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ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ ПР01Ш-
слйвих ПЩІРИЄМСП 

Вашингтон, 13 листопада. — 
Представники підприємств, ро-
бітннцтва й цивільних пляну-
вачів дістали від урядової вла-
ди осторогу, що перший удар 
усякої війни проти Злучених 
Держав буде звернений проти 
зорганізованої продукції. Со-
вєтська Росія спроможна сьо-
годні виконати такий удар на 
будь-яку частину нашої краї-
нн, сказав один урядовець. 
Нагода для такої остороги тра-
пилася на конференції 144 
представників 53 міст, які вн-
вчають розкннення промнсло-
вих підприємств згідно з пля-
ном, проголошеним в заклику 
президента Трумана#з 10 сер-
пня. Конференцію скликала 
Красва Рада Ресурсів Безпеки, 

ручення випрацюва' і плян 
розкиненвя. В засаді іляЯ пе-
редбачає розкидання нових і 
додаткових промислів г грани-
цях околиць збуту св іх внро-
бів. Це має створити д ібні цілі 
для ворожого напад} замість 
втримувати одну велі ќу ціль. 
З уваги на протести гід про-
мисловців, промовці і . конфе-
ренції з притиском п гаосили, 
що програма розпо юшення 
підприємств не CTOCJ ггься по 
існуючих уже побудо! і не ви-
магає їхнього переќ: сення з 
однієї околиці країні; в іншу. 
Директор мобілізації, Іарла Е. 
Вилсон, згодився к. такий 
плян, заявляючи, що він при-
чиниться до піднесе; ня про-
дукції. ЗО промислових округ 
почали переносити свс ї фабрн-

яка дістала від пре - ки на інші місця. 

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ПЛАТНІ 
НА ПІДЗЕМЦІ ДО 15 ц. 

їзди підземкою з п'ята на де-
сять центів. Появилися пого-
лоскн про можливість підне-
сення ціни їзди з 10 до 15 ц. Се-
ред приватних підприємців, що 
мають у своїх руках автобуси, 
вже почався рух за підвишку 
ціни їзди з 10 до 15 ѓц,, а це 
дало привід до такого змаган-
ня підвишки на підземках. 

Ню Иорк. — Підземні елек-
трнчні залізниці, якими керує 
Рада Транспортації, потерпіли 
втрати на $5,613,541 за пертих 
три місяці``` скарбового року 
1951-52, який почався з 1 лнп-
ня, а фінансові знавці передба-
чують загальний дефіцит в по-
точному році в сумі $20,000,000. 
Міські комутќаційні урядовці 
стурбовані цим явищем, бо 
щойно недавно піднесено ціну 

ГЕН. МЕК АРТУР КРИТИКУЄ АМЕРИКАНСЬКУ 
ДИПЛОМАТІЮ 

Сіятл, у стейті Вашингтон.— j взаємне постачання матеріялів 
У промові з нагоди сторіччя і у другій війні) навіть поза вій-
ЧЯУПЯТІОННЯ' v i r r n ВИГОЛОСИВ ІСЬКОВІ ПОТребн. ДаЛЬШЄ ЧЄрЄЗ 

аотураішя соіввчтекѓШМ-ліііеько-закладення міста 
-ІірОЖОву rerf. ДОГЛЄС МеКЛр-' 
тур і заявив, що політичний 
стан Злучених Держав „за-
знав великого пониження в 
наслідок цілої низки диплома-
тичних промахів за морем і в 
наслідок розтрат в середині 
країни". Він ̀ твердив, що наш 
Політичний провід спричинив-. 
ся до розбудови совєтської вій-
ськової сили через завеликі 
матеріальні `позички на під-
ставі ‚Денд-Лізу" (закон про 

вям заеередженням .̀ залишен-
ням наших союзників на лас-
ку Совєтів у такий час, коли 
Америка сама почала нероз-
важно й спішно роззброювати-
ся. — Робітничі провідники 
протестували протѓи завелн-
ких парад для ген. МекАрту-
ра, які, на їх думку, мають 
політичну закраску, одначе 
на привіт генералові вийшло 
300,000 осіб. 

ЗАБАГАТО ГЕНЕРАЛІВ І АДМІРАЛІВ 
У ВАШИНГТОНІ 

ків, а тепер тільки 3,500,000. У 
звіті сказано, що при закінчен-
ні перегляду ЗО вересня було 
в столиці 361 генералів і адмі-
раЛів і 91,081 цивільних пра-
цівннків в бюрах департаменту 
оборони, а ЗО квітня 1945 р. бу-
ло 597 генералів і адміралів та 
98,071 цивільних урядовців — 
тоді американська бойова сила 
була наймогутніша в історії 
світу. 

Вашингтон. — Сенатська 
підкомісія ̀ збройної підготовчої 
служби тютестує проти над-
то великої кількосте „вищих 
військових Достойників" і ци-
вільних урядовців у столиці і 
закликала секретаря оборони 
Роберта А. Ловета зарадити 
цьому. Підкомісія списала 
свої зауваження в звіті на двох 
картках саВеру, заявляючи, 
що зосередження генералів і 
цивільних урядовців департа-
менту оборони в столиці таке 
_ . _ , І П - w V - n n ѓгіѓг чаг няйяи- # Згоріла литовська католицька 
велике, як було під час навви ^ g" Казюарл у південній 
ЩОГО стану армії за Другої СВІ- ( члегтА ^ста фнладелфія. Черниці. 
ТОВОЇ ВІЙНИ, ТОДІ збройні СИЛИ і приміщені в сусіднім манастирі. 
Нараховували 12,000,000 ВОЯ-1 врятувалися вчасно .від небезпеки. 

КОМУНІСТИ ЗДИРАЮТЬ ВИКУП ВІД 
КИТАЙЦІВ В АМЕРИЦІ 

Ню Иорк.'-— Китайські оселі в Злучених Державах, що на-
раховують` коло 80,000 жителів, виставлені на систематичне 
здирство від комуністів, щоб придбати фонди для китайського 
комуністичного режиму. З уваги ча те, що американські ки-

"" гайці мають рідню в старому 
В А М Е Р И Ц І 

Џ Нюяорськкя підпільний „бнз-
месмеи", Г^й Трос, що підкуплював 
поліцію для втримування в тасм-
ниці льокалів для приймання ста-
вок на заклади, мав спільників, які 
доплачували -до його хабарів. Це 
виявилося 'під час теперішнього 
процесу проти 28 поліційних іпспек-
торів та урядників. 

џ Трп загальпі сполохи пожсж-
ної сторожі, були в місті Рочестер, 
Н. И. упродовж одного тижня. НаЯ-
гірша пожежа' вибухла в світовім 
фотографічнім підприємстві Кодаќ, 

, що тривала - 14 годин. Жертвою 
вогню впали припаси фотографіч-
ного паперу ціеі фірми. 

ф КаяадІйсмсІ жертви Корейської 
ВІЙНИ досягяи цифри 463. МІЖ ними 
є 91 убитих, 335 ранених, 35 покаА 
лічених і 2 зяяќли без вісти. 

џ Перша бригада піхоти з Каиа-
ди до Німеччини виїхала у вівто-
рок. Канадійський табір пркмігде-
лнй в британськім секторі. 

ф Родшогі пам'ятки Розевелтів 
виставлено на продаж у галеріі 
Раммера прѝ ' 67 вул. в Ню Иорку. 
Хх оцінюють на $100.000- У с 1 х пред-
метів виставлено 1,503, а ва про-
даж іде 1,150. 

краю, комушстй накладають 
просто викуп на тутешніх ки-
тайців, обіцюючи їм пощадити 
їхні родини за морем. Голова 
Китайського Добродійного То-
вариства в Америці Чанґ Чунґ 
Гай остеріг перед дальшим 
здирством комуністів, кажучи, 
що такі гроші йдуть неначе в 
канал. За останні чотири мі-
сяці 60 відсотків американ-
ських китайців в Ню Йорќу, в 
Бостоні, Вашингтоні, ПІікаґо, 
Сан Франсіско дістали листи 
від родин, у яких містяться 
благання прислати їм по $500 
або $̂ .ООО на рятунок від емер 
ти після втрати всього Маєтку, 
який вони мали раніше. Листи 
з Гонґ-Конґу кажуть, що ці 
люди опинилися в тюрмі І 6-
диний рятунок для них це гро-
шевий викуп. Коло 15,000 ки-
тайців з Америки вже вислали 
туде свої гроші. 

ПОЧУВАННЯ ОДНОГО МІЛЬЙОНА ОСІБ висловлює в молитві 
цей мільйоновий сингалець, переселений Міжнародваю Оргаиіза-
цісю для Втікачів, Олександѓр Ранезай. Приїхавши вчора до Ню 
Иорку, Ранезай із свосю жінкою та двома дочками відвідав на-
самоеред катедру св. Петрика, де ft молився перед вівтарем, як 
це видно на фотографії. 

МІЛЬЙОНОВІ^ СКИТАЛЕЦЬ В ЗЛУЧЕНИХ 
ДЕРЖАВАХ 

Ню Иорк. — Військовим і Вашингтону. Родину обвезли 

ЧОТИРИ СОВЄТСЬКІ ПОРАЗКИ НА 
АСАМБЛЕЇ О.Н. В ПАРИЖІ 

ЗНЯТО З ПОРЯДКУ НАРАД СПРАВУ ЧЛЕНСТВА ЧЕРВОНОГО КИТАЮ В ОН. АЧЕСОН 
НАЗИВАЄ КОМУНІЗМ ГІРШИМ ВІД ВАРВАРСТВА 

Париж, 14. листопада. — Совєтський Союз відніс вчора на нарадах Генеральної Асамблеї 
Об'єднаних Націй чотири поразки, як Асамблея прийняла три пропозиції, проти яких була со-
встська делегація, та відкинула одну, яку Совсти підтримували. Асамблея великою біль-
шіетю голосів ухвалила поставити на порядок нарад: 1. Югославське зажалення проти Сов-

" Хетського Союзу та його чоти-
ЧЕРВОНІ В КОРЕЇ ХОЧУТЬ ПЕРЕ-

МИР'Я ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ 
ДОГОВОРУ 

Головні труднощі в І відкидають ці комуністичні до-Токіс-. 
мирових переговорах в Кореї j магання, погоджуючись на 
полягають в тому, що кому-j встановлення демаркаційної лі-
ністн хотіли б встановити де- j нії фронту в тому дні, як буде 
маркаційну лінію та фактич-1 підписаний договір про пере-
но припинити війну ще заки' мир'я. Ці суперечності сталов-
будуть узгіднені інші важливі лять тепер „мертву точку", на 

транспортовим кораблем Дже-
нерал Мюїр приїхав старанням 
Католицького Восного Комі-
тету Алекрандер Ранезай—че-
хословацький громадянин—як 
мільйоновий іміґрант з евро-
пейської скитальщиии. З ним 
приїхала його жінка Марія й 
дві доньки Лідія й Еріка. Хх 
привітала капеля армії і бата-
то людей, серед яких були і 
представники Ді Пі Комісії з 

по Ню Иорку, даючи їй наго 
ду вступити до катедри св. 
Петрика і виїхали на найви-
щий будинок „Еипайр Стейт 
Билдинґ" для оглянення око-
лиці міста. Ранезай був заві-
дателем гостинниЦі в Левоча і 
втік від советськвх військ до 
Зальцбургу, в Австрії. Тепер 
він їде до Мідленд, у стейті 
Тексас, де нафтовий інженер 
Вилйем И. Пенн обіцяв дати 
йому роботу. 

„—А 
ІАЖЛИВЇ АМЕРИКАНСЬКІ НАРАДИ 

В СПРАВАХ ЕВРОПЕИСЬКОЇ 
ОБОРОНИ 

Париж. — Ген. Двайт Анзен-
гавер, головний,ќомандант а-
ліянтських збройних сил в Ев-
ропі, відбув вчора важливі на-
ради з державним секретарем 

ди не зв'язані з будь-яким по-
гіршенням загального поло-
ження в Европі, бо секретар о-
борони Ловетт вже давно пля-
нував поїздку до Европи, а 

Діном Ачесоном, секретарем о- державний секретар Ачесон і 
борони Робертом Ловетом таіАверел Гарриман є там при-
директором т. з а Агенції Вза-Іпадково з приводу сесії Гене 
ємної Безпеки, А перелом Гар-
риманом. Темою і предметом 
нарад були справи американсь-
коі участи в приспішеній роз-
будові європейської оборонної 
системи. З авторитетних дже-
рел заявлясться, що ці нара-

ральної Асамблеї ОН. Окремо 
повідомлено, що з Вашингтону 
відлетів на таємні наради з ген. 
Айзенгавером голова об'єдна-
ннх шефів штабів американсь-
ких збройних сил, ген. Омар 
Боедлі. 

пе})едумови перемир'я, зокре-
ма справа полонених та ґаран-
тій, що мир буде вдержаннй. 
Аліяити ввалсають, що таким 
своїм становищем червоні хоті-
ли б тільки виграти на ‚часі. 
Раз добившись фактичного пе-
ремнря та встановлення від-
повідної демаркаційної лінії, 
вони могли б тоді продовжува-
ти в безконечність теперішні 
переговори в міжчасі безкарно 
розбудовувати свої сили на 
фронті, приготовляючись до 
нової агресії. Аліянти рішучо і годні. 

якій зупинились дальші нара-
ди. На вчорашніх, вже 21-ших 
з черги нарадах військових 
підкомітетів, комуністи прак-
тично відступили від свого до-
теперішнього компромісу щодо 
евентуального продовжування 
воєнних дій на фронті під час 
переговорів та домагаються не-
гаиного припинення в і й н и , 
ставляючи це за передумову 
дальших переговорів. Аліяити 
відкидають це домагання. На-
радн продовжуватимуться сьо-

ЧЕРВОНІ НАСТУПАЮТЬ НА СХІДНО-
КОРЕЙСЬНОМУ ФРОНТІ 

Токіо. Майже повний кілька' 
денний застій на фронті в Ко-
реї перервали вчора большеви-
ки, починаючи наступ на схід` 
ній ділянці фронту в районі 
Косонґ. Не зважаючи на деяку 
несподіваність наступу та на 
-координовану атаку - в^ятьох 
ворожих батальйонів, аліянт-
ські війська вдержали свої по-
зиції та цілком припинили во-
рожий наступ, завдаючи 8 до-
датку ворогові великих втрат. 

