці смерти Симонл Петлюри, 
Голови Директорі! 1 Головного Ота-
маиа Військ Української Народної 
Республіки, хай нам пригадаються 
вічні його слова: 

„Боротьба буде довга І вперта ие-
хай вона бере нові і нові жертвЯ, 
але Україна незалежна — хоче', чи 
не хоче того Европа — таки буде". 

'' Гр. Я-чук 

ШУКАЮТЬ УГОДОВЦІВ 
СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ 

ЕМІГРАНТІВ 

(Закінгення ііа crop. S) 
та витягнуть з того факту ло-
гічні крнсеквенції, тоді напев-
но може наступити співпраця 
на протибольшевицькім фрон-
ті дружніх народів українців 
та росіян кожного на тери-
торії своєї рідної землі. А при-
йде час іти народам поневоле-
ним Кремлем спільним похо-
дом проти комунізму, ворога 
людства, тоді напевно сили 
протнбольшевицького фронту 
будуть вдвоє скріплені, бо у-
країнські збройні сили буадть 
спиратися на свій рідний на-
рід, що очікує визволення, а 
росіяни на свій російський на-
рід. Росіянам український на-
рід по століттях політичної та 
соціяльної неволі бажає щас-
ливого та свобідного життя на 
рідній російській землі. Хто 
знає сусідську добрознчли-
вість українського народу, той 
напевне погодиться з нами, 
що український нарід буде ра-
діти з волі свого північного су-
сіда. 

На ці обставини ми амери-
канські українці обов'язані 
зверїгутй увагу наших спів-
громадян неукраїнського похо-
дженнз. Зокрема ми вважасмо 

ПІДГОТОВКА УКРАЇНСЬКОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ 
ВНЮЙОРНУ 

(Закінчення зі стор. 1.) 

має теж моральну і матеріяль-
ну піддержку деяких амери-
канських кол; 2. Звернути у-
вагу на небезпеку крмуно-ро-
сійської п'ятої колони в Аме-
риці; 3. Піддержати заяву дер-
жавного секретаря Ачесона 
проти історичного російського 
імперіалізму; 4. Дати максн-
мальну піддержку запропоно-
ваній конгресменом Кеостеном 
в Конгресі резолюції відносно 
американської приязні та мо , 
ральної і матеріяльної допомо-^о до участи в поході по вули-
ги иигчпллкмиьГ з м а г а н н я м V K - I 1 ^ Н ю И о р к у , ЯКИЙ ВКЛЮЧа-ги визвольним змаганням уќ 
раїнського ѓа інших поневоле-
іпгх Москвою народів; 5. Вже 
від тепер почати підготовку а-
мериканської опінії до того, 
щоб поповнені Кремлем злочи-
ни народовбивства українсь-
кого та інших поневолених на-
родів не пройшли безкарно, ін-
шими словами, почати підго-
товку нового міжнародного су-
ду над злочинцями з Кремля 
та їх вислужниками; в. Зама-
ні4)естувати духову єдність і 
солідарність а м є р пќанських 
українців з українським наро-
дом в його визвольній бороть-
бі проти російського імперія-
лізму в усіх його видах і ^ Р " 
мах. 

Громадські наради одно-
душно піддержали ішціятиву 
Конгресового Комітету та ви-
брали окремий Громадський 
Комітет, доручаючи йому під-
готовку і переведення мані-
фестації, що має започатку-
вати подібну акцію в усіх аме-
рикансько-українських грома-
дах. Головою Комітету, до я-
кого входять всі представники 
організацій, вибрано Дмитра 
Галичина, його заступника-
ми: адв. Гаврилќа, проф. Во-
жаківського і п. Рицара з Ню 
Иорку, М. Леськова з Нюарку 
і М. Петришина з Джерзі Си-
ті; секретарями — Яремчука і 
п-ню Демидчук; касієрами — 
Хоміцького і Кучму та кон-
тролерами — и-ню Пелешок, 
ред. К е д р и н а-Рудницького, 
проф. Савчука, д-ра Шахно-
вича і п. Панькова. Рівночас-

них Москвою націй, або їх 
представникам, виявити свою 
солідарність з українською бо-
ротьбою прои російського ім-
періялізму. Тому, що підготов-
ка і переведення маніфестації 
вимагатимуть великих коштів, 
зібр'ані на нараді представнн-
ки висловили думку, що кож-
на українська організація ме-
трополії повинна виасигнува-
ти на ту ціль відповідну суму, 
щонайменше 25-50 долярів і 
більше. Комітет сподівається, 

тиме кілька окрестр, відповщ-
ні транспаренти і „фловти", 
пощастить зорганЬувати що-
найменше 25,000 українців. 

КОНВЕНЦІЯ МОЛОДІ 
(Закінчення на стор. 3.) 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
# Музей-архІвУВАН у З Д А (Ню 

Иорк) дістав рідкі падання 1 руко-
писи як подарунок від Л, Веоручка, 
П. Задорсцького, І. Мацхова, Ноаа-
ша, М. Сурмача.'' Мистецька кура-
торія УВАН під проводом проф. Д. 
Горняткевнча .дістала для Музею-
архіву від проф.' С. Литиинеика ба-
гаті колекції фотографій мнстець-
ких творів із львівських виставок, 
від В. Кедровсьќого фотографії 
скулптур артиста Парапгуќа. Му-
зей провадить листування з Укра-
Іиською Вільною Громадою в. Діт-
ройті в справі малярських творів 
Володимира Винннченка. 

Џ Група укриїііських новопрябу-
лих студентів передала ректорові у-
иіиерснтетту їм. Лінкольна (Небрас-
ка) український прапор для вміпдея-
ня його в т. зв. „сцітлнці слави" по-
руч Інших національних груп, прсд-
ставникн яких студіюють в універ-
ситеті. Український прапор примі-
щеиий на центральному місці, як 
прапор поневоленої нації. 

ф Спалили иовоуряджеиу укра-
їнську аластову оселю „Нопия Со-
кіл" в селі Норт Кадлівс біля м. Бо-
фало якісь підлітки з того ж таки 
села. Згоріло все майно і зааряд-
дя оселі. Українське громадянство 
в Воффало почало збірку коштів па 
відбудову оселі. 

