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ПВТОРА БІЛЬЙОНА HA 
ЗАБЕЗПЕКУ ПРОТИ 

Вашингтон. — През. Тру- раз він зголосив таку програ-

ГЕН. КЛАРК В ГОЛОВНІЇ КВАРТИРІ О. Н. 

ман звернувся до Конгресу за 
п р и з н ачення $1.500,000.000 
на виповнення програми са-
М о в и стачальної з а б езпекн 
проти поводей у майбутності. 
Програму мала б переводити 
Корпорація Фінансової Відбу-
довн. Вона полягає в тому, 
щоб як одиниці, так і органі-
зації, які можуть потерпіти 
ШКОДІ' віл виливів рік, діста-
лн відшкодування. Президент 
зголошує програму забезпе-
чення під опікою уряду тому, 
що приватні обезпеченеві під-
присмства не приймають зго-
лошень забезпеки для домо-
власників, фариерів і бнзне-
совців, яких масѓок був би 
цілковито зметений під час 
поводі. За урядовою програ-
мою приватні компанії могли 
б брати участь в забезпеченні 
усіх категорій осіб і мастку 
під гарантією уряду, що вони 
дістануть зворот на випадок 
завеликих втрат. 

Це вже друга пропозиція 
піи?зндента в справі забезпе-
чення проти поводі. Перший 

му негайно після нещастя 20 
серпня 1951 p., коли він огля-
нув був розміри шкоди З НН-
ливів рік Канзас, Мізурі й Мі-
сісіпі, одначе Конгрес злегко-
важнв його звернення. Тепер 
президент передав Конгресові 
законопроект до ухвалення 
насамперед $500.000.000 для 
забезпечення^ Пізніше цей 
фонд мав би зрости додатко-
вими такими самими дотаці-
ями 1 липня 1953 і 1 липня 
1954 р. за одобренням прози -
дента. Відшкодування мало б 
виносити найвище $250,000 за 
шкоду чн то приватної люди-
ни, чи корпорації, але в кож-
ному випадку воно не було б 
повне, тільки до ВИСОТИ 90% 
ДІЙСНОЇ шкоди. Це зроблено 
на те, щоб власники мали 
причину дбати про відбудову 
поруйнованих господарств та 
домів, бо це потрібне для до-
бробуту країни. Тому, що та-
кнй плян досі не був випробо-
ваннй, президент думас, що 
його треба прийняти як під-
ставу до дальших досвідів. 

Хочуть спинити Кіфовера 
Маямі, на Флориді. — Піс-

л я того, як сен. Ричард Б. 
Россел, з Джорджії. вийшов з 
відкритою опозицісю проти 
кандидатури сен: Кіфовера на 
найменування на кандидата 
на президента з Демократи ч-
иої партії, кол. сен. Клод. 
Пеппер станув на боці Кіфо-
вера, щоб недопустнти до зма-
гань Росела с т т п т и його 
кандидатуру, россел звісний 
з своїх змагань спинити кол. 

зидента ЗДА, Ѓері С. Трума-
на. Тому, що сен. Кіфовер 
проголосив свою кандидатуру 
ще далеко до правнборів, він, 
у деяких стейтах, являвся с-
диним кандидатом Демокра-
тнчної партії і тому діставав 
майже всі голоси партійців. 
Відношення сил після заяви 
Пеппера покажеться при пра-
внборох, призначених у Фло-
риді на вівторок, за яяслід 
яких с'ен.'Россел перевів зав-

сснатора. а теперішнього пре- і зяту кампанію 

Заморожений грошей, зложених за 
комуністів 

Иорк Ню Иорк. — Державний 
повірений, Патанісль І"ольд-
стейн заявив, що, судовим 
зарядженням, з а м о р о жено 
фонд в 717 тисяч долярів, що 
їх було зложено свого часу 
на застав за одинадцять ко-
муністів. Суму цю було при-
ділено з Фонду поруќ Ню-
йоркського Конгресу Горо-
жанських Прав. Ґольдстейн 
виявив що вже довший час 
існуг. задум глибше вглянути 
в діяльність цього фонду й 
зацікавитися джерелами, з 

яких ця організація черпас 
свої великі грошеві суми. 
Иогр прямування були спрн-
чинені „загальною користю", 
бо в минулому виявились на-
дужиття цього Фонду, з якого 
корнстали комуністичні під-
ривні діячі, що за них Фонд 
складав поруку й вони отрн-
мували можливість поверта-
тися до попередньої діяльно-
стн. Фонд цей був організо-
ваний у 1946 році й за той 
час через нього пропливло 
понад півтора мільйона доля-
рів. 

Арештували друзів Сутона запідозрених 
в убивстві Шустера 

Ню Иорк. — Нюйорська по- . був колись борцем на сцені, 
ліція переводить допити Гарві 
(чи Гейсі) Бістані. що ного 
арештувала поліція в Прові-
денс, у стсйті Род Айленд яіс 
„головного запідозреного" в 
убивстві Арнолда Шустера в 
Бруклині. Він видав був в 
в руки поліції звісного банди-
та, Внлйема Сутона. що те-
пер відсиджус досмертну тюр-
му на підставі присуду в Бру-
клині. Бістані, звісний під 
назвою „Снрійське Світло", 

Він вважасться приятелем Су 
тона. Його арештували саме 
в хвилині, коли він складав 
плянн грабунку фабрики в 
Нютон. Масс. Крім нього по-
ліція арештувала ще його дів-
чину, Максім Тейлор і його 
спільників: Мануела Дж. Ор-
фео з Дербі, Кони., і Дениса 
Литвина з Фолл Рівер, Масс, 
який колись виступав як бо-
рець на `сцені під іменем 
Бой Раймонді. 

СПІР ПРО СТАЛЕВУ ПР0МИ-
СЛОВІСТЬ ПЕРЕНОСИТЬСЯ 

ДО КОНГРЕСУ 

Ген. Марќ Кларк, призначений президентом Труманом голок-
нпм командантом аліянтських збройних сил на Далекому 
Сході, перед своїм відлетом до Токіо відвідав ще головну 
квартиру Об'єднаних Націй в Ню Порќу. На фото: Ген. 
Кларк інформує генерального секретаря ОН. Тріґве .'II, про 

свої нові завдання, показуючи на мані район ѓкого 
командування. 

ГЕН. КЛАРК ВЖЕ ВИЇХАВ НА ДАЛЕКИЙ 
. СХІД 

Вашингтон. - - Ген. Марќ 
В. Кларк відлетів вчора літя-
ком до Токіо, щоб перебрати 
головне командування алі-
янтськнх збройних сил на 
Далекому Сході від дотепе-
рішнього команданта ген. 
Метью Ріджвея. який був 
призначений п р є з и д є нтом 
Труманом головним ќоман-
дантом аліянтських збройних 
сил в Бвропі, на місце ген. 
Дванта Айзеигавера. Вступа-
ючч до літака, ген. Кларк за-
нв5ш, що він робнтимо псе но-
жлнве. Щоб ДОНОС'ЃИ ДО ‚‚-IvC-
ного перемир'я в Кореї". Пе-
ред відлетом на новий пост, 
ген. Кларк відбув наради з 

нанвнщнми військовими иред-
гтавпиками в Пентагоні, а 
ген. Дж. Лотои Колінс, шеф 
штабу армії, суироноджав ііо-
го на аеродром. Тимчасом В 
Пентагону повідомлено, що,, 
ген. Ріджвей вернеться з Тс-
кіо до Вашингтону 19-го трав-
ня і вже 24-го травня відле-
тить до Парижа, щоб перебра-
ти командування від ген. Ай-
з'енгавера, якніі вертасться до 
Злучених Держав. Президент 
Труман звільнив ген. Айзеи`-
гавера з його європейського 
комяпдуаакпя, щоб дати йому 
.'.и.,,с.іііиіі"іь кйлдндуваттґ "на 
президента Злучених Держав 
в найближчих виборах в ли-
стопаді ц. р. 

БРЕДЛІ ПЕРЕДБАЧУЄ ВЕРШОК 
РОСІЙСЬКИХ ЗБРОЄНЬ 

НА 1954 РІК 
Вашингтон. Ген. Омар Н. джеті. який виносить $46,000,-

Бредлі, виявив у сенатськіќ 1000.000 на всі три ділянки 
комісії збройних сил вісти збройних сил ЗДА. Від дов-
призбирані генеральним шта- j шого часу офіцери з департа-
бом про військову силу Росії, менту оборони твердили, що 
якої воснна потуга, за його `: вершок кризи прийде в 1943 
передбачуванням, дійде д о ' р . Брсдлі подав причини та-
вершка в 1954 р. Він твердить.! кого погляду. Одна з них, це 
що російський поступ в ато-
мовін продукції уже тепер 
дійшов до такого ступня, що 
вона ‚‚може Ьарнскувати біль-
шою агресією вже тепер". 
Вредлі явнвся на свідчення 
численної делегації департа-
менту оборони, яка хоче осте-
регти Конгрес перед зменшу-
паннам фондів на оборону в 
найближчому скарбовому бю-

ПИЯНЛЄ.ННЯ Росії атомових 
тайн . британським знавцем 
Фуксо.м. Дальше, каже Вред-
лі російські матеріялн, вироб-
лсні и нагромаджені досі, по-
чнуть псуватися в наступно-
му році, отже Росія може за-
бажатя зробити з них ужи -
тоќ ще перед часом. Крім то-
го Росія безугашу збільшас 
кількість своїх дивізій. 

Непорозуміння між ЗДА і Британією 
в справі команди на Середземному морі 

Лондон. —- Адмірал Вилїіем цьому морі мав би бути 
М. Фехтелер. шеф морських 

аме-
рнханець, 'а англієць на Ат-
лантнку. Але лейбуристська 
опозиція домагається там ан-
глійеького к о м а н д ування. 
Здогадуються, що розходжен-
пя між ЗДА і Британією по-
ллгають у тому, що панують 
різниці думок між двома дер-
жапамн в справі важливості! 