В одній тільки атаці ворог 
втратив понад 600 вояків вбн-
тими і пораненими, крім 400 
інших, що попали в аліянтсь-
кнй полон. На інших ділянках 
фронту приходило тільки до 
припадкових перестрілок між 
патрульними відділами. Після 
майже довшаЎ шитті і п і-юстн 
попереднього дня, аліянтська 
авіяція вчора вже знову внко-
нала понад 650 місій на кому-
нікаційні шляхи та інші воєн-
ні об'єкти у ворожому запіллі. 

ІНДІЯ МАЄ НОВОГО ГАНДІ 
Ню Дельгі, Індія. — Вчора щоб допомогли йому здійсню` 

вати його місію серед народу. 

ліпших розвід чах служб в 
Східній Европі. Ген. Дапцевич 
потвердив пресові повідомлен-
ня про можливість підпису ю-
гославсько-амернкансьКого до-
говору взаємної допомоги в — 
„найближчому часі". 

ЮГОСЛАВІЯ ГОТОВА ДО ОБОРОНИ, 
АЛЕ ХОЧЕ АТ0М0В0Ї БОМБИ 

Беоґрад. — Заступник шефа 
штабу югославських збройних 
сил, ген. Пеко Дапцевіч, зая-
вив вчора в інтерв'ю з 14 аме-
риканськими кореспондентами, 
які об'їжджають Европу, що 
Югославія готова до оборони 
перед кожною агресією, але ба-
жала б, щоб Злучені Держа-
ви в свою оборонну допомогу 
для Югославії включили теж 
атомову бомбу. Ген. Дапцевіч, 
що вчився військового ремесла 
в Москві в роках 1926-29, про-
понував, щоб Америка допомо-
гла Югославії побудувати бі-
льше аеродромів, які на випа-
док війни могли б бути вико-
ристані як бази для стратегіч-
ного бомбардування Совєтсь-
кого Союзу. Він теж висловив 
припущення, що Совсти мають 
тепер вже коло 100 атомових 
бомб. Американці вважають, 
що Югославія мас одну з най-

прибув до індійської столиці, 
на запрошення премієра Неру, 
ѓіндуський проповідник, якого 
вважається новим г̀̀ ай ді, що 
може відіграти рішаАьну ролю 
в дальшій історії цеї країни. — 
Новий „Ґанді — це ученик 
того вбитого духового провід-
ника індійців, Ачарія Віноба 
Бгаве. Він довший час був ра-
зом з Ґанді і тепер наслідує йо-
го під кожним оглядом, включ-
но з одягом та суворим аске-
тичним життям. Бгаве досі пе-
ребував тільки в менших місце-
востях і мав величезні успіхи 
в своїй боротьбі проти комуніз-
му. В цій ідейній боротьбі він 
проповідями заставив багатьох 
великих землевласників зрек-
тись великих земельних прос-
торів в користь бідноти. Тепер 
Бгаве підготовляє своїх учнів, 

НАЦІОНАЛЬНОСТЕВІ 
УКРАЇНСЬКІЙ МАЖФ 
Ню Иорк. — У великій анти-

совєтській українській маніфе-
стації в Ню Иорку минулої не-
ділі взяли участь — як уже 
було повідомлено — численні 
представники груп інших на-
цюнальностен, п о н є волених 
Москвою. Між цими представ-
ннкамн були: Захід Хан Хойс-
кий від азербаѓілжанців; д-р 
Иоган Вассар, заступник голо-
ви Світового Конг'ресу Естон-
ців; Ѓері В. Лімнорс та Карл 

одначе думають, що він зажа-
дас поважної військової й еко-
номічної допомога. Звіту комі-
сії не оголосять з уваги на без-
пеку. 

ВІЙСЬКОВА МІСІЯ РЕКОМЕНДУЄ 
ЕСПАНСЬКІ БАЗИ 

Вашингтон, 13 листопада.— щене подав своѓї ціни за бази, 
Американська військова місія, 
яка провела десять тижнів в 
Еспанії, підготувала звіт з ре-
комендацісю для американсь-
кого уряду звернутися до уря-
ду генераліссімуса Франсіска 
Франка з проханням відступи-
ти місця для американських 
повітряних баз в Еспанії. Уря-
довці департаменту стейту й 
оборони обмірковують звіт ко-
місії в надії, що їм удасться 
запропонувати Еспанії кон-
кретні пропозиції. Поінформо-
ваві люди кажуть, що Франко 

Місія до Латинської Америки. 
,,Спеціальна місія для вив-

чення" від комісії закордонних 
справ Пала'ти Репрезентантів 
виїде військовим літаком у чет-
вер на` двотижневу подорож у 
країни Латинської Америки 
для перевірки використання 
чужинної допомоги Злучених 
Держав для тамошніх країн. 

ПРЕДСТАВНИКИ НА 
ЕСТАЩЇ В НЮ ЙОРНУ 
Станкевіч, голова і заступник 
голови Американсько-Лотиш-
ської Ради в Ню Иорку; Сте-
пан Бредес, Пол Лабанаускас 
і Мері М. Кізіс від Лнтовсько-
Американської Ради; д-р Бала-
баноф, колишній міністер Бол-
гарії, та п. Шуманофф, редак-
тор болгарської газети, репре-
зентувалц Болгарську Націо-
нальну Раду; Мадярську На-
ціональну Раду репрезентував 
її голова монсіньнор Беля Вар-
ґа та екзекутивний директор 
Петер Горват; Об'єднані Хор-
ватські Організації м. Ню Йор-
ку репрезентував о. Грубішіќ; 
Юрій Яременко та ген. Олексій 
Скрилов репрезентували Вер-
ховиу Козацьку Раду; Союз 
Грузинів Америки {)епрезенту-
вали: Михайло Дадяний, Іван 
Менеашвілі та Іван Андроніка-
швілі; Білоруський Союз Аме-. 
рикн рснрезентувалн: й о̀го го-
лова Бончук, пп. Гарошко, 
Гринкевич, Юлейко і Арцюх; 
Федерацію Америка:шдв Цен-
трально- і Східно-Европейсь-
кого походження репрезенту-
вали: її голова Джозеф Яко-
віч та генеральний секретар 
Степан Скубиќ, 

рьох сателітів за їх намагаи-
ня повалити теперішній юго-
гославськнй уряд при допомозі 
пропаганди, г о с п о дарської 
бльокадн, саботажів, шпигун-
ства, шантажу і підбурювання 
до бунту. 44 голоси було в ко-
ристь цеї резолюції, проти 5 
совстськнх і чотирьох делега-
тів, які здержались від голосу-
вання; 2. Більшістю ЗО голосів 
проти 8 совстськнх рішено по-
ставнтн на порядок нарад на-
ціонально-китайське обвинува-
чення проти Совєтського Сою-
зу за його загрозу політичній і 
територіяльній інтеґральности 
Китаю та за загрозу для миру 
на Далекому Сході; 3. Більші-
стю 47 голосів проти 6 совстсь-
ких рішено обговорити захід-
ну пропозицію щодо встанов-
лення окремої міжнародної ко-
місії, яка провірнла б можлпво-
сті вільного голосування в 
східній і західній частинах Ні-
меччини; 4. Більшістю 37 го-
лосів проти 11 Асамблея від-
кинула совстську пропозицію 
щодо розгляду справи членст-
ва в Об'єднаних Націях черво-
ного Китаю. Тим самим, ця 
справа вже взагалі тратить 
всяку актуальність На теперіш-
ній сесії Генеральної Асамблеї. 
Державний секретар Дін Аче-
сон, займаючи становище де 
цеї совєтської пропозиції, за-
явив, що він відчуває „бунт" 
вже на саму думку, що пред-
ставянк червоного'-Нитвю` 
би засідати в Генеральній А-
самблеї тоді, коли міжнародна 
поведінка червоного Китаю „є 
така низька, що вимагала б ве-
личезних поліпшень тільки на 
те, щоб могти піднестись до за-
гального рівня варварства." — 
Під час голосування в справі 
Німеччини по совєтському бо-
ці виступав теж предстваннк 
Ізраїля, принципово займаючи Одним з перших відвідувачів 

Бгаве в столиці був — прези-j становище проти кожної акції, 
дент країни, Раджендро Пра-іщо моглаб вийти на користь 
cap. - І Німеччині. 

ПАПА ПІДДЕРЖУЄ ЗАХІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЩОДО РОЗЗБРОЄННЯ 

Рим. — Папа Шй ХП, поста-перемогою „принципу миру", 
вив вчора недвозначно мораль- що в дальшому могло б при-
ну силу Католицької Церкви в звести до вирівняння інших 
користь західних пропозицій східно-західних суперечностей 
щодо загальної перевірки і об- та остаточного замирення в 
межень озброєння в світі, ви- світі. Свої думки висловив Па-
двигнених західними велико-па у відповідь на промову но-
державамн на сесії Генеральної вого еспанського амбасадора 
Асамблеї ОН в Парижі. Папа до Ватикану, але вони були ви-
вважас, що прийняття і здійс-разно скеровані до Генераль-
нення цеї пропозиції було бної Асамблеї ОН в Парижі. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛІТАК З ПОДОРОЖНІМИ 
ПРОПАВ НАД ФРАНЦІЄЮ 

Вісбаден, Німеччина. — Голов-1 яків, жінок і дітей. Від вчора 
на квартира американської а- рано з цим літаком втрачено 
віяції в Европі повідомила про всякий зв'язок. Наспіли непо-
загнбель амеонканського вія- ^ Р Д ^ 1 1 1 ^ е офщшльно по-загноель американського вій- В І Д 0 М л е н и Я і щ о в і н ШіВ ^^^ 
ськового літака С-82, що був тися в горах на захід від міста 
перемінений на лікарню та віз J Ліон, але негайна провірка те-
до міста Бордо в Південній рену не дала жадного резуль-
Франції ЗО американських во-'ТЯТУ. 

НОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ 
ІТАЛІЇ В О.Н. 

Париж. В найближчих днях тут заповідається нову захід-
ну акцію для включення Італії в Організацію Об'єднаних На-
цій, як повноправного члена. Італія вже давно внесла в цій 
справі подання, але проти нього вже чотири рази вжили Со-
всти своє право спротивў. Те-# 

пер справу членства Італії вид-
вигне сьогодні або завтра в 
своїй промові французький мі-
ністер закордонних справ Ро-
берт Шуман, а формальну про-
позицію в цій справі внесе 
представник Аргентини. Нові 
намагання включити Італію в 
ОН базуються на факті, що I-
талія мас з уповноваження ОН 
протекторат над Сомаліями і 
це тим самим робить її актив-
ним співучасником міжнарод-
ної акції ОН. Справа формаль-
ного членства була б тільки за-
вершенням того, що вже на 
ділі існує: — відданість Італії 
принципам та ідеям чартеру 
О. Н. 

В СВІТІ 
# Американський аибпгадор в 

Малриді, Отентон Гріффіс. виїхав 
до Парижа, щоб поінформувати дер-
жавного секретаря Діиа Ачесоиа про 
еспанськп-аиернкаиські стосунки. 

Џ Нрнтангькмй преміср Вінстон 
Чер'інл поінформував, що під час 
своїх відвідин в Злучених Держа-
вах в січні наступного року він від-
відас рівночасно і Канаду. 

Ш Генеральна Асамйлеж Об'сдна-
них Націй, на пропозицію свого про-
грамового комітету та генерального 
секретаря, рішила обмежити час те-
періШньоІ сесії в Парижі до 26-го 
січня наступного року. 

Џ Вода в ріці По в Північній Іта-
ліі виступила з берегів, заливаючи 
широку долину та роблячи багато 
шкоди. В повені згинуло понад 40 
осіб. 
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ТРЕБА БІЛЬШОЇ ПІДТРИМКИ 
Маємо тепер в Америці куди краліў нагоду ВИЯСНИТИ І обо-

роняти українську справу, ніж це було в минулому. Такі про-
мови, які тепер виголошують на наших політичних маніфеста-
ціях визначні американці, повинні додавати нам отухн і заохо-
чувати нас до більших зусиль, щоб полегшити трагічну долю 
наших рідних в Україні та добути визнання міжнародним сві-
том права українського народу на вільне й самостійне націо-
нально-державне життя, здійснене в 1918 році. Ми мусимо та-
кож розуміти, що на американських українців дивляться інші 
етнічні групи, які представляють собою народи, підбиті й гноб-
лені Росією, добре розуміючи ролю України, як провідника 
в боротьбі також і за визволення та кращу долю їхніх народів. 
Нюйоркська маніфестація була явним доказом цього. Це при-
родне явище, бож Україна займає під кожним оглядом пере-
дове становище в тому комплексі, що зветься СССР. Без віль-
ної й самостійної України годі навіть думати, щоб могли ви-
зволнтися з-під Росії інші народи і країни. Тому добре, що 
згадані етнічні групи починають це розумі'ѓй. Це нам багато до-
поможе в справі вияснення Америці цілої проблеми Сходу 
Еврогги. 

Отже маємо широке поле до праці. Маємо й відповідних 
людей, потрібних до такої політичної акції. Маємо можливості 
здобувати для української справи щораз більше прихильників 
серед різних кіл американського громадянства. Маємо ДОСТУ 
навіть до Конгресу. Тільки в тих рямцях, в яких ми тепер 
працюємо, ми того всього не виконаємо. Тому треба побільши-
ти апарат. Треба мати в Вашингтоні якийсь хоча б і невеликий 
свій центр. Це конечна потреба часу, який вимагає нашого 
апарату в самому центрі світових подій. 

Міжнародна політика демократичних потуг ще далеко 
не вияснена. Вправді найвищі представники демократій часто 
складають публічні заяви, повні шляхетних слів про новий, 
уже вільвЬй, моральний та етичний свгг. Але дійсність така, 
що вони одночасно сидять при одному столі з найгіршими зло-
чннцями, що репрезентують Кремль та наставлені ним кому-
ністичні режими. Раз-у-раз чуємо заяви речників демократії, 
що вони готові до нових розмов із Сталіном. Тому ми повинні 
бути завжди приготовані на різні болючі несподіванки. Що 
більше, ми повинні докладати і наших сил, щоб до тих неспо-
діванок не допускати. Вправді ті наші сили слабі, але наші 
принципи сильні й віра в їх здійснення глибока. Наша справа 
справедлива і це найважливіше, як довго людство не втратило 
віри в справедливість. До того також і Злученим Державам до-
водпться тепер дорого платити за наслідки двох останніх сві-
тових воєн, спричинені порушенням основних засад справед-
ливости. 