Вияснення до виставки давала 
Ольга Дмитрів. Під час бен-
кету переведено дальшу збір-
ку фондів на видання книжки ' - -
„Українське Мистецтво" в ан- теж проф. Степан Мамчур. Ро-
глійській мові. В загальному (ман^Слободян головний касіср 
зібрано на ту ціль на конвенції 
понад 1,200 долярів. 

Окрему піддержку українсь-
ким визвольним змаганням та 
українській боротьбі проти ро-
сійського імперіялірму в усіх 
його формах виявила конвен-
ція в своїх резолюціях, апелю-
ючн до урядів Злучених Дер-
жав і Канади, щоб вони визна-
ли рішальність тих змагань у 
теперішній східно-західній бо-
ротьбі та дали їм всю моральну 
і матеріяльну допомогу. В ок-
ремій резолюції заповідається 
збільшену піддержку молоді 
для акції Українського Конґ-
ресового Комітету Америки і 
Комітету Українців Канади. 

Великою атракцією конвен-
ції був музично-танцювальний 
фестиваль, в програму якого 
входили виступи: Української 
Капелі Бандуристів під прово-
дом Володимира Божика та зі 
сольовими виступами М. Мін-
ського і Е. Цюри, Чоловічого 

УНСоюзу, заклнкав молодь, 
щоб вона більше заінтересу-
валася виданнями УНСоюзу в 
англійській мові про Україну 
та П змагання до волі. 

На закінчення конвенції ви-
брано нову Управу Ліги, до я-
кої увійшли: В. Полевчак (Е-
лизабет, Н. Дж.) , — голова; В. 
Мураль (Клівленд, Огайо), Ан-
на Сидораќ (Дітройт, Міш.) і 
В. Зінчншин (Торонто, Кана-
да) — заступники голови; Р. 
Сепел (Дітройт, Міш.) — ка-
сіср; Юстина Федан (Арнолд, 
Па.) — секретарка та Йосип 
Гурський, Володимир Вакад, 
Данило Слободян, Михайло 
Задорецький. і Євген Волошин 
— дорадники. 

Під час конвенції Ліги відбу-
лись теж річні збори Т-ва У-
країнськнх Професіоналістів, 
головою якого обрано адв. Ми-
всайла Пізнана з Ню Иорку. 

‚Хору зі Сиракюз, під дирек-
но створено три комісії: орга - . щ ^ Яворівського, УкраЖсь-
нізащйну, програмову і про-, ^ Т а н ц к } р И С Т І В 3 н ю Иорку, 

під проводом Володимира Ба-
када, Чоловічого Хору з Шіка-
ґо, під днригентурою С. Позд-
няка; Міш. Хору з Дітрой-
ту під проводом Григорія Ки-
тастого та зі сольовими вяс-
тупами Наталки Носейко" І М." 
Мінського; виступ танцюристів 
„Боян" при акомпаніяменті Р. 
Томяка, та імпозантний спіль-
ний виступ хорів з „Піснею 
про Америку", скомпонованою 
Гр. Китастим до слів О. Гай Го-
ловка та спеціально присвяче-
ною американсько-українській 
молоді. Приявннх на імпрезі — 
понад 2,000 осіб. 

На понеділковій сесії кон-
венції виступав ще представ-
ннк Українського Конгресово-
го Комітету адв. Михайло Піз-
нак, говорячи про характер, 
працю і досягнення УКК та 
про участь в тій праці пред-
ставннків молодої амернкансь-
ко-української генерації. Про-
мовцем на цій самій сесії був 

Часопис „ С в о б о д а " повинен 
знаходитися в кожній 

українській хаті. 

пагандивну, які мають зайня-
тися відповідними ділянками 
підготовки та переведення ма-
ніфестації. Чергові наради ді-
лового Маніфестаційного Ко-
мітету відбудуться а найближ-
чий Чевер в год'8-мій ввечорі 
в домівці Д є м о к ратичного 
Ќлюбу при 59 СЃ. Маркс 
Плейс. Всі українські органі-
зації метрополитальної окру-
ги Ню Иорку і Ню Джерзі, які 
не були заступлені на перших 
нарадах, повинні вислати сво-
їх представників на ці другі 
збори. На перших нарадах, 
крім того, винесено рішення, 
щоби дати нагоду і можність 
теж групам^ інших поневоле-

своїм обов'язком попередити 
американських ідеалістів, що 
однобічно інформовані росія-
намн набрали переконання, 
що український нарід позво-
лить над собою експерименту-
вати російським імперіялістам 
та для їх вподоби буде само-
означуватнся вдруге і втретє, 
неґуючн свою тридцять трн-
літню, не все безуспішну бо-
ротьбу в обороні того права 
самовизначення, що його ук-
раїнський нарід виконав уже 
ясно й понад всякий сумнів 
1918 року та з'єдиненою во-
лею всіх українських земель 
потвердив 22 січня 1919 року 
на площі Св. Софії в обличчі 
своїх предків минулих 900 літ 
Легковаження того святого 
сентименту українського на-
роду може вийти тільки на ко-
ристь большевикам та на о-
слаблення протикомуністич-
ного фронту західної демокра-
тії, якого інтегральною части-
ною український нарід все се-
бе вважав та вважатиме. 

ГРОМАДЯНЕ МЕТРОПОЛГГАЛЬ-
НОГО М. НЮ ИОРКУ, — УВАГА! 
В неділю, "дия 16. вересня 1951, 
перший раз в Н ю Иорку та взагалі 
в Америці відбудеться rf t 

„ДЕНЬ УНРАЇНСЬНОГО 
НАРОДНОГО ФОНДУ" 

у зв'язку з тям підготовляється 

Величавий Фестин 
з незвичайно ціќнною програмою в 

MAPLE GROVE PICNIC PARK 
46th Ave A 160 St, Flushing, L. I. 

Ппрк буде відтворений від год. 10:00 
ііі`роднолуднрм. Музика й Танці! 
Всіх громадян метрополії Ню Иор-

ку запрошує до ласкавої участи 

' КОМІТЕТ 
ОБ'ЄДНАНИХ АМЕР.-
УЌР. ОРГАНІЗАЦІЙ 
МЕТРОП. НЮ ИОРКУ 

А 4 ^ І А ^ 4 А А А А А ^ ^ А 4 А І ^ А . Ш 4 А А ^ 4 А 4 А 4 А А А А ^ А А ^ А 4 А А А А А А 4 ^ . 

