
УКЄАІЯСЬКИй ЩОДЕННИК UKRAINIAN DAILY 
РІК LIX Ч. 227. ДЖЕРЗІ С И П і НЮ ИОРК, СУБОТА, 29-го ВЕРЕСНЯ 1951. No. 227. JERSEY CITY and NEW YORK, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1951. VOL. LIX. 

П'ЯТЬ ЦЕНТІВ в Злуч. Дер, Америка СШ ЦЕНТІВ Закордоном Тая. „Свободи": BErgenfj — Таї. У. Н. Союзу: BErgen 4-1016 FIVE CENTS in the U. S. of America SEVEN CENTS Elsewhere 

СЕНАТ ОПОДАТКОВУЄ ПРЕ-
ЗИДЕНТА Й КОНГРЕСМЕНІВ 

Вашингтон, 27 вересня. — 
Сенат схвалив накласти пода-
ток на спеціямьні додатки до 
платні президента і конґресме-
нів, починаючи з 3 січня 1952 
р. Це стосується також інших 
високих урядовців, отже в пер-
шу чергу вщепрезидента, який 
також дістав додаток до пра-
вильної платні, щоб покрити 
різні надзвичайні видатки, 
зв'язані з урядовим станови-
щем. Президент дістає тепер 
$100,000 річної платні, а крім 
того додаток на видатки висо-
тою $50,000. Віцепрезидент і 
спікер Палати Репрезентантів 
дістають по $40,000 річної 
платні одначе з неї $10,000 
призначені на спеціяльні ви-
датки. Сенатори й члена Па-
лати дістають по $12,500 плат-
ні, а крім того по $2,500 додат-
ку на видатки. Всі оці додат-
ки, досі вільні від податків, ма-
ють бути опадатковані. 

З уваги на повінь різнород-
ннх закидів проти урядовців, 
що вони беруть хабарі й інші 
дари за особисті прислуги для 
поодиноких приватних осіб, 
президент Труман передав по-
слання до Конгресу, щоб ухва-
лити закон, який накладав би 
обов'язок на високих феде-
деральних урядовців, а також 
на всіх членів Конгресу й суд-
дів, оприлюднювати кожного 
року своГ Доходи, включаючи 

й дарунки та позики. Такі зві-
ти, на думку президента, за-
безпечать урядовців і конгрес-
менів від підозрінь у хабар-
ництві й у загальній корупції. 
Це домагання поставлене са-
ме тоді, коли в Сан Франсіско 
ft вісьмох інших містах звіль-
нено зі служби податкових у-
рядовців за зловживання у 
збиранні податків. 

Закиди приймання плати за 
вироблення позичок у Феде-
ральній Корпорації Відбудови 
зроблені прилюдно проти голо-
ви Краєвого Демократичного 
Комітету Вилйема М. Бойла і 
він був покликаний на допити 
постійної сенатської слідчої 
підкомісії. Зокремавінмаввід-
повісти за прийняття $8,000 
нагороди за вироблення позич-
ки для друкарського підпри-
смства Амерікен Літофолд 
Корпорейшен у місті Ст. Луїс. 
На загальне здивування Бойл 
під присягою заперечив це і 
заявив, що він ніколи, як го-
лова чи містоголова цього ко-
мітету, не використував свого 
впливу в уряді на свою ко-
рнсть.. Він признав, що його 
наступник в адвокатській кан-
целярії у Вашингтоні дістав 
аплікації на вироблення пози-
чок у -фінансовій ; корпорації, 
одначе це було вже після того, 
як Бойл передав канцелярію 
наступникові. 

ДОРАДЖУЮТЬ НЕГАЙНЕ РОЗСІЯННЯ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

йджвотер, Н, Дж. —- Роз-
' '̀ "прЂмн словнх^і ^ оЬоро н-
імислових підприємств 

для якнайбільшого зменшен-
ня шкоди на випадок нападу 
з повітря дораджував Преслі 
Ланкастер, заступник дирек-
тора Краввої Ради Забезпеки 
Ресурсів.' Бригадир генерал 
Вилйем Л. Варіґер, г о л о в а 
штабу Першої Армії, приміще-
ноге на Говернорс Айленд у 
Ню Йорќу, заявив, що таке 
технічне зарядження повинно 

бути видане негайно для цілої 
ярві№гг^япїіадеияклѓцягкбнеч-
ність". Обидва згадані урядов-
ці висловили ці думки у про-
мові при закладці наріжного 
каменя підприємства вантаж-
них авт Мак Троќс, яке саме 
почало таке розсіяння. Лан-
кастер виявив, що цього року 
має бути виданих $23,000,000,-
000 на оборонну продукцію, 
отже самий розум каже, що 
таку продукцію треба горони-
ти від знищення на ` ішпадок 
нападу з повітря. 

КАРА НА КОРОЛЯ" НЕЗАКОННОЇ 
ГРИ 

Ню Иорк. — Карний трибунал, повіту Кшґс у дільниці 
Бруклин, складений з трьох суддів, засудив на 12 років тюрми 
Ѓері Гроосїц який, покликаний перед суд у серпні, признався 
до 65 випадків поламання закону, -
ставки на заклади в кінські пе-о-

що забороняє приймати 

регони, якщо ці ставки не зро-
блені на самій перегоновій 
площі під час перегонів. Заки 
суд наклав кару, повітовий 
прокуратор Майлс МекДоналд 

В А М Е Р И Ц І 
џ Туристичний рух до Каиліфор-

ції зріс на 20 відсотків упродовж 
перших вісім місяців поточного ро-
ку порівняно з попереднім. Кіль-
кість туристів з усіх стейтів у Ка-
ліфОрнії нараховують на два з по-
ловиною мільйона. Вони приіжджа-
ли а в т а м и и автобусами. 

џ Припинились п є р є г о вори в 
справі п л а т е т між Дженерал Елек-
трик Компані'ї Юнісю Електричних 
робітників з К.І.О. Робітники, чис-
лом 207.000 Ще не погрожують 
страйком, бо ще діс теперішній кон-

#Р аВестіиґгавс Електрик КомпанІ 
починає розбудову свого підприсм-
ства коштом $296.000.000 в околиці 
Ратиран і ЮнЮн Ситі, в стейті Ню 
Джерзі: дальше коло Елмайра й 
Ввтг. у ствнті Ню Иорк; у Балтн-
мор у стейті Мериленд; в Колум-
бус.'у стейті Огайо й Іст Пнтсбурґ. 
у Пенснлввнії. 

# Щоденник Форреетнла друкус 
Ню Иорк Гералд Трибюн". У дру-

гій статті находиться згадка про 
ген МекАртура, якого Форрестал 
вважав великим вояком, одначе 

вразливим і зарозумілим стари-
ком" Про участь Америки в дру-
гій світовій війні МекАртур твер-
дить Що втручання було непотріб-
не бо європейських держав все од-
но неможливо погодити і Европа 
опинилася вад берегом загибелі. 

ф 72,000 жінок мають прийняти 
до збройних еял до череня 1952 р. 
Кампанія за зголошуваяня добро-
вольців почнеться в Дні Перемир'я. 
11 листопада Новий побір рекрутів 
мужчин охопить чоловіків, які не 
мають дітев. ї х перенесуть до кля-
си А—І з Ф—4. „ 

0 Директором цивільної оборони 
при президенті передмістя Маи-
геттен в №о Иорку призначений 
Джан Г. Овералл. Організація ци-
вільноі оборони в Шікаго вже за-
кінченя. В інших містах вона теж 
розвивається нормально. 

ІРАНСЬКІ ВІЙСЬКА ЗАЙНЯЛИ 
РАФІНЕРНО НАФТИ В АБАДАН 

Тегеран, 28 вересня. — Іран- іранські танки: Процедура о-
сью війська несподіваним ма-
невром зайняли вчора найбіль-
шу в світі рафінерію нафти 
націоналізованої Англо - Іран-
ської Нафтової Компанії в А-
бадан. Акція захопила 315 ан-
глійських нафтових спеціяліс-
тів поза тереном рафінерії і 
опісля тільки десятьом з них 
дозволено увійти до неї, відго-
роджуючи багнетами вступ 
для інших- Всі входи до рафі-
нерії та всі її важливіші об'єк-
ти обсаджені військом. На ву-
лицях Абадану появилися 

бійшлася без будь-яких випад 
ків. Рівночасно в Тегерані 
преміер Моссадех все ще не 
потрапив зібрати в парлямен-
ті відповідної НІлькости депу-
татів, щоб моѓві перевести го-
лосуваяня та ; дістати заяву 
довір'я в новому розвитку 
англо - іранського конфлікту. 
Натомість преміер виголосив 
відповідну промову до зібраної 
перед парламентом кількати-
сячної маси людей, які часто 
переривали промови ворожн-
ми проти Англії окликами. 

ЗЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ ЗНОВУ ПОСЕРЕДНИЧАЮТЬ 
В АНГЛО-ІРАНСЬКОМУ КОНФЛІКТІ 

Вашингтон. — В тому само-
му часі, як іранські війська за-
хоплювали рафінерію нафти в 
Абадан, президент Труман 
відповів на запит премієра Ат-
лі відносно американського 
становища в англо - ірансь-

ввявлено змісту листа прези-
дента Трумана, ^ але на під-
ставі його дотеперішнього 
становища и цій справі вно-
ситься, що президент відра-
джус Британії вжиття сили та 
від кожної акції, що могла б 

кому конфлікті, а державний стати причиною нової світової 
департамент передав через сво-
го дипломатичного представ-
ника іранському урядові окре-
ме послання, рекомендуючи 
йому перевірити і змінити рі-
шення щодо ультимативного 
видалення з Ірану 300 англій-
ських нафтових експертів. Ані 
у Вашингтоні ані в Лондоні не 

війни. Лист президента Трума 
на вже мав бути предметом 
нарад британського уряду, але 
кінцеве рішення в справі но-
вого розвитку конфлікту з 
Іраном мало бути відложене. 
Уряди Британії і Злучених 
Держав є дальше в тісному 
контакті в тій справі. 

ПОГОДИ! Ѓ Ч ' шити Для 
Вашингтон, 27 вересня. — 

Конференція Сенату й Палати 
погодилися на видаток $7,483,-
000 для програми військової й 
е^шюмічної^д^юмоот,, закор-
донннм країнам, що підготов-
ляють оборону проти комуніс-
тичноі агресії. Кінцева ухвала 
дає президентові Трумапові 
один більйон менше ніж він 
вимагав на таку допомогу. У 
законопроекті пеердбачасться 
скасування Пляну Маршала 
впродовж 60 днів, а на це міс-

ся НА 7.4 БІЛЬЙОНА 
ЕЦЬКОІ допомоги 

це буде покликана інша орга-
нізація, що адмініструватиме 
видатками. Нова установа ма-
тиме назву Агенція Взаємної 
Безпеки і ла_и..лолі стоятиме 
урядовець в ранзі державного 
секретаря. Кругло п'ять біль-
йонів призначено на військові 
видатки, а решта на економіч-
ні. Видатками охоплені не 
тільки країни Північно-Атлан-
тійського Пакту, але й такі, як 
Еспанія, Греція, Туреччина, 
Корея й Формоза-. 

і його помічник Джуліюс Гел-
фанд відчитали суддям прото-
кол зізнань Ґросса перед слід-
чою юўдейською лавою. У про-
токолі були подані імена й да-
ти, коли Ґросс виплачував по-
ліційним урядовцям і офіце-
рам хабарі за охорону його не-
законних дій, як підприємця і 
власника льокалів для прий 
мання ставок на заклади. Про 
куратор назвав Ґросса „коро-
лем" підпільного царства, я -
кий платив річно мільйон до-
лярів поодиноким „четам" по-
ліції і деяким полісменам та 
детективам особисто на те, щоб 
вони не повідомляли владу 
про його ‚‚бизнес". Доходи 
Ґросса були записувані в 
книжки, і тому його, як інших 
подібних людей, називають 
„книжниками" (букіс). Ґросс 
діставав з такого підприємства 
$20,000,000 річно. Крім кари 
за кілька поломань закону, 
Гросс має ще відсидіти 5 років 
за непослух судові, накладе-
них на нього суддею Лібовіцем 
за відмову свідчення проти об-
винувачених поліціянтів, а по-
над те він ще має бути судже-
ний судейською лавою окремо 
за непослух судові в інших ви-
падках. 

Викриття приймання хаба-
рів Едвардом Руппелом, ліде— 
ром республіканської організа-
ції в дільниці Статей Айленд, 
спонукали губернатора стейту 
Тамеса Е. Дюї покликати спе-
ціяльну слідчу судейську лаву 
для прочищення задушливої 
атмосфери в цій окрузі. Руп-
пел покищо усунений з поса-
ди керівника міських робіт у 
дільниці на Статей Аюленд. 
Крім того, зголошені деякі до-
бровільні зречення з урядових 
посад інших осіб. 

ОБОРОННА ПРОДУКЦІЯ БУДЕ ЗАКІНЧЕНА 
ЗА 12 МІСЯЦІВ 

Вашингтон. — Коли прези- тирьох більйонів місячно. Ко-
дент Труман і секретар Ачесон ли мова про військове устат 
заявили, що політика мусить кування, то його продукція 
бути підтримана силою, то во- ще більша ніж досі, і буде при 
ни сказали це в такий час, спішена в майбутньому, бо 
коли оборонна продукція й 
постачання як у ЗДА так і за-
кордоном уже майже наладна-
ні. Таємний звіт, яким послу-
говуються деякі коресионден-
ти, показує, що дотеперішня 
продукція перейшла сподіван-
ня пляновиків. Якщо праця 
піде таки темпом як досі, то 
вершок оборонної продукції і 
постачання буде осягнений 
за 12 місяців, після чого пра-
ця буде йти вже „нормально". 