Всі ми свідомі своїх завдань. Проте мало між нами таких, 
що готові одночасно допомогти своїми пожертвами здінснюван-
ню тих завдань. Публічні.збірки на вічах і маніфестаціях тепер 
багато менші, як давніми часами. Ентузіязму багато, коли при-
плескуємо промовцям, як говорять про наші ідеали та їхню 
певну перемогу в недалекій будуччині, але десь той ентузіязм 
дівається, коли треба сягнути до кишені й скласти пожертву на 
працю, щоб наші мрії стали дійсністю. 

Ця дуже серйозна проблема повинна спонукати нас усіх 
ше над нею подумати, бо інакше дуже потерпить на тому не 
тільки політична акція, але також гуманітарна та культурна 
наша ділянка. 

ПРОМОВА ЇДЕНА В ОН 
Американські газети вже від 

самого початку, як тільки кон-
серватистп прийти в Англії до 
влади, прив'язували велику 
вагу до того, що скаже Ен-
тоні Ідей, брнтійськнй міні-
етер закордонних справ, у сво-
їм першім виступі на міжна-
родному полі, себто в Асамблеї 
Об'сднанннх Націй, яка тепер 
радить у Парижі. Правда, на-
разі, як говорять і пишуть про 
Англію, то думають тільки 
про брнтійського прим'сра, — 
Вннстона Черчила, виходячи 

Не зважаючи на калюмнії, 
якими представник СССР об-
кидував Злучені Держави 'та 
Велику Британію, Ідея прос-
тягнув руку до згоди, пропону-
ючн їм почати наново розгово-
рн зі Західними потугами в 
змаганню до світового зами-
реная. Він виправдував зброєн-
ня Великої Британії тільки 
тим, що силі ній Британії вда-
сться скорші зговоритись з 
Совстами. 

Ця його заява відповідала 
цілковито поголоскам, що Чер-

і е порядком дискусії... 

з заложення, що він справжній і чил готов впоратись до Моск-
„бос" і дає напрям усій полі- j ви на розмову зі Сталіном. Ми-
гиці. Але не є тайною, що саміімоходом кажучи, президент 
консерватисти рахуються з І Труман дав до пізнання, що він 
тим, що можливо вже за рік 
Ідей перебере провід партії та 

міг би розмовляти зі Сталіном 
тільки в Вашингтоні. -Тепер 

тане рішальиим чинником. З пробують з цього робити такі 
цього боку треба глядіти і на висновки, шо Черчил поїхав 
те, що він заявив в Асамблеї,би спершу в Москву на розмо-
ОН., промовляючи по обидли-
вих словах совстського пред-
ставника, А. Вишинського, які 
мали бути відповіддю на про-
мову секретаря стейту, Діна А-
чесона. 

Це був перший виступ їдена 
на міжнародній арені від 1945 
року, коли то консерватисти за-
зналн поразки при виборах, у 
яких пе{)емогла Партія Праці. 
Треба припускати, що цей пер-
шнй по так довгій проволоці 
виступ їдена добре продуманий 
і обрахований, між іншим, і 
на тс, що в ньому будуть дошу-
куватися напрямних закордон-
ної бритійської політики, ним 
очолюваної. 

вў зі Сталіном, а потім, десь 
у січні, відвідав би Вашннґ-
тон. 

Чи воно гак станеться, чи і-
накше, в самій Асамблеї ОН 
такої думки, що цей лагідний 
і компромісооий тон промови 
їдена спонукав А. Вишийсь 
кого щераз забрати слово в 
справі збросння і нових пере 
говорів. Заповідають, що тим 
разом Вшшшський говорнти-
ме вже лагідніше . . . 

Коли ж йдеться про саму суть 
справи, то Іден заявився влас-
тиво за тим пляном обмеження 
і контролі збросння, який пред-
ложнв Ачесон та який висмі-
яв Вншинськнй. 

Ч.2в7.л 

Б. Сивенко. 

Хибний і небезпечний шпях 
(До сьогоднішньої політики Ірану та Єгипту) 

Почнемо з того, що ми, укра-
їнці, також боремося нині про-
ти сильнішого, проти свого 
гнобителя — за право випрос-
татися на весь свій зріст. Звід-
си — ми мусимо мати санти-
мент до кожночасного слабшо-
го, що бореться проти сильні-
шого з позицій випростання 
свого хребта. Так воно, оче-
видно, і є... в принципі. А в 

І практиці ми сьогоднішніх зма-
! гань Ірану та Єгипту не повнн-
)ні підтримувати.. (Мовиться, 
очевидно, про моральну під-

'тримку чи непідтримку). На-
впаки, мусимо взяти сторону 
Англії. 

В чому справа? Невжеж ми 
такі фальшиві? Ні. Натомість 
фальшивою є в корені вся між-
народна політична ситуація 
в сьогоднішньому світі. І такою 
вона буде доти, доки існує Со-
встський Союз. Це він викопав 
страшне провалля між принци-
пами і практикою в суспільно-
політичному житті, у взаєми-
нах 'народів і держав усього 
світу. Можна без риску пере-
більшення сказати, що світ нн-
ні витручений з морально-по-
літичних основ, з нормальної 
вісі внутрідержавних і міждер-
жавних взаємин. Настало стра-
шне поміщання всіх звичних 
понять, термінів і гасел суспіль-
ного-політичного життя — сво-
го роду „вавилонське стовпо-
творення". Колись такі понят-
тя як демократія і тиранія, сво-
бода і диктатура, оборона і аґ-
ресія, нарешті, праця вільна і 

ну з Совстськнм Союзом. Цу-
кор, щоправда, потрібна річ, 
але можна було пошукати йо-
го і деінде, поза Совстськнм Co-
юзом. А втім, це таки свідчить 
про вузькі можливості Ірану, 
що практично зводяться до вже' 
раз нами сказаного: якщо Іран 
не хоче йти з Англією (що вті-
люс в данім випадку весь За-
хід), то мусить піти з Советсь-
ким Союзом — третього до ви-
бору нема. 

і Те саме стосується й Єгипту. 
Ентузіязм єгипетських робіт-
нпків і студентів, що демон-
струють перед будинком совет-
ського посольства з окликами: 
„Геть з Англією та Амери-
кою!", „Хай живе Сталін!" — 
мас свою політичну вимову: з 
хвилиною, коли Єгипет увіль-
ниться цілком від залежності! і 
впливу Англії та ЗДА, Йому 
Простелеться пряма доріжка до 
червоної Мекки — больше-
вицької Москви. 

Пора підсумувати сказане. 
Очевидно, найзручніше це зро-
бити за такими трьома точ-
ками: 

1. дійсна природа англо-іран-
ського і а н г л о-сгнпетського 
конфліктів; 

2. спінія в цій справі вільно 
ѓо світу; 

3. наша позиція, тобто наша 
оцінка поступовання сторін. 

Щодо першого. Дійсна при-
рода нинішнього конфлікту в 
Ірані та Єгипті така, що не да-
ється ўйняти в звичні рамки 
емансипаційних рухів колоні-
яльних, напівколоніальних та 
залежних народів. І зумовлене 
це „неуйняття" характером на-
шої доби, и напруженою бо- гану прислугу згаданим уря-
ротьбою двох світів. Ця бороть- дам); і, потрете, заохочують 
ба підпорядковує собі і дослів- СССР до дальших агресивних 
но деформує всі прояви сус- дій, Енявляючи незгоду і „полі 
пільного-політичного життя і 
міждержавних взаємин. У цьо-
му світлі іранський та єгипет-
ський конфлікти — це бороть-
ба між СССР і Заходом за вн-
падові бази для майбутньої сві-
тової війни. Наступальною сто-
роною виступають Совєти —і зло, 
майстри провокацій і каму-
фляжу; Захід лише обороня-
ється (як бачимо, не досить со-
лідно). Суть камуфляжу (мас-
кування) —І у використанні со-
встською стороною національ-
но-патріотичних рухів. (Зга-
даймо до речі, що в своїм 
„раю" Совєти такі рухи нещад-
но нищать!). Отже іранські та 
єгипетські патріоти н фанатн-
ки лише суб'єктивно почува-
й`гь себе, підметом, стороною .в 
конфлікті; об'єктивно ж беру-
чи справу, вони — знаряддя 
світової політики Совєтів. 

Щодо другого. Опінія віль-

Уважіо читаю в „Свободі" 
статті і і амітки з приводу про-
єктован( ѓо „Недільного Видан-
ня" що; гнинќа і часто думаю 
собі, щ( коли б Видавництво 
хотіло : адоволити всі вимоги 
й побав шня Шан. авторів, то 
мусіло (, хібаѓ, випустити не о-
дин, а т їй різні „додатки", або 
якусь мі лу енцикльопедіїо... — 
Це одне А друге — ми, укра-
їнці, , л )бимо все „переборщу-
вати", s 5о, як казав покійний 
Ќость Л вицький, — „брати за-
внсоку і ўту". Тому й саме та-
кий заѓ; льний тонус всіх отих 
вимо^ і орад, претензій, поба-
жань: Я урнал обов'язково му-
сів би б} ги ‚висококультурний', 
TBojiH „в ісокомистецькі", авто-
ри „висе №кваліфіковані" і т. д. 

Питав і я : а як журнал буде 
т і л ь к і культурний, твори 
тільки і истецькі, автори лише 
кваліфіі овані, то що ж тоді — 
не Еарт випускати тижне-
вика? 

На ЖІ ль на „переборпгуван-
ні" не і ичерпусться широка 
скаля ііашнх національних 
„прпкмег". А як частенько й 
залюбкї ми „товчемо воду в 
ступі". Не маючи на меті дис-
кваліфіі ўвати когось з шан. 
авторів, моїх попередників, я 
хотів бі, однак, відмітити 
факт, щ) учасники дискусії — 
хоч і впдвигають часто супе-
речні д}мќи та проекти, проте 

свою вимову, свій властивий 
зміст. Сьогодні — різні, інколи 
протилежні поняття, залежно 
від того ХТО, ДЕ і КОЛИ ви-
мовляє ці слова! 

Ось візьмімо, напр., такий 
^документ" як совстська кон-
ституція: в принципі — це чу-
десна річ, найідеальніша кон-
ституція в світі. Тимчасом 
практика (на основі ніби цієї ж 
таки конституції) — своєю по-
творністю перевищила практи-
ку Чінгізхана Д середньовічної 
інквізиції! Тільки такі, як ін-
дуський преміср Неру та „чер-
воний" єпископ Кентерберійсь-
кий можуть цього не бачити (а 
може й бачать, та хитрують, у-' ного світу — двоїста. Є люди 
даючи наївних). (мова, насамперед, про політи-

Ми наївними бути не хоче- ків і суспільних діячів), що не 
мо і не повинні. Ми, може, сво- виривають цих конфліктів і 
го часу навіть були наївними зв'язаних з ними проблем із, 
— і.як же дорого за це запла-JTaќ мовити, світового політич-
тили! Тому мн кажемо: мало, ного контексту і це дає їм змо-
чутн СЛОВА — треба бачити і ѓу зайняти правильну позицію. 
знати ДІЛА! А діла Совстсь-
кого Союзу такі, що ту „допо-
могу" і „підтримку", яку він 
так охоче подає сьогодні Іра-
нові та Єгиптові, вони вже лед-
ве чи спроможуться видихати. 
Мета бо цієї „допомоги" з боку 
СССР цілком ясна: він хоче 
вирвати Іран та Єгипет з-під 
господарського і політичного 
впливу аліянтів, щоб затятну-
ти іранський та єгипетський 
народи в царство комуністич-
них злиднів і неволі. 

Нам здається, що все це не 
досип, відоме іранськіѓм^ фана-
тичиим патріотам, що саме те-

праця рабська — мали кожне'пер поширюють торгівлю Іра-

А є знов деоди, що за деревами 
не бачать лісу. Тож вони по-
хваляють дії іранського та є-
гипстського урядів, осуджую-
чи, в згоді з цим, дії англійців. 
Такі голоси, безперечно, шко-
дять справі оборони західньо-
го світу перед агресією черво-
ного тоталіста. Бо, поперше, 
розхитують і без того не дуже 
міцну будову Північно-Атлан-
тійського пакту (тобто оборон-
ного альянтського союзу); по-
друге, окрилюють уряди Ірану 
та Єгипту, надихуючи їх вірою 
в правильність і доцільність 
гострого протизахідного курсу 
(чим, розуміється, роблять по-

вонн чомусь не виходять поза 
рямці схематичио^ч), практику-
вання справи в цілому. 

Скажім щиро ft одверто, що 
ми привикли розуміти, чи уяв-
ляти собі під назвою „Літера-
турно-Мистецького Додатку?" 
За малими вийнятками його 
схему можна представити так: 
на вступі— менше, чи більше 
патетично написана стаття 
присвячена роковинам смерти, 
або народження, котрогось, 
спокійною смертю ломершого, 
але частіше розстріляного пое-
та, письменника, культурного 
діяча. Далі йде принагідна по-
езійка (коли переклад, тоді, 
обов'язково, з Рільке!), потім 
менше, або більше. нецікавий 
підвал, дуже песимістична, або 
дуже оптимістична рецензійна 
на якусь книжку; або виставу 
образів, часом ще коротка хро-
ніка, бібліографіяі.все. Це, так 
сказати б, з ділянки літератури 
і мистецтва. Коли-ж до „додат-
ку" причеплене ще гасло „нау-
ка", тоді Ви напевно знайдете 
в ньому статтю на- тему укра-
їнознавства і літературознав-
ства, в рідких випадках тра-
пнться дещо з історії України, 
а в дуже вииняткових — зі ста-
тистики та економіки. Крапка. 
За таким шабльоном друкува-
лися та й досі ще друкуються 
майже всі наші .літературно-
мистецькі „додатки", а недале-
ко від них відскочили ще існу-
ючі і вже неіснуючі журнали. 
Зачуваємо, що в короткому ча-
сі на книжковому ринку появ-
вляться ще два `літературно-
наукові журнали^ але з рукою 
на св. Євангелію можна згори 
присягнути, що й, вони далеко 
не вийдуть поза .накреслену 
схему. 