УВАГА1-НЮАРН І ОКОЛИЦІ! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА 

ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЬОГО 
: сиравляс : 

В Е Л И К И Й . 

ПІКНІК-ФЕСТИН 
НА ВЛАСШП площі 

675 South 19th Street, Newark З, N. J. 

В НЕДІЛЮ, 9. ВЕРЕСНЯ 1951. 
(SUNDAY, SEPTEMBER 9tb): 

Початок в 3. год. пополудні до? — Орхестра Снігура. 
Пікніковнй Комітет щюснть всіх українців прийти та 

весело між своїми провести час. 
"WT+++++T^+++T+T++Tt+TT^ ++++ ++t-f+++++fffr+++?++4 

Ч. 101 

УВАГА! НЮ ИОРК ТА ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
В НЕДІЛЮ, 9. ВЕРЕСНЯ 1951. 

(SEPTEMBER 9) 1951 о год. 4-ій пополудні 
на грищі EINTRACHT OVAL 

субвесм до QUEENS PLAZA, звідтіля автобусом 
Stain way до останньої зупинки) 

В І Д Б У Д У Т Ь С Я 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
У С. К. НЮ ИОРК GREEK AMERICANS 

(НАЦ. ЛІГА) (НІМЕЦЬКА ЛІГА) 
О ѓод. 1. передзмаг юшшів, 2:30 резерв. 

Шановних Снмяатнків проситься піддержати ваших амагувів 
численною участю! 

-j ПРОВІД У. С. К.-у 

^ 
^ ^ 
^ 
-і 
А 
З (доїзд 
н 
-t 

txtasssx 
Pvt. NICHOLAS MINTJE, ВІДДІЛ ч. 1260 AWEP. ЛвПОІНУ 
і уТСРАШСЬІьО-АМїЃЙЌАІІСЬЌІ ВЕТЕРАІПГ, відділ чЛ 

влаштовують :-

І А Л Ь 
в КОРИСТЬ ФОНДУ ДОБРОБУТУ 

В СУБОТУ, 15. ВЕРЕСНЯ 1951 Р. 
WEBSTER HALL, 119 EAST 11th ST., NEW YORK CITY 

Музика: JOHN KINO 6c His Orchestra. 
Початок: 9- ввечорі. Вступ $1.50 вкл. з податком. 

На цей баль Українсько-Американські Ветерани за-
прошують всіх громадян, товариства, організації до чн-
сленноі участи, а тимсамим допомоѓгти добродійному ділу. 

НАТЕРИНД 
ОПЕРА муз. АРЌ АСА, поема ШЕВЧЕНКА, В З ДІЯХ 

влаштовує КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МЕТРОПОЛИТАЛЬНОЇ ОКРУГИ 
старанням УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВЕТЕРАНІВ, Відділ 7 

в НЕДІЛЮ, дня 23-го ВЕРЕСНЯ 1951 р. 
В 3-тій годині пополудні. 

SCHOOL OF FASHION AND DESIGN, 24th STREET, 
(between 7th and 8th Avenues)—NEW YORK CITY. 

В головних ролях виступлять: 
КАТЕРИНА МАРІЯ ПОЛИНЯК.ЛИСОГІР 
АНДРІЙ ІВАН ГОІЦ 
ІВАН АНЛТОЛЬ РАДВАНСЬКИП 
МАТИ ГІЛЬДАНА ЗЯТИК 
БАТЬКО МИКОЛА ЧАЛИЙ 

під управою И. Гірняка, Л- Крушсльницького і О. Дмитрів. 
КВИТКИ $1.25—$2.50 можна набути: 

SVOBODA, ЯІ Grand Street. Jersey Citv. N. І. — SURMA BOOK A Ml'SIC Co.. IV E. 7th St.. 
N. Y. C NASZ BAZAAR. 77 F.. 7th St., N. Y. C. — WILLIAM CHUPA, 34 7th St., N. Y. C. 

U.M.A.C. at YMCA, 215 W. 23rd St.. N. Y. C. 

^ . 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, бѓю ВЕРЕСНЯ 1951. Ч. 207. 

НОВІ МІГРАНТИ 
Українці, що приїхали ста-

ранням ЗУАДКомітту кораб-
лем „Дженерал Букнер" до 
Ню Иорку, дня 5-го вересня: 

Курдидик Ярослав; Зай-

# ПОМЕШКАННЯ # 
ДО ВННАИМУ АПАРТАМЕНТ — 
2 к і м н а т 1 приватна лалнмчка. 
Mike Elko, 605 N. 7th S t , Phfla^ Pa. 

Р О З Ш У К И 
КАТЕРИНА ЌЎНАШ Avenida З а 
M 111. San Felipe Edo YARACUY, 
VENEZUELA. ПОШУКУЄ ШАНА 
І РОЗАЛІЮ КУНЛШШ, що жнлн 
в Ню Норку . 

В JV:KI' важній справі пошукую дво-
г.рідну сестру МАРШ) ЗАПЛОТИН-
СЬКУ ДЕМЧЕНКО зі села Скімера. 
пов. Перемишлянн. Колись замеш-
кала в Пулман, Ілл. на DoRlev Ave. 
Маю листа з краю. Хто про неї знас, 
або вона сама, писати: 

Mrs. PAWUNA MAKOHON. 
93 West 43 St., Bayonne, N. J. 

Пошукую сестру Марію ПАПА, доч-
ку Василя, і її родину: Марію ІІА-
ІІА. дочку Івана, обі зі с. Пісковичі, 
пов. Яарослав; виїхали до ЗДА пе-
рсд першою світовою війною. Прі-
звиша по мужові не знані. Хто знак 
про них прошу писати на адресу: 

PETRO PAPA svn IWANA 
248 Oneida St., Buffalo 6, N. Y. 