З того, що можна оголосити, 
годиться зазначити, що поста-
чання матеріялів вартістю 
п'ять більйонів долярів, буде 
викінчене в кварталі, зазначе-
нім як „липень-вересень". Це 
постачання більше на одну 
третину ніж у попередньому 
чвертьріччі в чотири рази 
більше ніж рік тому. Найви-
щого рівня постачання до-
сягне в другій половині на-
ступного року, коли американ-
ська промисловість буде виго-
товляти вироби вартістю чо-

Токіо. — Комуністичне ко-
мандування в Кореї все ще 
не дало своєї відповіді на но-
ву пропозицію аліянтського го-
ловного коменданта. — ген. 
Ріджвея, щоби дальші пере-
говори в справі перемир'я пе-
ренести з Каесонґ до Сонгтіон. 
вісім миль на схід та на поло-
вині дороги між фронтовими 
лініями, факт, що це вже тре-
тя аліянтська прбпозиція на 
зміну місця переговорів, де бу-
ли б менші можливості пору-
шування невтральности, та що 
дві попередні були відкинені 
комуністами, не дає багато на-

деякі предмети вимагали дов- дій, що комуністи приймуть 
гого часу на підготовў самого цю останню. З перебігу дотепе-
пляну, а тепер пляни вже здій-} рішніх нарад та зокрема з на-
снуються. прямќу комуністичної пропа-

ЗАХІДНО НІМЕЦЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ 
ПОВНЕ ВІДШКОДОВАНИЙ ДЛЯ ЖИДІВ 

ГЕН. БРВДЛІ ВИЇХАВ НА ПЕРЕВІРКУ 
ПОЛОЖЕННЯ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ 

БОЛЕН, СПЕЦІЯЛІСТ В СОВЄТСЬКИХ СПРАВАХ, ВИЇХАВ РАЗОМ З ГЕНЕРАЛОМ 
Вашингтон, 28. вересня. — Голова шефів злучених штабів американських збройних сил, 

ген. Омар Н. Бредлі, несподівано виїхав вчора ввечорі на Далекий Схід, щоб разом з ген. 
Метью Ріджвеєм, голбвним командантом аліянтських вшськ на тому театрі, обговорити і пе-
ревірити загальне політичне і військове положення. Разом з ген. Бредлі виїхав спеціяліст в 

^справах Совстського Союзу, — 
радник державного департа-
менту Чарлз Е. Болен, як теж 
екзекутивний офіцер ганера-
ла, полковник Вілліс Меттюз. 
Про поїздку ген. Бредлі пові-
домлено щойно після його від-
лету з вашингтонського аеро-
дрому. Безпосередньою прнчи-
ною цеї поїздки с новий застш 
в переговорах в справі пере-
мир'я в Кореї, як теж новий 
розвиток на фронті, зокрема 
започаткування масової акції 
ворожої авіяції з „протегова-
них баз" в Манджурії. Ген. 
Бредлі і радник Болен відві-
дають насамперед ген. Рідж-
вея в Токіо і опісля разом від-
будуть інспекцію положення 
на фронті в Кореї. Поїздку ген. 
Бредлі вияснив президент Тру-
ман на пресовій конференції, 
як „звичайну рутину", проте 
до неї прив'язується велику ва-
гу, тим більше, що в останньо-
му ген. Бредлі був майже все-
ціло зайнятий розбудовою о-
борони в Европі, а останні йо-
го відвідини на Далекому Схо-
ді були ще минулого року. Ін-
тересно, що підчас свідчень в 
Конгресі в справі звільнення 
президентом Труманом ген. 
Мек Артура з далеко-східного 
командування, ген. Бредлі до-
сить виразно` говорив про по-
требу більш рішучої військової 
акції., проти червоних в Азії. 
В столиці щџтаюп,, що ќс^ш б 
розмови з червоними в справі 
перемир'я в Кореї остаточно 
розбилися, що дуже правдопо-
дібне, тоді військова акція від-
новилася б з далеко більшою 
силою, ніж раніше, тим більше, 
що вміжчасі теж червоні снль-
но розбудували свої сили на 
фронті т ав запіллі. 

АЛІЯНТСЬ`КІ ЗВ'ЯЗКОВІ СТАРШИНИ В КОРЕЇ, полк. Дж. С. 
Морей (зліва) і полк. Ендрю Дж. Kliml, зупиинлнсь ил хвилину 
в задумі перед домом переговорів в Каесонґ, де вони відоули на-
раду з ворожими зв'язковими, відкядаючя їхні пропозиції на від-
иовлеинл мирових переговорів, аќ „незадовільні". Вміжчасі, гей. 
РіджвсД запропонував, щоби переговори перенести з Каесонґ до 
Сонітіон, де lcnjioTb менші можливості порушення невтральности. 
Новий розпиток в переговорах або у віяні в Кореї може насѓити 
після Інспекційних відвідин в Кореї ген. Бредлі та радника держав-
ного департаменту Болена, ч 

АЛІЯНТИ ОЧІКУЮТЬ НЕГАТИВНОЇ ВІДПОВІДІ 
ЧЕРВОНИХ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГЕН. РІДЖВЕЯ 

ґандн аліянти роблять внснов-
ки, що комуністи взагалі не ба-
жають собі перемир'я та що до-
теперішню акцію в цій справі 
вони тільки намагаються вико-
рнстати політично і військово 
не для миру, але для дальшої 
війни. 

ПРИГОТОВАНО ПЛЯН СВІТОВОГО УРЯДУ 
Лондон. — Тут відбулася т. 

зв. Парламентарна конферен-
ція в справі світового уряду, в 
якій взяло участь 300" парля-
ментарних представників з 20 
країн. У висліді своїх нарад 
конференція одноголосно у-
хвалила предложеннй їй плян 
майбутнього світового уряду, 
що мав би мати до розпоря-

сів Гітлсра. Він рівночасно за- j 
повів загострення законів про-
ТВ расового і релігійного пере-1 
слідувань. Відносно відшкоду- j 
вань канцлер додав, що вони 
мусять бути обмежені до німе-! 
цької платної спроможносте. —-
Ані німецькі, ані жидівські 
представники не називають вн-
соти таких відшкодувань, хоча 
в поінформованих жидівських 
колах в Єрусалимі оцінюють, 
що Німеччина повинна б за-
платнти добрамн щонайменше 
600,000,000 долярів за ті мате-
ріяльні шкоди, що їх завдали 
націсти жидам на теіх?ні тепе-
рішньої Західної Німеччини, де 
перед 1933 роком жило понад 
500,000 жидів, з яких після 
війни не залишилось більше 
двадцяти тисяч. В користь ре-
золюції канцлера Аденауера 

дження світову поліцію і світо- забирали голос пердставникн 
вў армію для вдержання ла-1 B C j x партій, за виїмком комуні-
ду та для охорони світу перед (CTjB. 
міжнародними насильствами, і 

Бонн, Німеччина. — Захід-
но-німецький парлямент ухва-
лив вчора резолюцію, якою зо-
бов'язусться дати жидам повне 
відшкодований за втрати, які 
вони мали впродовж влади на-
цістів. Під час голосування над 
резолюцією, запропонованою 
канцлером Аденауером, всі де-
путати встали з місць. Резолю-
ція рекомендує урядові розпо-
чати переговори з урядом Ізра-
їля та іншими жидівськими ре-
презентаціями в світі для вста-
новлення висоти і способу за-
плати відшкодовань. Свою про-
позицію д-р Аденауер назвав 
„духовим очищенням від неви-
мовних злочинів, поповнених в 
імені німецького народу" за ча-

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПОВІТРЯНІ БОЇ НАД КОРЕЄЮ 
Токіо. — Вчора вже третій і джений, але щасливо повер-

день з черги прийшло до біль-Інувся на свою базу. Інші з'єд-
- Л : І па впродовж кількох годин за-

ШОІ ПОВІТРЯНОЇ біІТВИ МІЖ аЛ1-,1 , ощи^о xw. „ „ _ . „ - _ 
v сипали градом бомб і кулемет-

ятнськими і комуністичними І н о г о в о г н ю ворожі укріплені 
босвими турболітакамн над ‚позиції на фронті в горах на 
територією Північної Ко{)еї не-j північ в Янгту, завдаючи воро-
далеко манджурського кордо- ( гові величезних втрат. На цьо-
ну. В битві взяло участь 50 во- `му секторі продовжувались рів-
рожих літаків проти 34 аліянт- і нання аліянтської авіяції вчо-
ських. Всі ворожі літаки с со-, ночасно зі змінливим щастям 
встського виробу. За ці три дні і й сухопутні бої. Важкі аліянт-
в повітряних боях збито сім во- ські бомбардувальники заата-
рожих літаків і 19 пошкодже- кували вчора кілька ворожих 
но; тільки один аліянтськнй лі-) конвоїв, в більшості знищуючи 
так був збитий і один пошко-іїх. 

СОВЄТСЬКІ ВОЄННІ ВПРАВИ В МАДЯРЩИНІ 
Відень. — Совстські, румун- припинено цілком всі роботи 

ські, болгарські і чеські війсь- на полях, закрито всі школи та 
ќа взяли участь у воєнних ма- -заборонено цивільний рух. Ціл-
неврах комуно-мадярської ар-,лю маневрів було відбити „за-
мії, найбільших після другої'хідний нанпад" на ріку Тису 
світової війни. Маневри поча- та не допустити „ворога ' до пе 
лися 17-го вересня та відбулися 
в східній Мадярщині в околиці 

реходу через неї. В маневрах 
взяли участь окремі „міжнаро-

Лорд Сілікін назвав цей плян 
„важливим етапом історії". Ко-; 
пії того пляну будуть вислані 
всім царляментам світу з про-
ханням, щоб вони висловили, 
свою думку щодо самого ігрин-
ципу такого світового уряду. 

СИААК ЗА ОБ'СДІІАННЯ 
НІМКЧЧИНІШ З ЗАХОДОМ 

Шольнок. — На час маневрів'дні партизанські бригади." 

АНГЛІЙСЬКИЙ КОРОЛЬ ПРИЗНАЧИВ 
ДЕРЖАВНУ РАДУ 

Лондон. Англійський ко{юль^Юрій VI., хворий після важ-
кої операції легенів минулої неділі, підписав вчора в Вукінґ-
гемському палаці королівський декрет, на підставі якого прн-
значусться державну раду, що мас виконувати конституційні 
королівської функції під час^ 
недуги короля. До ради при-. 
значено п'ять осіб з найближ-
чої королівської родини: ко-
ролева Єлисавета, принцеси І 
Єлисавета і Маргарита, брат 
короля герцог Ґлусестер і йо-

В СВІТІ 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ШВЕДСЬКОГО УРЯДУ 
Стокгольм. Щоб запевнити 

собі абсолютну перевагу в пар-
ляменті, соціял-демократичннй 
уряд Швеції рішив переоргані-
зуватися на базі коаліції з аг-
рарною партією. Всі важливі-
ші пости в уряді задержали б 
соціял-демократи, а аграрни-
ки мали б бути призначені на 

п о с т и міністрів внутрішніх 
справ, сільського господарст-
ва, церковних справ і комуні-
кації. Включення а г р а р н о ї 
партії в урядову к о а л і ц і ю 
дасть урядові бажану перева-
гу в усіх справах, які могли б 
прийти на порядок голосуван-
ня в парляменті. 

Ню Иорк. — II о л ь А н р ііго сестра принцеса Росл. Хоча 
Спаак, президент Дорадчої A- j принцеса Єлисавета прнзначе-
самблеї Европейської Ради у на членом державної ради, во-
промові на конференції Крає- на і П чоловік герцог Еднн-
вої Промислової Ради, висло- бурѓу заповіли, що вони вибе-
внв прохання приєднати Ні- руться в поїздку на відвідини 
меччину до західної спільно-1 Канади і Злучених Держав в 
ти, „а відти до Атлантійської(дні 7-го жовтня. Вміжчасі здо-
спільноти". Спаак не внголо-; ров'я короля помітно поправ-
сив промови самий, бо напе- j лясться і він поступово верта-
редодні виїзду до Америки він еться до своїх сил. Вже вчора 
захворів, на запалення легенів І король хотів бачити лікарські 
у Гамбурзі. Його промову від 
читав на зібранні бельгійсь-
кий амбасадор барон Роберт 
Сілверкруйс. На конференції 
явилося тисяч осіб. 

повідомлення для публіки про 
стан його здоров'я та поодино-
кі державні документи, але лі-
карі йому цього рішучо відмо-
вилн. 

% 12-титоііову прикрашену рубі-
намм аїрќу прикріплюють на 38-по-
всрховому будинку новозбудовано-
го будинку університету в Москві. 

9 Відкинув совс`тсько обвкмува-
чгніія міністор лакордонннх справ 
Франції Шуман. що протеговаинй 
Францісю сталеио-вуі`ільннЯ пакт 
і Європейська армія нібито збіль-
шують небезпеку війни. 

9 18 червоних :іаарештувала за-
чідпо-Гн-р.ііпі І.}.Л ІІІІ.ІІЦІИ за те, шо 
вони пробували організувати дс-
монстраціі проти озброєння в різ-
них районах міста. 

ф Прохання Японії про прийият-
тя П в чиї чиї ОН може надійти ще 
до ратифікації мирового договору. 

як повідомляє японське інфор-
маційне аґенство Кіодо. 

Џ ІУнрІ Волм не писав брошури 
„Фрі Кйшія", яка вийшла під його 
іменем у 1944 р старанням Іисти-
туту Відносин на Пацифіку. Авто-
ром була жінка проф. Овена Лата-
мора. џр, 
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ПОВНОПРАВНА ТА 
ВІЛЬНА ІТАЛІЯ 

Департамент оборони у Ва-1 встромить вам 'в те місце гол-
шингтоні повідомив, що за 'ќў. При цьому болю стільки, 
останній тиждень американ-!як від вколений комаром і о-
ські втрати вбитими, полоне-1 після ви навіть не чусте, як ва-
ннми і пропавшими в Кореї і ша кров спливає до відповід-
виносили 2,212 вояків і були ної шкляної посудини. Закін-
найбільші від 27-го червня. І чивши перелив ќрови, на посу-
Між цими втратами було 323!дині негайно записують и ка-
вбитих в акції, 60,410 поране-
чих і 12,344 пропавших. З 
дальших повідомлень вихо-
дить, що на всю цю масу .60,-
410 вояків поранених, тільки 
1,565 вмерло по шпиталях від 
ран, а всі інші були вилікува-
ні і у великій масі знову при-
вернені країні, як повновартіс-
ні суспільні сили. 

Майже неімовірно малий 
зідсоток смертности між пора-
ченчми на війні треба завдя-
чуватн насамперед модерній 

теѓорію, заморожують і літа-
ком висилають до Кореї, де во-
на вже впродовж кількох днів 
може врятувати життя поране-
ному, що ним може бути й ваш 
рідний син, чи брат. Ви самі, 
в і д д а в ш и дещо ќрови без 
будь - якої шкоди для вас 
самих, полежите ще кілька 
хвилин на ліжку, заки мед-
сестра передасть п о с у д и н у 
з кров'ю куди потрібно, опіс-
ля почастують вас ще кавою 
чи молоком і солодким і ви 
виходите тільки з великим гмернканській медицині та 

загальній дбайливості. Але ѓо-' вдовіллям, що сповнили свій 
повна таємниця так успішного патріотичний обовязок 

Злучені Держави, Велика Британія та Франція погоди-
лися в справі ревізії мирового договору, підписаного ними та 
СССР з Італією ще в 1947 році, але досі незміненого формаль-
но щодо різних обтяжуючих цю країну статѓей. Як знаємо, 
зміни не наступили тільки через кремлівський спротив. Про-
те, коли йдеться про дійсність і практику, а не формальність, 
то Захід уже давно прийняв Італію у свою спілку, як вільну 
і рівнорядну з демократіями націю. Злучені Держави пома-
гають Італії економічно не менше, як тим країнам, що були 
їхніми союзниками у війні з державами ‚‚Осі". Італія була б 
уже давно також і членом Об'єднаних Націй, як би не совєт-
ське вето. Справа привернення Італії повних прав вільної на-
ції та її прийняття до Організації Об'єднаних Націй проволік-
лась не з її вини, ні з вини демократичних потуг, а тілі к:. 
єдино з вини Москви. Італія, як це підкреслив тепер президент 
Труман, повела себе при кінці війни так, що допомогла Аліян-
там перемогти Гітлера, а по війні пішла демократичним шля-
хом, що їй не прийшлося легко, як зважимо, що вона ще й 
нині має найснльнішу з усіх західних країн комуністичну пар-
тію, як і залишки фашизму. 