реговори мають тривати ще! ролі Середземного моря під 
один день і тоді адмірал Фех-1 час війни та хто мав би бути 
телер відлетить до ЗДА. де І там командантом уже тепер. 

сил ЗДА. вже чотири дні пе-
реговорюс з британським мі-
ністром оборони, філд марша-
лом варіќантом Александром 
у справі головної команди на 
Середземному морі і досі не 
міг дійти до порозуміння. Пс 

здасть звіт про стан перьго-
ворів. ЗДА і Британія згідні 
в тому, що Середземноморсь-
кнй простір мас бути під од-
ним командуванням, а пре-
и'ср Чврчил заявив був 19-го 
квітня, що командувачем на 

На запит бувшого ленбурист-
еького міністра Шінвелла в 
цін справі прем'єр Черчнл за-
явнв. що тепер „він не може 
нічого сказати в справі голов-
ного командування на Серед-
земному морі". 

МИРОВИЙ КОНТРАКТ з 
НІМЕЧЧИНОЮ БУДЕ ШД-

ПИСАНИЙ 20. ТРАВНЯ 
Лондон. - - Тут з поінфор-

мованих джерел повідомля-
ють, що мировий контракт 
між західними аліянтами і 
Західно - Німецькою Федера-
тивною Республікою мав би 
бути підписаний вже 20-го 
цього місяця. На підставі 
цього контракту Західній Ні-
КЄЧЧИИІ будуть привернені 
права суверенної країни, в за-
міну за німецьку участі, в ев-
ропейській оборонній спіль-
ноті. Проект мирового ДОГО-
вору мав би вже бути в ос-
ноьному готовий, хоча в ОС" 
танніх днях ВИНИКЛИ ще де-
які суперечності між урядом 
В Бонн і Британісю. Брнтансь-
КС міністеім-тво закордонних 
справ вчора нагло закликало 
до Лондону британського вн-
СОКОГО комісаря в Німеччині, 
сер І. Кіркпатріка, ніоб з ним 
обговорити зв'язані з контр-
актом труднощі. Ці труднощі 
мали б відноситися головно 
до розмірів нідецькоі-о вкли-
ду в західну оборону та нос-
туиової сплати німецьких :ю-
бов'язань за вдержання брн-
танських військ на німецькіЃї 
території. Британський уряд 
відмовляється від будь-яких 
дальших концесій в користь 
Німеччини, рі німецький уряд 
погрожує, що він не підпише 

мирового контракту в перед` 
баченому часі. Західно-німе-
цьки.і канцлер д-р Коцрад 
Адснауер побоюється, що бел 
таких німецьких концесій 
Йому буде важко домогтись н 
своєму плрллменті ратифіка-
ціі договору. Всі ці проблеми, 
як те`ќ справу західної відно-
вІді на останню совєтську но-
ту в справі об'єднання Німеч-
чннн. обговорював вчора сек-
ретар закордонних справ Іден 
З Кіркпатрнком. Опісля зуст-
ЛИСЬ ще окремо пмернкансь-
кни. брнтансі.кніі та францу-
ЗЬКИЙ представники і іцераз 
перевірили західну відповідь 
Совєтам, яка мала б бути не-
fЌ'дана сош.тському урядові 
вже з кінцем ЦЬОГО ТИЖНЯ. Іі 
Британії, Франції і головно її 
Німеччині серйозно заненоко-
СНІ відкликаною тепер аропо` 
зицісю державного департа-
менту З.іучених Держав, щоб 
західні представники почали 
негайно переговори з сонєтсь-
ким представнико'м в Перліні. 
Американці відкликали свою 
пропозицію ПІСЛЯ ТОП), як 
Британія і Франція ВНДВИГ-
нулн справу перевірки мож-
лнвоетей цільних виборів U 
східній і західній зонах Ні-
меччннп окремою міжнарод-
ною комісією. 

Вибори в Гессе скріпили становище 

В НЮ ЙОРЌУ ЗАКУПЛЕНО БУДИНОК 
НА ДІМ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Ню Иорк. — 3 поінформо 
ваних джерел довідуємося, що 
плян створити в Ню Иорку 
осередок для української на-
укн в Америці, підготовлю-
ваннії від чотирьох іюків На-
уновим Товариством ім. ІИев-
ченка, увійшов в стадію кіи-
цевої реалізації. Минулого 
четверга, 1-го травня, голова 
Американського Відділу 
НТШ, — проф. Микола Чуба-
тнй, та скарбник Т-ва о. Лев 
Чапельськнй, підписали кон-` 
тракт, яким закупили реаль-
ність при 302-304 Вест 13-та 
вул. в Ню Иорку. блнзью 
рухливого комунікаційного 
перехрестя 8-мої евеню та 1 і 
стріти. Закуплена реальність 
це триповерхрвий будинок, з 
викутою в Граніті Мангеттену 
великою, сухою пивницею, я-
кий досі був вживаний на ле-
гку індустрію та бюра. Післл 
відповідного ремонту та адап-
тацій для цілей науково-дос-
лідчих, будинок буде відда-
нан до вжитку української 
науки мабуть восені ц. р. Ву-
динок на Дім Української 
Культури закупило НТШ П 
значній мірі із тих десяти від-
сотків, що їх виплачує на ру-

Ва шин ѓтон, 
ладнання платні в сталевій 
промисловості не мають ви-
глядів на успіх доки Верхов-
нип Суд не вирішить засадни-
чої справи, а саме чн прези-
дент мас право захоплювати 
приватну власність під керів-
иицтво уряду. Розправа над 
цим питанням призначена на 
найближчий понеділок, а вн-
рішення прийшло б найшвнд-
ше три тижні після переслу-
хання обидвох сторін. Тим ча-
сом дискусія над цінами сталі 
Й робітничими платнями пе-
ренеслась до Конгресу. Па-
латна комісія освіти й пращ 
почала ДОПИТИ иад внрішен-
ІІЯМ Гади Стабілізації Платні. 
потакавши пл пергаого сгдд-

кн НТШ для цілей українсь-
кої науки Український На-
родний Фонд. Цей фонд збі-
льшувався теж пожертвами 
членів-основннків, що вплн-
чувалн на ту ціль по 500 і 
більше долярів та членів-доб-
родіїв, ро вплачували по 100 
долярів. Першим членом ос-
новником став гіюм. Семен У-
горчак з Бруклнна, що по-
и:ертвував на ту ціль 1000 
долярів. Проте, загальна су-
ма з УНФонду і пожертв да-
леко не вистачала на закуп-
но навіть скромного дому в 
Ніо Порќу і тому НТШ затяг-
нуло поважний короткотермі-
новий мортгедж. який мусить 
бути сплачений впродовж кі-
лькох років. Теж кошта адап-
тації будинку вимагатимуть 
поважних сум. Управа НТШ 
сподіється, що українська 
спільнота в ЗДА допоможе 
завершити реалізацію пляну 
Дому Української Культури, 
що є справою не тільки міс-
цевого громадянства, але всіх 
американських українців, я-
ким лежить на серці збере-
ження українських культур-
них надбань, так безпощадно 
нищених на рідних землях. 

канцлера Аденауера Ген. Аизенгавер на прощальних відвідинах 
Бонн, Німеччина. — Хоч у і канцлера Аденауера, здобула 

R І т а л і ї " 1 виборах в Гессе здобули най- їв теперішніх виборах 393,137 
ф Щ " ' в ' і н 1 більше голосів опозиційні до 1 голосів, тоді коли в попсред-

Рнм. — Ген. Двайт Д. Ай гавер був зупинився в У д і н і . і т е п Є р і ш н ь о г о федеральиого 1 ніх uwftopox в 1950 роді пона 
‚^еигавђр, дотецоріщній голов-: де приглядався великій війсь-. урятгу гогпял-демокгттіт. про-І була ^до^улл ^48Д4в іч?лосіж. ' 
іпиі командант аліянтськпх^ковіќ параді; и якій взяло у- і т е ці`џцеі}і підрахунки голосів І ОпозиЦГй№сяцІялІстпздобу-
збройяих сил в Европі, що за- , часть коло 10,000 Італійських і т а ^ порівняння з внслідом і лн тільки 34,-698 голосів біль-
. іиімас тепер свій пост та вер- J вояків, що репрезентували ті І попередніх виборів Перекопу-1 ше, ніж в попередніх виборах 
тасться до Злучених Держав, іїїііиѓяїім: як! Гтплі чч-І — _.._„:_ ....„ ....ялпі„ і.. -.,,„ ^.^..‚..-Лиі 0,-,.t.ui „ n u n . 
приїхав до Риму, щоб попро-

командуванню Атлантійсько-1 канцлера Д-ра Аденауера та І сів. в порівнянні з 588,739 го-
го Пакту. Відбувши короткі очолюваного ним уряду. Хрн-1 лоеамн, що їх вони МОЛИ в по-

стиянеькі демократи, партія І передніх ппоорах. 

іцатнся з італійським урядом 
та італійськими військовими 
комендантами. В столиці Іта- наради з італійськими вінсь-
лії його сердечно привітали НОВИМИ керівниками, ген. Ай-
місцеві американські та іта- j зснгавер ще відвідає презн-
лійські представники. Передідента та пі)ем'єра Італії і вер-
прнїздом до Риму ген. Айзен- неться назад до Парижа. 