Ото ж ставимо руба питан-
ня: чи є сенс мобілізувати пуб-
лічну опінію, витрачати масу 
гроша, праці та енергії тільки 
на те, щоб повторити в ще од-
ному екземплярЃ де, що в нас 
уже існувало, або Існує, або ще 
народиться? Ми, т. зв. нова 
еміграція, перемандрували по-
ловину Европи, тепер опини-
лися в Метрополії світу, отже 
мали і маємо далі 'нагоду бачи-
ти, як поставлений в світі кни-
гарсько-видавяичий „бизнес". 
'Наприклад в Америці розхо-
дяться в мільйов`ових видан-
нях десятки її сотки -Дуже, тут 
п о п у л я р н и х . , -‚‚магазинів". 
Правда, їхнє існування базу-
сться не па передплаті, чи 
кольпортажі, а на т. зв. „ко-
мерційних" оголрщеннях, але 
ж факт, що найкраще редаго-
вані, щонайцікавішіі. 

Отутдоходимо до основного: 
журнал, газета, чи там дода-
ток до газети повинні бути пе-
редсвсім — цікаві! скучний, 
сухий, „пісний" зміст, неоригі-
нальна застаріла .форма, — 
це ті смертельні" гріхи, що 

тичну крихкість аліянтського 
табору. 

Щодо третього, тобто нашої 
позиції. Ми вважаємо, що ан-
глійці зробили помилку, став-
ши в Ірані на шлях ўступок. 
Хоч нерівноправні договори — 

проте вони незрівняно 
менше, ніж зло поширення со-
встської афери і з тим, отже, 
дальше зміцнення совстського 
воєнного потенціоналу. Звідси 
— ми засуджуємо сьоѓодніш-
ній політичний курс Ірану та 
Єгипту, ведений лінією край-
ньої ворожости до Англії і вза-
галі Заходу. З нашого погляду, 
такий куш:, попри всю свою 
зовнішню атракційність і ніби 
— принциповість, завдає вели-
кої ишоди^вборонннм інтересам 
вільного світу саме в хвилині 
найбільшої небезпеки для ньо-
го з боку совстського агресора. 
Оскільки Іран та Єгипет самі 
покищо до вільного світу нале-
жать, то — за всіма правилами 
логіки — їх сьогоднішній курс 
шкодить також їх власним на-
ціональним інтересам. 

З цього приводу ми можемо 
лише додати, що не вони пер-
ші і не вони останні. Бенеш 
і Масарик мали репутацію ду-
же мудрих політиків. І коли їм 
хто казав, що їх просовстська І швидше, чи" пізніше заганяють 
політика заведе ч_еськийнарод І в могилу кожне видання, роз-

раховане на ширшу читацьку 
громаду. Я знаю, що нам да-
леко до того, щоб рівнятися з 
американцями, але я впевне-
ннй, що й при н`аших скром-

у люту неволю, а їм самим уко-
ротить життя, то вони напевно 
сміялися, вважаючи такого 
критика за дурня. Хто зна — 
чи не відчують ще колись на 
власній шкурі наслідків своєї них, матеріяльних ресурсах і 
сьогоднішньої політики Мос-
садех і Фаруќ, які сьогодні су-
б'сктивно почувають себе вели-
кимп патріотами, а об'єктивно 
— че більше як совстські під-
голосники, спомагачі найбіль-
ших у світі тиранів. 

К і н е ц ь 
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Роман Завадовнч 

В КРИВ0РІВНІ ТА В0Р0ХТІ 
(Жменьки споминів про Івана Франка) 

Я був би неточний, коли б 
не ствердив, що Іван Франко 
все таки деколи — і поза зби-
ранням грибів — виходив з до-
му. Одного дня під вечір (мояс-
ливо, за ІНІЦІАТИВОЮ Якіб'юіса) 
пішло невеличке товариство 
під скелю, що стояла над са-
мою дорогою до Жаб'я, неда-
леко від віллі М. Грушевсько-
го. В цьому ѓў}ўті був і Фран-
ко. Думаю, що йому запропо-
нували прогулятись на те, щоб 
зробити фотознімок. Він пого-
дився. Ми уставились під 
скельною стіною хто присів 
на каменюці, хто став на ка-
м'янім виступі. Франка попро-
сили в середину групи, Які 
б'юќ махнув плюшевою ша 
почкою від сочкн, а через кіль 
ќа днів світлина була готова 
Може вона с ще в кого або г: 
якім 'музею -— наша пропалі 
враз із рештою майна иідча 
І-шої світової війни. Невже 
„скелею Франка" назігаалі 
пізніше власне те місце, до мі' 
фотографувались ? 

Мої спомини не дають май-
же жадних конкретних мате-
ріялів до теми релігійних по-
глядів Франка. Але знаю від 
моїх батьків, що, підчас пере-
бування в Крнворівні, Франко 
неділями ходив до церкви, хоч 
від Якіб'юка туди була не 
близька дорога. Стара звичка 
розмовляти з ґаздами не залн-
шала його, може ще від часів 
батькової кузні, якої алегорнч-
ний огонь взяв поет ще дити-
ною на далеку мандрівку жит-
тя. 

1914 рік — останній рік, ко-
лн ч бачив Франка. Це було на 
перших тижнях війни. Того ро-
ку ми вдвох з батьком провели 
вакації в відпочпнковій оселі 
Буркут, що лежить недалеко 
джерел Черемоша, в найвищо-
му, вже незаселеному поясі 
Карпат. Кілька років тому пи-
ла тут прекрасну залізну воду 
Леся Українка і то спільно з 
Франком. Тепер відсіль по-
спішно виїжджали нечисленні 
літники, щоб поспіти додому 

перед тим, поки війна розго-
риться надобре. Одночасно 
проголошено розпорядок про 
перепустки на залізницях. Не 
маючи практичного досвіду, 
батько вирішив чекати, поки 
таку перепустку перешле нам 
мати зі Зборова, де було наше 
постійне місце перебування. 
Поштова посилка мала прийти 
на адресу Василя Якіб'юка в 
Крнворівні, яка стала нашою 
першою зупинкою в поворот-
ній дорозі додому. Коли ми по-
ступили до Якіб'юка, тут ми 
знов застали Франка. Не па-
м'ятаю, чи з ним були обидва 
сини, чи тільки один. Але, в 
Крнворівні вони перебували 
звичайно недовго, їх найбіль-
шою приємністю було мандру-
ватн по верхах. Але туристпка 
мусіла поступитись більш ак-
туальним зацікавленням, що їх 
висували воєнні події, в першу 
чергу організації Українських 
Січових Стрільців, про яких 
почала ширитись чутка по 
краю. З Іваном Франком пере-
бував постійно хлопчина при-
блнзяо 14-ти років. Це не був 
слуга, але його завданням бу-
ло до деякої міри обслуговува-
ти немічного Франка. Він носив 
обов'язковий в середніх шко-
лах Австрії уніформ учня т. зв. 
реальної гімназії. Чи він нази-
вався Зиґмунтовський, чи інак-
ше, я не в силі собі пригадати. 

А втім, не маючи під рукою бі-, ному хлопцеві, жалко було то-
ографічних м а т е р і я л ів про ѓо дідуся, що виглядав нуж-
Франка, що помогли б виясни-j денніше, ніж хтонебудь інший, 
ти в неодному випадку взасми- ( При тій нагоді бачив я нові 

ційної влади. Був дуже непри 
ємний момент, коли австрійсь-
кин польовий жандарм заявив, 
що такий документ не дає нам 

ни поета з різними людьми, не рукописи поета, що лежали на права їзди залізницею. Грошо-
маю відваги робити якихне,-1 столі. Письмо здавалось мені ві засоби кінчалися, а сидіти 
будь висновків. нечиткнм. І не диво, поет почав і тут теж було неможливо. В та-

Підчас однотижневого пере-j тоді писати лівою рукою (по- кій скрутній ситуації батько 
бування в Якіб'юка ми з бать- j передніми роками він не писав j постановив спробувати щастя 
ком були раз чи два рази в кім- j узагалі), вклавши перо між 
наті Франка, Це сталось за по- нерухомі пальці. Фоторепро-
чином самого поета, що залюб- дукції того письма були опуб-
кн запрошував до себе неве-{ліковані потім у красвій пре-і писав відповідного листа, а 
личќин гурток людей, щоб. сі, не тільки по першій світовій j тимчасом мн замешкали в не-
слухали, як він голосно чита- війні, але навіть в Німеччині в величкій гостинниці. Цілий 

і дістати бажану перепустку 
від найближчого староства в 
Надвірній. До Надвірнн він на-

тимс`. Франко читав віршова-
ний драматичний твір польсь-
кою мовою. Потім батько ска-
зав мені, що цей твір називав-
ся ‚‚Вєлька утрата". Яке було 
відношення Франка до того 
твору, справа сьогодні виясне-
на, а цікавих можемо скерува-

скитальських виданнях. 
З нетерплячкою очікували 

ми документу на подорож. 
Трохи не щодня ходили на по-
шту аж до Ясенова Горішного. 

тиждень ми блукали по Во-
рохті і придивлялись, як з Ма-
дярщинн безпереривною чер-
гою йшли військові транспор-
ти. На стації гримів невгаваю-

ти до друкованих біографічних більша воєнна заграва, і війсь-' 

Кожна година була дорога, бо чий крок — то вояки вітали о-
на австрійсько^російській гра- кликами „ельен" великий пор-
нпці розпалювалась щораз трет цісаря Франца Иосифа І., 

джерел про Франка. В моїй у- кові дії могли легко перерізати 
яві, мов на фотографічній пла- нам дорогу додому. Чекаючи 
сѓинці, по сьогоднішній день' на якісь папери, ходив на пош-
чітко вириссвується постарі- ту щодня також Антін Кру 
лин профіль поета, його голо 
ва, похилена над об'емнстою 
книгою і рам'я, що час-до-часу 
незначно здригалось. В кімна-
ті було тихо, всі слухали з у-
вагою. Поетів лагідний втомле-
ний голос ще й тепер, почерез 
десятки років, лунає в моїх 
ухах. До почуття пошани в ме-
не добавлялась ще крихітка 

шельницький, що з своєю ве-
ликою родиною ще не встиг 
був виїхати до місця постійно-
го перебування. 

Нарешті нетерпляче очіку-
вана „перепустка" прийшла, 
але її нікудишність виявилась 
щойно на залізничні стації в 
Ворохті, куди ми негайно ви-
їхалн. Це був документ від 

якогось жалю. Мені, десятиріч- шкільної, а не від адміністра-

що обходив тоді день своїх у-
родин. Через тиждень пощас-
тнло одержати позаочно лош-
тою перепустку, і ми приготу-
вал 'ісь до від'їзду вечірнім по-
тягом, яким єдино мали право 
їхаги цивільні особи. Того са-
мого дня коло полудня на ву-
лиці, що вела до залізннчої 
стації, з'явилась повозќа. В по-
возці сидів Іван Франко з хлоп-
цем-гімназистом і клунками. 
Він закінчив уже свої вакації і 
налагодився їхати До Львова. 
Ми підійшли до подорожніх і 
привіталась. Франко здивував-

за участю тих, навіть не „ви-
соко", та все ж таки кваліфі-
кованих, культурних сил, які 
маємо, ми можемо поставити 
на ноги чепурний, цікавий, 
ілюстрований журнал, власне 
— магазинового тѓипу! Хай в 
ньому буде менще політики, 
реторикн і патетики, а зате ба-
гато талановито й цікаво на-
писаних новелі,,- оповідань, 
фейлетонів, оригінальних ко-
ротких статтей, нарисів, репор-
тажів з усіх ділянок науки і 
культури, а, передовсім, з жит-
тя, з того життя'; що нас безпо-
середньо заторкає, яке нас хви-
люс, яке довкола нас бурлить, 
кипить, аж переливається!.. 

Світ такий цікавий, а так не-
цікаво він пофадний крізь 
призму наших ‚додатків" до 
літератури. Можна! мати надії, 
що недільне видання „Свобо-
ди" проламає,, врешті, перший 
лід... 

І. Кер. 

ся, що ми ще тут. Почувши про 
перепустку, він., скривився: в 
нього також не .'було ніякого 
документу на залівеицю. 

— І що ж тепер буде? — за-
питав неначе сам до себе зажу-
рений Франко. 

Батько мав готовий плян-
нехай „пан доктор4' '(так титу-
лували Франка)'‚бере кімнат-
ку, яку ми сьогодт залишає-
мо, і хай робить те саме, що 
робили ми. Турбуватись нема 
чого, але затримка' на кілька 
днів необхідна. ЗЏяЏа до ста-
роства буде негайно написана 
й вислана. . Л 

(Закінчення на вѓороні 4) 
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НАВЧАННЯ НА ДЕМОШИЧНИЙ ЛАД 
Українська ' наука, зосере-

джена в укрвінсько-амернкан-
ськнх наукових установах, а 
саме в Українській Вільній 
Академії Наук і в Науковому 
Товаристві ім. Шевченка, має 
на меті зберігати й розвивати 
культурні цінності, повинна з 
наукового боку опрацювати 
всебічну програму громадянсь-
кої праці української спільно-
ти в Америці-.- Наукові ўстано-
вн повинні подбати, щоб. усе 
громадянство'вважало себе зо-
бов'язаннм практично плекати 
українську культуру, бо без неї 
це громадянство втратить ра-
цію свого існування як окре-
мої української спільноти. Крім 
того так звані „чужомовні еле-
менти" в Америці переліцито-
вуються в змаганні залишити 
слід на, всьому американсько-
му житті, отже^п першу тергу 
передати Америці свої куль-
турні цінності. Таким шляхом 
мусить іти теж.українське гро-
мадянство і в цій справі воно 
не зустріне жадних перешкод 
з боку американської влади і 
населення. . ; 

Коли 25 квітня 1931 р. Ва-
силь Авраменко виставив в Ме-
трополитен Опері в Ню Иорку 
перший український народний 
балет, то в поважнім щоденнн-
ку, Ню Иорк ївяінґ Повст, Вн-
лйем Бекет написав статтю, в 
якій висловлює свос захоплен-
ня виступами балету і заявив, 
що для українців треба знести-
законні іміґраційні обмеження, 
щоб дати їм нагоду навчити 
американців^ як улаштовувати 
розваги. Наступного 1932 рОку, 
з нагоди 200гріччя з дня наро-
дження Джорджа Вашингтона 
Авраменко об'їхав з своїм ба-

СВОБОДА, ЧЕТВЕРу15-ѓо ЛИСТОПАДА 1951. -,:з-
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летом разом із Українським 
Хором Олександра Кошнця 
важливіші міста Америки, і Бе-
кет тоді написав, що українці 
прийшли рятувати ювіл‡й Ва-
шннгтон'а, бо показали ‡мери-
канцям, як треба шанували йо-
го пам'ять. 