Італійський преміср, Альчіде де Гаспері, що прибув до 
Злучених Держав у справі ревізії договору з 1947 року, добив-
ся у Вашингтоні різних полегш для своєї країни. Не міг він 
тільки добитись признання Італії Трієсту, бо це неможливо^ 
було в теперішній час полаѓгодити, хоч Злучені Держави, 
Британія та Франція ще в 1948 році заявились за прилучен-
ня цього порту до Італії. Як би не совстські інтриги, то й це 
питання було б уже давно полагоджене мирним способом між 
Югославією і Італією. А так між ними й досі нема згоди че-
рез спір за це місто. Як доносять з Італії, тамошні комуністи 
перемінились тепер на великих „націоналістів" і почали нову 
агітацію проти уряду премієра Гаспері з того приводу, що він 
‚‚запродався" американським капіталістам і ‚‚занапастив" 
справу Трієсту. Можна надіятися, що італійський нарід добре 
розважить усі здобутки ‚свого висланника до Вашингтону і 
не пустить свого сентименту до Трієсту на комуністичну воду. 

На те, що ухвалили представники Великої Британії, Фран-
цїї та Злучених Держав у Вашингтоні в справі ревізії мнро-
вого договору з Італією, повинна би дати згоду ще й Москва. 
Одначе, вашингтонських ухвал не знецінить навіть і відмова 
її підпису, а якраз цього треба сподіватись. Тому саме можна 
вважати Італію вже сьогодні навіть формально повноправною 
нацією. Місце для неї в Об'єднаних Націях запевнене. Це знов 
означає, що демократії не будуть уже довше церемонитись 
з Совєтами, як було досі, себто, що не буде вже їх довше теро-
ризувати совстське вето. Італія — вже в колі вільних західних 
демократій та в їхньому оборонному аліянсі, а тепер припаде 
їй ще окреме завдання, зв'язане з обороною середземномор-
ських районів. На виконання цього завдання вона дістане з 
Америки допомогу в грошах та сирівцях, що одночасно допо-
може цій країні піднятись економічно. Це останнє дуже важ-
ливе, бо надії італійських комуністів на революцію і держав-
ний переворот спираються головно на тій брехні, що зброєння 
Італії „з наказу західних капіталістів", а зокрема американ-
ських, стало властиво причиною нужди, безробіття та великих 
податкових тягарів. 

-)ятування поранених кристь-
гя в протоплязмах ќрови. В у-
:іх дотеперішніх війнах відсо-
гок смертности між поранени-
ми був дуже високий, а най-
більша частина поранених 
вмирала з упливу ќрови. Про-
діравлений кулею, чи втра-
гивши від кулі частину тіла, 
чоранений вмирав, бо разом з 
чров'ю випливало з нього 
життя. Єдиний рятунок на це 
—перенесеному з поля-бою ио-
тненому дати негайно додат-
кову кров та вирівняти втрату 
пролитої в боротьбі. 

Для тих потреб, для рятун-
ху життя тих героїв, що своєю 
кров'ю захищають нашу волю 
на далеких побосвищах, Аме-
риканський Червоний Хрест 
зеде інтензивну кампанію за 

В останньому часі Червоний 
Хрест вдарив на тривогу, бо 
донації ќрови серіозно змен-
шилися. Для прикладу навес-
тн б тільки деякі цифри з ман-
геттенського осередку Черво-
ного Хреста в Ню Иорку. По-
жетрви ќрови там в квітні ви-
носили 18,000 пінтів (пінта— 
коло пів літри); в липні вони 
зменшилися до 11,000 пінтів, а 
в серпні вже виносили тільки 
9,000 пінтів. Причину того з'-

грозливого стану добачуеться 
насамперед у відпруженні, що 
наступило у зв'язку з мирови-
ми переговорами в Кореї, хоча 
ці переговори своїм дотеперіш-
нім перебігом дають найменше 
причин до такого відпружен-
ня. Доказом цього можуть по-
служити хочби згадані напо-
чатку втрати в Кореї впродовж 
минулого тижня. Крім того, 
Червоний Хрест потребує до-
націй ќрови не тільки для по-
криття запотребувань в Кореї, 
але й для магазинування на 
всі можливі випадки. 

З цього виходить ясно, щр 
наші пожертви протоплязмй 
ќрови є вітальні не тільки для 
рятуйќў тисячів американсь-
кого життя на теперішньому 
фронті в Кореї, але й для за-
гальної нашої оборони. Вояки 
проливають свою кров і жерт-
вують своє життя в боротьбі 
за волю на фронтах. Невже ж 
ми не маємо до справ нашої 
оборони настільки зрозуміння, 
щоб для рятунку їхсього жнт-
тя пожервувати кілька зайвих 
краплин ќрови без болю і без 
шкоди для нашого власного 
здоров'я ? 

Знаючи наставлення амери-
кансько - українського загалу 
для справ оборони волі і жертв 
для тої оборони, можемо вн-
словити переконання, що вони 
й тепер масово відгукнуться 
на заклики Червоного Хреста 
в справі донацій ќрови. 

Іван Раднслааич. 

ШКОЛО І м о л о д ь 
(Думки ва порозі нового шкільного року: про парохіяльні 

школи та про потребу доповняючих шкіл і.курсів 
у країн о з навства). 

. 

Нещастям народів, які не 
мають власної держави, є 
брак зо'рганізованої системи 
рідного шкільництва. Тільки 
самостійна держава може тво-
рити в потрібних розмірах ме-
режу виховних закладів і да-
вати в них громадянське при-
готування до життя своїй мо-
лоді. Звідси й походить змаган-
ня народів до придбання влас-
ної організацшної форми у 
вигляді держави 

якунебуть релігію за держав-
ну. Тому теж конституція ЗДА 
внеможливила допомогу з дер-
жавних фондів конфесійним, 
визнаневим школам, які — не 
вважаючи на всі перешкоди й 
різні труднощі —' розвинулися 
до небувалих розмірів із скром-
ненькнх, притаманних Амери-
ці, так званих — недільних 
шкіл. Ці оригінальні амери-
канські школи ПРИЧИНЯЮТЬСЯ 

(теж у великій мірі саме до ре-
Творячи"на вільній, багатій лігійного виховання людностн 

і розкішній землі Вашингтона держави. 
велику національну групу пе-( 3 конечности, а то маючи на 
реселенців ізійе менше гарної, меті краще насвітлення й уна-
й багатої, але смертельним во-1 гл'яднення справи; дозволяємо 
рогом підступно та силою-не- j собі на маленький відхил від 
волею підкореної України, ми теми. Так доводиться насампе-
включилнся льояльно в ту-)ред ствердити, що духова ат-

ШЛЯХ ІНДІЇ 
В яких умовах будує Індія 

свою державу і своє всебічне 
національне відродження мо-
жна побачити з такого недав-

донаціями ќрови. П 'ж бо не'нього факту: між двома індіи-
можна фабрикувати технічно 
лоза людським організмом. 
Вся та кров, якою врятовано 
вже життя тисячів американ-
ськпх вояків, та на яку чека-
:оть ще тисячі інших, походить 
і добровільних донацій ќрови 
громадянством. 

Як відбувається така пожер-
тва ќрови? Ви зголошуєтесь 
до найближчої, чи до якої вам 
найвигідніше, станиці Черво-
ного Хреста. Якщо самі не 
знаєте де її віднайти, заглянь-
те в телефонну книгу, або спи-
тайте першого з у с т р і ч н о г о 
полисмена. Зголосившись в 
кункті збирання ќрови, вас 
насамперед огляне лікар та 
вирішить чи і скільки ви мо-
жете дати ќрови без шкоди 
для вашого здоров'я. Часто 
трапляється, що така пожерт-
ва кровн ще тільки виходить на 
користь вашому власному .здо-
ров'ю. Тоді лікар чи медсест-
ра візьме насамперед кілька 
краплин вашої ќрови, щ о б 
встановити її категорію. Це ду-
же важливе теж для вас са-
мих, бо тільки однородну кров 
можна змішувати. Ви тоді ді-
станете на окремій карточці 
точне означення категорії ва-
шої ќрови і цю карточку ви 
повинні завжди мати при со-
бі. У випадку вашого власно-
го припадкового скалічення 
чи будь-якої іншої обставини, 
в якій вам було б потрібне пе-
релиття додаткової ќрови, лі-
кар зможе це зробити безпро-
волочно і тим врятувати ваше 
власне життя. Ціла операція 
пожертви ќрови відбувається 
цілком без волю. Ви кладетесь 
на ліжко, медсестра прочис-
тить дезинфекційно місце на 
жилі у вашій руці, а лікар чи 
і н ш а кваліфікована о с о б а 

ськими селами сталася свар-
ка, наслідком якої одно село 
напало на друге, вибило його 
населення і забрало з собою 
як трофей 400 людських одрі-
заних голів. Ця величезна 
країна, населення якої пере-
ходить вже четверту сотню 
мільйонів і говорить на 300-х 
різних мовах, охоплює собою, 
мов великанський живий му-
зей, всі щаблі розвитку мате-
ріяльного і духового життя 
людства, — від найпримітив-
нішого до найвищого, яке до-
сі знало людство. Сьогодні ця 
країна зірвалась з вікового 
феодального і колоніяльного 
припону, що' насильно стриму 
вав її розвиток, і всією своєю 
величезною масою пішла в 
рух, міжнародне ^значіння яко-
го не можна переоцінити 

Виникає питання — чому 
Індія здобула свою державну 
незалежність і швидко йде 
шляхом реформ, оминувши 
долю Китаю, який з колонії 
капіталістичної и є ретворився 
на колонію комуністичну, з 
тиранії мандаринсько-імперсь-
кої потрапивши під тиранію 
п р о московсько - комуністич-
ну? Поминемо тут такі факто-
ри, як бритійська цивілізатор-
ська місія і чисто географічна 
відокремленість від Москви, бо 
вони, на нашу думку, мають 
другорядне значіння. Індія 
мала свого Ганді, який виріс 
на місцевих традиціях і проси 
дів половину свого життя в 
англії$ській в'язниці. Цей Ґан 
ді викохав цілу плеяду таких 
національних діячів, як Неру 
Китай же мав імператора, що, 
на подобу царів московських, 
в економічному відношенні 
був васальним адміністрато 
ром імперії, що являла собою 

тешнє, американське держав-
не життя. 

Як же виглядає коротенько 
історія організації та розвит-
ку своєрідного американсько-
го церковного життя і шкіль-
ництва ? 

Війна Злучених Держав Пів-
нічної Америки за незалеж-
ність від англійського матери-
ка (1775 р.) забезпечила в но-
вій союзтЙ конституції ціл-
ковиту й необмежену волю 
віровизнання, ба, що більше, мають 

мосфера в ЗДА — як досі -— 
назагал і тепер прбтестантсь-
ка. Проте, американський ка-
толицизм в останньому сторіч-
чі зріс під чисельним погля-
дом надзвичайно в силу та 
добув дуже великі впливи в 
державному житті.'Цікаво прй 
тім, що американські католн-
ки спромоглися на видання 
великої, 15-томової ‚‚Catholic 
Encyclopedia", а протестанти та-
кого рівнорядного видання не 

заборонила всім 
державам союзу 

складовим 
прийняти 

економічну колонію світових 
потуг. Той, що мав стати ре-
форматором і організатором 
нового незалежного Китаю, — 
Чан Кай-Шек — виявився без 
духової і соціяльної традиції і 
без власного хребта, пройшов-
ши шлях від московської ко-
муністичної школи до китай-
ських і міжнародних фінансо-
вих ділків, і зрештою віддав-
ши країну в руки московсько-
го послідовного васала Мао 
Тзе Туна. 

Один із співробітників Неру 
недавно заявив, що пекінсь-
кий режим провалиться, коли 
не децентралізує контролі, бо 
народи Азії ніколи не пого-
дяться ні на капіталістичну, ні 
на комуністичну централіза-
цію. Цим самим індуси хотять 
п і д ќ реслити свій в л асний 
шлях розвитку. 

Індія почала своє націо-
нальне відродження після у-
сунення колоніяльного раб-
утва. мабуть в гірших умовах, 
як Китай. Ще більша убогість 
населення, ще більший про-
цент неписьменних, не зважа-
ючн на кільканадцять універ-
?итетів і кількасот тисяч шкіл, 
слабий розвиток промисловос-
гі Індії. Молода індійська дер-
жава застала суспільство по-г 
ділене на 4000 різко відмежо-
ваннх одна від одної каст, 700 
князів (раджів і магараджів), 
релігійну ворожнечу і безпро-
світні злидні в наслідку чоти-
рьохсотлітнього колоніяльно-
го господарювання европей-
ців, а раніше монголів. 

Неру заходився впорядку-
вати цей хаос, борячнсь за не-
гайне переведення доконеч-
них соціяльно-економічних і 
культурних реформ. У цій ре-
форматорській діяльності Не-
ру спирається на індійську 
конституцію, що її індійці не 
скопіювали ні з західно-евро-
пейських, ні з совєтських зраз-
ків, хоч старанно ті зразки ви-

вчали. Аграрна реформа, не-
давнє урівноп равнення жінки, 
освітня реформа, б о ротьба 
проти намагання індуської 
частини населення зберегти 
свої привілеї над етнічними 
групами жовтої раси — все це н а ш ?_ поруч себе. Звичайно па-
коштує Неру величезних зў 

Яка ж різниця між нашою 
церквою в Европі та в Амери-
ці? Отже, коли на европейсь-
кім континенті людність нале-
жала цілою своєю 'масою пе-
реважно до одної церкви, то 
тут, в Америці, навіть у малих 
місцевостях знаходимо часто 
пів тузнна або й більше цер-
ков і молитовень, різних виз-

Неру 
силь. Недарма він заявив не-
давно, що має досить уже ви-
сокях державних посад і вла-
ди і що він хотів би працюва-
ти надалі приватно. 