Помер журналіст, що писав про ув'язнен-
ня митрополита Шептицького 

Шикаґо. — У віці 74 рокіп го заслання на^Снбір. Він бўо 
помер тут Антоні Чарнсцкі. 
ветеран-журналіст і колишній 
повітовий федеральний уря-
довець. Під час першої світо-
вої війни він був кореспондеи-
том щоденника Шикаґо Дей-
лі Нюз і в цьому характері він 
виїхав до Евпопи. Тоді він 
прислав точні вісті про ув'яз-
нення Росією митрополита 
Андрія Шептицького і про йо-

знаний серед католицьких 
кіл і дістав відзначення від 
папи Пі я XI. Вісті, що їх зіб-
рав Чарнецкнй, послужили 
українсько-католицькому свя-
щеникопі о. Иосифові Чап-
лнвсьќому з Перт Амбою до 
написання книжки про Мнт-
рополита п. з. „Царський В'я-
зень", яка вийшла в 1915 р. у 
Филаделфії. 

Антикомуністичні летючки ДОБРУС-у на 

па-
між 

Юніои 
Торги за на-1 ќа Чарлса Е. Внлсона, що 

- зрікся становища директора 
мобілізації саме під час спору 
над цим питанням. У Сенаті 
зголошепо законопроект за 
зворот захоплених підпри-
смств їхнім власникам. Спра-
ва відіб'ється теж на дворіч-
ній конвенції юнії сталевар-
ників, яка починає свої нара-
ди у вівторок 13 травня у Фи-
ладслфії. Нема сумніву, що 
там прийде до гострих напа-
дів на сталевих підприємців 
за їхній опір проти наладная-
ня питання платень. Серед 
таких дискусій продукція ста-
лі повертає до нормального 
темпа і є вигляди, що вона 
втримається в такому стані, 
аж до часу вирішення спору 
Верховним Судом. 

комуністичній параді 
Під час першо-' мість. прочитавши летючку. 

рвали її та почали вихоплю-
вати їх з рук інших, але до-
ремно; летючки великою кі-
лькістю появилися знову. Ді-
бравшнсь до гурту тих. що 
стояли перед трибуною кому-
ністичннх „вождів", добрусів-
ці і одумівці дослівно заки-
дали їх летючками, що були 
відбиті на червоному папері. 
Ці думали, що це „їхні" і по-
чалн читати, але не всі до-
чнтували до кінця. Деякі і 
тих, що початково приплеску-
вплн параді, прочитавши ле-
тючку, ховали її та відходили 
З гурту. (В.Н.). 

Ню Иорк 
травневої комуністичної 
ради в цій метрополії, 
товпою людей на 
Сквер нагло появилися антн-
комуністичні летючки, що їх 
масово роздавали і пошнрю-
вали члени ДОБРУС'У та О-
ДУМ-у. На летючках були 
фотознімки з розкопок масо-
вих могил у Вінниці та відпо-
відні заклики і перестороги 
перед небезпекою комуно-ро-
сійського імперіялізму. Біль-
шість людей приймали ле-
тючкн та ховали і просили бі-
льше для других. Інші, нато-

Нагорода Пуліцера за найкращу драму 
„Ди Шрайк 

Њо Порк. — Нагороду з 

."..." 

фонду Пуліцера за найкращу 
американську драму, наинса-
ну в минулому іюці дістав 
Джозеф Крамм. а за найкра-
щу повість Герман Воук. Дра-
ма Крамма звісна під назвою 
„Ди Шрайк" (Соіюкопуд), а 
повість Воўна під назвою 
„Кеїнс Мютіні" (Бунт Каїна). 
З газет дістав золоту медалю 
щоденник „Ст. Луї Пост-Ді-
спеч" за безінтересовну пра-
цю при викритті податкових 

Червоні не хочуть перемир'я в Кореї -
твердить ген. Ван Фліт 

Токіо. — Головний ќоман-
д а т аліянтських сухопутніх 
зброТіННХ сил на фронті в Ко-
реї, ген. Джеќме А. Ван Фліт. 
заявив вчора представникові 
французької пресової агенції, 
що комуністи не хочуть пере-
мнр'я в Кореї і тенденційно 
роблять труднощі на перего-
ворах в Ианмунджом. Заява 
ген. Ван. Фліта відзеркалюс 
загальний песимізм, який 
знову виявляється щодо мож-
ЛИВОСТЄЙ замирення. Це. не-
довір'н має своє виправдання 

в самих переговорах. Після 
того, як аліянтн пішли на 
найдальше можливі концесії 
та запропонували нову ком-
промІСОВу розв'язку ДЛЯ СИІр-
них проблем, червоні відкнну-
.чп теж ці аліянтські пропо-
зпці ї . і на переговорах зно-
ву заїснувала „мертва точка". 
Вчорашні наради, подібно, як 
і попереднього дня, тривали 
тільки кілька хвилин та за-
кінчилнсь тим самим реауль-
татом: їх ВІДЛОЖЄНО до чер-
гового дня. 

Економіст іменований японським 
амбасадором до Вашингтону 

надужить поборця Джениса 
II. Фінеґана. а за репортажі 

Антоні Левісію, кореспон-
дент „Ню Иорк Таймеў" за 
звідомлення з розмов між ген. 
Доґлесом МекАртуром і през. 
Т(іуманом. Першу музичну 
нагороду дістав Гейл Кубіќ, 
за написання „Сімфоні Кон-
сертанте". Крім того роздано 
нагороди за писання редак-
ціііинх статѓей, за газетяр-
ські рисунки, фотографії, по-
езію. писання біографій. 

го 

Американський літак на Північнім бігуні 
Енкоредж, Аляска. 

літовнща на островах 
с п о - j канськни впіськовші літа::. 

На літаку були визначні вче-
. ні та члени сскретаріяту лі-

Флетчера. на північний бігун т у п с т в п Н я п і ш и ? І „ О М у бігуні 
полетів, там приземлився і j літак пробув понад три годи-
щаслнво повернувся омсри-.іш, 

Ще с до розпорядження стипендії 
східно-европейського фонду 

Ню Порк. — Східно-Евро-
пеііський Фонд повідомляє, 
що він мас до розпорядження 
ще декілька стипендій - тіль-
ки оплата студійних коштів 
— ня академічний рік 195'2-
1953. Ці стипендії приступні 
для студентів українського 
походження, які вже прнняті 
до американських університе-
тів або каледжів, як кандн-

дати до дипломів. .1 них мо-
н:уть скорнстатн тільки ті 
студенти, які покинули СССР 
після 1941 року та ще не до-
сяглн 35 року життя і добре 
володіють англійською мо-
вою. За дальшими Іяформа-
ціями писати (англійською 
мовою) до: 
- KAST RUROPEAN F0ND, ІМС . 
1(1 Е Mtli St.. New York 17, N. Y. 

Токіо. Японське прСС08Є 
агентство повідомило з авто-
ритетннх джерел, що прем'єр 
ШІГЄру Пошіда вибрив Кіікі-
чі Аракі, президента елек-
тричної компанії в Токіо на 
першого японського амбаса-
дора до Вашингтону. Аракі 
прийняв номінацію. Прнзна-
чення економіста амбасадо-
ром до Злужених Держав ие 
було несподіванкою в диило-

матнчнНХ колах, :: Тої простої 
причини, що найважливішим 
і найбільшим завданням 
представника нової Японії в 
Злучених Державах буде па-
ладиатп господарські і торго-
вельні стосуніѓіі між обома 
країнами. Аракі має 62 роки, 
був губернатором Банку Япо-
нії та вьажасться одним з 
наіікранціх фіиансовнх екс-
пертів країни. 

ШВЕДИ ХОВАЮТЬ П0ШИ-
РЕНУ ОБОРОНУ В ШДЗЕ-

МЕЛЛЯ 

Літаконосець „Васп" їхав 22 милі задом 
Ию Иорк. Літаконосеці 

„Васп". який 20 квітня зуда-
рнпсл з воєнним кораблем тн-
пу ..Гобсон", nj)H чому зпіну-
ло 175 моряків па пов 
морі, повернувся 
ЗДА і заїхав до 

Гренвсенсд Вен у Вруклиш. 
Його капітан каже. що. після 
зудару. Васп мусів їхати взад 
задом на віддалі 22 миль з у-
ваги на своє ушкодження. 
Швидкість такої їзди внноси-

до берегів І ла тоді по шість вузлів на го-
нрпчалу в дину, серед бурхливого моря. 

.1 

Стокгольм. Швеція. 
Лейтенант генерал Карл Ап-
густ Єренсваер, шеф шведсь-
кої армії, заявив, що ного ар-
мія дістала модерну зброю ѓа 
збільшила силу вогню своєї 
артилерії. Швеція не нале-
жить до Північно-гЧтлантін-
ського Оборонного Пакту, бо 
хоче задержати традиційну 
нейтральність під час війни. 
але послухала закордонних 
порад. та зМОДСрнізуваЛн 
свою оборонну силу, беручи 
до уваги існування атомовиі 
зброї. Шведи твердять, що їх-
ня обо)юниа система достчк-о-
пана до теренових прикмет їх-
ньоі країни, де переважають 
гористі лісові терени, засіяні 

численними озерами. Наива-
жлнвіші оборонні пункти пе-
репесено під землю, де зна-
ходяться: воєнна промнсло-
вість, ѓангари, приміщення 
для пінська та воєнні шпнта-
лі. Шведськііп уряд зачав пе-
реносятн В ПІД'.ЄМЄ.І.ІЯ свою о-
боронну силу вже перед два-
надцятп роками, коли 1942 р. 
збудовано під землею першу 
воєнну фабрику та ІіЄрШИЙ 
ВОЄННИЙ ШПИТПЛЬ. Шведи н:і-
діються, що під землею змо-
жуть працювати з успіхом 
для оборони своєї країни і 
під час війни т:і впа.кають, що 
їхня оборонна сила належить 
Щодо велпчнни А`` ДРУГОЇ кля-
і II і: і ІВрОПІ. 
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СТАЛЬ І НАФТА 
Сталь і нафта це хребет і Кров господарства і оборони країни. 