Пошукую ВІКТОРА ГОРОЖІІ-
С`ЬКОІЧ). Прошу його самого, або 
хто про него зник, написати на адр.: 

ГРИГОРІП СТЕФАИСЬКНП, 
1475 Wajlace Ave., 

Los Angeles 26, California 

ферт Мирослав; Фокшанськнй 
Роман, Леокадія, Галина; Є-
ременко Кирило, Олена; Кру-
тнголова Амброз; Малишка 
Марія; Малушицький Олек-
сандер, Олександра, Павло; 
Мартиняк Степан, Марія, Тео-
дор, Люба; Ннчка Степан; 
Павлинськнн Степан, Юлія-
на; Попіна Мартин; Рущак О-
сип; Савчук Теодор, Марія, 
Михайло, Михайлина; Скляр 
Григорій, Уляна; Скляр Іван; 
Стець Василь, Марія, Аріяд-
на; Свістель Олена, Олена; 
Ткаченко Єфрем; Губар Гав-
рило. 

Українці, які приїжджають 
старанням Злученого Україн-
ського Американського Допо-
могового Комітету кораблем 
‚.Дженерал Стюарт", що при-
чалює до порту в Ню Иорку 
дня 7. вересня 1951 р. 

Гаращенко Іван і Катерина; 
Харченко Ніл і Розалія з діть-
ми Дмитром і Степаном Біла-
щуками; Гречана Марія; Кор-
зевнч Іван, Марія, Анна і Ма-
рія; Ковальчук Зиновій; Мель-
ннк Микола й Анна; Паламар 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
в БРУКЛИН КАЛЕДЖІ 

Бруклин-Каледж оголошує 
прийом студентів на осінній 
курс української мови, що 
триватиме 8 тижнів і відбува-
тиметься щочетверга від 8 — 
9год. 50 хв. вечора. 

Всі, хто бажас вивчати ук-
раїнську мову, можуть уже те-
пер зареєструватися і внести 
10 долярів за весь курс на та-
к у а д р е с у : Brooklyn College, 
Bedford 'Ave . , Ave. H., Brooklyn 

aO, N. Y. Room 1150 Boylan Hall. 

3EDFI ВІДДІЛІВ !. І . СвйЗІ 
ФИЛАДЕЛФІЯ, HA. — Збори Тов. 

„Єдність", від. 163, відбудуться в 
неділю, 9. вересня. В'1. ЃОД. ПОПО-
лудні, в домі горожан, 847 North 
Franklin St. Проситься всіх членів 
прийти на збори, бо масмо багато 
справ до полагодження. — Уряд. 

ФИЛАДЕЛФІЯ. НА. — Тов. Мир, 
від. 324, повідомляє, що місячні збо-

Тнмко; Плахотна Олена; Пле^Р" відбудуться 8. вересня в год. 8. 
тенецький Михайло, 
Ангелина і Марія; Промінсь-
кин Станислав і Гедвіґа; Сем-

ПЕТЕРООН, Н. ДЖ. — Збори від-
64 відбудуться в суботу, 8. вересня, 
7:30 ввечорі на Мейн Стр. у Внняр-
ського. Проситься всіх членів на 
збори. — І. Бурний, секр. 

ГЕМТРЕМК, МІШ. — Місячні 
збори від. 94, їм. М. Шашкевича, 
відбудуться в неділю. 9. вересня, 
в 1:30 попол., в Укр. Дем. Салі, 
2376 ґрейліиґ. Прийдіть конечно на 
збори і приведіть своїх знайомих 
до нашого Товарнітва і до У. Н. 
Союзу. — І. Чупка, рек. секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. - Тов. У. Н. 
Союзу, від. 292, ѓі одаѓ, до відома 
своїм членам, що місячні збори від-
будуться в неділю. 9. вересня, в 
год. 12:30 вполудне, в галі У. Н. 
Дому, 4655 Martin вўљ На ці збо-
ри мають обовязкііво прибути всі 
члени', а особливо ті, що довгують, 
бо секретар не може ходити по ха-
тах і колектуватн вкладки. Хто не 
заплатить, може на разитися на не-
присмні наслідки. - Я. Форнсь.'пр.; 
М. Гузиляк, кас; П. Кізел, секр. 

Г.РНДЖПОРТ, КОНИ. — Тов У-
країнська Січ. від. 59. повідомляс 
всіх членів, що збори відбудуться в 
суботу, 8. вересня, в У. Н. Домі, 517 
Галлет вул., точно в год. 7:30 вве-
чорі. Взнваг.ться все членство при-
бутн на час, бо с. важні справи до 
рішення. — М. Галькевнч, секр. 

Ф К н и ж к н - Ж у р н а л н - К а р т к н в 

Н О В І К Н И Ж К И : 
Д-р І. Німчук: „595 днів совст-

ським вязнем". Спомини. 237 
сторін. $1.50. 

Д-р І. Огіснко (Іларіон): „Укра-
інська літературііа мини". Т. 1. 
347 сторін. $3.25. 

Журнал „Україна". Україно` 
.-індичі збірники за редакціѓю 
І. Ворщака. Париж. Ч. 1—і. 

Гроші вислати з замовленням 
BOOKSTORE W. MAGUN 
P. О. Box 361, Cooper Sta., 

New York 3, N. Y. 

кович Дмитро, Анна і Володи-
мир; Верденюк Василь, Маг-
далина, Ілля; Вергун Петро, 
Війтиќ Гриць і Осип; Вітовсь-
кин Дмитро. 

fm ш ++ — 

ПЕРЕВІРЯЮТЬ АФЕРУ КИ-
ТАИСЬКОГО НАЦІОНАЛІС-

тичного ГЕНЕРАЛА 
Внашинґтои. — Дивачну 

історію про інтриги й проти-
інтриґи серед китайських на-
ціоналістичних кіл перевіря-
ють американські урядовці, 
які займаються справою ки-
тайського націоналістичного 
генерала з Формози — П. Т. 
Мов і його оточення. Він був 
головою штабу націоналістич-
них повітряних сил і був пос-
ланий до Вашингтону для 
здобуття фондів на оборону 

М а п і я в в е Ч 0 Р ' - Просимо явитись громадко 
1 і вирівняти членські вкладки. — А. 

Горохівськнй, предс; Н. Вурак, кас; 
І. Струк, секр. 