Складні своєрідні внутрішні 
і зовнішні обставини Індії зму-
шують уряд Індії йти власним 
шляхом. Неру недавно скар-
жився кореспондентові Ню 
Йорќ Гералд Трібюн на те, що 
американці не g завше розумі-
ють доконечність цього" окре^ 
мого шляху. Він заявив, що в 
боротьбі проти комунізму Ін-
дія рішуче стоїть по стороні 
Америки, що вона завше була 
близька до західного світу і 
внутрішнє життя будує на сво-
їх власних демократичних 
принципах. Але він з усією 
силою підкреслює, що кому-
ністичну агресію можна подо-
лати тільки тоді, коли вибити 
грунт з-під демагогії комуніс-
тів у національному і соціяль-
ному питаннях. Тому треба, 
мовляв, рішуче покінчити з 
колоніялізмом (має на увазі 
Францію і Англію), послідов-
но на практиці здшснити суве-
ренність поневолених нащй та 
розподіляти добра між усіми 
людьми світу краще ніж це 
може комунізм. 

„В інтересах усунення по-
гіршення взаємин між Індією 
і ЗДА єдино правильним буде 
визнати право Індії іти влас-
ним шляхом, судити про неї в 
світлі її історичного досвіду, 
вимагаючи від неї навзаєм та-
кої самої толерантности", — 
так закінчує свій допис з Індії 
до Ню Иорк Гералд Трібюн 
його кореспондент М. Гіггінс. 

КЧЧЧЧЧЧЧУ-^^Х^Т-ГС^Х^-№^^^^^ 

І 
УУУУУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУ^^ЧУУУУУУУУУУУУУУЧУЧЧЧЧЧЧУУ55^І 

Іван Хмельницький. 

В КРАЇНІ РАБСТВА І СМЕРТИ 

18) 
Адже ж кожна людина, Середній Азії, але врешті-решт 

має свої о с о б л и в і якості,; вони були криваво приборка-
потреби, звички, прагне до І ні. 
своєї власності!. Прагнен-І Селян переіменувалн в чу-
ня це не можна з а м і н и т и дернацьку назву ‚‚колгоспни-
нічим іншим. Селянство, списків" і фактично зробили про-
раючись на свої власні засоби летарями, бо останніх набага-
продукування, було величез- j то легше прив'язати до режи-
ною самостійною силою, серед J му і ліквідувати їх пасивний 
якої завжди знаходилися про- спротив. Спролетарнзований 
відникн, а під час певного на-1 селянин - колгоспник, назавж-
тиску на селянство, під час j дн втрачав самостійність і 
нав'язування силою зросін- право за своїм власним бажан-
щеного комунізму могло б ви- ням використовувати землю, 
никнути стихійне селянські реманент і свій робочий час і 
повстання. і тому остаточно закріпачував-

Тому большевикн, мобілізуй ся, попавши в руки наставле-
вавши всі свої сили і членіѓ `{ному згори панові-голові з 
комуністичної партії, ГПУ, представників ворожої селян-
працівників совстськнх уста-
нов, пресу і військо, почали о-
безземлювати село, виривати 
з приватною користування 
землю і засобм виробництва. 

Тоді виникло и" 
стань в Україні, па 

ству комуністичної нарти. 
Але чому це одноразово з 

колективізацією р о з п очався 
розгром зоможного селянства 
під відомим терміном „ліквіда-

лька пов-)ції куркульства як клясн?" 
Кавказі, в' Заможне селянство значною 

мірою провідне і знане в селі, 
мало свій авторитет, а тому 
легко могло перетворитися на 
а к т и в протнбольшевицьких 
повстань. Щоб відвернути ува-
гу від справжнього автора 
колективізації, комуністи на-
цьковували бідніших селян 
на більш заможніх, під'юджу-
ючи словами: „грабуй награ-
боване". Але й на цьому не зу-
пинилися керівники комуніс-
тнчної партії і совстської дер-
жави. Відбувався процес даль-
шого закріпачення села. Ук-
раїнські селяни в більшості 
областей не отримували паш-
портів. Виїхати без пашпорту 
чи оселитися в новому місті 
— вони не могли. Вони тому 
були закріплені за певним гос-
подарем-колгоспом. П і з ніше 
славнозвісним указом про за-
борону залишити працю без 
особливого дозволу, всі робіт-
ники були „закріплені" за 
своїми підприємствами. 

Таким чином комуністична 
партія в Совєтській державі ві-
дібрала основне і недоторкане 
право кожної людини — пра-
во на пересування. 

У большевшдькій державі 
цілком знищена приватна вла-
сність. Усі фабрики-заводи, 
надра, поклади, земля, ліси і 

залізниці — є власністю дер-
жавн. Це є одна з характерних 
відзнак нової економічної фор-
мн господарства — т. за. „дер-
жавноі`о капіталізму". 

Робітництво і селянство, 
втратило право на пересуван-
ня, особисту волю і всілякі 
привілеї, що їх мали навіть за 
царату. Селянство закріпоще-
но за колгоспами і радгоспа-
ми та нечувано визискується 
державою. 

В СССР реальна заробітна 
платня і колгоспні трудодні, 
являють собою наймізерніший 
заробіток у світі. Платити та-
ку нікчемну заробітну плату 
не збагнув би й подумати 
найбільш ненажерливий влас-
ннк капіталіст і експеримен-
татор. 

Цс є ознакою єдиної в світі 
держави, де панує не соція-
лізм, але навіжений держав-
ний капіталізм. 

Большевицька пропаганда 
любить оперувати цифрами. 
Вони кричать про те, що заро-
бітна платня робітника-шах-
таря збільшилася в порівнян-
ні з царським часом у вісім чи 
десять разів. Але ніколи вони 
не напишуть, що ціни на пред-
мети першої необхідності!, 

— 50 разів. Тому виходить, що 
реальний заробок робітника 
зменшився у два до пять разів 
у порівнянні навіть з найбільш 
відсталими і колоніяльними 
країнами. 

Кинуте у свій час з пропа-
ґандивних міркувань відоме 
гасло „земля селянам, фабри-
ки робітникам", тепер втрати-
ло свою потребу і викинене на 
смітник історії. Дивно було б, 
щоб про це згадували в 1940 
p., коли робітник — фактич-
ний господар фабрики при 
20-хвилннному спізненні на 
працю засуджується до ув'яз-
нення` на один, а то й три роки. 
А селянин, який, щоб не заги-
нутн з голоду в переднівок, 
зрізав двадцять колосків на 
кашу — засуджується за зна-
меннтнм „законом від 7 серп-
ня" до 10 років тюрми! 

Вже цих прикладів внста-
час, щоб побачити настільки 
забріхана большевицька „на-
ука". Компартія з р а д и л а 
всі оголошені нею колись гас-
ла. Навіть `марксизм зрадже-
но. Ленін переробив його, при-
стосувавши до потреб москов-
ського імперіялізму. Сталін 
пішов ще далі — він у бага-
тьох випадках заперечив вчен-

хліб, взуття, підвищилося в 20 ня Леніна. Але яке взагалі мас 

значення для большевиків та-
ке або інше вчення? Це засіб. 
А засоби можуть бути різні. 
Генеральну ліїіїю можна мшя-
ти як рукавички, залежно від 
„сезону", чи пори дня. Ходить 
про опанування світу. Ходить 
про знищення народів вже по-
неволених, які мусять влитись 
в „росшське море". Для осяг-
нення цієї цілі — всі засоби 
добрі. І для поборення цього 
дракона — також всі засоби 
добрі! 

Боротьба з московським 
большевизмом — це боротьба 
за існування не лише Укра-
їни, але й усього людства. Бо 
перетравивши вже поневолені 
народи, большевизм, як їдка 
смертюча лява виллється за 
кордон, щоб поневолити для 
Москви інші народи й пере-
травити їх. 

Я, як бувший комуніст, 
знаю, що це за отруйна докт-
рина. Вона ставить високі 
ідеали — свободи, визволення, 
миру, щастя для всіќ людей. 
В ім'я цих ідеалів закликає 
приносити жертви. Але ці гас-
ла — це тільки засіб демобілі-
зації противника. За ними сто-
їть московський імперіалізм 
і більш нічого. В руках Крем-
ля сьогодні сатансько - доско-

рафії бувають невеличкі, пе-
песічно мають лиш яких 250-
300 дорослих членів чи радше 
родин. В Европі на- покриття 
видатків церкви складаються 
церковні добра та державні 
податки, а в Америці все опи-
рається тільки на добровіль-
них датках і самооподатку-
ванні віруючих. 

Особливим завданням церк-
ви в ЗДА є виховання молоді 
в релігійнім дусі, бо державні 
школк- ту, згідно' з.правилами, 
є безконфесійні, а` батьківсь-
кнй дім не в силі'4— певна річ 
— заступити браку, навчання 
релігії. Показалася потреба 
засновувати на місце т. зв. не-
дільних або вечірних шкіл ці-
лоденні парафіяльні школи 
(Парохіял Скулс). Під цю по-
ру в самій тільки - греко-като-
лицькій дієцезії існує ЗО ціло-
денннх початкових чи народ-
ннх шкіл. 40 вечірніх і 53 кате-
хитичних, крім того 5 вищих 
шкіл чи т. зв. „гайскулів" (2 
хлопячі й 3 дівочі), 3 високі 
школи або т. зв. „каледжі" та 
врешті два духовні семінарі у-
ніверситетського типу („вели-
кнй" семінар у Вашингтоні, 
„малий" у Стемфорді). Ці цер-
ковні школи мусять утрнму-
ватись із власних засобів, точ-
ніше зі складок парафіян. Вря-
ди-годи були старання, щоб 
для приватних шкіл придба-
ти гроші з державних подат-
ків, але — як досі — без успі-
ху. Часто густо парохи мусять 
придумувати щораз то нові 
шляхи й заходи, щоб покрити 
бюджет своєї віровизнаневої 
громади. На щастя; жертвен-
ність на церковні цілі в Аме-
риці надзвичайно велика, до 
тої міри, що віроісповідна гро-
мада з 300 душ легко покри-
ває з недільних збірок у церкві 
та з інших добровільних дат-
ків і самооподаткування річ-
ний бюджет у висоті щонай-
менше 10,000 долярів. Віднос-
но мови були в католицьких 
колах поважні різниці думок 
на тему, чи натуралізуватися 
школам на підставі англійсь-
кої мови, чи боротися за збе-
реження католицької культу-
ри та власної національної 
церковної традиції1 на фунда-
менті рідної мови. Звичайно 
влада прихилилася до першої 
думки й тим самим розв'язка 
випала автоматично в її ко-
ристь. 

Приїхавши до ЗДА на по-
стійний осідок, ми є свідками, 
як ті парафіяльні -школи при 
українських католицьких цер-
квах по деяких громадах пре-
красно розвиваються. 

СЗокінгення на crop. 3) 

налий апарат НКЙД розгалу-
жений по цілому світі й опер-
тий на „всесвітнє визволення", 
тобто здібний скрізь мати сво-
їх . агентів і ^Орихильників. 
Наївні тільки можуть думати, 
що шляхом права можна у 
болішевиків щось осягнута. 



УЛАС САМЧУК 
_. ; (До 25-ліття творчости письменника). 

1926-го року в журналі „Бе-
сіда", що Ьиходив у Варшаві 
за редакцією В. Островського, 
з'явилось оповідання невідо-
мого автора „На старих стеж-
ках". Це і' був літературний 
дебют молодого тоді волиняка 
-і- Ўласа Самчука, який здо-

. був собі одно з перших місць 
оеред сучасних українських 
письменників по цей і по той 
бік залізної заслони. 

Сучасна українська літера-
тура! Який, уперто-живучий 
духовий світ, і яка страшна 
життьова дійсність криється 
за цією назвою саме сьогодні, 
моли ми, як наше загальне 
авято, мали б відзначити літе-
ратурнин срібний ювілей на-
шого повістяря! Вавилонський 
полон і фізичне та моральце 
винищення ‚українських пись-
менників на батьківщині, що 
потопаючи в морі терору, кри-
чать „любіть Україну!" так, 
що цей клил чус весь світ... А з 
другого боку — наша літера-
тура на вигнанні, теж „на рі-
ках вавилонських" гине без 
книжкового видавництва, без 
журналу, без-гонорару і без 
читача. Письменник пішов у 
клінери, в. шахти, каменярем. 
Забутий усіма, він після ціло-
денної фізичної праці зморе-
ний сідас за свій письменниць-
кий стіл, кидає рештку своїх 
виснажених сил у свій другий 
робочий день. Одначе україн-
ська література ціною скрай-
ніх напруж'ень сил і нервів 
письменників, в постійній за-
грозі „перестати існувати", всі 
минулі ЗО-років весь час була 
в наступі, в рості крізь навале-
ний на неї камінь. В цьому сен-
сі — це наскрізь героїчна літе-
ратура, це, трагічна героїка 
культури, якої може ще не ба-
чив світ. І тільки в цьому світ-
лі можна оцінити Ўласа Сам-
чука, одного з найбільш силь-
них, обдарованих і сміливих 
звитяжців, . що йдуть проти 

течи, проти смертельного подн-
ху фатальних обставин. Позад 
нього, як яскраві етапні знаки 
перейденого шляху, чудовий 
трьохтомн ий роман , ‚Волинь'', 
повісті „Марія", „Гори гово-
рять", „Кулак", „Сонце з захо-
ду", „Василь Шеремета", п'є-
са „Шумлять жорна" і пер-
ший том великого епічного ро-
ману „Ост". Крім того він на-
писав мемуари з часу остан-
ньої німецької окупації на Ук-
раїні — „Во врем'я люте" та 
щоденник із того ж часу „П'ять 
по дванадцятій". Кращі кри-
тики порівнюють його твор-
чість із Толстим. Деякі твори 
письменника перекладеш на 
польську, німецьку, французь-
ку мови. 

Найкраще відзначення юві-
лею письменника — друкуван-
ня і розповсюдження його тво-
рів. Другий том „Осту" уже 
просить видавця, але ж і бага-
то з попередньої творчости ще 
не видано книжками, не гово-
рячи вже про те, що до такої 
нагоди треба було б перевида-
ти принаймні „Волинь", яку 
тепер не легко дістати заці-
кавленому читачеві. 

Як провідна фігура україн-
ської літератури на еміграції, 
Самчук очолює весь час об'єд-
нання письменників „МУР". 
Він завзятий прихильник ідеї 
співпраці різних мистецьких 
течії і особистостей, протистав-
ляючи цю ідею „громадській 
війні" всіх проти всіх, що ха-
рактеризувала собою доне-
давній етап українського жит-
тя. 