В обох цих підставовнх індустріяќ Злучених Держав виникла тс-
пер загрозлива криза, що може потрясти цілим господарством і се-
рйозно підважити оборонні зусилля. 

Криза постала насамперед в ст;ілевіи індустрії. Конфлікт між 
працедавцями і робітниками в справі підпишќи платень призвів до 
безпосередньої загрози страйку, що спонукало президента Трумана 
покликатись на свої конституційні повновласті та підпорядкувати 
сталеву промисловість урядовій контролі. З таким рішенням не по-
годились ані підприємці, ані робітники, і справа опинилася в суді. 
Федеральний дистриктовни суддя Наші минулого тижня видав рі-
шення, що президент Тру.чан не мав конституційної підстави до 
свосї акції та наказав негайно повернути фабрики назад їх вдас-
никам. Оборонці уряду і нравннкн з департаменту юстиції, як цього 
можна було сподіватись, внесли відклик від цього вироку і справа 
опинилася у Верховному Суді Злучених Держав. Дискусія на цю 
тему набрала принципової ваги і Верховний Суд вже заповів, що він 
розгляне справу в' найближчий понеділок. Тнмчасом, суд заборонив 
урядові встрявати в справи платень або умовнії праці. Голова юнії 
сталеварннків зі свого боку заповів, що робітники тнмчасом піюдов-
жуватимуть свою працю. Проте, справа ще в жадному разі не с вн-
рішена і криза не минула. 

Не менш критично розвивається справа в нафтовій промисло-
вості. Минулого вівтірка 90,000 робітників нафтової промисловості! 
почали страйк проти 70 компанії!, що контролюють понад 40 від-
сотків рафінерської продукції. Кілька днів того страйку вистачило, 
щоб виявити катастрофальні його наслідки. Найбільше на цьому по-
терпіла досі оборона. Вже минулої п'ятниці військові повітряні 
збройні СИЛИ рішили обмежити до мінімум вишкільні лети на всіх 
своїх 4.0 базах в країні, скорочуючи в тон спосіб основний вишкіл 
щонайменше 12.000 пільотів. На дальшу чергу прийшла цивільна 
авіяція. Адміністрація нафти для оборони рішила, щоб з цим вів-
тірком комерційні і приватні літаки зменшили на 30 відсотків зу-
жявання газоліни. Цей розпорядок зобов'язуватиме до кінця місяця, 
що без сумніпу болюче відіб'ється на цій одній з найважливіших ді-
лянок американської торгівлі. 

Тнмчасом, загроза страйку в нафтовій промисловості ще тільки 
збільшується, бо готова поширитись на дальші підприємства. Страйк 
викликала юнія Міжнародних Нафтових Робітників, зв'язана з Кон-
гресом Індустріяльннх Робітників (СЮ), та 20 менших юній робіт-
ннків нафтової промисловості! в Каліфорнії. 

Катастрофальні наслідки такого положення наявні. Евентуаль-
ний страйк в сталевій індустрії вдаряв би в саму основу цілого гос-
подарства та обороніѓ. Негайно з припиненням постачання сталі, 
мусіла б припинитися праця в багатьох інших господарських і обо-
ронннх галузях, для яких сталева індустрія постачає основні мато-
ріялн. Страйк в нафтовії! промисловості загрожує 'найбільш віталь-
ному постачанню газоліни і олії для всіх {юдів збройних сил, включ-
но з тими, що борються в Кореї. Що більше, ця проблема далеко 
переходить своє тільки внутрішньо-американське значення і до жн-
вого заторкує теж величезну міжнародну проблему оборони віль-
ного світу перед большевицькою загрозою. 

Можна мати різний погляд на причини страйку або страйкової 
загрози та різно їх оцінювати. Підприємці закидають робітничим 
організаціям, що це вони намагаються використати загрозливе по-
ложення країни та добитись більших особистих користей, тоді, коли 
робітничі організації зі свого боку закидають підприємцям, що це 
властиво вони страйкують проти народу, країни і уряду та загроз-
ливим положенням намагаються виправдати своє становище у відно-
шенні до вимог робітників. 

Проте, ці взаємні обвинувачення справи в нічому ні зміняють, 
ані в нічому не зменшують тої загрози і тих шкод, що їх вже спри-
чннюс, або може спричинити страйк в цих двох иідставовнх галу-
зях промисловості! і господарства та оборони. Загальна публічна 
опінія перестерігає і робітників і підприємців, щоб вони взаємно вн-
лвили максімум доброї волі і цю загрозу відвернули. Наради пред-
ставників підприємців і робітників, які були скликані президентом 
Труманом до Білого Дому з кінцем минулого тижня та які закінчи-
ЛЯСЯ без будь-якого позитивного результату, такої доброї полі не 
виявили. І тому теж публічна опінія цілком правильно вимагає від 
уряду та законодавства, щоб вони, не встряваючн в причини спору, 
повели ВІДПОВІДНУ акцій, та зробили все можливе, щоб відвернути 
загрозу страйку — та забезпечили господарству і обоіюні країни їх 
хребет і кров сталь і нафту. 

БИТВА ЗРІ НІМЕЧЧИНУ 
Сім років після тотальної по-

разкн в другій світовій війні, Ні-
исччнна знову стала одною з цсн-
тральннх проблем міжнародної 
політики, цим разом вже не так 
з уваги на свою питому вагу, як 
радше на міжнародні обставини 
та свій потенціял. 

З Лондону повідомлено, що 
уряди західних великодержав 
вже устійнилн свою чергову від-
повідь на совстську ноту в справі 
об'єднання` Німеччини та пляну-
ють передати цю відповідь совст-
ському урядові вже з кінцем цьо-
го тижня. Це вже друга західна 
відповідь на другу совстську ноту 
в тій самій справі. 

В першій ноті Москва пропону-
пала ‚‚негайну" конференцію 
представників чотирьох велико-
держав, на якій обговорено б мо-
жливості об'єднання Німеччини. 
При цьому совстськнй уряд за-
стерігався. що об'єднана Ніиеч-
чнна не повинна належати до 
жадного з міжнародних політич-
но-оборонних бльоків, натомість 
повинна мати свою власну обо-
ронну силу. Західні аліянти, від-
кидаючн совєтські застереження 
щодо участи Німеччини в колек-
тнаній обороні, висловили рівно-
часно в своїй першій відповіді по-
бажання, щоб Москва з'ясувала 
точніше, як вона собі уявляє об'-
єднання Німеччини, висловлю-
ючи із свого боку застереження, 
що таке об'єднання могло б від-
бутися тільки на базі вільних вн-
борів в цілій країні. 

В своїй другій ноті Москва про-
мопчала свої попередні застере-
жсння і рівночасно виявила свою 
згоду на вибори. Тепер аліянти 
дальше прецнзують своє станови-
)'.іе в цій справі і заявляють, що 
вибори можуть відбутися тільки 
після того, як міжнародна комі-
сЖ створена при Об'єднаних На-
ціях чи в іншій формі, перевірить 
можливості таких виборів в обох 
зонах Німеччини. 

Ця дипломатична гра ведеться 
без сумніву у зв'язку з акцією за-
хідних велокодержав в справі ми-
рового контракту з Західною Ні-
меччнною та включення її в за-
хідно-европейську оборонну си-
стему. Москва цілком добре здає 
собі справу, що включення Зах. 
Німеччини та її людського 1 гос-
подарського потенціялў в захід-
ний військовий аліянс сильно пе-
рехилить перевагу в західний бік. 
Точу вона вживає .всіх можливих 
трюків, щоб до такого аліяису не 
допустити. Рівночасно з диплома-
тнчною акцією, на увагу заслу-
говус недавній напад совстськнх 
босвих літаків на французький 
пасажирський літак в дорозі між 
Франкфуртом і Берліном. Всю 
свою акцію в справі Західної Ні-
мсччннн, аліянти узгіднюють з 
західно-німецьким урядом, який 
з черги, демократичним поряд-
ком, базує свою політику на ста-
новищі та опініі свого населення. 
Такни совстськнй терористичний 
акт, з рівночасною повінню всіля-
кої пропаганди, може відповідно 
вилинути на наставлений захід-
но-німецького населення. В цілу 
ту дипломатичну і пропагандивну 
гру втягається ввесь арсенал іи-
цшх аргументів, включно з схід-
ними кордонами Німеччини. В той 
спосіб розгорнулася справжня 
дипломатична і пропаґавдивна 
битва за Німеччину, від висліду 
якої у великій мірі залежатиме й 
внслід теперішнього східно-захід-
ного змагу в світовій площині. 

Аліянти, як теж і німці, не мн-
ють, виходило б, жадних ілюзій 
щодо совстськнх інтенцій. Совст-

?ькі дипломатичні ноти говорять 
про об'єднання Німеччини, а ко-
муністична пропаганда дає аж 
надто багато аргументів, що це 
об'єднання поду.манс в той спосіб, 
що Західна Німеччина повинна 
бути прилучена до Східної та що 
комуністичний східно-німецькнй 
режим повинен бути поширений 
і на Західну Німеччину. Тому то 
західні аліянти, відповідаючи на 
совєтські ноти `пі виявляючи свою 
готовість переговорювати, рівно-

часно продовжують і прнстшу-
ють свою політику інтеграції За-
хідної Німеччини в західну обо-
рону. 

Дещо інакше підходять до тої 
справи самі німці. Вони без сум-
ніву бояться, як вогню, „об'сд-
нання" на совстськнй лад та со-
встської ‚‚самостійности", але во-
нн (Корнстають з обставин і тор-
гують. Маючи-двох покупців, во-
нн підганяють собі ціну. Проте, 
цю політичну битву за Німеччину 
вже сьогодні можна вважати за 
перерішену в користь Заходу, з 
усіќв ' наслідками такого її ви-
сліду. 