304 сторін. $2.70 
ЦІНИ з обезпеченою посилкою^ Формози від китайських кому-

ністів, одначе вживав грошей 
для своїх цілей. Мов боїться, 
що суд на Формозі може засу-
дити його до страти і тому про-
хає американський уряд зали-
шити його в азилю на амери-
канському континенті. Адмі-

ЮТІКА, Н. П. — Бр. св. Петра й 
Павла, від. 58, повідомляс своїх чле-
нів, що місячні збори відбудуться 
в суботу, 8. вересня, точно в год. 
6. ввечорі, в приміщенні церковної 
салі, 209 First St. В програмі дня: 
полагодження важних відділових 
справ та збірка членських вкладок. 
Присутність на зборах всіх членів 
обовязкова. Бажаючі вступити в ря-
дн У. Н. Союзу можуть також при-
бути на збори. — В. Запаранюк, фін. 
секр. 

НЮ ИОРК, Н. П. — Тов. „Дні-
стер", від. 361, повідомляс своїх чле-
нів, що місячні збори відбудуться 
в суботу, 8. вересня, в год. 8. вве-
чорі, в домівці Укр. Ќатол. Ветера-
нів, 33 Н. 7. вул. У програмі зборів 
звіт з діяльности, фінансовий звіт 
та опікунів хворих, справа 25-ліття 
ювілею, кореспонденція і біжучі 
справи. З уваги на те, що через ма-
лу кількість членів місячні збори в 
липні і серпні не відбулись, просимо 
членів прибути громадно. — М. Ма-
летнч, предс; П. Кучма, фін. секр.; 
Н. Левкович, скарб.; В. Варагура, 
рек. секр. 

# Р Е А Л Ь Н О С Т И Ф 
Ф А Р М А Н А П Р О Д А Ж ! 

190 акрів, добрі` загосиодарована, в 
гарнім положеною, ори стейтовій 
дорозі R 2S, з Ііш.і інтарем або без, 
дім Ц. кімнат, охайня на 40 шт. ху-
добн, `куриќќ, подвійний гараж. — 
Бездітна.родина продає з прнчшін 
старости. Ціпа приступна. 

Н. WOWK, Windham, N. Y. 
R. 23, — Tel.: Wldham 75 RI 

# П Е Р Е В І З в 
пасажирів, пакунків І речей 
у місті, поза 

місто 1 па 
дальшу 

по низькій цгах 
Голоснтись:в-10 ранку 1 6-Ю веч. 

Телефон: CY. 9-7879 
М. SHULOIN TRANSPORTATION 
2066 Anthony Ave^ N. Y. 57, N. Y. 

Рѓос Beauty Salon 
166 Second Ave^ N. Y. C. 

AL. 4-8675 Near 11th Street 

ністрація опинилась у важко-
му стані, бо мусить наперед 
збагнути, в чому винуватий 
ген. Мов. ^ , 

XBDPI НА НЕДУГИ 
Носа (Sinus) і Катару 

ЗНАХОДЯТЬ ПОЛЕЌШЎ В ТЕР-
ШННЯХ ВІД ПРИПЛИВУ 

ЌРОВИ В НОСІ 
Полеќшў, що найменше від тер-

пінь сайнуса, к^ітару, смотоловн, які 
повстають в наслідок припливу кро-
вн в носі, свідчать сьогодні заідом-
лення про успіх рецепти, яка с в си-
лі змеиьшнтн цей приплив ќрови в 
носі. Чоловіки і жінки, які в наслі-
док сайнуса мають нестерпні болі 
голови, забиті ніздря, болі вух, хар-
кання 1 пчихання, стверджують бла-
жеину полеќшў після зажиття цеі 
рецепти. KLORONOL коштўе $3, але 
беручи до уваги наслідки, це не є 
дорого, бо коштўе тільки один цент 
за дозу. KLORONOL (увага, зажн-
вайте тільки так, як приписано) 
продасться з гарантісю звороту, гро 
шей. 

Через спеціяльпу оферту, читачі 
цего часопису можуть дістатн KL0-
RONOL по зниженій ціні. Треба лише 
вмслатн це повідомлення до SUM-

. LAR CO., Dept. А-415, 2700 CHURCH 
11! AVIL, BROOKLYN 26, N. Y. І дістаио-
!; І те дві $З пачки за $5, отже $1 зинж-

ка як звичайна ціна. Не посилайте 
жадних грошей. Заплатіть почтареві 
арќ відборі. 

;; і ІМЯ 
!!' Адреса 

Місцевість Стейт 

ПРИ ЗМШІ МЕШКАННЯ В НЮ НОРКУ 
АВО ПЕРЕСЕЛЕННІ ДО СТЕИТІВ: 

N E W Y O R K P E N N S Y L V A N I A 
N E W J E R S E Y C O N N E C T I C U T 

КЛИЧТЕ УКРАЇНСЬКЕ 

П Е Р Е В О З О В Е БЮРО 
В. Е. ВОГАЧИВСЬКОГО 

SS5 EAST 6th STREET, NEW YORK 3, N. Y. — TEL. OR. 3-2484 

УВАГА! — ГРОМАДЯНИ! 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE 

NEW YORK, N, Y. 
подас до ласкавого відома 
нашої кліснтелі, що з днгм 

1-го Вересня 1951 р. 
відкриваємо відділ 

МУЖЕСЬКОЇ ГАЛЯНТЕРН 
а саме: 

першої змісти сорочкк, 
спортові сорочки, піжа-

ми, знаної марки: 
"Jayson" і "Fruit of the Loom" 

Дальше прнгадусмо, що масмо на складі власного виробу 

ФІЛЬЦОВІ КАПЕЛЮХИ 
в найновіших фасонах 

ПРОСИМО ОТЖЕ ЯАПТІІ І ПЕРЕКОНАТИСЬ ПРО ВИСОКУ 
ЯКІСТЬ МАТЕРІЯЛУ ТА НИЗЬКУ ФАБРИЧНУ ЦІНУ! 

Просимо слухати наші оголошення по радіо-програмі п. Мельника 
кожної неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM) 
СѓТВОРЕНО ЩОДЕННО ДО 8. веч.. В П'ЯТНИЦІ І СУБОТИ до 0:30 

D U N L E Y H A T S H O P 
14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK CITY 

РАЧЕСТЕР, H. H. — Місячні збо-
ри Тов. Запорозька Січ, від. 367, 
відбудуться в неділю, 9. вересня, 
в церковній залі, в 1:30 пополудні. 
Просимо нововписаних членів яви-
тнсь конечно на зборах. Хто з Вас 
знас, що Вас чекас? Приєднуйте 
членів до Союзу, щоб вовн колись 
не паялись. — М. Сорохтей, предс; 
М. Мельник, к а с ; В. Попович, секр. 