Ювілей Ўласа Самчука — 
велика подія в нашому житті. 
На тлі сучасних обставин ` в 
Україні вона набирає всеукра-
їнського значення і характеру. 
Цей ювілей великої творчої 
праці має стати зворотнім 
пунктом у ставленні нашого 
громадянства до української 
літератури і українського пись-
менника на вигнанні. 

ЛИСТ З КОРЕЇ 

ШКОЛО І молодь 
а`' (Закінчення 

- Н а жаль, мусимо рівиочао-
но відмітити, що мабуть у всіх 
цих парафіяльних школах 
майже ніякої уваги не приді-
люється українській культурі, 
так, немов би- її взагалі й не 
було. Серед предметів шкіль-
ної науки немає зовсім нав-
чання рідноѓ, української мо-
ви в слові та письмі (в деяких 
школах заледве... 174 години 
або 15 мінуѓ.на день!), немає 
української, історії та геогра-
(Ьії, ні української літератури, 
ба навіть викладання релігії, 
а то й молитва перед шкіль-
ною наукою та після науки 
часто-густо .відбуваються не 
рідною, українською мовою, 
а по-англійеьки. 

Не беремося твердити кате-
горично, що такий стан панує 
всюди, в усіх наших парафі-
яльних школах у ЗДА, не ска-
жемо також,' де цей стан є, а 
де його нема, себто де він за-
довільний для української на-
ціональної громади, а де зали-
шає більше,,- чи менше поба-
жань до поправи. На всякий 
випадок мабуть не помиляємо-
ся, що в більшості наших па-
рафіяльних шкіл цей стан су-
часно таки'існує. 

А причини цього стану мо-
жуть бути. — на нашу думку 
— двоякі: 

а) недостача україністів і 
україністок.. 8 американськими 
вчительськими дипломами та 

б) переочеяня ваги й потре-
би україністики в наших па-
рафіяльннх школах (про це 
нам тут головно йдеться) в 
Америці. „ 

Це явище зовсім ненормаль-
не. Треба,- щоб наша молодь 
мала добро знання американ-
ської мови . та культури, але 
також треба їй знання чи то 
пак пізнання української мо-
БИ, культури та історії. 

А корифей, нашої літерату-
ггаг-ачі-ігЧїННгп fl-n-n-n-fl-

КРАЄВА КОРПОРі 

зі сторони 2) 
ри, Тарас Шевченко, голосом 
Мойсея в своїм великім по-
сланню „І мертвим і живим і 
ненародженим землякам в У-
країні і не в Україні" дав вка-
зівку-пораду: 

„Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, — 
И свого не цурайтесь. 
Бо хто матір забуває, 
Того Бог карає..." 

У зв'язку з повищими мірку-
ваннями приходимо до виснов-
ку, що наші парафіяльні шко-
ли, утримувані виключно по-
жертвами українських патріо-
тичних громадян, які вірують 
у Бога та бажають добра Ук-
раїні, мусять із природи речі 
подбати, щоб вони мали також 
український зміст, а не були 
тільки формально, з назви 
українськими. 

Адже знати й вивчати рідну 
українську мову нам тут ціл-
ком не заборонено. Вільному 
— воля! Нікому з нас не за-
грожує за це тут ані заслання 
на Сибір, ані єгипетська кор-
мига з доби фараонів. Тут не 
треба за почуття й поетичний 
вияв „Любіть Україну" при-
вселюдно каятись. Тут теж не 
треба зі страхом свого чесно-
го прадідного прізвища міняти 
на інше, щоб затерти сліди сво-
го українського походження! 

Прогалинами, якими грі-
шать парафіяльні школи при 
українських церквах у ЗДА, є 
— повторяємо — недостача 
навчання української мови й 
літератури, географії та істо-
рії, української матеріяльної 
та духової культури. 

Правда, що вчительками в 
цих школах є українські чер-
і.чщі, переважно сеетри-вяси-
ліянки, правда теж, що вони 
люблять повірену їхньому ду-
ховному проводові українську 
дітвору. Але з другого боку 
це не зменшує болючости фак-

АРТИСТШ 

Прощаючись з Зеконом, моїм бра` 
том, всі ми дома в підміській око-
лнці ФиладелфіІ, не могли отряс-
тнся з прикрого враження: по дов-
гих роках розлуки, ми нарешті, 
рештки нашої сім'ї, зійшлися зно-
ву на вільній, американській зем-
лі, і може аж надто американським 
темпом, намагалися спільнили сн-
лами наздігнатн втрачені роки, 
працюючи над собою, дбаючи про 
щоденне життя 1 снуючи плянн на 
майбутнє. Але наше намагання по-
будувати без більших турбот жит-
тя — зазнало несподіваної затрнм-
кн. Прийшов внзов і він пішов до 
армії. Однострій американського 
вояка йому був дуже до лиця; він 
навіть гордий був з нього. „Уявіть 
собі", казав нам підчас рідких від-
відин з вишкільного табору, „до 
нас, рекрутів, звертаються через 
„Сер"! Не диво, що рекрути почу-
ваються людьми". Умовний гарні й 
обнльннл, здоровий харч амернкан-
сьќого вояка. „Є зо мною австрі-
сць". казав нам одного разу, „що 
служив в німецькій армії; він иа-
же що німецька армія в порівнянні 
з американською — це концентра-
ційннй табір". 

Прощаючись з ним, не знали ми, 
куди його шлють з табору. Не зняв 
і він, казав, що на Захід. І з дороги 
приходили короткі листи, писані в 
пульманівському вагоні поїзду, а 
відтак із стейту Вашінгтон, над Ти-

`хим океаном, по другому боці Аме-
рики. Але несподівано — прнхо-
дить велика коверта: дідусь ста-
ренькнй з косою на плечах, спер-
тий на земську кулю, через яку 
червоною лінією пролітає літак Ка-
надійських Лстуиських Ліній Па` 
цифіку. І в обрамуванні: ПРОКЛЯ-
МАЦІЯ з двору Його Величества 
Високих Володінь Батька Часу . . . 
покровителя Годнн, Дня і Ночі, і 
самодержця Небесних Склепінь — 
до відома в'ам людям стверджус-
мо, що Зоноќ Дольницький, наш 
надзвичайний пасажир, цього дня 
і визначеної години та понад Про-
вінцію ТИХОГО Океану, що ним во-
лодіс Його Морська Величність 
Король Нептун, перебрнв містичний 
вершок міжнародну дату, де сього-
дні стасться завтра, залишаючись 
сьогодні, та де все ж воно перехо-
дить у вчора, в год. 18:10 нашого 
часу Ґрініч дня . . . року . . . І по-
при те, нехай буде відомо, що повен 
довір'я і улюблений кузин мав час 
в-своїх руках, щоб радіти всіми ти-
ми приємностями відзначеними всі-
ми віками: оголошено і підписано 
рукою Мистця Часу, на лініях Ле-
тунських Канади — Пацнфіку, екс-
пресу до Сидней. Капітан 1 надзвн-
чайний Амбасадор та Міністер з 
Повновластями — підпис. 

Стало ясно: через Аляску їде до 
Азії. Минуло трохи часу і ми діс-
талн японську ляльку, японську 
запальничку та папіросннцю і кіль-
ка слів привіту. А далі — листа: 
„Вчора ми сіли на корабель і при-
їхали до Кореї. Вражінь у мене пов-
но. Війська тут всюди багато, але 
воєнного настрою нема. В Японії 
маля прекрасне жаття. Японці, не-
звнчайно культурний нарід, чистий 
та привітний. Шкода, що коротко 
там був, а то б напевно взявся ви-
вчати японську м о в у . . . " 

Тепер ужо постійно приходять 
листи від нього. Він раз ближче, 
раз дальше фронту. Тому, що ко-
лись дома бавились ми фотографі-
сю, зголосився на фотографа і від 
цього часу робить зннмкн: під 
фронтом, з різних нагод. Виконує 
фото-роботн для всіх, хто його про 
це просить. Військовий виряд і фо-
то-апарат, його нерозлучні товари-
ші. Життя воя!;, і фотографа про-1 
ходить ш в и д к о ї він 1 не зчувся, 
коли прийшло підвищення в ран-
зі: „Як корпорал не мушу стояти 
на стійці, а ще 1 других контролюю. 
Живемо в шатрах, як падає дощ. 
часом замокає. Світло електричне 
маємо в шатрах, світла зрештою 
всюди світяться, навіть по містах 
недалеко фронту. Не боїмося ле-
тунських а т а к . . . " 

„Призначили мені окреме авто і я 

К Р А Є В А К О Р П О Р А Ц І Я К О Н Ц Е Р Т І В І 
, повідомляє, що 

відомий український оперовнй співак-барнтон 

Т Е О Д О Р Т Е Р Е Н 
дасть свій перший на американській землі великий 
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ту, що вихованці й виховани-
ці цих шкіл не виносять — як 
досі принаймні — від тих своїх 
учительок-чернкць знання рід-
ної мови, письма й культури. 
Виглядає, що ця сторінка на-
лежала б виключно до поза-
шкільної освіти, чи до батьків-
оького - материнського дому. 
Це й причина, що по більших 
осередках ЗДА потворились 
українські доповняючі школи 
та курси українознавства. 

Надіюся, що у найближчій 
майбутності повинно прийти, 
і віримо, що дійсно таки прий-
де — до зосепедженя всієї на-
шо1 ьаціонг.лі яоі енергії в ді-
лянці релігійно-національного 
знховання української молоді 
виключно в українських пара-
фіяльних школах, високо 
зразкових, sauicrb, щоб ця 
збірна енергій мала розпоро-1 

імуватись на утримування 
двох родів шкіл: парафіяль-
них та зокрема доповняючих. 

Одночасно, нл порозі нового 
шкіпьного року, дозволяємо 
собі звернутися до всіх наших 
українських Сітьків-матерей 
із поигадко:г: щоб допильну-
вали українських предметів 
науки в наших парафіяльних 
йќолах. 

А покищо — хоч як це сум-
но й прикро мусимо приступа-
ти по містах ЗДА з більшими 
скупченнями української еміґ-
рації до творення, попри пара-
фіяльні школи, знову ^ далі 
ще доповняючих українських 
шкіл та курсів українознав-
ства, для чого розпоряджаємо 
аж надто вистачальяою кіль-
кістю фахових, високо-квалі-
фікованих педагогічних сил. 
Матеріяльні засоби для цього 
мусять знайтися. 

мусів швидко вчитись ним керува-
ти. Вже навіть у рів був заїхав. До-
рогн тут ж а х л и в і . . . " 

Йќ прийшла червона офензнва, 
він писав: „не думай, що ми тут у 
великій небезпеці. Очевидно і по 
нашій стороні є вбиті, та в порів-
нянні з вбитими комуністами, це 
молнй відсоток. Наших кілька, а Іх-
ніх сотки і тисячі. З партизанами 
вміємо давати собі раду. Мораль 
вояків висока. Недавно, коли нас 
кинули були назад до запілля, ба-
гато голосилося до фронтової служ-
би 

. . . „Наші літаки їх прямо розто-
рощують . . . Полонені та червоні 
трупи, велика проблема. Полонених 
перешколюють, з ними поводяться 
дуже людяно. Багато червоних не 
здасться, але стріляіоться. Так їм 
наказують комісарі . . . " 

Я тут єдиний українець, прс-
бував дати „реферат" про Україну 
моїм старшинам і офіцерам. Для 
них — мої слова — щось далеке і 
незрозуміле. Цим вони не цікав-
ляться і цікавитись не хочуть. Ка-
жуть, б'єм черроннх і це єдине, що 
нас ц і к а в и т ь . . . " 

В Кореї жахлива біда, люди 
такі нещасні, що тяжко описати. 
Коли дивитися, як втікачі несуть 
на плечах дітей і клунок з їхнім 
усім майном, то серце крається. Ці 
втікачі йдуть раз на північ то зно-
ву на південь, залежно, як посу-
васться фронт. В очах їхніх пані-
ка і біль. Ми помагаємо їм, як мо-
жемо. . ." 

. . . „Мав один день відпустки і 
відвідував Сеул. Гарне місто, усю-
ди видно багато знищення. Будин-
кн, як мені казали, майже всі побу-
довані японцями. Деякі з них на-
правду гарні. Пробував поробити 
трохи знимок, жінки відвертаються. 
В місті всі чомусь більш полохли-
ві, дитина, якій хотів дати шоко-
ладќу — розплакалася . . . " 

„Не можемо позбутися хлопчиків. 
Вони за нами — хмарами, все на-
ють щось до продажі чи заміни. 
Старші їх женуть від нас, та це не 
помагас. Малі навіть годинники 
продають, американські 1 швайцар-
ські, думаю, що це з погиблих во-
я к і в . . . " 

„Переговори? Ніхто з нас тут не 
вірить в це. Ми всі переконані, що 
це одна хитра червона штука. Під-
готовлясмося до відправи, без нер-
вування. Нехай заатакують, прикро 
розчаруються. Вони і на думці не 
мають, що.їх жде . . . " 

„Всі ми тут живемо надією, ко-
лн здобудемо відповідну кількість 
точок 1 зможемо вернутися до Аме-
рнки. З нашої компанії вже поїхало 
багато, на їх місце прибувають но-
ві. Мене також кортить вертатися, 
хоч і тут цікаво. Армія дає нам лек-
ції різних курсів і я з цього також 
користаю. Війна, чи не війна, треба 
в ч и т и с я . . . " 

Ось уривки з листів. Від них віє 
оптимізмом 1 відвагою. Корея, бас-
тіон боротьби з$ свободу, залишає 
на учасниках сильне враження.. Це 
добра школа, особливо для амерв-
капців, що не мали нагоди пряѓля 
нутнсь черионій іднктатурі г 
зблизька. 

М. В. Дольннцький 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з совстської преси) 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 
Корінною причиною ‚‚про-

сування націоналістичних по-
років" большевицька партія 
вважає те, що „в боротьбі з 
впливами буржуазної ідеоло-
гії на совстських людей, в бо-
ротьбі з пережитками капіта-
лізму в національному питан-
ні" советська творча інтеліґен-
ція — письменники, компози-
тори, учителі тощо — самі ма-
ло обізнані з марксизмом-лені-
нізмом. Проти різних партій-
них організацій видвигнено 
збірне обвинувачення, що во-
ни своєю бездіяльністю допро-
вадили до зниження політич-
ного рівня совстської інтелі-
ґенції. А „успіхи в роботі того 
або іншого працівника безпо-
середньо залежать від рівня о-
володіння ним „марксистсько-
леніської теор і ї . . . " 

Для боротьби з „обнижен-
ням", боротьби ‚‚проти всіх і 
всяких проявів буржуазної і-
деології, та, передусім, проти 
проявів українського буржуаз-
ного націоналізму" по партій-
них ланках і організаціях пі-
шов натиск на підвищування 
марксистсько-ленінської свідо-
мости." 