І. Шарай-Самійлснко 

Економічна конференція 
в Москві 

II Внутрішні турботи Кремля 

Віктор Приходько 

БЕЗ ПЛЯНУ... 
Існує одна хиба в нашому, ук-

раїнському життю, на яку не 
звертається належної чн, краще 
сказати, жадної уваги, а, тим ча-
сом, хиба ця така важлива і така 
небезпечна, що коли й далі її не 
будемо добачати та не усунемо, 
то можемо сподіватись великих 
неприємностей і навіть трагічних 
розчарувань. 

Ця хиба — це відсутність у 
всьому нашому рухові, у всій на-
шій праці — певної синтези, псв-
ного ‚‚вищого пляну", упорядко-
ваности й послідовності! в іюботі, 
якогось підсумування зусиль та 
осягів і спрямування їх до одної 
мети. 

Нація ми — велика і еміграція 
ми сильна; енергія у нас, можна 
сказати, невичерпна і суспільство 
наше, народ наш — гріх нарікати 
— в загальному, патріотичний і 
дисциплінований. І, справді: роз-
поряджеиня Комітетів чн інших 
ведучих установ виконується то-
чно й акуратно. Треба, щобн Кар-
негі Гол під час того чн іншого 
святкування була повна, -— і прн-
нде точно 3,000 людей, а треба 
урядити маніфестацію в вели-
кій залі Ню Иорку — в Мангет-
тен Центрі — і та буде повна: 
прийде та поз'їжджається до 5,000 
людей, так — що пів тисячі му-
сять стояти на дворі чн вертатись 
додому. І все виходить велично, 
імпозантно, — мало яка нація в 
Ню Иорку може доказати під цим 
оглядом того, що доказують ук-
раінці. 

Або — взяти нашу npecv. Не 
вистачить й.дві години, щоби бо-
даА по заголовкам переглянути 
усі ці денники, тижневики, двох-
‚тижневики, місячники й квар-
тальяикя, — звичайні й ілюстро-
вані, друковані й літографовані, 
— американські й європейські, 
французькі й канадінські. німсць-
кі й аргентинські. Всі вони, прав-
да, скаржаться й стогнуть, збн-
рають „на пресовий фонд" і за-
грожують, що не вийдуть, але ли-
хе їх не бере, — виходять ще Й 
далі множаться. 

Про що це свідчить? 
Про те, що, справді, нація ми 

велика, а головно, — що сидить 
в нас велика спонтанна сила, ба-
гато молодої енергії, ідеалізму та 
ентузілзму. 

Але от — наша „Ахілева п'я-
та": розливається уся ця наша 
енергія та зусилля, мов бурхлн-
ВИЙ потік на весні, затоплюючи 
усе навкруги, що треба й не трс-
ба. і нема кому узяти той потік у 
береги, спрямувати в одному на-
прямі, щоб був він сильний і вн-
конав своє завдання. 

За прикладами ходити далеко 
не треба. 

Візьмім першу з краю — ділян-
ку-виховання наших дітей, нашої 
молоді тут в Америці, в націо-
нальному дусі. .Скільки ж то на-

писано з цього приводу стаѓтей, 
скільки відбулося й відбувається 
нарад і як багато в різних містах 
та місцевостях робиться різних 
заходів, дитячих імпрез, окремих 
відчитів і. т. д. 

Але ЩО Ж? і 
Усе це — розпорошене, розкп-

дане, випадкове, не об'єднане с-
днннм пляном. єдиною програ-
мою, залежне від дсброї волі одн-
ннць, що сьогодні хотять щось ро-
бнтн, а завтра не мають часу чн 
ОХОТИ. 

А наслідки? 
Абсолютно нема дитячої літс-

ратурн, нема якогось одного за-
гального дитячого журналу, чи-
танок для дітей, а буквар зявля-
сться лише завдяки доброї волі 
випадкового видавця. 

Отже —- при такій внпядковос-
ти. розкиданості!, бсзпляновостн, 
— чн можна очікувати якихось 
позитивних наслідків у цій прс-
важній ділянці? 

Або — візьмім ту саму ўкраїн-
ську пресу. Виходить її — безліч. 
Можна сперечатись про рівень 
тих чн інших поодиноких органів, 
але зустрічаються там нераз — 
думки цікаві, пропозиції — по-
важні, а окремі виступи ї'ї дуже 
актуальні. Але хто у нас - - яка 
установа — за усім тим слідкує, 
цікаві думки нотує, актуальні 
пропозиції використовує? Ніхто! 
І ось уся ця національна енергія, 
— продукт розумової праці і вн-
щих зусиль, — не доходять навіть 
до відома тих людей, які ними 
могли б зацікавитись, пропада-
ють у загальному хаосі і летять 
стрімголов у „Лету забуття". 

А найгірше і найнсбезпечнішс 
— то в ділянці політичній. І тут 
ми робимо не мало: провадимо 
досить широку інформаційну пра-
цю, нав'язуємо зв'язки, подаємо 
мсморіяли й протести, маємо вже 
н не мало приятелів серед вплн-
вовнх політиків, але, знов же, — 
усе це розпорошене по цілому 
світі, часто мас випадково-добро-
вільний характер, не пов'язане в 
одну цілість і, здебільша, ніяк не 
використовується. Тому уся ця 
робота або майже уся — пропа-
дас. Не говоримо тут про осягнен-
нл нашої найвищої мети, що за-
лежнть від зрушень чисто істо-
ричного, гльобального порядку, 
але маємо на увазі політичні о-
сяги менші й ближчі, що були і 
є можливі до здійснення і є під-
ставою до осягнення тої. найбіль-
ШОЇ, мсти. 

Плян, планування . . . Цс тс, 
чого нам бракувало і бракує. 

Про Англію завжди чули ми 
раніше, що вона плянус свою по-
літнку на 50 і на сотню літ впс-
ред. Очевидно, й інші держави не 
роблять в цьому розумінню вн-
ключення. А що до Совстів, то, 
не зважаючи на всю таємничість, 
добре відомо, що там існують чн-

Не треба забувати і про вну-
трішні турботи большевиків, як 
господарські так і політичні. 

Як відомо з повідомлення цсн-
трального статистичного управ-
ління прн СНК СССР „Об нтогах 
виполнення г о с у д а р ственного 
нлаиа развнтня народного хозян-
ства СССР" за 1951 рік, крізь по-
бідні числа, що показані тасмни-
чнми відсотками, безперечно яс-
ствус, що там не все таки гаразд. 

Совстська індустрія не внкона-
ла пляну по прокату окремих ви-
дів чорної металюргії; по внпус-
ку парових котлів і парових тур-
бін; по різних машиновнх прила-
дах, зокрема по окремим родам 
хсмічного устаткування, ко.мпре-
сораи, лічільннм машинам і т. д. 

Незавидно виглядає справа з 
нафтою, а ще гірше з внробннц-
твом цементу. Тому зрозумілі і ті 
величезні зусилля Москви на 
конференції в напрямку здобуття 
імпорту і, в першу чергу, таких 
товарів як : електричні устатку-
ванні, машини, станки, гуму, па-
роплааи і т. д. і т. п. 

В загальному, коли взяти до-
сягнення совстської промисловос-
ти. зокрема у продукуванні сталі, 
добуванні вугілля, нафти, слек-
троенергії тощо й порівняти ці чи-
сла з розрахунком скільки прнпа-
дас одиниць на кожну особу на-
сслення країни, то ці досягнення 
шс далеко стоять позаду від та-
КГОС країн, як Англія, Бельгія, 
Франція, зах. Німеччина і, не ка-
жучп вже про ЗДА. 

Гасло Сталіна, проголошене 
ще в 30-х роках „Догнать і пе-
рсгнать передові капіталістичні 
країни в тсхніко-економічнім від-
ношснні" за десять найближчих 
років, виявилось далеко не під-
снлу. 

Ми шке не говоримо, що ріст 
згаданої продукції СССР ніколи 
не служив покажчиком росту ма-
тсріяльного і культурного рівня 
його населення, оскільки ця про-
дукція мас призначення головним 
чнном для мілітаризації країни. 

В загальному ж слід відмітити, 
що намагання Кремля розбудува-
тн збройну індустрію с успішне. 
СССР в 1951 р. в цім відношенні 
стоїть набагато сильнішим ніж 
він був у 1941 р. 

Та не мало турбує Кремль, що 
розрахунок на недалеку еконо-
мічну кризу в капіталістичнім сві-
ті не справджується, не вдасться 
й посіяти економічні, або навіть 
і військові конфлікти вільного 
світу між собою. 

Все це ставить Кремль перед 
проблемою: розраховувати в пер-
шу чергу на самих себе. 

Для цього вони потребують не-
перернвної психологічної й мате-
ріяльної мобілізаційної напруги 
в середині країни, що прнкрнва-
сться пропагандою про загрозу 

їв. Керннцькнн Я 

НЕДОРУЧЕНИЙ ДАРУНОК 
(Гумореска) g 

В обороні президента Трумана 
забрав слово сам пан Микита По-
смітюх, зайнятий у 'міжчасі роз-
KOJ ковуванням довгої батсрії пля-
шок із пивом. 