ДГГРОИТ, МІШ. — Тов. Запо-
розька Січ, від. 75, повідомляс своїх 
членів, що місячні збори відбудуть-
ся 9. вересня в У. Н. Домі, 4655 
Мартин вул., в год. 1. пополудні. 
Звертасться увагу тим членам, що 
з якоїсь причини не платять на час, 
щоб прийшли і заплатили свої за-
леглостн. Рівнож просимо новопрн-
булих прийти та вписатись до свосі 
організацій — Г. ЯсінськнЙ. 

^тт^тти^^тшт^22. 
п Р А п а 

КЛІВЛЕНД, О. — Подасться до 
відома членам Тов. ім. L Франка, 
від. 334, що місячні збори відбу-
дуться 9. вересня в У. Н. Домі в j П О Т Р І Б Н О 
1. год. пополудні. Проситься членів ц о р т Е Р І В - ПРИВИРАЛЬНИШВ 
прийти на ці збори, бо с важні спра- j Н 1 ч и а праця, стадо, добра платня! 
ви до рішення. .— М. Задерецький 
предс; С. Морозович, фін. сек.; І. 
Жук, рек. секр. 

РІЗШ ОГОЛОШЕННЯ # 

Голоситнсь денно між S а 5 попол. 
15-25 Whitehall Street, New York Сну 

(близько South Ferry, кімн. 210) 

Ф Професійні оголошення # 

КЛІФТОН, H. ДЖ. — Тов. Укр. 
Січ, від. 182, повідомляс свож чле-
иів, що місячні збори відбудуться в 
неділю, 9. вересня, в год. 2-ій попо-
лудні, в парафіяльній салі, 45-47 
Говп Еве., Пасейк. Просимо членів 
прийти на збори, бо с важні справи 
до полагодження. Довгуючих чле-
нів просимо прийти і вирівняти свої 
залеглі вкладки, бо інакше будуть 
суспендовані. — М. Філь, предс; Г. 
Яськів, секр. 

ТЕПЕР — БЕЗПЕЧНО 
МОЖЕТЕ ВТРАТИТИ 

НАДМІР ВАГИ 
ДО 5 ФУНТІВ ТИЖНЕВО 

Новин сензаційннн плин 
починається. Висліди пі-
знатн першого дня, а ні 

то зворот грошей. 
Нову надію на облег-
чення тягарў від над-
мірноі товщини, (що 
походить від переідан-
ня, а не від залозів) 
СЛ1 дно сьогодні по зві-
тах з успіху при пля-
новШ заживанні нових 
вітамінових пігу л о к. 
Вони помагають до 
втрати товщини (яка 

походить від переїдання) 1 то без 
небезпечних лікарств або вправ. На-
зиваються BENADROL. Цей новий 
лік діс наче чари, щоб злекшитн 
надмір товщини 2 способами. Муж-
чинн й жінки, що давніше терпіли 
від надміру ваги (через переїдай-
ня), оповідають про замітпі висліди 
після зажиття. Багато людей каже, 
що втратили до 10 фунтів ваги вже 
по першій пачці. Продаються з га-
раятісю звороту грошей. 
За окремою умовою читачі цеі газе-
тн можуть дістати BENADROL по 
зниженій ціні. Вишліть оце повідом-
лення до VALWORTH СО„ Dept. 
А-416, 31 Tharford Ave., Brooklyn 12, 
N. Y., а дістанете дві 3-долярові 
пачки тільки за $5, отже $1 знижки 
на правильній ціні. Не посилайте 
грошей. Заплатите листоносові при 
дорученні. 
Імл 

ДОБРА ВІСТКА ДЛЯ 
МУЖЧИН 

Чя вя нервуетесь, чуєтеся змучені 
й вичерпані? Чи чустесй ослаблені 
й виснажені'так, що не можете вті-
шатися радощами, які природа при 
значила для вас? Для нової енергії 
1 життєздатностн заживайте HEX 
TRONE. ЃЕЌСТРОН містить зрівно-
важсні вітаміни, потрібні для втри-
маиня того жнттсдайного почуван-
ия. Без уваги на те, яких засобів ви 
вживали давніше, зажинте ГЕКС-
ТРОН і перехонавтеся на самому 
собі, що він може зробити для вас, 
як уже зробив для тисячів мужчин, 
які втішаються тепер найбільшими 
радощами через заживання ГЕКС-
ТРОН-у. Правильна ціна на ГЕКС-
ТРОН в $4.00 за одну пачку. Одна-
че за спеціальним порозумінням для 
читачів цеі газети ви дістанете пДн-
ну знижку. Тільки вишліть оце ого-
лошенвя до BERJAC PRODUCTS., 
Dept. 223, 308 Flatboah A v e , 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. ЃЕЌСТРОН продасться з га-
рантісю звороту грошей, як не бу-
дете вдоволені Затямте собі: Перша 
тайна кожного успіху — це діяння. 
Отже не відкладайте цього. Замовте 
тепер. 

Імя 
Адреса — 
Місцевість С т е а т _ _ 

ORange 4-2484 1-^--
ORANGE VALLEY HOME 

MAINTENANCE 
OIL BURNER INSTALLATION 

A SERVICE 
also Timken Silent Automatic 

OIL HEAT 
36 FREEMAN PLACE 

West Orange, N. J. 

ЖПВЧОВИЙ МІХУР 
ТЕРПЛЯЧІ НА ПЕЧІНКУ 

НАЙДУТЬ ПРИПИНЕННЯ ТЕР-
ШНЬ, ВИКЛИКАНИХ НЕДОСТА-

ЧЕЮ ЗДОРОВОЇ ЖОВЧІ 
Радутейся вя, що терпите. 