І. ФРАНКО і - „СПІВЕЦЬ 
ВЕЛИКОЩ ДРУЖБИ" 

До 95-річчя від дня народ-
ження Івана Франка в пошану 
великого поета, прозаїка, дра-
матурга, критика, переклада-
ча, публіциста, ученого, гро-
мадського діяча та, очевидно, 
‚‚революціонера-демократа" в 
„Радянській Україні надру-
ковано статтю Є. Кирилюка п. 
з. „Співець великої дружби". 
У статті Івана Франка показа-
но суцільним . русофілом (не 
москвофілом, бо це „реакцій-

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
ф Біографію Симона Петлюри 

хоче видати спеціяльно для цього 
створений Видавничий Комітет у 
Торонто (Канада). На голову Ко-
мітсту призначений проф. Іванис. 
иа скарбника — С. Павлюк {голова 
^раїнського відділу канадійського 
легіону), член комітету — ген. Са-
довсьюій. Редакційну колегію очо-
люс письменник Ўлис Самчук. 

ф 200 українців, що живуть у 
ДП-таборІ для виселення Із Юго-
сланії в Трієсті, під опікою ІРО та 
американської влади, організували 
свій власний допомоговий комітет. 
На голову комітету обраний Степан 
Третевнч, на секретаря — Володи-
мнр Лукіяновнч. 

Џ ДоГ)риКі кандидата на студії 
українознавства в одній із високих 
шкіл у Парижі мас змогу примісти-
ти І запевнити йому відповідну стн-
пендію КоДУС (Комісія Допомоги 
Українському Студентству), Сар-
сель у Франції. Вимагається закін-
чеиня середньої школи з іспитом 
прілостн і знання французької мо-
вн. 

ф Поет Ол. Веретенченко прнго-
тував до друку три книжіси своїх 
н'ових поезій: „Дим вічности", „За-
морські вика" і „Чорна долина" 
(поема). Можливостей для видання 
цих книг поет не мас жодних, так 
само, як і Т. Осьмачка, В. Барка та 
інші поети, що мають готові збір-
ки ще не друкованих поезій. 

9 У кантональному шпиталі В 
Цюріху помер 1 вересня Василь 
Литвин — голова українського до-
помогового об'єднання в Швайца-
рії. 

О „Україна — найбільша пробле-
ма Квропи" — цю прекрасну бро-
шуру англійського журналіста Лан-
сслота Лотона. написану ще перед 
війною, перевидав тепер Комітет 
Канадійських Українців (КУЮ і 
закликає українців придбати цю 
книжку та при нагоді поширювати 
ії серед американців. Замовлення і 
гроші за розпродані брошури над-
гнлатн на адресу: 

Ukrainian Canadian Committee 
64, Ridgmount Gardens 

London, W. C. L. 

ВІДГУКИ ДНЯ 

БЕЗ ДИСКУСІЇ 

НОВІ КНИЖКИ И ЖУРНАЛИ 
Митрополит Іларіон: Трирамен-

ннн Хрест зо ѓкісним підніжком — 
національний Хрест України. — 
Зміст цієї КНИЖКИ такнп: 1. Вступ: 
Джерела Й література. П. Початок 
почнтання Хреста. ІГІ. Початкова 
форма Хреста. IV. Поширення ft 
зміни Грецького Хреста. V. Одіюра-
меншій Хрест. П. Трираменний 
Хрест 1 його ідеологія. УП. Ідеоло-
гія скісного підніжка. Mil . Тяблич-
ка над розп'яти'м Ісусом. ГХ. Повне 
Розп'яття й Страстї. X. Трнрамен-
шнх часів. XII. Трираменний Хрест 
зо скісним підніжком за найдавні-
ші часи. ХП. Трираменний Хрест 
зо скісним підніжком в українсь-
кнх стародруках `ХУП—ХМП віків. 
Трираменний Хрест зо скісним під-
ніжком — це соборний національ-
НИЙ j-краінськнй Хрест. XIV. Хрест 
у Московії. XV. ВИСНОВКИ. — Люк-
сусове видання, 100 ст., з 41 ма 
люнкаш( о тексті, ціна 1 дол. Адре-

'са для набуття: 
„Nasha Kultura". 804 MaRnus Ave, 

Winnipeg, Man., Canada. 
„О В П Д" - - український ілюс-

троваиий часопис. Рік Ш. Ч. 7-8 
(24 - 25). Липень--Серпень 1951. 
В-во М. Дснисюка, Буенос Айрес. 

ЗМІСТ: Проф. Роберт Паклен -
Історія вчіѓть; Проф. Дмитро Доро-
шенко — Українська Парламенте ь-
ка Громада в Російській Державній 
Думі 1906 p.; Л. Полтава — 24-го-
дннна подорож по Італії (репор-
таж); Юрій Тис — Броди; Л. Фо-
ростівськнп — Віровизнання меш-
канців м. Києва; Д-р Л. Стаховсь-
кий — 3 венеігуельського щоденнн-
ка: О. Кисілепсьіса — Мої зустрічі 
з Н. Кобрннськопо; А. Галян—Чет-
всртнй друг; Богдан Лепкнй — В 
храмі Св. Юра; Б. Лепкнй — 
Смерть Гетьмана; Яр Славутич — 
Яків Савченко; Я. Савченко — Сон-
це під голови; А. Рнбчук — Л. 
пан-Бетговен; П. Полашевсьісий — 
Лев Грнцай; Ф. О. Келлер- Відкрит-
тя невидимих небесних тіл; Рецен-
зіі (О. Керч. Ю. Тис, Ю. Палянсь-
кий, Б. Г., Гр. Голіян, Мирослава 
Л а с ) . 

Йшло про заяву в справі са-
мостійности України. 

— Треба скликати збори 
представників товариств! — 
сказав голова об'єднаних то-
вариств у Новім Вавилоні. 

— ОсевидноГ — підтвердив 
секретар. — Такі збори не по-
винні довше тривати як пів го-
дини. Адже всі українські то-
вариства стоять на ґрунті са-
мостійности. 

— В такому разі пишіть 
проект заяви: ‚Представники 
нововавилонських товариств і 
установ заявляють, що укра-
їнський народ прагне само-
стійности і мас право на неї!!! 

Скликали збори... 
На дивне диво представники 

зійшлися майже тогно і май-
же всі. 

Голова об'єднаних това-
риств забрав слово: 

— Шановні Пані й Панове! 
Наші національні вороги запе-
рсгують нам право на держав-
ну самостійність! Тому ми му-
оимо дати відпір ворожим за-
уіханням і ухвалити відповщ-
іу заяву. Проект її звўѓить 
гак: ‚Представники українсь-
ких товариств і установ у Но-
зім Вавѓілоні заявляють, що 
українці мають право на само-
ггійність". Думаю, що ніхто з 
Шановних Представників не с 
іроти заяви самостійности! ? . 

(Голоси: Огєвидно! Ясно! 
Певна ріг!) 

. . . — Тому, може хтось за-
Ьерс голос гцодо самого тек-
`ту заяви. Прошу!? 

Тиша... 
— В такому разі піддаю зая-

іу під голосування. Хто „за"? 
— В справі формальній! —' 

іагуло з кутка залі. 
— Прошу! 
— Я протестую проти тако-

ю цілком нсдемократигного 
способу ведення справи!.. 

(Голоси: Що таке? Чого 
зи?! . Сідайте!) 

— - — Шановні Пані й Па-
нове. Прошу мене не тсрори-
зувати! Ми стоімо на най-
пльш дсмократигній землі 
чайбільшого демократа. І то-
чу кожному вільно висловити 
свою думку.. . 

— Чи и с проти заяви? — 
спитав предсідник!. 

— Зовсім ні, але прошу ме-
ні не перебивати!.. Отже: Чи 
цс по демократиѓному давати 
заяву під голосування, без 
дискусії?!... 

— Мій пане, я питався, zu 
хтось хогх змін у тексті! 

— Не про текст іде, а про 
саму суть справи. А суть у де-
мократигності. Жадаю від-
лриття дискусії на справу са-
мостійности. 

— Але ж пане, я питався, ги 
хтось „проти". 

— Ви питали, хто ,ра"! 
— А ви є „проти"? 
— Ні! Але я за демократиг-

ністю. Я не годжуся, щоб ми 
ухвалювали на сліпо. Само-
стійна — в порядку, але нехай 
буде дискусія! 

Предсідник обтер з гола піт, 
і надломив крісло. 

— Добре! — заскреготав зу-
бами. — Хто голоситься до 
слова? 

Десять рук вистрілило вго-
РУ-

— По порядку, по порядку! 
Перший — пан Отруба . . . 

— Ні, вибагте! Не пан От-
руба, а я! 

— Добре, перший пан Кант. 
Другий пан Отруба, третій 
пан Порад... 

— Ні, я був швидше. 
— А'аи буде. Ваше прізви-

щс? 
— Дивно, пане предсідникў, 

що ви собі мене не пригадуєте. 
Вгора були ми разом на засі-
данні... Митарський! 

— Отже гетвертий пан Ми-
тарський. П'ятий... — і так 
далі. 

Записування тривало досить 
довго, зогляду на правильну 
гєрговість, але врешті таки 
сќ%нѓилося. 

Після того кожний з деся-
тьох був за тим, гцоб не пере-
водити дискусії, а доказував 
це мснш-більш десять мінут. 

Коли десятий скінгив,.пєр-
ший поѓўвен ображеним ви-
словами третього, що — мов-
ляв — люди непотрібно заби-
рають голос, гетвертий прига-
дав собі, що має ще щось дода-
ти, а третій відповів першому. 
Після того одинадцятий, два-
надцятий і так далі, і так да-
лі поѓўлися на силі докинути 
кількадесять ги кількасот 
слів, а кожний кінгив так: 
‚Д'ому на мою думку дискусія 
зайва!" , 

З уваги на пізну пору ухва-
лу заяви про самостійність 
відложсно. 

Галактіон Чіпка 

ДОПОВІДЬ ПРОФ. П. 
КОВАЛЕВА 

G Успадкував $50,000,000 від сво- і 
сї жінкн, яку пін сам замордуваи І 
— Стів Мнчел з Гонстиисл, у стей-
ті Тексас. Спадкоємця засудили за ) П. 3. „ЛеКСИЧНИЙ ф о н д СТарО-
цей злочин до страти. Присуд іш- І украІНСЬКОЇ л і т е р а т у р н о ї МОВИ 
кований. і X-XIV.", відбудеться в суботу, 

29-го вересня від 6. год. веч. в 
льокалі НТШ при Чорч Ст. 
50, двері 252, Ню Иорк, Н. И. 

# Посадник міста Вопмар (у соп-
:тськ!й зоні) М. Нідсргаль утік до 
Іахідної Німеччини. 

на партія 'Галичини з чорно-
сотенними цілями і завдання-
ми, а русофільство — глибоке 
почуття любови народу захід-
но-українськнх земель до ве-
ликого російського народу"), 
перекладачем Маркса і Ен-
ґельса, наслідувачем Герцена, 
Добролюбова, Домбровського 
і ін., презавзятого ворога „ук-
раїнського націоналізму у всі-
лякому вигляді". Франко, — 
вказується у статті, — це пер-
шнн в Галичині борець за ед-
нання з Москвою, а ‚‚основні 
удари письменника скеровані 
проти українських націоналіс-
тів . . . " 

Надаючи статті актуальної 
гостроти, Кирилюк не втерпів 
і покористувався творчістю 
Франка в поборюванні націо-
налізму ще й тепер. Наче у 
відповідь Сосюрі, який каже 
„Не можна любити народів 
других, коли ти не любиш 
Вкраїну", Кирилюк зацитував 
Франка: „Ні, хто не любить 
всіх братів, як сонце Боже, 
всіх зарівно, той щиро полю-
бнть не вміє тебе, коханая 
Вкраїно!" (У. Думка) 

таории годосаадвдошоі іоющодаяаа 

6. ЖОВТНЯ 1951 (СУБОТА) 
О ГОД. 8:30 ВЕЧ. g 

у BEETHOVEN HALL (5 вўљ, між 2 а 8-ою Ave.) 

УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТОВИИ ЌЛЮБ, 
НЮ ИОРК 
: влаштовує : 

Осінню Забаву 3 1 Цілу ніч гратиме оркестра В. БОСОГО 
I O H O C S : ІПІ-ЧЛІ я о н № і ' О " ^ ' 'і 

if 

УВАГА! НЮ АРЌ, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ДНЯ ЗО. ВЕРЕСНЯ, 7. год. в УКР. ЦЕНТР., Нюарк. 180 Вілліям Ст. 

В Е Ч І Р П І С Е Н Ь , А Р І Й , Д У Е Т І В 
у виконанні відомих співаків: 

Е. МОЗГОВА-ВИННИЧЕШСО ЛЕВ РЕННАРОВНЧ 
(сопран, опера Вілгород) (баритон, опера Львів) 

ЛЕСЯ ВАХНЯНИН . 
(фортепіян, абсольвеитка Моцартеум Сальцбурґ) 

t ^ j s j ^ j - K a ^ ^ ^ ^ ^ H - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

f 5. Висилає пачки у ріжні країни поза межами ЗДА. 
) 6. Допомагає при одержанні дозволу на їзду (Драйвер 'і 
{ Лайсенс). І 
{ ДЕШЕВИЙ ТОВАР — СОЛІДНА ОБСЛУГА! І 

НЮНОРСЬКИП ОСЕРЕДОК МАТІРНОГО СОЮЗУ 
УКРАЇНОК 
: запрошує 

В програмі: фортепіянові твори, арії, пісні, дуетн з опер ‚.Тарас }'Л 
Па„пг^^.„. „„ тт. . . Артемовсько- ^ Бульба" м. Лнсенка, з оп. „Запорожець за Дунасм 

ѓо, „Аіда" м. Верді, „Паяци" м. Лсонкавалла, „Кавалерія русті 
наші" м. Ласкані, як рівнож композиторів: Лішт, Людкевич, Бар- '$ 
вінськия, Стецснко, Степовий, Гнатишин та інші. і 

Вступ $1.00. — П#тробнці в програмках. Jr 

УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО НЮ ИОРКУ П 
ОКОЛИЦЬ НА 

ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ ДОМІВКИ 
ирн 208-210 EAST бта Вул., 

В НЕДІЛЮ, ЗО. ВЕРЕСНЯ (Sept.) 1951 P. 
о о год. 3:30 попол. 
11 У п р а в а . 
І' юсаоі юкяодаа юсяоі юеаоі——Л 



Ф Книжки-Журналн-Картки # 

ГЛАСОШСНЕЦЬ 
о. Ізидора Дольннцького 
Львівське видання з 1894 р. 

На доброму папері, оправлений 
у твердів полотняній обкладинці. 