- Щодо тої ТОЧКИ вашої бесіди, 
то ч дав би вам контра, пані Вар-
ко. сказав Микита. - Він, то 
значить хоч би і тон Тру май, ані 
ме:іі брат, ані сват. і. взагалі, я 
на `іть не ліміґрум до Прилучених 
Держав, лише до Канади, і мені 
йо:о прнтехція непотрібна. Але 
скажу вам так. по еправедливос-
ті: надаремне ВИ ного псьочнте! 
Чн ви хоч масте понятіє, яка то 
тя ќа служба б%тн президентом? 
Та ж до того треба мати голову, 
як бочка! ВИ ДИВІТЬСЯ — хоч би 
на.п Сльоковнй, пан магістер 
Бў іька. вчений чоловік, школи 
скінчив, а прийде розподіляти 
ЖНлетки, чи туалетний напір, то 
самші густо-часто збаламутиться! 
А що ж допіру такий президент... 
Ви гадаєте, що він одних нас дн-
пістів має на карку? А Японія 
що? А Франція - що? А турок. 

що пес? . . А до війни шикуватися 
— треба, чн не треба? А головне 
— мус пантрувати за продукцією 
антонівки, щоб накотити цього 
вдосталь, поки Ванька свого дідь-
ка зліпить! А нннькн такий час, 
що на обслугу не можна здатися, 
такий оксїі аби вам свої години 
відкалатав та в п'ятницю пейду 
взяв, а ти, яко господар, мусиш 
сам про РСС подбати. І хоч він і 
президент, а не раз мусить зако-
тнти рукави, взяти шуф.ію в руки 
та підсипати під баняк коксу, 
шаб інгбота йшла справно і бомба 
за бомбою з-під праси внскаку-
вііла. А ви кажете: „забув про 
н:с", чн як там . . . Як тут не за-
б ти, коли тобі клопоти обсіли 
голову, як струпи? 

Говоріть своє! зневажлн-
B" закопилила губи пані Варвара. 

Я знаю, що хлоп за хлопом 
завжди тягне, але скажу вам тіль-
ки одне: і він колись інакший був. 
а теперечки попсувся. З того ча-
су. як тая проклята Мокрнна за-
крутила йому г о л о в у . . . 

— Що за Мокрнна? Чия Мок-
рнна? - - допитувались гості. 

— Ігі! А ви, хіба, що. не чулн? 
Газет не читаєте, радія не слуха-
стс? Та ж тепер ціляй світ шу-
мить пію Моќрину Трумана! 
"̀  — Не Мокрішу, а доктрину. — 
поправив із ќj-тка Влодзьо-сн-
рітка. 

— Мокрнна, чн Дарина. все од-
но шельма-баба, опутала небора-
ка так, що він уже сам не знає, 
що він уже сам не знає, що тво-
рнть і що робить! . . 

. . . . Отак, то за сим. то за тим. 
і прощальний бенкет на честь па-
на Микити Посмітюха, перепліта-
ннй культурною гутіркою, а да-
лі щиро-патріотнчнимн піснями, 
п{ютягнувся далеко поза північ. І 
цс справді якийсь фатальний 
збіг обставин, що вечірка, яка 
ввесь час стояла на такому това-
рнському ступені, на другий день 
вранці знайшла свій епілог на 
станиці таборової поліції. . . 

Бо, власне, на другий день 
вранці, коли пані Варвара лікві-
дувала рештки вчорашнього при-
йняття й приводила до порядку 
кімнату, виявилося, що з куфра 
канув, як камінь у воду, комплект 
народної ноші, призначений в да-
рунок пані Рузвелт, а на додаток 
пропав ще зі стола будильник 
марки „Докса" . . . 

— Харцизн! Недолюдки! — 
ремствувала пані Варвара, а її го-

лосок розходився по всіх залях 
і коридорах. — Зроби їм баль, 
дай їм їстн-пнтн, а вони за те ос-
танню вереньку з-під тебе внтяг-
нуть! Та коли б хоч знаття котрий 
гаспид так важко мене скривдив: 
цей Посмітюх чн тая Фуфайка? . . 

Як у всіх сумнівних випадках, 
так і тепер етап пані Варварі в 
пригоді неоціненні! Влодзьо-снріт-
ка. ВИЙШЛО на яву. що. завжди 
кмітливий і бистрий пластун не 
ляше грНз канапки та ліпив по-
штові марки, але врядн-годн — 
позирав на деякі підозрілі рухи 
гостей, і в одному моменті запрн-
мітнв, як наш свіжоспсчсннй ка-
надісць в самому розгарі політич-
ної дискусії, всунув щось крадьки 
за пазуху, яка потім сильно була 
„віддулася" . . . 

— Так, це він бухнув стрій і 
будильник! — загомоніла пані 
Варвара і, не гаючи часу, підняла 
відповідні кроќн. 

Зміцнена стежа таборової полі-
ції, очолена самим паном комен-
дантом, затримала пана Посмітю-
ха саме в той зворушливий мо-
мент, коли він, із сльозами в очах 
розціловувався з друзями та зна-
ііомими і вантажив на самохід 
свої скромні, скнтальські статки. 

— Хвилинќа! — службово під-
няв руку пан комендант. — Ану. 
дозвольте нам. пане Посмітюх, ще 
раз, на прощання, заглянути до 

ваших валізок. 
Очевидно на таке діктум пан 

Посмітюх спалахнув святим обу-
рснням: 

— Пайове, ніби що цс за гран-
да? Звідки на мене впало таке 
погане підозріння?! Справді, так 
тільки може зробити українська 
поліція! Неповинно напастуватн 
чоловіка, в такій драматичній 
хвилині, коли він на віки вічні 
покидає рідний табір, їде світ за-
очі. далеко від неньки-Українн . . . 

— Ганьба! Ганьба! — - підня-
лнсл оклики з юрби. Народ, щиро 
співчуваючії неповинно напасто-
ваному. змісця зайняв грізну по-
ставу супроти органів влади, 

Та тоді, серед такої напруженої 
ситуації, раптом в одній валізі так 
щось затріщало, що налякані по-
ліцаї повідскакували на боки! 

— Прошу пані! Наш буднль-
ннк дзвонить! — тріюмфально за-
репетував Влодзьо-снрітка, а па-
ні Варвара з радости трохи не 
обімліла. 

— Еге ж. не мала, зараза, ко-
лн задзвонити, аж т е п е р . . . — 
зрезнґновано махнув рукою пан 
Микита Посмітюх і вже навіть не 
пробував протестувати, коли полі-
цисти вивантажили з авта його 
багаж і понесли на станицю . . . 

А там, звичайна річ. в одній з 
валізок знайшовся не тільки бў-
днльннк, але н сорочка з надтич-
кою, і хвартушок з крайкою, і ме-

слснні штаби, де сидять люди вн-
ключно над виробленням планів 
на майбутнє. І коли людство уже 
піютягом чвсртьстоліттл днвусть-
ся чн жахається з приводу „не-
сподіваянх" кроків чн посунень 
Совстів, їхніх доконаних фактів 
„мирного наступу", то все цс — 
наслідок праці отнх тихих штабів 
від планування. 

І мн, українці, коли хочемо ма-
тн успіх у своїй праці, коли хо-
чемо. щоби уся наша бурхлива 
енергія, ентузіязм, патріотизм, 
жертвснність і жертви не йшли 
намарне, мусимо звернути пильну 
увагу на цю справу. 

Маємо наші найвищі репрезен-
татнвні й керівні органи, Націо-
нальну Раду, а на великому і 
важливому тсрсні — Конгресовий 
Комітет — і мусимо уможливити 
їм створення цих чисто пляновнх 
органів, щобн розумно сплянува-
ти й спрямувати усю нашу ши-
року національну роботу і мудро 
використати усе доконане — 
завтра. 

Без того — діла не буде. 
І не тільки мають цим занятись 

наші офіційні керівні органи. По-
затим маємо велику й численну 
інтелектуальну еліту: її завдання 
і u повинність не лише жити „ з 
дня на день", але старатись уняти 
в ціле і озмнслнти усе, що робить 
і що уявляє собою українська на-
ція на нинішньому „історичному 
відтинку" — і куди та як вона 
мас прямувати до яснішого за-
в т р а . . . 

режана хусточка. Пан Посмітюх 
притомно тлумачився під час пе-
рсслухання, що він хотів зробити 
прислугу пані Варварі і взяв ці 
речі з собою до Канади, щоб їх 
потім по-сусідству передати в дар 
пані Рузвелт. Не вмів лише якось 
пояснити, кому був призначений 
в подарунок будильник марки 
..Докса" . . . 

(Кінець) 

військового нападу капіталістич-
ного світу на СССР. Культивусть-
ся шпіоиоманія, а як її наслідок 
терор, проти турбуючих Москву 
націоналізмів. 

Стратеги в політ, бюро здають 
собі справу, що прн сучасному по-
ложсннї, СССР ще не с непере-
можнім, що режим Кремля не є 
вже забезпеченим, що їх існуван-
ня і життєздатність не лише в мн-
нулому у великій мірі були за-
лежні від підтримки капіталіс-
тичного світу, але залежні ще й 
тепер. 

Вони свідомі і того, ЩО їхня 
військова потуга ще не всилах 
вести затяжну наступальну війну, 
тим більше, що в такій війні дру-
гого „Лендлізу" вже не буде. 

Тому, хоч війна двох протилеж-
них систем іi ідей по вченню Ле-
ніна й Сталіна є неминучою, все 
ж большевики воліли б її мати 
тоді, коли знайдуть найбільш 
сприятливі, мілітарні так і психо-
логічні обставини для себе. Роз-
будова збройних снл вимагає ие 
лише насичення власної індустрії 
найновішим технічним устатку-
ванням, технічними винаходами. 
а для цього й потрібне утримав-
ня „щупальців" в зовнішньому 
світі, як для підривних цілей, так 
і для шпіонажу. 

Тому, страх Кремля перед мож-
ливістю ізоляції СССР з боку зов-
нішнього світу, був також завжди 
одною з великих турбот Кремля: 
— Не дивно чому Совстн з жадо-
бою хватаються за найменші тех-
нічні новинки закордоном не 
шкодуючи ні сил, ні грошей на 
підкупи чи шпигунство, щоб 
здобути та запровадити їх у себе. 