Ці обидві імпрези мфкливі 
були тільки тому, що тодішні 
українці взяли масову участь 
у підготові й виконанні програ-
мп. Кілька років наперед ішло 
навчання в школах танку по 
всіх українських центрах.. Ко-
ли з цих шкіл вийшли кзаліфі-
ковані українські танцюристи, 
тоді можна було створити ма-
совий народний балет. ! 

У наші часи помітне станове 
роздвоєння між українським 
загалом. Є вже так би мовити 
4,каста" інтелігенції і „прос-
тий" .народ. Коли влаштову-
ються якісь народні імпрези, 
то на них буває, як правило, та 
частина, нової громади, що її 
називають „інтелігенцією" і я-
кась частина давньої громади, 
яка такої різниці немає. Які ви-
сновки з цього на майбутнє? . . 

Щоб уникнути небезпеки 
роздвоєння дотеперішнього су-
спільного моноліту української 
спільноти, треба подбати про 
усуспільнення української на-
уки. У минулому це досягало-
ся тям, що час від часу улаш-
товувано спільні віча і на них 
обговорювано найрізнородніші арави. Доповідачі з своїми со-

р б підготованими рефера-
ми виступалЕ в ролі учите-

лів народних мас і це врятува-
ло нам неосвідомлеиих людей 
від розтічі. 

Нова доба ставить нові вимо-

гн. З оцієї великої маси справ-
ді вчених людей і осіб з інте-
лектуальним підкладом треба 
створити учительський став в 
тому значенні, щоб вони „піш-
ли в народ" з закликом „учі-
теся!" і самі подбали про си-
стематичні популярно-наукові 
виклади в організованих для 
цього народних університетах. 
Це свого часу було випробова-
не в. Ню Иоркуг коли в 1922 р. 
зорганізовано Ў к р а ї н ський 
Людовкн Університет, який за` 
лишив по собі належні сліди. 
Кілька років відповідної інтен-
сивної популяризації українсь-
кої науки шляхом викладів по 
різних осередках мусить при-
вернути нам повну демокра-
тнчність і зближення вище ос-
віченої верстви з менше освіче-
ною громадою. 

Цю справу може взяти до 
спеціяльної уваги Український 
Вільний Університет, значна 
частина якого опинилася в 
ЗДА. Крім того ця установа 
може продовжувати позаочні 
курси навчання для таких лю-
ден, які опинилися на самоті 
десь далеко від зосередженого 
громадського життя. Коли б 
пощастило включити в про-
граму такого навчання також 
і Український Теарт, тоді мож-
на було б крім теоретичного 
навчання мати також і теат-
ральні вистави. Решту допов-
нять виставки культури і мис-
тецтва. З уваги на змагання до 
збереження кожної вартісної 
одиниці Не сміємо забувати 
про основне навчання засад 
гігієни і про плекання особнс-

того здоров'я, а про це теж по-
винтіі подбати майбутні вчите-
лі чн наукогі установи. 

Коли будуть зорганізовані 
популярні виклади, то не важ-
ко ќўде зробити ще один крок 
наперед, утворивши Вищі Ук-
раїнські Освітні Курси. Такі 
курси приваблюють американ-
ську молодь українського ро-
ду, вони виховують 'й' і таким 
способом готують майбутніх 
українських діячів. Ще до по-
чатку масового переселення 
українських сингальців з Ев-
ропи, Український Народний 
Союз зробив постанову на річ-
ному засіданні про організа-
цію таких курсів у Злучених 
Державах. Пересвленчнй рух 
припинив цю справу, а тепер 
прийшов час підняти її наново. 

З відновою інтересу до на-
уки мусить прийти снстема-
тичне плекання українського 
мистецтва. Народне українське 
мистецтво — це принада для 
тут народженого українського 
покоління. Об'єднаними мнс-
тецькнми силами зможемо 
влаштувати щороку Українсь-
кі Мистецькі Виставки Куль-
турні програми у великих пу-
блічних залях, таких як Мет-
рополнтен Опера або в Карнегі 
Голл. Коли за часів Кошиця й 
Авраменка такі виступи тіль-
ки раз повторилися, деякі кри-
тики писали, що українці у-
лаштовують овій національний 
річний „кермаш". Такий „кер-
маш" приносив українському 
імені більше корнети, ніж дріб-
ні конкурснціігаі українські 
групові виступи, взяті разом. 

і9 — 11 і і і іѓ и мЬ 

Про‡. Др. Л . Е. ДОБРЯНОЬНИЙ 
ГОЛОВА У.К.К.А., ПРОМОВЛЯТИМЕ НА 

УКРАЇНСЬКІЙ ІШпФЕСТАЦІЇ 
В ШІКАГО, В НЕДІЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА, 

А В КЛІВЛЕНДІ 25. ЛИСТОПАДА Б. Р. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 1 ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПРО ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 
УКРАШОЗНАВСТВА 

Ми вжо чтггалн псраз у „Свободі" 
гарні статті д-ра Шлемкевнча та 
д-ра Палеха про Енциклопедію Ук-
раінознавстаа. Спочатку про тс, що 
нона готовиться до дру'ку, а подій, 
іцо вже друкується. 

Я вже дістав перший том, як та-
кож дістав його Відділ УНСоюзу, 
до якого належу. Ця книга справи-
ла мені велику радість. Кожного 
дня по праці заглядаю до неї та ви-
читую різні цікаві речі про наш 
нарід 1 ту землю, яку я покинув 
кілька десятків років тому. Щиро 
дякую Товариству ім. Шевченка, 
що взялося за цю велику працю в 
таких важких обставинах. Багато 
наших вчених вложнлн у цю книгу 
свій труд і знання, що ми валіть 
не в силі оцінити. 

Великого діла доконас і наш УН-
Союз, якщо видасть в Америці ско-
рочену однотомову Епциклопсдію 
Українознавства в англійській мові, 
на що дала згоду остання Конвен-
ція. Прн кінці хотів би я ще лверну-
тися до наших Союзовців та Відді-
лів Союзу, щоб мали на увазі Укра-
Інську Енциклопедію. Ця книга с 
теж добрим засобом притримаиня 
нашої молоді прн нас і нашій спра-
ві. 

Григорій Левуш 
Елмайра, Н. И. 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК В ЗДА 
ВЧЗУВОТУ, 17-ГО ЛИСТОПАДА 1951 РОКУ 

' "" о 7-мій ѓод. ввечорі 
В ПРИМІЩЕННІ Y.M.OA, 224 Е. 47th ST„ NEW YORK, N. Y. 

' ' : відбудеться : 
ДРУГА КОНФЕРЕНЦІЯ КНИГОЗНАВЧОЇ СЕКЦІЇ ЎВАН 

' ' ; ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1) В. Дорошенко: Українська преса по цей бік залізної заслони 

в pp. 1946^61. 
2і С. Демиднук: Україніка в амер. енциклопедіях до 1876 р. 
3) Ю. Тищенко: Українські книгарні до 1917 р. 
4) Яр. Руднндькня: Укр. книгозбірні в Канаді. 

Вступ вільний. — Прохання не спізнюватися! 
- - Провід Книгознавчої Секції УВАЛ в ЗДА. 

9nt^i^U^S^^S^tHV^t4^-^ntfQC^S^S^S^H^i^S^^iS^i^^^ .^чт^--^.-
-.^Г-Р-ОВД АЙЛЕНД! ЇЌЙ ЩЮШЇ 

прн слів'участи Ўнр.-Амер. Ѓром. Ќлюбу з Потакет 
', : улаштовують :—— 

JLYBATA! 
! УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В МЕНВІЛ, Р. АИ 
(І 
j l 
IE ВЃ ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО ^ В 
і І В СУБОТУ, 17. ЛИСТОПАДА (Nov.) 1951 P. 

В УКР. НАРОД. ДОМІ В МЕНВІЛ. 
Вступ за добровільними датками. Дохід призначений jj 

на Укр. Конгр. Комітет 

аоі а о с з о і 
І УВАГА! . .. НЮ БРІТЕН І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 

О ЗАХОДОМ ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО 
,. .КОМІТЕТУ В НЮ ВРГТЕН, КОНН. 

,'- ` - ——: відбудеться : 

. ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В НЕДІЛЮ, 18-го ЛИСТОПАДА (NOV.) 1951 P. 

, в годнії! 6-т1й вдечорі 
В Ц Е Р К О $ Н т ЗАЛІ, 52 WINTER ST„ NEW BRITAIN, CONN. 

О ГАловнкм 'промовцем буде д-р В. Ill АII ДОГ, секретар П.А.У.К. 
В програму входять пісні і деклямаціі під проводом п. Евгеяа Крука. 

Проситься' місцевих і позамісцевнх громадян взяти участь. 
1 Дохід призначання на У.К.К. Комітет. 

САН ФРАНСІСКр, Ќоліф. 
С в я т о Ў П А 

Дня в жовтня українська місцева 
громада влаштувала свято ЎПА. 

В гарно прибраній залі, Каліфор-
нія Гол, при пул. Тирќ, між двома 
прапорами, американським та укра-
Інським, пишався образ ген. Чуп-
рннкн з кличем „Воля народам! 
Воля людині!", що за нього бореть-
ся ЎПА. 

Свято відчинив голова місцевого 
відділу Конгресового Комітету, п. 
Микола Вачннськии, що по вислу-
хапні американського гимну в сво-
Ій бесіді (по англійськії й по укра-
Інськи) коротко з'ясував значіння я 
суть свята. Реферат про ЎПА ви-
голосила пані Марія Блищак-Клцу-
ляк; нав'язуючи до нашого історнч-
ного свята св. Покрови ft підкрес-
лшочн, що ЎПА вамагос від емі-
ґрації безумовної сдности. МішаниП 
хор. а панею- Галннош Знмоніною 
прн фортспіяні прегарно відспівав 
дві повстанські пісні („Що то за 
прапор" І „Світить місяць"). Чут-
лнва деклямація п-ии Ольги Малас 
(„Молитва повстанця") як і три ді-
точі деклямаціі (Людмили й Слав-
ка Петренків та Марії Іськів) до-
попнялн гарну програму. П. Кісь 
згадав погнбшого начального ко-
мандира 'ЎПА відчнтом промови 
командира на похоронах погибшнх. 
Вкінці п. Кориило Яворівський вка-
зав на потребу скріплення нашої 
роз'яснюючої пропаганди серед на-
шнх зкайомих американців. 

Довшою мовчанкою приявиі зга-
далн погибшнх борців. Свято закін-
чсио відспіваняям українського на-
ціопального гимиу. На ЎПА зібра-
но $42. — ($6 П. Орян; $5 М. Кісь; 

і УВАГА! УКРАЇНЦІ ДГГРОИТУ СХІД і ПІВНІЧ! 
УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ 

- " - Відділ Дітроіїт — Схід 
запрошус українців Дітройту — Схід на 

вечір споминів учасників українських визвольних змагань, 
, - , що проходитиме під гаслом: 

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ І СОБОРНІСТЬ 
Вечір відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 18-го ЛИСТОПАДА (NOV.) 1951 P. 
в год. 3:30 після полудня в залі „Українського Демократичного 

Ќлюбу", 2316 Ѓїх-ft ЛІНІ'. 
Спомини будуть читати б. вояки українських армій і формацій: 

УСС, УНР.'УГА, Карпатської Січі й ЎПА. Крім цього виступлять 
на цьому вечорі п-во Стельмахи (ўпінські пісні) й п-ні М. Крук (де-
клямаціяК`-_. 

$З Мельники; $2,60 Кацуляк, Блн-
щак; $2 М. Вачииський, К. Яворів-
ськяй, М. Сорока. L Чабан, М. Під-
гірннй; $1 Колсон, П. Семкій. Гре-
чаник Софія, Ольга Чато, Ю. Чато, 
Шишка, Петренко, Знмоніна, Томо-
рук, Г. Гриневнч, Марія Новнцька, 
Марія Іванчук, L Іськів). 

Я. 

УВАГА! - БРУНЛИН І ОКОЛИЦЯ! 
СТАРАННЯМ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМІТЕТУ В БРУКЛИШ 
: відбудеться :—— 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
В НЕДІЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА 1951 

з наступною програмою: 
безпосередньо по співаній Службі Божій відправиться 

П А Н А Х И Д А 
за поляглих борців за державність України. 

Ввечорі в годині 5-тІй 
В ЗАЛІ УКР. НАЦІОНАЛЬНОГО ДОМУ 

прн 216-218 ararul St., Brooklyn, N. Y. 
: відбудеться : 

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 
з участю: місцевого церковного хору, бандуриста, який внконас ниа-
ку стрілецьких пісень на бандурі, соліст п. АпдрНІ І(кша, та укр. 

молоді, яка виступить з дсклямаціями. 
Святочну промову виголосять ред. КЕДРИН. 

Спомитін про Перший Листопад виголосить н. Р. КУПЧИНСЬКШІ. 
На це свято широ запрошується усе наше патріотичне грона` 

і дяпство Бруклина і околиці. Комітет Свята. 

СІІРАКЮЗ, П. П. 
Рік праці Осередку СУМА 

Насамперед дещо про оргппізу-
вання цього Осередку. Боно на-
стільки важливе і цікаве, що не 
можна цього обминути, бо це ннлн-
пуло на діяльність Осередку. За ор-
ганізування Осередку взялося кіль-
кох сумівців, які опинилися в Снра-
кюзах. ї х так мало було, що дехто 
із громадян ие вірив, Що їм вдасть-
ся зорганізувати Осередок, а ще 
більше не вірнлн про працю. Та бу-
ли иав†ть 1 такі, що тіѓр`ешкоджува-' 
лн в організуванню Осередку, але 
Осередок сьогодні с і нараховує 27 
членів, між ними с і сивоволосих. 

Саме минув рік, як пого створено, 
а позаду залишається рік сумівсь-
коі праці. За цей час, члени не 
тільки платили місячні вкладки, 
але у вільні, хвилини працювали в 
СУМА. їхня наполеглива праця да-
вала гарні успіхи. Сьогодня Осере-
док СУМА став, одною з найактнв-
нішнх і найпопуляршших орг`аніза-
цій на терсні Снракіоі. 

Осередок в минулому році під-
святкував свято ЎПА, свято Пер-
шого Листопада (спільно з Цен-
тральним Комітетом). При Осеред-
ку створено драматнчннв гурток і 
він існує. 