Внснлас за попередник надіслан-
ням иалсжитости. 

7:50 дол. за примірник. 

PETER MILANOWSKY 
2429 THIRD AVENUE 
WATERVUET, N. Y. 
Кількість обмежена. 

Увага! ЖОВТЕНЬ — місяць де-
шевоі кннжкк! Користайте з наго-
дн! Випродуємо книжки, головно 
для молоді і дітей та театральні 
підручники: Знижка від 10—50%. 
(Лише в м. жовтні!) Заходьте, ку-
пуйте в українській книгарні „Го-
верля" "Howeria" 41 Е. 7th Street, 
New York City. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. U. СОЮЗЎІ 

9 Професійні оголошення 

Д-р мед. ОЛЕКСАНДЕР 
СУ Ш К І В 

пржяжмас від ѓод. 10—1 І 5—8 
щоденно з внннятком неділь. 

Офіс: 64 Е. 7th ST., NEW YORK, N.Y. 
Tea.: ALgonquin 4-7133 

Д-р Мед. С Т Е П А Н С Т Е К 
приймає хворих — Понеділок, Сере-
да. Четвер І П'яднвця від год. 4:30 
до 8 попол. — У Вівторок від г. 9 
рано до 1 І від 4:30 до 8 ввечорі. 
В Суботу від 9 рано до 3 пополудн. 
В ведіді після умови. — Адреса: 
150 East 3 St. N. Y. С. Tel: Ог.3-2738. 

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

TeL GRarnercy 7-7697 
Острі ft довгочасні недуга чоловіків 
I жінок. Шкірні. X-Ray. Роздуття 
жнд лікуємо без операції Переводи-
мо аналізу кровн для супружних 
дозволів. — Офісові годним: Що-
, дня від 10 рано до 6:45 ввечері 

В неділі від 11 до 1 попол. 
Егаамінадія S3.00 

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

Tel. ORamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. Flouroscopy. X-ray 
Electrocardiograph, Analysis. Перево-
димо аназілу ќрови для супружих 

дозволів. 
Офісові години: щодня 1-3 I 5-8 p.m. 

В поділі від 10-2 ііініол. 

Д-р М. МАИЗЕЛЬ 
лікар зі старого краю, говорить по 
украіиськи, багато років успішно лі-
кув гострі й застарілі недуги муж-
чин 1 жінок, ведўѓи нирок і сечового 
міхура, ніг та загальне ослаблення. 
Лічення застрнхамн. пеніцілівн та 
Інших лікарстк АиаЛіза кровн, сечі 
і Інших виділень. Аналіза ќрови для 

супружих дозволів. 
107 Е. 17th ST., NEW YORK CITYI 

коло 4-ої Евеню і Union Sq. 
Годќин: Щодня від 10 рано до 1 

попол., від 4—7 ввеч., в неділі від 
11—1 попол. 

ЕГЗАМШАЦІЯ $3.00. 

Dr. J. DERUHA 
128 EAST 86th ST., N. Y. C. 
над станцісю собв. Лексінґтон En. 
Місце має осередне положен-
ня, доступне з усіх боків. 

Окремі jgjrHjrt.Hi для жінок. 
Ордннус в будні дні: 

10—2 і 4—9 год. 
Особливу увагу звертає на не-

дуги мужчин 1 жінок, неправнль-
носгн ft ослаблення. Якщо масте 
які трудвоші зі здоров'ям тіла 
або ума, порадьтеся мене з пов-
ихм довір'ям. — Точні оглядини, 
включаючи ft провірку кропи. S3. ПОКІНЧИВ СТУДП В ЕВРОПІ. 

ОРХЕСТРА 
На різні оказії слухайте П по 

радіо через награні (POLO) пла-
тівки. 

Орхестра мас від 3 до 10 му-
знкшггів 1 ѓрас американські І 
красві танці. 

Орхсетра напевно ллдополнть 
всіх гостей, бо мас понад 15 літ-
ннй досвід. 

STEVE CHELAK 
91 ROSE TERR., NEWARK, N. J. 

Tel. Bigelow 20775 

ЛСКЦІЇ ГРИ HA 
ФОРТЕЛІЯШ 

ЛЕСЯВАХНЯНИН 
Зголошення щоденно 

від 6 до 8 ввечорі 
на адресу: 

68 EAST 3rd STREET, 
Apt. 22. 

NEW YORK 3, N. Y. 

Evergreen 5-4418-4450 

Maple Coal $ Coke Co 
antradte FUEL OIL bituminous 

OIL BURNERS 
SALES a SERVICE 

72-74 Box Street 
BROOKLYN 22, N. Y. 

Deliveries to Brooklyn, Queens 
A Manhattan. 

Українське підприємство 
ОЕДЬКА КУДЛАК 

Спортові Вісті 
У.А.С.Т. „ЛЕВИ В ОСІННИХ ФУТБОЛЕНИХ РОЗГРАХ 

Осінна рунда міждужниовнх роз-
грнвок за першість у копаному м'я-
чі в т. зв. „Мейджер Дивіжен" за-
стала Команду У.А.С.Т. „ЛЕВИ" в 
послабленому складі і в положенні, 
на яке помітно вплинули невдачі з 
попередньої, весняної рунди. Не 
кожна сказати, що всі неуспіхи на-
иої симпатичної Дружини стались 
і її вини; причинився до того від-

внгр. 
СЛОВАК в 
ІГЕЛС 5 
ШВАВЕН 4 
СПАРТА _._ З 
ЛЕВИ 2 
ГАНСА 2 
г`АКОАГ — 
ВАИКШГС — 

Підчас вакаціяної перерви У.А.-
С. С. „Леви" стрінулись на зеленій 
мураві з шіказькнмн поляками 
„ІГЕЛС", за чашу міста Шікаґо 
(програш 1:5 (1:2) та гостювали в 
Дітрояті. де виграли з У.С.Т. „Чер-
ник" 7:0 (4:0). 

На початку осінної рунди наші 
„Леви" стоять перед нелегким зав-
данням, що вимагас від Них, якщо 
не виправити наслідки попередніх 
невдач, то хоч вдержати свої тепе-
рішні позиції, в найвищій футболь-
ній клясі!!! 

Спираючись на дотеперішній до-

хід 4-ох найкращих змагунів до 
війська, а також тенденційні не-
справедливі рішення суддів на гри-
щі. Крім того, не треба пригадува-
тн, що всі змаѓўни працюють фі-
знчно і то тяжко. 

Як би не було, формальну позн-
цію „Левів" цифрово ілюструє така 
табеля змагань „Мейджер Диві-
жсн". зладжена на закінчений вес-

фняно! рунди: 
ремі прогр. віднош. воріт пунктів 
1 — 17: б 13: 1 

— 2 18:12 10: 4 
— З 13:12 8: в 

2 2 14:13 8: в 
2 3 18:17 в: 8 

4 13:19 5: 9 
З 16:21 4:10 
5 6:15 2:12 

1 
і 
2 

свід. до Змагунів треба звернутись 
з побажанням, щоб на грищі справ-
ді грали, а не грались, а, передов-
сім, щоб воля перемогти була в Них 
міцніша від вольового заломання, 
що з'являється часом як наслідок 
невдачі. 

А Українській Громаді і Симпа-
тнкам слід ще раз пригадати обо-
в"язок дати своїм Спортовцям мо-
ральну й матеріяльну підтримку 
(включно з відвідуванням зма-
гань). бо на такій популярній ді-
лянці, як американський спорт, до-
бре українське ім'я може також ба-

фгато виграти! 
К А Л Е Н Д А Р 

футбольних розгрнвок У.А.С.Т. „ЛЕВИ" в осінному сезоні 
16. 9.51. У.А.С.Т. „ЛЕВИ" — Н.А.С.К. „ШВАВЕН" 
23. 9.51. Ч.А.С.Т. „СПАРТА" .__ — У.А.С.Т. „ЛЕВИ" 

7.10.51. С.А.С.Т. „СЛОВАК" — У.А.С.Т. „ЛЕВИ" 
14.10.51. Ш.А.С.К. „ВАИКШГС" — У.А.С.Т. „ЛЕВИ" 
21.10.51. У.А.С.Т. „ЛЕВИ" — Ж.А.С.К. „ГАКОАГ" 

4.11.51. У.А.С.Т. „ЛЕВИ!' — Н.А.С.К. „ГАНЗА" 
11.11.51. У.А.С.Т. „ЛЕВИ" — П.А.С.К. „ІГЕЛС" 

Господарі змагань на першому місці. 
Юр. Т-вич 

%і Спорту 
ЗМАГАННЯ ВІДБИВАНЌІЇ 
ЗА ЧАШУ УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕРШУНА 

Нюарк, 22 вересня. З радістю 
треба відмітити пожвавлену діяль-
ність українських спортовнх това-
риств у відбиванці (волейболі). Бу-
дучн свідками симпатичної імпрези, 
змагань за чашу в Нюарку. можна 
впевнено втішатись, що в нашому 
спорті не занепадає ідейність та 
„небізнесове" бажання дійсно дба-
ти про „здорову душу в здоровому 
тілі". Зорганізований У.С.К. „Січ" 
турнір за перехідну чашу українсь-
кого першўќа відбнванки східних 
стейтів, мимо участи тільки чотн-
рьох дружин, був доказом, що цей 
гарний спорт мас багато своїх ен-
тузіястів. Чашу, за яку наступний 
раз. віримо, змагатиметься більше 
товариств, закупив відомий прия-
тель нашої молоді д-р Бемко, укра-
їнськнй дентист із Юаіон, Н. Дж. 

Учасниками' змагань були: 
„Пласт". Пасаік. У.С.К. „Тризуб", 

Фнладелфія, У.С.К, Ню Иорк, та 
місцевий У.С.К. „Січ" — організа-
тор. 

Поодинокі висліди змагань: 
„Тризуб" — „Пласт" 2:1 (15:10); 

(2:15) (15:7); У.С.К. — „Січ" 2:0 
(15:8) (15:8); У.С.К. — „Тризуб" 
2:0 (15:9) (15:1); „Пласт" — „Січ" 
2:1 (14:16 (15:7) (15:10); „Пласт" 

- Тризуб" 2:1 (15:1) (4:15) (15:10) 
У.С.К. — „Пласт" (фінал) 3:0 
(15:7) (15:9) (15:1). 

: 

Переможці У.С.К. Ню Иорк у 
складі Вербнцькнй, Гринішак, О-
садца, Мручкевкч, Сохаи L, Посмі-
тюх, Вітюк, були справді найбільш 
зіграною шісткою, з якої внрізни-
тн стиначів було б кривдою для їх 
невтомних співлмагуиів. 

Амбітний та б а г а т о н а д і йний 
„Пласт" із Пасаїку мав добрих зма-
гунів, трьох братів Мочулів, „Три-
зуб" — дуже доброго технічного 
Заяця і працьовитого Завадовнча, а 
„Січ" пильного в полі та під сіткою 
Бутковського. 

Згадуючи прізвища учасників 
слід тут висловити признання го-
ловному органезаторові цих зма-
гань, провідникові відбиванкн У.С.-
К. „Січ" Б. Га,йдучкові. 
Суддями були: А. Лапнчак, В. Со-
хан. та І. Микнтин. 

На закінчення змагань відбулось 
святочне вручення чаші пер^мож-
ця команді У.С.К-у Ню Иорк під 
проводом І. Сохана і медалів по-
здиноким змагунам, а вечором щи-
ре, хоч і скромне прнняття влашто-
ваае для гостей, учасників турніру. 

У.С.К. Ню Иорк, як переможець, 
кав обов'язок зорганізувати роз-
гривки за цю перехідну чашу в на-
ступному році. 

Побажаним було б тільки, щоб 
подібні імпрези відбувалися у нас 
по-можности частіше. 

В. С. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 1 ОРГАНІЗАЦІЙ 
КЛІВЛЕНД. ОГАЙО 

Праця українсько! доповняючої 
школи І курсу українознавства: 

„Свято Матері" та врочисте 
закінчення шкільного року 

Ставайте членами Українського 
Народного Союзу, а тим самим 

1 сої власниками дванадцяти 
мільйонового Союзового майна. 

" — - — " - — ' - f r 

ВАЖНЕ ДЛЯ ПІАНІСТІВ! 

МУЗИЧНІ ТВОРИ 
ВАСИЛЯ БЕЗКОРОВАИНОГО 

НА ФОРТЕПШН: 
В гаю зеленім $2. Думка R-moll $З. Poeme crotiquc $1. Вечірні мрії $і , 
Заграй ми цигане $1, Спомин з гір $1, Ой Морозе $1 (на лнстои. 
свято). Вільхівка на 4 руки $2, При ялинці коляди $З. Легкі твори: 
Реве та стогне $0.50, Взяв бн я бандуру $0.50, Віють вітри $0.50, 
Верховина $0.50, Гопак $0.30, Легкі твори ч. 3. $1, Віддала мене 
$0.50, Ой видно село $0.50, Ой дівчина горлиця $0.50. Гандзя $0.30, 

Ще не вмерла $0.50. З тої гори $0.30. Ой піду до млина $0.30. 
Замовляйте на адресу: 

W. BEZKOROWAJNYJ 
354 Barnard Street, Buffalo 6, N. Y. 

Гроші платиться при отриманню нот. 

- - ' ВИПР0ДАЖ ' ' ' 
НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ І Р О С І Й С Ь К И Х П Л А Т І В О К 

ВИСИЛАЄМО БЕЗПЛАТНИЙ КАТАЛЬОГ 
СКЛЕП ВІДЧИНЕНИЙ КОЖНОГО ДНЯ 

ВІД 10 рано до 8 ввечорі. 
Зайдіть або пишіть до: 

UNION SQUARE MUSIC SHOP, Inc. 
27 UNION SQUARE WEST, N. Y. C. 3. "Dept. U" Al. 5-6969 

Рівночасно з цілоденною грско-
католицькою парафіяльною школою 
в Клівленді, на Пармі, де був ди-
тячий садок 1 покищо чотири кляси 
початкової школи, мусіла з на-
плнвом нових українських іміґран-
тів з Епрогін — повстати доповни-
юча школа для українських дітей 
і курс українознавства для стар-
шоі молоді. Тут від оссии 1950 р. 
вчили читати, писати й літсратур-
но говорити по-українськи, внкла-
дали українську граматику Я літе-
ратуру, зокрема географію та істо-
рію України. 

Формально заснувалася ця до-
повняюча школа зовсім незалежна 
від парафіяльної школи, але фак-
тнчно вона була П дійсним допов-
ненням, бо подавала своїм слуха-
чам і слухачкам ті предмети нав-
чання й дисципліни, яких було брак 
у парафіяльній школі, де дбали за 
високий дидактичний рівень і за 
виповнення методичної програми 
американського шкільництва, згід-
но з методичними плямами й духом 
американської школи та виховної 
системи. 