Пригадаймо критичні тридцяті 
роки для всієї совстської системи 
і політики, коли по словам Сталі-
йа „Новий шлях розвитку" був., 
„сумнівний", коли „партія майже 
що перероджувалась, а революція 
на заході іще не так близько" бу-
ла (И. Сталий „Вопроси Леші-
низма", ст. 155; видан. 2). Тоді, 
по признанню самого Сталіна над 
СССР була насунулась смсртель-
на загроза капітуляції большс-
внцького курсу перед сильно жи-
вучими і ростущими капіталістнч-
ними елементами, коли стояла 
н сўмолим а альте рлатнва — „хто 
кого?", в середині самого СССР. 

Всім нам ще свіжо в пам'яті 
стоїть напруження в середині 
країни, особливо сильний народ-
ній спротив Москві на Украші, 
Північному Кавказі. Поволжі. 
Кризу перерішила сила сталінсь-
кої кліки за допомогою апарату 
й військ ГПУ. Переміг курс на-
ступу т. зв. соціалізму по всьому 
фронту внутрі СССР. а на зовніш-
ньому відтинку був прийнятий 
незмінний в своїй стратегії курс 
рішучої підготовки до так зв. сві-
тової пролетарської революції, 
інакше кажучи — до світового 
панування Москви. 

(Закиігення па стороні 3) 

ПЛЕНУМ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬ-
КОГО КОМІТЕТУ КОМУШСТИ-

ЧІІОЇ ПАРТІЇ 

цими днями відбувся для обгово-
рсння одного лише питання „Про 
стан і заходи до поліпшення іде-
ологічної роботи ЛЬВІВСЬКОЇ МІ-' 
ської партійної організації". На 
пленумі констатовано: „На пле-
нумі ЦК. КП(б)У, що відбувся 
в листопаді 1951 року, львівський 
міський комітет КП(б)У був під-
даний гострій критиці за незадо-
вільнс керівництво ідеологічною 
роботою і серйозні недоліки та по-
милкн в керівництві партійними 
організнціями вищих шкіл, нау-
кових установ, творчих організа-
цій, установ мистецтв. Мінськом 
КП(б)У і його колишній сскрс-
тар т. Костенко, визнаючи критн-
ку правильної'), на ділі не вжива-
ли належних заходів до усунен-
ня серйозних помилок і хнб в ідс-
ологічній робті мійської партійної 
організації.. . несвоєчасно реагу-
вавав на факти проявів українсь-
кого буржуазного націоналізму". 

На плеиуі „викривачами і ви-
правлювачами" „проявів україн-
ського буржуазного націоналіз-
му" виступали і такі "українські 
комуністи" — секретар Залізни-
чого райкому партії Якушев, сс-
кретар парторганізації інституту 
прикладного і декоративного мн-
стецтва Пантелссв, секретар парт-
організації політехнічного інстн-
туту Малишев, директор лісотех-
нічного інституту Гарузов. Були 
виступи, з прізвищ судячи, й ук-
раїнців з уродження, але їх поса-
дн більше „декоративні", для про-
пагандн. Наука, мистецтво, вихо-
вання молоді, як бачимо, в руках 
якушеанх, пантелссвих, а лято-
шннські існують для ношення 
орденів лавреатів. (З „Рад. Укр." 
22 березня.). 
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Петро Бо.п`аїв 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА МОСКОВСЬКИХ 
ОКУПАНТІВ 6 УКРАЇНІ 

Ліобомнр Рихтицькнн 

Молодь - збирач поштових марок 

Росія, як окупант нещадно ви-
нищувала населення і експлуату-
вала багатства України, перетво-
рювала н на свою колонію. 

Так, з наказу московського ца-
ря Петра І., десятки тисяч селян 
і казанів були вигнані на північ 
для побудови каналів, що споду-
чають горішній Дніпро, Волгу та 
північні річки з Балтійським мо-
рем. З цих робіт додому поверта-
лися лише хворі та каліки. Біль-
шість висланих загибали. 

Нехтуючи всі попередні умови 
з Україною, Петро І. роздавав у-
країнські землі своїм близьким 
людям, закладаючи основи нової 
великої чужої земельної власнос-
тн на Україні, готуючи тим грунт 
для кріпацтва. 

Війну з шведами московський 
цар вів майже на українському 
постачанні, годуючи свою армію 
та взагалі всю Москвію м'ясом 
української худоби та хлібом з 
українського поля і підриваючи 
тим головну базу українського се-
л а — скотарство та хлібороб-
ство. Торгівлю з закордоном він 
заборонив і українські товари 
можна було вивозити лише до 
Московії, де за них платили дужо 
мало. Населення всіх станів убо-
жіло, бо мусіло щороку постачати 
для московської армії транспор-
тові засоби. 

Але найгірше Росія душила 
український народ податками. До 
московської скарбниці йшло так 
само й усе збіжжя, фактично рек-
візоване в українського народу. 

Таким чином, терор Петра 1-го 
був планово спрямований на весь 
український народ. Москва пря-
мувала не лише придавити укра-
їнську державу та національну 
окрсміішгість. але й сплюндрувати 
народне господарство, зруйнува-
ти народній добробут, фізично 
знівечити, коли не винищити все 
українське населення. 

Московська імператриця Anna, 
що вела війну з Туреччиною та з 
Кримом, внкористалма понад у-
сяку силу козацькі війська, ви-
черпавши до краю народній до-
бробут. вона таку силу людей вн-
гнала на службу, що не залиши-
лось хліборобів, щоб засіяти ни-
вн. Багато ланів не засівалося, бо 
не було кому працювати та й не 
було чим (бо волів усіх забрано 
й заморено). " -

Катерина П. (1763-1796) послі-
-довно продовжувала . політику 

Іетра Т. Україна мала стати і ста-
ла матеріальною базою держав-
иоі експансії Москви. Після зни-
щення Запорізької Січі, Катери-
на II. всі землі Війська Запорізь-
кого (як порожні, так і заселені) 
сконфіскувала для московської 
державної-скарбниці. Пізніше во-
на роздавала їх головним чином, 
своїм численним минулим і сучас-
ним фаворітам, а потім і звнчаи-
ній шляхті (московській чи змос-
ковленій) з умовою, щоб нові 
власники земель на протязі пев-
ного часу заселили їх селянами-
кріпаками. 

Року 1881 сів на царський трон 
Олександер ПІ. При ньому дср-
жавні кошториси, розподіл імпер-
ськпх прибутків і видатків вста-
новлсно так, щоб можна було 
збирати з України якнайбільше, 
а витрачати на неї якнайменше. 
Щорік сотні мільйонів золотих 
карбованців, здобутих на Україні 
в формі державних податків, ак-
цизу тощо йшли не на потреби 
українського населення, а на ін-
ші частини імперії, власне на по-
требн її центру, тобто Росії. 

Залізниці будувалися головним 
чином у південно-північному' на-
прямі з таким обрахунком, що вн-
віз у'сякого краму бу'в спрямова-
ннй до північних, а не до україн-

ських портів. Залізничні тарифи 
за перевіз були обчислені так, 
щоб, скажімо, з Полтави дешев 
ше було щось вивозити до Мос 
ќви, ніж до Києва, а з Херсонщи 
ни вигідніше було везти не до 
Одеси, а до Риги чи Петербургу 
абощо. Фабрики і виробні на Уќ 
раїні дозволялось будувати лише 
такі, які не конкурували б з мос-
ковськими. Тому, наприклад, май-
же всю вовну (а на Україні було 
багато) треба було вивозити в 
Росію, а звідти вже одержували-) 
сукна. Взагалі розвиток текстиль-
ноі промисловості! на Україні га-
мувалн. 

Були розбудовані харчеві _вп-
робництва — передусім внроб-
ШІЦТВО цукру`й спирту. Це влас-
не виробництва, що споживають 
багато сировини порівняно з кіль-
кістю витвореного готового про-
дукту, і до того споживають си-
ровнну, що швидко пеўсться і че-
рез та не надасться до далекого 
перевозу. Митна політика Росії 
була спрямована так, що україн-
ським цукром в Англії вигодову-
вали свиней, а український селя-
ний до того цукру не міг доступн-
тись, бо дома на нього був накла-
деннй великий акциз, що повер-
повертався продуцентові, коли 
він той цукор вивозив за кордон. 

Корисні копалини були в чу-
жо.національинх руках, що по-
хижацькому використовували їх. 

Земельний фонд, що на Пра-
вобережній Україні складався з 
конфіскованих польських маст-
ків, був переданий російським 
землевласникам, тоді як сільське 
населення України стояло перед 
господарською кризою, виклика-
ною аграрним перенаселенням. 

Царі Росії вважали наші укра-
їнські землі за додаток до яко-
гось другого господарського ціло-
го і сприяли розвитку лише тих 
галузей промисловості!, без яких 
на нашій території не можна було 
обійтися... 

Т. Г. Шевчен'ко розкрив дійсну 
природу политіќй Московії і пока-

Філятелія ? Зовсім непотрібна 
справа! Витрата часу! Витрата 
грошей! Пощо, нащо, кому це по-
трібне?! 

Так часто говорять, не знаючи 
зовсім ні суті справи, ні її мети, ні 
завдань, ні користей із неї! Цей 
негативний, у цьому випадку, 
консерватизм не дозволив нам до 
сьогодні вийти на арену світової 
філателії, так, як непрнзвичасн-
ня до співпраці із чужинцями не 
дозволяє нам вийти зі заѓўмінќа 
наших маленьких успіхів і втіх на 
широке поле міжнародніх зв'яз-
ків і зв'язаних із тим дійсних у-
спіхів. 