В біжучому році Осередок разом 

(Доїзд 14 St., Canarsle Line до Jefferson St., далі йти по Rushing 
до Woodward 

В НЕДІЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА (Nov.) 1951 P. 
вѓод. 2:30 ііонол. 

НА ГРИЩІ WOODWARD OVAL 
rsle L 
Ave., до Woodward St.) 

: відбудуться : 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
за мистецтво ІІаціоааяьноІ Ліѓн 

У. С. К. ШВЕДСЬКИЙ С.К. 
Њ о Пори Вріджпорт, Коїш. 

Шановних Снмпатпків проситься піддержати наших змагунів 
численною участю. 
Вступ 75 ц., для членіп БО ц. Провід УС.К-у. 

з Укр. Золотим Хрестом влаштував 
спільну свнт-вечеру і вертеп. 

Осередок влаштував академії: 
Крути і Гонор. Чупринки, на тих 
академіях відіграно п'єси „Ми ідс-
мо в 61ft" і „В штабі ЎПА". 

Осередок спільно з Укр. Золотим 
Хрестом відсвяткував свято Лесі 
Українки. Драматичний гурток Осе-
редку відіграв трагікомедію „Вовн` 
на Заверуха". 

Як видно з наведеного, сумівці не 
проиодили бсздільно вільний час. І 
сьогодні, маючи за собою рік су-
мівськоі праці, бачать гарні успіхи. 

, М-ч. 

І1ІАГОН, Н А 
З Листопадового Свята на УКК 
Наша невеличка українська пра-

вославиа парафія свпткітіала Лис-
топадовс Свято в неділю 4 лнсто-
пада: По відправі -оі-Оѓ-Муеійчуком 
панахиди за поляглих украінськнх 
вояків, відбувся в церковній 'залі 
концерт шкільних дітей, получений j 
з сольоспівамн сестер Телявських, 
Катерини Паркер, Арлоіни Сірох-
ман, Ѓплини СтіНґус і Бви Журав-
ськоі. Всі пісні-композиціі Гайво-
ронського. Прн піяні була п. Марія 
Жндик. Вступне слово мав прсдсід-
ннк Петро Пастернак, а святочну 
промову виголосив о. парох. 

Зібраних на залі $11 вислано на 
Народний Фонд до ЎЌКомітету, 

Пріігутннй 
— В — — — 

О Заснувала музей родина Дю 
ПІНІТ З Вилминґтону, якої предки 
приїхали з Швейцарії ft відкрили я 
Америці фабрику амуніції. Родина 
дарує свою палату Віитсртур на 
музей, у якому зібрана американсь-
ка хатня обстанова двох сторіч. 
Кошти, видані на цс досяглн $20,-
000.000. На відвідини музею допус-
катнмуть тільки 20 осіб денно. 

ф ІІнво й горілка иодорожіли по 
п'ять центів на мірці в сотках шо-
йоркськнх ресторанах. За Ню Пор-
ком підуть, як звичайно, й Інші міс-
цевості. Власники виправдяоть під-
вншку більшою платнею для робіт-
инкін. Крім того підвніцено податки 
від алькогольних напоїв. 

0 Перещепили жига' серце однієї 
тварини в другу, на місце хворого п 
Сан Франснско. Одначе такс серце 
витримувало биття ќрови тільки 48 
годин. 

УВАГА! КЛІВЛЕНД. О., І ОКОЛИЦІ! 
БРАТСТВО СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

відділ S64 Українського Народного Союзу 
: уряджує : 

ОСІННУ ЗАБАВУ а 

ТАНЦЯМИ 
В СЕРЕДУ, 21. ЛИСТОПАДА 1951 

(Thanksgiving Eve) 
В У. Н. ДОМІ, 3161 Е. 83-та ВУЛ. 

Поч. 7. год. ввечорі. Добірна музика. Вступ 75 центів. 
За добру і веселу забаву ручнть — Комітет, 

У В А Г А ! - Ш І К А Г О І ОКОЛИЦЯ! 
О С"-†'ї‡" п 

УВАГА!і- Н Ю ИОРК І ОКОЛИЦЯ! 
КОМІТЕТ ОГ.ЄД. УКР. АМЕР. ОРТ. и. ІПО НОРКУ 

: влапттовув : 

В НЩЦЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА (Nov.) 1951 p. 
в годині 7-мій ввечорі 

- В САЛІ STUYVESANT НІОН SCHOOL 
при 15. вуж., між 1—2 Евеяими в Н ю ЙорЌу 

СВЯТОЧНУ ЛИСТОПАДОВУ АКАДЕМІЮ 
в SS-ті Роковини відновлення Укр. Держали па зах. укр. землях, 

на яку ааирошусмо все українське громадянство м. Ню Иорк 
1 околиці. 

В ПРОГРАМІ: Відкриття адвоката W. Гаврилќа; ІГромоіга: д-ра 
В. Калиим (в укр. мові), адвоката М. Пізняка (в внгл. мові); Рецн-
таціі М. Рудої 1 ї- Мкроиовича; Сольоопівн 1 дуети опер спів. Вии-
ии`мяко-Мозѓовоі та Л. Рейиароввча; ІВІночвй тор „Баян" під 6л-
тутою проф. А Недіяьсвкаго, та УкраГиеькиВ мужеськин хор ‚Jlyu-
каи під днрнгеитурою жгр. Л. КруВіельииввкого. Фортепіяновяв су-
провід: п-иі .^. Чялехьеажя, и-^т Л. Вахня ний І п. Р. Огвпура. 

УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ! Захликасмо Вас вшанувати свосю 
масовою участю геройськяп Листопадовий Зрив Українського На-
роду в ДИҐ І. 'листопада 1918 р. за волю України. Обовязком кож-
ного свідомого украівця о прибути на це національне Свято. При-
ходіть всі масово! 

Комітет Обсднаних Укр. Амер. Оргалізаціа м. Ню Нерку. 

vvMrjr#irjrjrjrjTjrjnrjnnnnHmmrinrjnm^ 

За Самостійну Соборну Українську Державу! 
ЗА СВОБОДУ ПОНЕВОЛЕНИХ РОСІЄЮ НАРОДІВ! 

За знищення комуністичної небезпеки в Америці! 

УВАГА! УКРАЇНЦІ ЯНГСТАВНУ, 0., і ОКРУГИ, іі 
як також ВОРРЕН, АКРОН, О., ШАРОН, НЮ ККСЛ, ПА. В 

Запрошуємо Вас на 
Велике Українське Протестаційне 

ПРОТИНОМУНІСТИЧНЕ ВІЧЕ 
—: що відбудеться :— 

І В НЕДІЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА 1951 
в годині 2:80 пополудні 

В УКР. ЗАЛІ, 526 West Rayen Aven YOUNGST0WN, О. 
Промовлятимуть визначні американські та українські 

представники. 
Українці! Всі, в кого з вас б'ється українське серце, всі без 

різниці віроісповіданяя, чи Інших поглядів прнходім масово на це 
віче! Покажім перед світом свою зрілість та солідарні'ть! Станьмо 
як один в обороні наших Братів та Сестер, пю сьогодні караються 
під большевицьким ярмом! Станьмо в обороні Нашої пе"еслідуваяоі 
віри! Скажім світові правду про Український Нарід і його змаган-
ня! Запротестуймо проти окупації українських земель червоним 
чн білим російським імперіялізмом! 

Звернімо увагу Американському Народові і вільному світові 
на o^aльшнвy і облудну пропаганду російських Імперіалістів, що 
змаганѓѓь під покришкою фальшу поширити свою пѓравію на 
решту вільного світу, щоб таким чином не попали в ситуацію, 
в якій знаходиться ннвішиа Україна! 

Українці! Скажім своє слово! Приход{и на віче! 
Протестаційннн Комітет. 

В КОЖНІЙ Ў Ќ І ' А Г Н С Ь К І И Х А Т І 
ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА".' 

ПЛАСТИНКИ - РЕКОРДИ- О 

УКРАЇНСЬКІ 
ПЛАТІВКИ 
БАНДУРИСТІВ 

цід дир. В. Кожнќа 

ЄЮ 
Шість (6) платівок в комплеті ціна 

$6.00 включаючи оплату поч. 
В комплеті „Почаївська Мати", „За-

кувала ЗазУля" 1 „Ой на горі". 
Спішіть, бо наклад малий. Замов-

ляйте сьогодні в: 
FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W. Chicago Ave., Dcpt. "U" 

Chicago 22, III., U.SA. 

: улаштовує : t 
БРАТСТВО СВ. СТЕФАНА, 

відділ 221 Українського Народного Союзу 

В СУБОТУ, 17. ЛИСТОПАДА 1951 
(Saturday, November 17, 1951) 

В ДОМІ ВІДДІЛЮ У. Н. СОЮЗУ 
845 N. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 

Початок у год. 8-ій ввечорі. — Вступ тільки 50^ з под. 
Частина приходу призначена на Український Кон-

ґресовий Комітет. 
Нагороди вступу, добра орхестра, добірний буфет. 
Запрошуємо всіх Союзовців та всіх українців з Шіка-

ґо і околиці прибути громадно на цю забаву, 
Уряд Від. 221 УНСоюзу. 

УВАГА! ВУНСАКЕТ, Р. АП.„І ОКОЛИЦІ! УВАГА! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА СВ. АРХ. МІІХА1ЛА 

: відсвяткує :-

ХРАМОВЕ СВЯТО-ПРАЗНИК 
В НЕДІЛЮ, 18-го ЛИСТОПАДА (NOV.) 1951 P. 

В церкві після Св. Літургії відслужиться МОЛЕБЕНЬ М з д о р о м 
всіх ЧЛРИІВ парафії. 

В год. 2-ій ПІЧІПТЬГЯ програма на галі 74 Ггррнс Евсиіо, де ші-
світлятьгя дуже цікпві фільми. Опісля гарна аабаяа з танцями при 
добрій муяиці. Вўдуть різні несподіванки і гри. — На це свято за-
прошусться всіх парафіян та симпатинів, як рівиож усіх українців 
Вунсакет і околиці. — За добру забаву ручнть Комітет. 

юс 
УВАГА! fgr Y О N К Е R S, N. Y. - f g j 

Запрошуємо членів і місцеве громадянство на 
35-ЛІТНІИ ЮВІЛЕЙ 

тов. ПОДІЛЬСЬКА січ, від 8 у. н. СОЮЗУ 
` : що відбудеться : 

В СУБОТУ, 17-го ЛИСТОПАДА (NOV.) 1951 P. 
В САЛІ УКРАЇНСЬКОГО КЛЮВУ 

о і з WashinRton St., Yonkcrs, N. Y. 
Початок п годині M:S0 ввечері. 

0 . Ювілейну промову виголосить гол. касіср У.Н.С. Р. Слободян. 
J1 Заряд Відділу. 
`' ‚ . іосдое= юглоі ЗОПЗО! ІОПЗОП 

УКК повідомляє: В НЕДІЛЮ, 18. ЛИСТОПАДА 1951 Р. 
НА УКРАЇНСЬКІЙ МАНІФЕСТАЦІЇ В БОСТОНІ 

: промовлятиме : 

П. СТЕПАН ШУМЕЙКО. 
Генеральний Секретар ПАЎК, 

В ЙОНҐСТАВН, ОГАЙО П. С Т Е П А Н ЯРЕМА, 
Екзекутивний Директор УКК. 

В Н Ю БРИТЕН, КОНН. Д-Р В. Ш А Н Д О Р , 
Секретар ПАЎК. 

Л 



СВОБОДА, ЧЕТБЕГ, 15-го ЛИСТОПАДА 1951. 

_, НАШ КУЛЬТУРНИЙ РЕФЕРЕНДУМ 
Проголошуємо дальшу листу 

тих, які своїм замовленням на 
новий суспільний тижневик лі-
тератури, мистецтва і культу-
ри, що має появлятися як не-
дільне видання „Свободи?' від 
погаѓну наступного року, ви-
явили своє бажання піддержа-
ти наш суспільний культурний 
прогрес. 

Л И С Т А ч. їв 

Балабані Олександер 
Бондар Тимофій 
Біляк Яків 
о. Хабурськнй Стешш 
Чепіль Василь 
Хоменушко М. 
Чорногор Никмфор 

, Чума Степан 
Ціхановськнй Григорій 
Ціжднн Адам 
Чгховнч Богдан 
Даяилюк'Володимир 
Дпннлюк Михайло 
Демянчук Т. 
Доброммльськнй Володимир 
Дуоіль Іван 
Дуда Павло 

^ Професійні оголошення 9 

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

TeL OHamercy 7-7697 
Острі а̀  довгочасні недуги чоловіків 
І жінок. Шкірні X-Ray. Роздутѓа 
жжл лікуємо без операціі Переводн-
мо аналізу крона для супруяшжж 
дозволів. — Офісові години: Що-

дяж від 10 рано до в:4б ќвечорі. 
В неділі від 11 до 1 і 

Еґзаясіяація SS.00. 

Д-р М. МАИЗЕЛЬ 
лікар зі старого крало, говорнть по 
українська, багато років успішно лі-
кув гострі в застарілі недугн муж-
чнн 1 жінок, недугн нирок 1 сечового 
міхура, ніг та загальне ослаблення. 
Лічення застрнкамя пеніцілінн та 
Інших лпсврств. Аваліза кровн, сечі 
1 інших виділень. Аналізќ кровн для 

супружнх дозволів. 
107 Б. 17th ST, NEW YORK CTTYI 

коло 4-оГЕвеню 1 Union Sq. 
Ѓодняв: Щодня від 10 рано до 1 

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

ЕГЗАМТНАЩЯ JS.00. 

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

TeL ORamercy 5-3993 
Внутрішні недугн. Flouroscopy. X-ray 
Electrocardiograph, Analysis. Пврево-
дкмо аяазілу кровн для супружнх 

дозволів. 
Офісові години: щодня 1-8 І 5-8 рлп. 

В неділі від 10-2 шшол. 