Терплячі на жовчевий міхур з 
тієї причини, що їм недостас здо-
ровоі жовчі, можуть доглянути в 
оповістці про чудовна препарат, я-
кнй діс з замітннм успіхом. Хто 
терпить від пригноблюючих спаз-
мів, шлункових і жовчених мук, що 
походять з недостачі жовчі, розпо-
відають тепер про замітні висліди 
після вжиття оцеі медицини, зва-
ноі ГАЛККЛЯ, яка мас дивну си-
лу для підримкн допливу здоро-
воі жовчі. Продасться з запорукою 
повного звороту грошей. є 

За спеціяльним порозумінням чн-
тачі цеі газети можуть дістати 
0ALLUSIN по зниженій ціні. Тільки 
вишліть про це повідомлення до 
SUMLAR С 0 3 Dept. А-418, прн 2700 
CHURCH AVE^ BROOKLYN 26, N.Y., 
а дістанете дві тридолярові пачки 
тільки за $5, значить за знижкою 
$1 на правильній ціні. Не посилай-
те грошей. Заплати го поштареві при 
дорученні. 

ІМЯ . 

Д-р М. МАПЗЕЛ 
діхув гострі й застарілі недуги муж-
чия і жінок, шкірні, загальне ослаб-
веввя, шфкн ft міхурі, ревматизм, 

переводить аналізу ќрови ft сечі. 
Провірка $3.00. 

107 Е. 17th S t , NEW YORK CITY 
ходо 4-тоІ Евеию 1 Юніон Сквер. 

Годннн: Щодня 10—1, 4—7; 
в суботи 10—1; в неділі зачинено. 

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

TeL GRamercy 7-7697 
Острі ft довгочасні ведўѓи чоловіків 
І жінок. Шкірні. X-Rav. Роздуття 
жяд лікуємо без операції. Пероводи-
но аналізу ќрови для супружннх 
дозволів. — Офіоові годшш: Що-

дня від 10 рано.До 6:45 ввечорі. 
В суОотн від 10 до 1 попол. 

Еґзамінація S3.00. 

Адреса 
Місцевість Стент 

НЮ ИОРК, Н. П. — Повідомлясться членів від. 204, а зокрема 
цих. що залягають з вкладками по чотири, і два місяці, щоб не-
гайно вирівналн свій довг, бо в противнім разі будуть суспендовані. 
По хатах не колектусмо вкладок, але збираємо їх кожної суботи і 
таксамо полагоджусмо всі відділові справи, починаючи від 7 до 
9 ввечорі на галі 834 Іст 14. вулиця в Ню Иорку. 

Починаючи від цего місяця це вересня, за нікого не будемо 
висилати вкладок до Союзу, а тнмсамнм, хто не заплатить, буде 
суспендований. 

П. Марко, предс; І. Крочак, кас; В. Гасій, секр. 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ САМОХОДОВНХ МЕХАНІКІВ 

і курра` їзда. 

OR. 7-8951 
КУРСИ МЕХАШКМ і 

КУРСИ ЮДИ АВТААШ 
Постаравмося для Вае про егзамія 
Яайсеасу. Наші учні дістають 
дшхломя. Помагавмо в одержан-
ню праці. Інструкції в украшській 
1 ашлійській м'овах. К У Р С И 
ДЕННІ, ВЕ`ПРШ 1 НЕДІЛЬНІ 
Інструктори фахівці. Зал. в 1916. 

L. TYCHNIEWICZ, двреятов 

Metropolitaa Auto School 
165 — 2nd Ave , блжзьяв 1Mb S t 
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ш џ . I " ї ї mt і і 

Г" 

Адреса _, 

Місцевість . Стейт 

f 
ПЕТРО МАКОГОН 

заосмотрений Св. Тайнами, помер дня 13. серпня 1951 p., по довгій 
недузі на 62 році життя. Родився в Лагодові, повіт Персмншляни, 
Галичина. В Байон прожив 37 р. Родина Покійного дякус кревним, 
сусідам і знайомим за Служби Божі і Вінці. Щира подяка Сес-
трнцтву Св. Софії за вінець і за їх труд. Братству Св. Арх. Мн-
хаіла, від. 213, У. Н. Союзові за скоре виплачення посмертної 
запомоги. Дякуємо теж о. д-р В. Клодницькому і проф. Пушка-
ренкові. Покійний Петро Макогои був тихої вдачі і діяльним 
громадянином. Ніколи не відмовлявся від жертв на народні цілії. 
Похорон відбувся з похоронного заведення Василя Когута до 
Прав. Церкви Св. Софії при 22 вулиці, а звідтам на цвинтар New 
York Bay в Jersey City, прн великім здвизі родини і знайомих. 

Покійного горем прибита жінка Пан.інші, дочка Ольга, зять 
і три внуки. — В. И. П. 
' . = — і — ^ — — — — м і — 

В повнім глибокім смутку 1 болю повідомляємо, що в неділю 
дня 2. вересня 1951 p., помер у Фнладелфії 

о. МИХАЙЛО АРТЕМОВНЧ, 
народжений в 1869 p., в Старій Солі, Самбірщино, Західна Україна. 

Довголітний Декан Черияиського Деканату 1 парох Махиова, до 
ЗДА прибув ЗО грудня 1949 p., і душпастярював у Фнладелфіі. 

Тіло Покійного буде виложене в середу 5. вересня, о Ѓод. 7-ій 
ввечір, а о год. 8-ій відправиться пярастас. Похорони відбудуться 
під зарядом похоронного заведення Коцюбинського в четвер, 6 
вересня 1951 p., о год. 8-ій рано з Катедри Непор. Зачаття Діви 
Марії прн Френклин вул., відтак на цвинтар у Fox Chase. 

Дружина Антоніна, син д-р Теофіль з дружиною Ма-
рісю, донька Елнсаьета з чоловіком Володимиром Нор-
веном і внуки Надія 1 Данило. 

ЩО Є НА ПРОДАЖ У СУРМІ? 
ЙОТИ І ПІСНІ: 

ЛІРА: Збірник 360 пісень з нотами і взірцями $2.50 
201 ПІСЕНЬ НА ПІЯНО зі словами 1 2.50 
ЗАПОРОЖЕЦЬ З А ДУНАЄМ, партитура, надасться для кож-

ноі особи, що співас або ѓрас на якім небудь інструменті, 
бо там s соля, дуети, хори і балет 2.50 

' 32 ПІСНІ, ілюстровані, кожна на осібнім листку. Ціна одного 
листка 15 пт. Всі 2.00 

Повний катольоґ нот висилаємо на бажання даром. 