І справді: якби не українсько-ка-
толнцька церква й українська ціло-
дснна парафіяльна школа на чолі 
з о. консультором Дмитром Гресь-
ком ‚місцевим парохом і деканом, 
то хто зна чи була б заіснувала ця 
українська доповняюча школа. Му-
симо зазначити з припмністю й 
признанням, що саме о. декан до-
зволнв користуватись сутереновим 
приміщенням у підвалі під церквою 
св. Петра й Павла, де діти в двох 
відділах чи групах сходилися що-
суботн на дармову доповняючу на-
уку. Назагал могло бути це примі-
щення навіть доволі вигідне, якби 
на час шкільної науки переділюва-
но величезну підвальну світлицю 
штучною пересувною стінкою на 
дві шкільні кімнати. На жаль, зав-
ждн існували перешкоди проти цьо-
го й наслідок був такий, що два 
відділи мусілн бути ведені рівно-
часно в одній світлиці. Безперечно, 
що така снмбіоза з конечностн не 
причинялася до серіозности й по-
ваги школи, а висліди науки робн-
лн ілюзорнчннмн. Та годі: при бра-
ќу якнхнебудь матеріяльннх засо-
бів треба було вдоволятнся Й таким 
покищо приміщенням із ласки. 

Провадили школу: п-ні Мнхайли-
на Ставннча вела І-шнй відділ, і 
п-ні Тарасюкова до півріччя, а від 
зими п-ні Олексинова вели ІІ-гнп 
віддл, крім того на курсі наук ук-
раїнознавства в приміщенні Укра-
інського Народного Дому при 14-ій 
вулиці захід викладали проф. Ми-
хайло Ждан, бувший директор та-
боровоі української гімназії в Ді-
лінґені та бувшой лектор англійсь-
кої мови й історії ЗДА в інституті 
англійсько! мови для переміщених 
осіб у Лявфі та Ульмі в Німеччині, 
і проф. Григір Ґолембловськнн. 

Ціла робота української доповня-
ючої школи та'‚курсу украінознав-
ства йшла під фірмою місцевого 
Кружка „Приятелів в Пласту", якого 
головою г. інж. Григір Бобќів, ста-
ннчиий місцевої пластової органі-
зації. 

Врочисте закінчення шкільного 
року 1950-1951 у цій `школі відбуло-
ся ввечорі 23-го червня ц. р. в 
світлиці Лемківського Дому при 
11-ій вулиці ч. 2337 захід. Уранці 
того ж дня о. декан Д. Ґресько від-
правнв Богослуження в наміренні 
успіхів доповняючої школи. На ба-
гату й різнородну програму само-
го вечора склалися: 1. свято матері, 
2. дитяча ft пластунська забава з 
музикою та буфетом. Розпочав мі-
шанил хор школи піснею ‚.О, Мати 
Божа". Інші хорові точки були: 
„Моя люба мати", „Снилось мені 
ясне сонце" та остання на закін-1 
чення святкового вечора пісня 
„Сьогодні всі разом весело". Внко-
кання цих вокальних точок програ-
мн відбулося у супроводі скрнпко-
вої оркестри під проводом проф. 
Мирена Шияна. Серед, цілої низки 
деклямаціп були Індивідуальні та 
збірні. Ось так учениці Рабкевнчів-
на, Даруся Голубцівна, Лялюся 
Олінкевнчівна та Грабцівна внголо-
силн дві збірні деклямаціі: „Не-
бссна Мати" та „Квіточок дамо ба-
гато". Зокрема учениці й учні І-шо-
го відділу С. Бачинська. Євген Ма-
ґоцький. Л. Стсцяківиа й К. Салу-
ківна виголосили індивідуальні де-
клямаціі „Моя мамочко", „Гей, по-
гляньте". „Моя ненька — Україна" 

та „Мати Українка", а з П-го від-
ділу чи групи деклямували Тарча-
иинівна („Молитва скитальців до 
Матері БожоЃ'), Юрцьо Бобќів („У 
мамин день"), Ю. Жук („Рідний 
край зове"), Т. Федорович („Моя 
мати ), Б. Вілинський („Мої ба-
жання"), р . глейниш („Моя мати 
краща всіх") та. мабуть наяудатні-
ше, зі справжній декляматорським 
хистом Лялюся-Марта Олінкевичів-
на („І серце так говорить"). 

Дуже гарно виведеними та над-
звичайно `милими длн ока батьків 1 
гостей були танки: „гуцулка" у ви-
конанні учениці Зірочки Кавкн, „го-
нивітер" I „козачок" у виконанні 
учениць П-ої групи Одарќи Голуб-
цівни, Рабкевичівни й Руминської 
та „гопак" у виконанні учениць П-
гоі групи, як угорі, й до того уч-
нів П-ої групи (курсу украіно-
знавства) Володимира Маґоцького, 
Зеновія Голубця та Богдана Купча-
ка. 

На дві гарні точки з музики 
склалися фортепіянові соля: учня 
Романа Савчака (..Далекий дзвін" 
І „Сади в просторах") та учениці 
Арети Олеикнвнчівни (композиція 
Шопеаа), обидві із П-го відділу. 

Дуже вдалу і вичерпну доповідь 
із добрим виголошенням відчята-
ла пластунка-ювачка п-на Палків-
на. Ділову промову на тему орга-
нізаціі українсько! доповняючої 
школи в Клівленді сказав її кер-
манич проф. Михайло Ждан. 

Врешті при звуках оркестри під 
проводом п. Мир. Шияна всі учні 
й учениці доповняючої школи й 
курсу українознавства відспівали 
грімке „Многая літа" своїм мате-
рям І з китицями квіток у руках 
кинулися з вдячністю та любов'ю 
в їхні обійми. Ця надзвичайно на-
стросва точка виповнила програму 
дня матері. Батьки зі слізьми в о-
чах безмовно раділи та були вдячні 
паням-учителькам і професорам за 
їхню велику силу труду, вложевого 
безкористовяо серед неймовірно 
важких обставин, за їхню терпля-
чість і просто посвяту „для спра-
вн", для добра дітвори, з якими 
вміли витримати, зі затятістю та 
зреченням, майже з надлюдською 
непохитністю й витривалістю — до 
самого кінця. 

Наостанку ще від Управи Круж-
ка „Приятелів Пласту", маґістср 
фармації, п. І. Городнський склав 
сердечну подяку присутньому о. де-
кану Дм. Ґреськові за активну при-
хнльність до українсько! доповияю-
чо! школи, о. д-ру М. Любачівсько-
му й о. Ст. Чопкові та численно зіб-
раннм батькам-матерям і гостям за 
участь, а зокрема і спеціяльно вчи-
тельці п-ні Михайлині Ставничіб за 

добрий 1 щасливий почин в утво-
ренні школи, якої була душею, й за 
надзвичайно вміле переведення ці-
лого прекрасного Дня Матері, від 
зложення програми аж до вибору й 
особистого вивчення всіх декляма-
торок і декляматорів включно. 

Після такого ‚симпатичного свят-
куваннл відбулася забава при грі 
оркестри проф. Шияна. Знов дохід 
з килимів пішов на користь — 
Кружка „Приятелів Пласту", який 
поставив собі метою призбирати 
гроші на купівлю вакацівно! оселі 
для всієї української шкільної ді-
твори в Клівленді, а зокрема для 
молодих членів і членок звамени-
тоі, нічим незамінної, незаступвої 
організації українського пласту — 
скавтінґу, яка Ідейно зв'язує в од-
ну духову родивў на ціле прнй-
дешнс життя. 

П Р А Ц Я 

П О Т Р І Б Н О 
ПОРТЕРІВ - ПРИБИРАЛЬНИКІВ 
Нічна праця# стадо, добра платня! 
Голосжтнсь денно між S а 5 попол. 
15-25 Whitehall Street, New York City 

(близько South Ferry, кіми. 210) 

ДОМАШНЯ ПРАЦЯ, спання на мі-
сці, добра нагода для української 
ДІВЧИНИ або ЖІНКИ. Платня 140 
дол. місячно. 

Тел. South Orange 3-3070. 
144 Wyoming A v c , Maplewood, N. J. 

^ П Е Р Е В І З в 
пасажнрЬц пакунків І речем 
у міси, поза 

місто 1 ќа 
дальшу 
' (AUK 

ПО НИЗЬКІЙ TTJHT. 
Годосатнсь:в-10 раатгу і 6-Ю МИ 

Телсфоя: СУ. 9-7879 
М. SHULGIN TRANSPORTAtTON 
2066 Anthony Ave^ N . ^ . 57, N. Y. 

МУЖЧИНИ, якщо Ви вмісте обхо-
дитися з прнрядамн до машин і 
столярства зголосіться негайно до: 

GIBRALTAR MFG. CO., 
403 Coramunipaw Avenue, 

Jersey Clfy, N. J. 

ДУЖЕ В А Ж Н А KHH-
ЖОЧКА З Д О Р О В Л Я , 
ДЛЯ ХОРіК, 'ЯКІ хо -
Р УЮТЬ ДОВП0 т о к и . 

На ревматизм, к а т а р, 
олцер у жолудку," біль шд 
грудьми, перестуда,. ка-
шель, біль нирок,.біль го-
лови, недуга нервова, ка-
міня в жолудку,. каміни 
жовчове, біль міхура, не-
дуга шкірна і інші не-
дуги. Хорі знайдуть по-
лекшу. , ' 

Пишіть по 'безплатну 
книжечку з д о,р о в л я. 
Адресуйте: 

BRADLEY HERB 
Box 224, Cooper. Station 

New York 3^ N. Y. 
ч ш ' і ш ^fy 

ПРОДАЖ КУПНО ^ 

НА ПРОДАЖ Холодільня (Фрі-
джідер) й машина до прання в доб-
рому стані. Голоситись або телсфо-
нуватн по 5-ій год. ввеч. 

MARY KACHALA 
53 Greene Street, Jersey City, N. J. 

Tel.: BErgen 4-7951 

Р О З Ш У К И 
Пошукую СЕНЬКА ООПУЛЯК з 

с. Раків, пов. Долина, який пере-
бував в Н ю Иорку. Маю для него 
важний лист. Хто про него знас або 
він сам писати до: 

ANDREW UHRINIAK 
105 АПеп Plan, Donora, Penna. 

^ 

Т Е П Е Р `НОРА 
ЗАПИСАТИСЯ НА KFPOM 

САМОХОДОВИХ МЕХАНІКІВ 
І КУРСН.ІЗДН. 

OR. 7-8951 
ЕУРСЯ ШПШЯШШШ 

КЎРОН ІЗДН АВТАММ 
Оостаровмося для Васі про еґзамін 
Яайсенсу. ттцттгі учяі дістають 
фшдомя. Помагавхо Ь одержан-
шо праці. Інструкци' в українській 
І англійській мовах К У Р С И 
ДВЏШ, ВВ`ПРНГ-ЃНЕДІЛЬНІ 
Інструкторя фатіпгсіЃЗад, в 1916. 

L. TYCHNIEW1C2, 
Metropolitai Auto School 
466 — 2nd Ave, близько 10th I t 

NEW YORfc'CTTY 

—"`Л Перевози місцеві Далекобіжні ' 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В. Е. БОГАЧЕВСЬКНП 

УВАГА! ^^^=` УВАГА! 
Пошукуємо в ближчих і дальших околицях Филадел-

фії різнородних ФАРМ для продажу, як курячі, овочеві, 
молочні й звичайні. 

Маємо покупців і можемо фарми скоро продати. Зго-
лошуватися негайно до: 

ROHACH REALTY CO., Inc., 
932 N. Franklin Street, Philadelphia 23, Pa. Tel. MA 7-1392 

П О Т Р І Б Н О 

10.000 дол. 
для поширення доброго 

ВИСОКО - ПРИБУТКОВОГО 
українського бнанееу. 

Пнсьм. зголошення, приймас 
VEB. TRUCKING-MOVING 

335 Е. 6 St. New York З, N. Y. 

УВАГА! — ГРОМАДЯНИ! 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE 

NEW YORK, N. Y. 
мас на складі власного 

виробу 

ФІЛЬЦОВІ 
КАПЕЛЮХИ 

n t найновіших фасонах. 
у нас куплені капелюхи 

пряинмасмо до перерібки. 
Дальше пригадуємо, що 

масмо відділ 
МУЖБСЬКОІГАЛЯНТДРП 

а саме: 
першої якосте соро`пск, спортові сорочки, піжами, знаної марка: 

"Jayson" 1 "Fruit of the Loom". 
ПРОСИМО ЗАЙТИ І ПЕРЕКОНАТИСЬ ПРО ВИСОКУ ЯКІСТЬ 

МАТЕРІЯЛЬНУ ТА НИЗЬКУ ФАБРИЧНУ ЦІНУ! 
Говоримо по украінськи. 

Слухайте ваші оголошеная по радіо-програмі п. Мельняка кожної 
неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). ОТВО-
РЕНО ЩОДЕННО ДО 8:30 веч., в П'ЯТНИЦІ 1 СУБОТИ до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK CITY 

між 2-ою а 3-ою Евеню. 

В. Володимир Пархуць 
український погребних 

Відповідний ГІДНИЙ похорон по 
уміркованій ціні. 

Модерна Кашпщя БЕЗПЛАТНО 
Кличте в день 1 в почі: 

WOODROW W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed New York A Connecticut 
439 E. 5th St, New York City 

Tel. ORegon 3-2057 
S. PARCHUC — Notary 

IB1I К О В У Ь І У 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY alRCONDITlONED 

ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ 
В СТЕРГП 

N E W J E R S E Y 
ЦІНИ ПРИСТУПНІ ДЛЯ ВСІХ 
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

У випадку смутку в родині 
кличте як в день так 1 в во4 і 

129 GRAND STREET 
cor. Warren Street 

JERSEY CITY, 3, N. J, 
TaL BErzea 44131 

ІВАН БУНЬНО 
ЩЯЖЖУ в о г р е о а ж в . м С К П 
Чні так визькія ш". f l l U 
ОБСЛУГА ЧЕСНА" I 'JtAFBPMW 

J O H N B U N K O 
oK^iuted Undertaker Іс Р і и Ь ^ ^ ^ 
S7 F_ Mb S T , Nf;W YORK СГП 
OiKmfied luncrals м K)w as SIM 

Telephone ORamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОТРЕННИІ 

Заяжмаетьсм Оохороаамя 
в BRONX, BROOKLYN, NBJi 

ITORK І ОКОЛИЦЯХ 
'Сч)нтрольована тезшература, 

Нодерна каолкцж да 
ужитку Даром. 

PETER JAREMA 

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

TeL: ORcnard 4-25вЯ 