PROC BEAUTY SALON 
Permanent Wave Comp{ete 

Short hair $7:50. Long hair 510.00.!; 
166 Second Ave, N. Y. C. 

j AL. 4-8675 Near Uth Street 

Дзівак Богдан 
Іваіічук Іван_ 
Іваііів Маќснім 
Фор Нальчик Дмитро 
Галиќ Іван 
IVлгмбиіі Васииь' 
Гоїв Любов 
Ѓуран Константин 
Гевак Степан 
Гпркятксвич Иосафат 
Городсцький Ярослав 
Гребенюќ Іван 
Гусаковськкя Роман 
Якубивич Олена 
Яремќо І. Д. 
Юзич Володимир, д-р 
Кап лік тин М. 
Кашубннська Ірина 
Кіт Антін 
Кміт Ілія 
Коцюба Іван 
Коновальчук Степан 
Корейко Петро 
Ковальчук Іван 
Ковгрко Володимир 
Козаченко Василь 
Козак Іван, д-р 
Ксьондзиќ Д. 
о. Ку.іів Д. 
Кузьмич Ярослав 
Лазуреико Іван 
о. Лсвицькнй Іван 

Леяицькяй Василь 
Левігун Роман 
Ло.'іішськнн Іван 
Лннинська Любов 
Лисаќ Михайло 
Марткнюк Ііаталін 
Мічуќ Омелян 
Міляшкевич Сип`и 
Мриглоцький Володимир 
.Мўені; Павло 
Михалюс Володимир 
Нагнибіда Іван 
Недорода ДІонізій 
Обушксвич Л. С , д-р 
Они(-ько Михайло 
Осінчук Роман, д-р 
Нацлавський Орест 
IIaiu.hu І.КІШ. Ќость 
Парфанович Софія, д-р 
ІІерегівський Василь 
Періѓ Марія 
Петренко Леонід Б. 
Шлюќ Іван 
Попович Данило 
Пюрко Богдан 
Предвічний Андрій 
Ралумов Володимир 
Романів Пилип 
Самиця Мирослав 
Семаківський Теодор, інн 
Січкоріз Теофіль 
Слободян Марія 
Шанайда Василь 
ІІІерсмета Василь 
ШміГсльська (`тефанін 
Шиіку.іа Константин 
Сочинський Ярослав 
Сілецький Володимир 
(`моляќ Максим 
Солоду ха Мнрон 
Стасів Микола 
Стсцяк Андрій 
Стефурак Василь, д-р 
Сндор Іван 
Школяр Тнміш 
Шовкопляс Гнат 
Терлецький Микола, д-р 
Тесля Іван 
Ткачук Дмитро, д-р , 
Турянськнй Іван, інж. 
Тнмочко Оснн, д-р 

,В КРИВОРІВШ 
ТА ВОРОХТГ' 

(Закінгсння зі сторони 2) 

Пзет відразу погодився, хоч 
перспектива кількаденної нудь-
ги напевно його не тішила. Він, 
навіть, повів, поглядом по зе-
леннх карпатських кичерах, 
що височіли над Ворохтою, і 
запитав: — „А чи можна тут 
ходити на гриби?" Йому рішу-
че заперечили: заведено воєн-
ний стан, почалась погоня за 
уявними чи дійсними шпига-
ми, ьже видно, як ведуть ареш-
тованих. Не слід нікуди хо-
днтн! 

Ми винесли свої валізки з 
кімнати, і туди внесено Фран-
кові речі. Почуваючись втом-
леннм, він поспускав усі завіс-
ки на вікнах, щоб не разило 
сонце, і ліг спочивати. Це було 
востаннє... Більше мені не до-
телеся бачити тієї тихої неміч-
іоі людини, що стала Мойсеєм 
вкраїнського народу. 
Написавши і виславши пору-

іеною поштовою посилкою до 
Чадвірни заяву в імені Франка, 

І іатько взяв свої клунки і пі-
' :иов па залізничу стацію. Я по-
! ходив навшпиньках перед две-
іримя кімнати, де спочивав 
Оранко, і теж пішов геть. Неза-
баром потяг, що курсував між 
Ясінню та Станнславовом, по-
віз нас додому. 

У споминах про останній рік 
життя Івана Франка (Кален-
дар УНС на 1951 p., ст. Ш.) не-
біж поета, Василь Франко, по-
дає, що „війна заскочила його 
(Івана Ф.) на кордоні, як вер-
тався з дружиною з Києва; 
ледве дістався ще до Львова". 
Таке, нібито, розповідав Васи-
леві стрнй-поет. Мої спомини 
без найменших сумнівів дока-
зують невірність тієї інформа-
ції. Насправді війна заскочила 
поета в Карпатах, але йому по-
щастило ще добитись до Льво-
ва майже в останній мент пе-
ред тим, як „паровий вал" pq-
сіЙських військ покотився на 
Галичину. Можна думати з ве-
лнкою правдоподібністю, що 
прислуга, яку зробив Франкові 
в Ворохті мій батько, таки до-
помогла поетові впору верну-
тись до свого дому. 

(Закінчення). 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ ? . і . СОЮЗІ 
ШІКАІ'О, ІЛЛ. — Уряд Сестр. 

Благовіщення від. 125, повідомляє 
членів, що сходини відбудуться 19. 
листопада `в ѓод. 7:30 ввечорі в Со-
юзовім Домі. 843 N. Western Ave. 
Просимо членів прийти на час і вн-
рівнятн своі вкладки. — П. Боднар-
чук, предс; П. Яворська, кас ; І. 
Подола, секр. 

ИОНКЕРС, 
ська Січ, від 
членів, що зо 
ділю, 18. лист 
полудні, в п 
Washington Si 
тись і вирівн.ч 
нож просимо І 
на 35-літнін и 
Мазур, предс 

1L П. — Тов. Поділь-
8, повідомляє своїх 

.ри відбудуться в не-
опада, в год. 2-ій по-
ілі Укр. Клюву, 13 
Просимо членів яви-

ти своі вкладки. Рів-
ірийтк, 17. листопада, 
івілсй відділуќ — Н. 

В. Мандзій, секр. 

РАЧЕСТЕГ 
ри Бр. св. По` 
дуться в нед 
год. 2. попол 
галі, 305 Huds. 
гуючкх члени 
лостн й позбу 
вим роком. 
А. Іванів, фін 
Р. Првстай, pt 

. Н. И. — Місячні збо-
іфата, від. 217, відбу-

;лю, 18. листопада, в 
ўдні, в парафіяльній 
m Ave. Проситься дов-
внрівняти свої залег-

тнся довгу перед но-
В. Колданськня, пр.; 
секр.; І. Бойчук, кас; 
к. секр. 

Буга членом УжраХж%мм`о ШЃ 
родного Союзу, значить вале-
жатн до такої української орга-
нізації, яка об'єднала в Амери-
ці й К^и^ді няй свідоміші укра-
їнські сили в один ідейний мо-
ноліт та поставила його на 
службу нашим країнам та на` 
шому поневоленому ўкраїн-

сьќому народові. 

П А Ч К А 
МИСТЕЦЬКИХ РІЗДВЯНИХ КАРТОК 

за $1.00 
Серія різдвяних карток мнстця Проф. М. Вутовнча — 12 штук 

враз з ковертамн та оплатою пересилки — тільки за одного долара. 
Замовлення з налелситістю слати: 

Ukrainian Publishing Co., P. О. Box 235, Cooper Sta., New York 3, N. Y. 
олоиотошетошашоФошоттовотошои о-кмД 

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

ОАМОХОДОВИХ МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ О Д И . 

GR. 7-8951 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ІЗДИ АВТАМИ 

Постараємося для Вас про еґза-
міл Лайсенсу. Наші учні дістають 
дипломи. Помагаємо в одержан-
шо праці. Інструкції в українській 
і алгліаській мовах. К У Р С И 
ДЕННІ, ВЕЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. 
Інструктори фахівці. Зал. в 1916. 

L TYCHNIEWICZ, директор 

Metropolitan Auto School 
155 — 2nd Ave^ блнзько lOttb St 

NEW YORK OTY 

ВУНСАКЕТ, P. АИ. — Місячні 
збори Тов. Запорозька Січ, від. 206, 
відбудуться и неділю, 18-го листо-
пада, в церковній' салі при 74 Гер-
рнс Еве., точно в год. 1:00 пополўд-
иі. Просимо всіх членів прибути на 
ці збори, бо є важні справи до об-
говорення і до полагодження. — І. 
Кокольськнй, секр. 

АЛЕНТАВН, ПА. — Бр. св. Арх. 
Михаіла, від. Н7, повідомляє CBOLX 
членів, що місячні збори відбудуть-
ся в неділю. 18. листопада, в па-
рафіяльнія т л і , 803 Фронт вул., в 
2. год. пополудні. Проситься члс-
нів прийти на означений час та ви-
рівняти свої вкладки, бо цего міся-
ця відбудеться коитроля книжок, а 
тому члени, що не заплатять своїх 
вкладок найдалі до 25-го, будуть 
суспендовані - Д. Рудакевнч, пр.; 
Г. Біленќий, кас; І. Федораќ, секр. 

ф _ 
НЮ ГЕИВКН. КОНИ. — Тов. Лю-

бов, від. 370, повідомляє своїх чле-
нів, що місячні збори відбудуться 
18. листопада, в неділю, зараз по 
великій Сл. Божій, в церковній салі, 
127 Парк вул Проситься всіх чле-
нів прибути на означений час та 
вирівняти свою належитість. — П. 
Воляник, предс ; В. Колесняк, кас ; 
Р. Голубович, фін. секр.; К. Мару-
щак, рек, секр. 

ЖОВЧОВИЙ МІХУР 
ТЕРПЛЯЧІ НА ПЕЧІНКУ 

НАЙДУТЬ ПРИПИНЕННЯ. ТЕР-
ПІНЬ, ВИКЛИКАНИХ НЕДОСТА-

ЧЕЮ ЗДОРОВОЇ ЖОВЧІ . 
Радутеися вн, що терпнѓе. 

Терплячі на жовчевнй міхур з 
тієї причвнн, що їм ведостав здо-
ровоі жовчі, можуть доглянути в 
оповістці про чудовіш препарат, я-
кяй дів а замітних успіхом. Хто 
терпнть від пригноблюючих спаз-
мів, пілунковвх 1. жовчоанх мук, що 
походять з Недостачі жовчі, розпо-
відають тепер про звќітні анеліди 
після вжиття оце! меднцішн, зва-
пої ҐАЛЮСШ, яка мас дивну сн-
лу для підрнмкц допливу здоро-
воі жовчі. Продається з запорукою 
повного звороту грошей. 

За спеціяльшш порозумінням чн-
тачі цеі газета можуть дістати 
GALLUSIN по авнженій ціні. Тільки 
вишліть про це повідомлення до 
SUMLAR C04^Dept..A-418, прщ 2700 
CHURCH AVE., BROOKLYN 26, N.Y4 
а дістанете 'дві тридолярові пачки 
тільки за $б, значить за знижкою 
$1 на правильній ціні. Не посялай-
то грошей. Запдатнго поштареві при 
дорученні. 

імя ! : 

Адреса 
Місцевість Стейт 

УВАГА! ЕШЗАБЕТ, НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! 
З днем 1-го листопада 1951 відкрито 

НОВУ ВЕЛИКУ МЯСАРНЮ 
при 644 Elizabeth Ave., Elizabeth, N. J. 

з власними виробами ў'продажі детайлічній і гуртовій. 

В ІПОАРКУ: 280 — 15th Avenue. 
Споживча крамниця пп. ‚̀ Іўкона, Бортника A Co. запрошує кож-

ного вступити до крамниці за доброю і смачною ковбасою. 
Обі крамниці с під зарядом В. 6L В. Co. 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ РЕКОРДИ 
Х^"І?х JSЃ-`^. Заходіть або пишіть по українські 1 другі рекор-

. p^jbf И Д ДИ- Виснласмо рекорди по цілому світі Пишіть 
J I 4 1 в 1 п о катальог. 

^Ш^Щу FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W. Chicago Avenue (Dpt "U") Chicago 22, HI. U.SJV. 

-54 

miAi uu ш їй ш ш MI uu m ш ш IAI VAV m m ІАЇ MI VAC m ѓж m m m іќ в% 

І УВАГА! ЮВІЛЕЙНИЙ КАТАЛОГ КНИШОК! І 
Вже ВИЙШОВ з друку ЮВІЛЕЙНИЙ КАТАЛОГ кннжок та гра-

Й мофонвнх рекордів (пластинок) Української Кооперативи „КАЛИ-
5 НА" з нагоди П двадцятиріччя. 

В, каталозі знайдете всі найновіші видання, які тільки знахо-
дяться на кннгарському ринку. Понад 1,500 наголовків різних ви-

ў дань! УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ (пластинки) випродуковані в Ев-
ї ропі Й Півн. Америці — містять найкращі взори нашої багатої ХО-
ђ ровоі музики, пісень і танців. Каталог висилаємо безплатно. 

Пишіть до нас ще сьогодні по Ювілейний Каталог на адресу: 
І "KALYNA" UKRAINIAN CO-OPERATIVE LDT., 
І 862 Main Street, Winnipeg, Man., Canada. 

IVWVY IVV r. 1 n , №Агі№Ьх(Ьуі%учй,! 

УВАГА I УВАГА! Ф И Л А Д Е Л Ф І Д ! 
Виконавчий Виділ Ініціятнвного Комітету для об'єднання: Чоло-
вічого хору „Ватра", Мішаного хору Т-ва Прнх. Музнчн. Культури 
та Чоловічогр хору „Сурма", вибраний на спільнім засіданні Пред-
ставників цих хорів дия 18. вересня ц. p., просить всіх Шановних 

Членів згаданих хорів прибуѓв 
В НЕДІЛЮ. ДНЯ 18. ЛИСТОПАДА (NOV.) 1951 

о 4-ій год. попол. до домівки Горож. Ќлюбу прн вул. Франклін на 
З А Г А Л Ь Н І З Б О Р И 

для організаційного оформлення запроектованого об'єднання. 
На порядку нарад с: Ухвалення злуки хорів, прийняття ста-

туту, вибір Управи, запис свіжо-лголошеннх членів ітд. 
- На Збори запрошено Представників чільніших Установ і Орга-
нізацій Филаделфіі. 

ВІЛКС-ККГІ, НА. — Місячні збо-
рн Вр. св. О. Ннколая, від. 99, від-
будуться в неділю, 18. листопада. 
зараз по Сл. Божій, в парафіяльній 
галі. Проситься довгуючнх членів 
прийти та вирівняти свої залеглс-
сти, щоби не наражатись на суспсн-
зу. — Уряд. 