УКРАШСЬИ ФОНОҐРАФІЧШ РЕКОРДИ 
ґ— ,̂__ Заходіть або пишіть по українські 1 другі рекор-

Ш^Ћ^щ^^ ДИ- Висилаємо рекорди по цілому світі. Пишіть 
Щ№йМ JR 1 по катальоґ. 

ЧІРЧНХ FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W. Chicago Avenue (Dpi "U") Chicago 22, Ш. U.S.A. 

ЗНАМЕНИТА ОФЕРТА НА НАЙКРАЩІ ПЛАТІВКИ (Рекорди) 
Сет. Но. 1. Сім маршових пісень ЎПА, награні вісімкою Бан-

дуристів під управою С. Ганушевського. Ціна ' 3.15 
Сет Но. 10. Українські кляснчні 1 народні пісні 1 танці награ-

пі в Кнїиі 1 у Львові. Такі як: Запорожець за Дунасм З 
платівки, Бандуристи 2, Стрілецькі 2, Катерина опера 1. 
Запрягайте, хлопці, коні. Дівчиноньг`. по гриби ходила І 
інші. Всіх 12 платівок, пластичні, щ% не побються. Ціна 10.00 

Сет Но. 11. Награні в Київ!, у Львові, в Станнлаяівщнні, Уж-
городі І Ню Иорку. Всі гарні, всі нові. Добрі голоси 1 з 
акомпаніяментом орхестри, пінна або Гітари. Пісні як: 
Думи мої, Ніч така ясна, Дударик, Коло млина хор 
Котка, Ти мос сонце, Щасть Бог Америку. Дуети: Де ти 
бродиш, Коли розлучаються двос, Ой хмелю. Гуцульські 
танці, Танґо і інші. Всіх 32 рекордів, понад ЗО пісень 1 
танців. Ціна за сет 10.00 
ВСІ ТРИ СЕТИ, то с 27 рекордів, за 20.00 
Хто мас грамофон ці рекорди повинен мати. 

РІЗНЕ: 
НОВИЙ ПІДРУЧНИК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Інґліш фор 

Юкрейніяяс). Рекомендований проф. Кнсілевським 1 ін-
шими педагогами, що з него найліпше 1 найскорше можна 
вивчитися аигл. мови, тепер продаємо по зниженій ціні. 
Був 3 доляри, тепер лише 2.00 

СЛОВНИК Анґло-Украінськнй, Подвезка, 50 тисяч слів з вн-
мовою. Найбільший. Ціна ! 4.75 

СЛОВНИК УКРАГНСЬКО-АНГЛІИСЬКИИ д-ра ЛЬВА і 
ВЕРБЯНОГО, ЗО ТИСЯЧ СЛІВ. Ціна 2.85 

КНЯЖА СЛАВА, А. Лотоцького з Ілюстраціямў Ч. Аидрусе-
ва. Цікава книжка для молодих 1 старших 1.00 

ПАНСЬКІ ЖАРТИ І МОИСЕИ Івана Франка, обі книжки ___ 75 
ПОЗА МЕЖАМИ ВОЛЮ О. Туринського, воєнне опов., Ілтостр. 25 
100 РІЗНИХ ТЕАТРАЛЬНИХ ПРИМІРНИКІВ до представ-

лень. (Будете мати з чого вибирати до грання на 25 ро-
ків). Поодиноко 50 цт. Всі разом за ^ 10.00 

АВСТРІЙСЬКІ КОСИ — Коса $4.50, Замок $.90, Ручка до 
коси (кіся) $3.50, Молоток і бабка $4.95. Все 13.00 

Як буваєте в Ню Иорку, вступіть до Сурми. Як не маєте як зайти, 
замовляйте через пошту. Всі замовлення полагоджусмо сейчас 

Пишіть: 
SURMA, 11 East 7th SL, NEW YORK 3, N. Y. 

3. БЕРЕ30ВСКІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

УПРАВИТЕЛЬ 

I BERRY FUNERAL HOME, Inc.; І 
525 East 6th Street, 
New York 9, N. Y. 

ЬІОПЄ ALgonquin 4-5746 
Дві нові в модернім кольоніяль-: 

шЛм стилю квпігиці 

;; Першорядна обслуга в усіх т ь 
! хоровах без різниці маєткового 

ставу. 

ІВАН БРОЩАК, потар. 
W f r f # f K W W W W r X W 

ІВАН БУНЬНО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБИЩЃ 

вряджує я оѓре баня т С И Г 
ціќї так низькій ' ж # І I V 

В̀СЛУГА ЧЕСНА I НАЯКРА1Ш 

.чиѓ`ї `Л 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker А Р"ЬиДа^е 

437 E. 5th S T , NEW YORK ОТУ 
Dignifled lonerals as low ќа $150 

Telephone-. ORHmeref 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОІ 

Заќймається похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до 

ужитку даром. 
PETER JAREMA 

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

TeL: ORchard 4-2968 

2668. Несподіванка 

LAST NI6HTON THE BOAT,'WOLF 
рЛ GROWLED,'YOU 

SUPPEO A 
NOTE" UNDER 
ТНЕІЯ DOOR. 
WHAT WAS IN 
THAT NOTE?' 

8? 
'LET ME 60 . ' 'THE 6IRL 
BtAZEO. "УООІЙЕ HURTIN6 ME.'" 

WOLP LAU6HED. "SUPPOSE 
СНІЙАМ HEARS YOU'VE TURNED TRAITOR" 

Мовчки зіскочив Тарзан із 
середньої тераси, щоб приміс-
титися на великій галузі, що 
звисала над Летою і Вольфом. 

„Останнього вечора на ко-
раблі", гримів Вольф, `„ти під-
кннула записку під їхні двері. 
Що було в тій записці?" 

,Дуети мене!" крикнула дів-
чина. „Ти давиш мене!" Вольф 
`засміявся. „А що буде, як Чі-
рам узнає, що ти стала зрад-
ницею!" 

Вольф повернувся, почувши 
позад себе м'які кроки ніг. Він 
поклав свою руку на пістоль 
коло свого бедра. '-'.^` 

і 