ІІАСАПК, Н. ДЖ. — Тов. їм. L 
Франка, від. 97, повідомляє своїх 
членів, що місячні збори відбудуть-
ся в неділю, 18. листопада, в 2-ій 
год. п`ополудні, в приміщенні шкіль-
ноі залі укр. Правосл. церкви при 
45-47 Hope Ave.' Присутність всіх 
членів обовязкова. — В. Бродськнй, 
предс; П. Велично, рек. секр.; В. 
Табачук, фін. секр. 

РАРГГОН, Н. Д Ж . — Місячні збо-
ри членів від. 332 відбудуться в су-
боту, 17. листопада, в год. 4. попо-
лудні, в У. Н. Домі, 10 Колфакс вул. 
Збори відбудуться так скоро тому, 
бо по скінченні зборів буде Листс-
падове Свято. Тому проситься всіх 
членів прийти на збори і ррівноча-
сно взяти участь у Листопадовім 
Святі. — М. Сірмаи, рек. секр. 

ПАСЕИК, Н. Д Ж . — Тов. їм. Т. 
Шевченка, від. 42, повідомляс своїх 
місцевих і позамісцевнх членів, що 
місячні збори відбудуться в неділю, 
18. листопада, в 2. год. пополудні, в 
домівці У, Н. Дому, 237 Hope Ave. 
Проситься всіх членів прибути на 
час, бо с важні справи до полагс-
дження. Рівиож пригадується дов-
гуючнм членам, щоб вирівняли своі 
вкладки. — Ф. Гулька, рек. секр. 

С 
Іе 

всім 

АВ1 ЃЮРТ. 
Шевчеи са, 

чл :нам. 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Місячні 
збори Вр. св. Юрія, від. 239, відбу-
дуться в суботу, 17. листопада, точ-
но в год. 5. попол. Тому, що Цього ж 
вечора відбудеться святочний кон-
церт — Листопадове Свято — про-
хасмо усіх членів заплатити своі 
вкладки не пізніше як до ѓод. 7. 
ввечорі, а опісля взяти участь в 
Листопадовім Святі. — Уряд. 

ВІЛМШГТОН, ДЕЛ. — Бр. св. 
Володимира, від. 173, повідомляє 
своїх членів, що місячні збори від-
будуться у вівторок, 20. листопада, 
в год. 7. ввечорі, в церковній галі, 
608 S. Heald St. З огляду, що збори 
дуже важні, бо делегат здасть звіт 
з окружних Союзовнх зборів, що 
відбулися в Фнладелфіі, тому про-
ситься, щоби не бракло ані одного 
члена на цих зборах. — С. ФіЃўн, 
секр. 

ВСІ ІДУТЬ КУПУВАТИ 
БИЗНБСИ ДО 

Степана Д. Сацевича 
Фарми різної величини, га-

золінові станції, крамниці, 
бордінґ-гавзи.гросерні, делі-
катесени, пекарні, лонч-ру-
ми, склепи для чищення о-
дягу, шевські робітні, готелі, 
.метќальні доми, бонгала, 
аптеки і ін. рода бнзнеси. 

Заходіть до нас з повним 
довір'ям. 

STEPHEN D. SATZEWICH 
32 East 7th Street 

New York City 

-:̀  ' - ' - . 4 . 207. 

КОНИ. — Тов. ім. Т. 
від. 84, подає до відома 

що місячний МІТИНГ 
відбудеться 18. листопада, в неділю 
пополў; ні точно в год. 4., в галі У. 
Н. Домз під ч. 79 Кінґс ГайвеЙ Вест. 
Проситі 2Я всіх прибути на час, за^ 
платити свої вкладки, та полагодити 
справи, які будуть на порядку дня. 
— Уряд 

ШХТМЕТНА ЗГАДКА 

— 
Дня 113, листопада 1951 р. по-

мер у ри р. жаття 
ОЛЕКСА ПНА, 

доголі^ннй член УНСоюзу, ВІД. 
370, тл‡і. „Любов" у Њо Гейвен, 
Кони. 

Покійннй походив зі села Лен-
ківець, Буковнна, Україна. Нс-
ляпіивіу смутку жінку Євдокію 
і діти, ІСвфрознну Бойчук і енна 
Васн.ія як тож зятя і невістку. 

ПохоЬон відбудеться в и'ятнн-
цю, 16, листопада 1951 з дому 
жалобц до церква св. Арх. Ми-
хаіла і: НЮ Гейвен. 

Хай земля буде йому легкою! 

Р О З Ш У К И 
Шукаю свою тету-ДУНЬО МАРІЮ 
з села Манастнрець, пов.. Лісько, й 
П дітей Мнхаала, Евстахія й Ма-
рію Луньо, що виїхали до USA 
1926727 p. Я син Мамсяма і Танькн 
Грабиќ. Прошу пре .вістку, де вони. 

EUSTACHY HRABYK 
2919 — 21 Ave^ Astoria 5, U N.Y. 

и 
Андрій Федоруќ црпіукус свою се-
стру АТАМАШОК НАСТЮ з дому 
Федоруќ. Хто знає про неї, або вона 
сама, прошу голос̂ втнсь до: Ibor 
Могоз, 2533 Е. 31 ̂ L o r a t o , Ohio 

ІРЕНА НЕБОЖУ^ пошукує ОЛЬ-
ГУ ПАНАС з Мост^ .Великих. Про-
шу писати на адресЎ; 

PETER WYHINNY 
1650 Е. Hallow'Grove Avenue, 

Phlladelplua 18, Pa. 

В А К А Ц І Ї 

MIAMI, FLORIDA 
МАЄМО КІМНАТИ ДО ВИНАИМУ 

Місячно або тижнево. 
Пишіть або їдьте просто до: 

Mr. A Mrs. М- SZPAK 
257 N. Е. 17th TERRACE 

MIAMI 32, FLORIDA. 
РЬоос R2-269Z. 

ХВОРІ НА НЕДУГИ 
Носа (Sinus) і Катару 

ЗНАХОДЯТЬ ПОЛЕЌШЎ В ТЕР-
ПШНЯХ ВІД ПРИПЛИВУ 

ЌРОВИ В НОСІ 
Полеќшў, що найменше від тер-

пінь сайнуса, катару, смотоловн, які 
повстають в наслідок припливу кро-
вн в носі, свідчать сьогодні звідом-
лення про успіх рецепти, яка Б В СН-
лі зменьшитн цей приплив кровн в 
носі. Чоловіка 1 жінки, які в наслі-
док сайнуса мають нестерпні болі 
голови, забиті ніздря, болі вух, хар-
кання і пчихання, стверджують бла-
жевну полеќшў після зажиття це! 
рецепти. KLORONOL коштўе $З, але 
беручи до уваги наслідки, це не с 
дорого, бо коштўе тільки один цеѓп 
за дозу. KLORONOL (увага, зажи-
вайте тільки так, як приписано) 
продасться з гарантією звороту гро 
шсй. 

Через спепДяльау оферту, читачі 
цего часопису можуть дістати KLO-
RONOL по зниженій ціні. Треба лише 
вислати це повідомлення до SUM-
LAR С0„ Dept. А-415, 2700 CHURCH 
AVF_ BROOKLYN 26, N. Y. і дДсташ$ 
ге` дві $З пачки з а $5, отже %І зннж-
ка аќ звичайна ціна. Не посилайте 
жадних грошей. Заплатіть почтареа! 
ари aUoopL 

СмЯ 

Пошукаю вуйків ВАСИЛЯ і ШАНА 
ТЕРП ЕЛЮЌ'із села Княждвора бі-
ла Коломиї, які виїхали до ЗДА пе-
ред першою світовою війною. Хто 
знас про них, або вони самі, прошу 
зголоситись до: ч

 г 

STEFAN ЛЄ5ШК 
150 Edwin Avev-TOconto 9, W^ 

Ont,, Canada. 
Пошукую ДМИТРА ^ДЕМИДЮКА, 
який виїхав з табоЬу коло Бремен, 
Німеччина, 21. лнляя J951 р. Вістку 
подати: Katharyna Shmaiko, Valley 
Forge Military Academy, Wayne, Pa. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
З огляду на стійі `Здоровя прошу 

у всіх Союзовнх справах адресува-
тн до мене аж дси відклику як слі-
`дус: Winiam Zahaycvlcf), 58 N.W. 45th 
St., Miami, Florida.'TeL: 89-7392 

Василь Загасвнч 
` иотар і ‚організатор УНС. 

Адреса 

Місцевість Стейт. 

УВАГА! — ГРОМАДЯНИ! 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE 

NEW YORK, N. Y. 
. вам на складі власного 

виробу 

ФІЛЬЦОВІ 
К А П Е Л Ю Х И 

в найновіших фасонах. 
у нас куплені капелюхи 

прнннмабмо до перерібки. 
Дальше пригадуємо, що 

маємо ігіддія 
ИУЖЕСЬКОІ ГАЛЯНТЕРП 

а саме: 
иершоі'Шивши еорочдсв, спортові сорочки, піжами, знаної марки: 

"Jayson" і "Fnnt of the Loom". 
ПРОСИМО ЗАЙТИ І ПЕРЕКОНАТИСЬ ПРО ВИСОКУ ЯКІСТЬ 

. МАТЕРІАЛЬНУ ТА НИЗЬКУ ФАБРИЧНУ ВДНУ! 
Говоримо по українська. 

Слухайте иапп огодошенвя по радіо-програмі п. Мельника кожної 
неділі між Ч—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). ОТВО-
РЕНО ЩОДЕННО ДО 8:80 веч., в ГГЯТНИЩ і СУБОТИ до 10:00. 

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

між 2-ою в 8-ою Евеню. 

Перевози місцеві . . . . Датшобівиі f 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В. Е. БОГЛЧЕВСЬКИИ 

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

ДОБРА ВІСТКА ДЛЯ 
МУЖЧИН 

Чи вн нервуєтесь^-чуєтеся змучені 
й вичерпані? Чв чуєтеся ослаблені 
й виснажені так, щб'но можете вті-
шатвся радощами, які природа пре. 
значила для нас? Для нової енергії 
і жнттсздатностп. зажнвайте НЕХ-
TRONE ЃЕЌСТРОН Містить зрівно-
важеиі вітамііга, потрібні для втрв-
мання того жнттсдаЛного почуван-
ня. Без уваги на те, яких засобів ви 
вживали давнішеЃ'з^жнйте ГЕКС-
ТРОН 1 переконайтеся на самому 
собі, що вів мбжеізробита для вас, 
як уже зробив для тнсячів мужчин, 
які втішаються тепер найбільшими 
радощами через заживання ГЕКС-
ТРОН-у. Правильна пДна на ГЕКС-
ТРОН в J4.00 за одну пачку. Одва-
че за сшеціяльщдаіюрозуміидям для 
читачів цеі газети ви устанете ція-
ну знижку. Тільки вишліть one ОГО"' 
лошеиня до BERJAC PRODUCTS, 
Dept 336, 790 Troy Avenue, Brook-
lyn 3, N. Y , а дістане дві пачки 
l`EKCTPOH-у лиша`ла $6.00, отже 
знижку $3.00 на злвѓ$анній ПІЯІ. Не 
треба навіть посилати грошей. За-
платите поштареві! - коли принесе 
пачку. ЃЕЌСТРОН дгрбдається а гв-
раятісю звороту грстшй, як не бў-
дете вдоволені. Завимже собі: Перша 
тайна кожного успіху — це діяння. 
Отже не відкладайте цього. Зажоатв 
тепер. `џ1 

Імя ! _ : 

Адреса 

Місцевість `'л' Стеят. 

ІВАН БУНЬНО 
мрйжжуа вогребавв 
оіві гак вкзькій жн 
)̀БСЛУГА ЧЕСНА !̀ ИАІКРА1Ш 

- S1I0 

JOHN BUNKO 
Licensed Undertaker A Embafaacr 

437 E. 5tt 8T, NEW YORK СГП 
Dignified lunerale at low ва M59 

Telephone; ORifoercy 7-7881 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВНЖя) 

Заннмастьси поіорояамв 
В BRONX, BROOKLYN, NBV 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температуро. 
Модерна авЯтждв до 

ужвааі-даЗиш, 

PETER JAREMA 

129 EAST ЯЬ STREET. 
NEW YORK, N. t . 

TeL: ORcbanl 4-2568 

Т^ІРЗАН, ч. 2718. Голос здолу 

KZXXXZZZZXXZXZZZZXXl : п х 

ПЕРЕСТОРОГА 
В серпні 1951 і1 появилися в продажі українські танкові пла-

стинкн „ЛРКЛ": 1 ) Прийде ще час тянґо ( ) Чи справді тан-
Го. 21 Гсй-Га танґо і І Було не тужити танґо, коммпознціі 
І. В. Весоловського. 

І`оловие 1 виключне прсдгтавянцтво цих пластямок мас книгар-
н.ч ..АРКА" в Торонто, 575 Queen W., OnU Canada. 

Під кінець вересня ц. (і одна з американських фірм а Ню Иор-
ку поробила бел ніякпіч) дозволу плагіятн цих плит тн кинула їх 
масово на ринок, оферуючи ці непранно пидані пластинки навіть 
по нііжчій ціні Справу передано на судову дорогу. 

У звязку з цим остерігаємо всіх власників та управителів заці-
кавленнх підприсмств перед купном і перспродажеіо цих плагіятів. 
Числа їх такі: UK 5 A, VK 5 В, І'Ќ 6 Л, UK б В. 

Всі замовлення, які відносяться до цих плапятів, являються 
протизаконною торгівлею чужою власністю. 

АРКА 
Українська Книгарня в Торонто, Оит. 

. "ANOTHER DISAPPEARANCE, O'ARNOTr' 
' CHIRAM MURMURED. ' І DON'T KNOW,' 

D"ARNOT REPLIED. ' IM 601N6 TO 
. INVESTIGATE . YOU AND 
, WOLF COVER ME 
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„Ще одно щезнення, Д'Ар-
ноте?" — замуркотів Хірам. — 
„Не знаю" — відповів Д'Ар-
нот. — „Я перевірю. Тн й Волф 
бережіть мене". 

„Чи ти найшов щось, Д'Ар-
ноте?" — закликав Хірам — 
„Я непевний" — відповів фран-
цуз, — „Прийди й поглянь..." 

„Гело, хто там нагорі!" — 
закликав придавлений голос 
з-під ніг Д'Арнота. — „Лар-
сон;" — закликав Д'Арнот. 
„Боже мій, де тн?" 

„Я не знаю" — відповів;Лар-
сон. — „Хай один з вас прийде 
сюди з світлом. Тут діється 
щось дивне!" Z^Z' 