Наша стаття не спрямована до 
молоді, хоч вона так і затнтулова-
на7 Молодь"ббТ"тгізнввши філ ате-
лію горнеться до неї всісю душею, 
а не пізнавши ЇЇ — не знас про 
неї. Наша стаття спрямована рад-
ше до батьків, тобто до величез-
ної, засадничої громади виховни-
ків української молоді. `Ми не 
знаємо, чи багато із батьків цю 
статтю прочитає, але ми хочемо 
їм всім показати, що вони не зна-
ють одної із основних ділянок ви-
ховання дитини, чи радше вихо-
вання у дитині цілої низки прик-
мет, що у дальшому її житті мо-
жуть мати величезне позитивне 
значення. 

Йде про колекціонування, про 
збирання. Зразу кажемо: не ко-
нечно треба збирати марки. Але 
конче треба у дитині виховати 
любов до збірання. Ця любов і 
зв'язане із нею заняття виробить 
у дитині нахил до порядку і до 
пошанування, до ощадности. 
Призбирані речі треба ж тримати 
чисто покладані, щоб їх було вид-
но, щоб товариші чи товаришки 
могли їх побачити, відчути амбі-
цію мати теж щось такого, щоб 
могли похвалити, або ганити, щоб 
в'они мали свій світ зацікавлень, 
в якому їхні думки оберталися б 
і вчились працювати критикою та 
похвалою. Чи може хтось із бать-
ків наших заперечити, що це все 
неправда Ѓщо багато краще, коли 
світ зацікавлень його дитини о-
бертасться довкола вибивання 

зав, що її підставою була перед- шиб судінам, або зубів товаришам 
усім ненанситна жадоба грабунку, забави ? 

Росія підбила народи, щоб від Чому найкраще є збирати мар-
них усе забрати та нажитися на К и? Перш усього тому, що крім 
чужому підбої й поневолення на-
родів стали священнм обов'язком 
росіян, які добачали в цьому 
сповнення свого історичного ПІС-
лннішцтпа... 

З падінням царської Російської 
. імперії, на ЇЇ місце став СССР. ̀ Чер-
{воні володарі запроваджують да-
леко тяжчу колоніальну політн-
ку на Україні, в ширшому маш-
табі і жорстокіше. Поруч із еконо-
мічним і позаекономічним внзис-
ком московсько - большевицькі 
рабовласники поставили собі за 
мету остаточне знищення україн-
ського народу як економічної їі 
національної одиниці. 

знас, що треба дитині купити 
книжку із коліровнмн образќами. 
Так чому ж тоді не показати ди-
тині колірових образќів — марок, 
яких так всюди багато і зокрема 
сьогодні, при розсипці нашої 
еміграції по всьому світу, можна 
їх набувати майже із кожної 
країни! Марки не тільки вихову-
ють почуття краси у дитини, во-
ни вчать її теж географії, історії 
і культури кожного народу і кож-
ної країни, вони відкривають пе-
ред нею весь широкий світ із всі-
мн його гарними і таємними заку-
тинами! Цього не зробить жадна 
книжка про лисиЧку-сестричку і 
на цій лисичці дитина і зали-
шнться — на жаль. Чи того хо-
чуть наші батьки Нехай вони 
скажуть! - — ' 

Тепер ще одне. Чому так важко 
привчити дитину збирати україн-
ські марки? Саме українські! Бо 
якраз у цій ситуації, що в ній на-
ходиться наша еміграція у світі 
важне є все, що зв'язує нас із у-
країнством, із українською куль-
турою і її проявами. А українські 
марки це якраз прояв нашої куль-
тури. це свідоцтво нашої пребага-
тої історії, це наша географія, це 
українознавство! І цього треба 
дитину вчити, бо інакше вона ві-
дійде у чуже нам середовище і 
буде втрачена для нашого вели-
кого і славного наорду. Чи того 
хочуть наші батьки? Напевно ні, 
але подивіться, що робиться! Ді-
ти вчаться у чужих школах, ук-
раїнської мови не знають і нею не 
говорять, нашою культурою не 
цікавляться і жадного пієтизму 
до України не відчувають. Як то-
му зарадити? Як спонукати свою 
дитину відчути своє українське 
походження? Тільки так, щоб їй 
нашу культуру показати, _нашу 
мову навчити, прив'язати її чут-
тсво до свого народного пня. А 
збирання українських поштових 
марок у тому буде великою по-
міччю батькам. 

(За „Філателістом, ч. 4) . 

З ШИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЯ 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з совстської преси) 

Б. М. ЛЯТОШІІНСЬКИП І Д. II 
ДЕМУЦЬКЦП ЛАВРЕАТИ СТА-

. ІШСЬКИХ ПІ 'КШИ 

Алентавн, Па. 
Національні імпрези. 

Свято Державності! і Соборнос-
ти України в неділю, 27 січня. 
Панахиду за Героїв з-під Ќрут 
відслужив наш о. парох прот. д-р 
Володимир Левнцькнй. що й вн-
голосив на святі реферат. Наш 
Парафіяльний Хор під упр. проф 
Григорія Лозинського відспівав 
добре пісні: Живи Україно. У Ки-
сві. Військо йде: п. Галина Рош-
ко- вдѓрала на піяні Запоріжсько-
го Марша. Декламації виголосн-
ли: п. Галина Левнцька: Свято 
Злукн Українських Земель, Олег 
Левицький: Чи винні ми?. Ігор 
Левицький (п'ятилітний): Бій під 
Ќрутами. — В продовженні цього 
святкування відбулася Спільна 
Свят-Вечеря цілої Громади. О. па-
рох молитвою відкрив спільну 
трапезу, пояснив її значення, а 
пркявні відспівали коляди, якими 
був переплітаний цей настроєвий 
вечер. Галина Левнцька виго-
ЯОСЮіа з глибоким чуттям і спо-
мнноу. про Україну - - настроєву 
поезію: Святий Вечер. Для прн-
готування цсї вечері немало пра-
ці прнложили наші Сестриці під 
пров. п. Парані Лабн. Оце впер-
ше наша Громада відсвяткувала 
Свято Соборності! та Спільну 
Свят-Вечерю. — Збірку у висоті 
$25 вислано для Української На-
ціональної Ради. 

Академія-Концгрт в пошану сл. 
п. Ольги з Л(`вицьких Басараб 
відбулася в неділю, 21 людого, 
заходами усего жіноцтва нашої 
Громади, зорганізованого в Сест-
рнцтві Парафії, Союзі Уркаїнок й 
у Відділі УНС ч. 151. О. парох 
відслужив Панахиду в церкві при 
улаштованій могилі, при якій по-
чесну варту тримали: п-і Галина 
Левнцька її Анна Войтовнч. Від-
крила свято й виголосила рефс-
рат п. П. Лаба. Захоплюючим ви-
ступом була поява на сцені стар` 
шнх жінок, колишніх співачок, 
що стали півкругом п. зложивши 
пуки, відспівали молотву: Боже 
Великий, Творче Всесильний! В 
дальшій програмі відспівали во-
нн пісні: У полі могила. Ой у лу-
зі. Оце вперше був в нас такий 

новальця й ген. Тараса Чуприн-
ки, День Батька. 

С. М. 

Ютика, Н. Й. 
Річні збори відділу У. К. К. 

26 квітня відбулись чергові 
річні загальні збори членів міс-
цевого відділу Українського Кон-
ґресового Комітету. Після вибору 
президії зборів і затвердження 
протоколу попередніх загальних 
річних зборів, були заслухані зві-
ти скарбника, секретаря та культ-
освітнього референта. Зі звіту 
скарбника ми довідались, що 
відділ в минулому році мав 89 
членів, які внесли до народнього 
фонду 819 долярів. Коли ураху-
вати кількість українців, що жн-
вуть у місті, то такі наслідки слід 
вважати дуже скромними. Нрн-
чнну цього пояснено малою ак-
тнвністю вибраної в минулому 
році екзекутнви. більшість членів 
якої подалась до демісії, а спробі! 
замінити членів шляхом коопта-
ції теж не дали жадного ефекту. 
Саме тому голова контрольної ко-
місії п. Яковенко в своєму виступі 
відмітив недостатню організацій-
ну роботу через що утворилась 
відірваність екзекутиви від укра-
їнської громади. Але це в значній 

С У Ч А С Н Е АМЕРИКАНСЬКЕ 
. М А Л Я Р С Т В О — ТЕМА 

ДОПОВІДІ В Л. М. ЌЛЮБІ 
Ню Порк. — `З Літературно-

Мистецького Ќлюбу повідомля-
:оть, що темою чергової доповіді 
ч цьому ІСлюбі в найближчу 
л'ятннцю, 9-го травня, буде: „Су-
часне американське малярство". 
Доповідь виголосить п-ні Оксана 
Шавес, в приміщенні Ќлюбу прн 
149 2-га евеню. Початок, як звн-
чанно. 7.30 ввечорі. 

тоголовою і організзцінннм рефе-
рентом — Богдан Чайківський, 
другим містоголовою н інформа-
ціііиим референтом — д-р Євгена 
Єржакінська, референтом культ-
освіти п. Омельян Томич, рефе-
рентом-статнстнком п. Володимир 
Запарапюк, скарбником п. Сте-
пан Мельник та секретарем п. 
Михайло Войтовнч. Контрольну 
комісію обрано в такому складі: 
головою п. Володимир Яковеико 
та членами: Олександер Коваль і 
Павло Присяжний. 

Тож хочемо побажати новіЃї 
екзекутнві успішної о))боти і ми 
певні, що саме такий склад екзе-
кутнви доведе до щасливого кін-
ця розпочату відділом у минуло-
м}` році справу об'єднання навко-
ло себе всіх українців не лншз 
міста, -але й околиць, бо саме від 
успішного завершення об'єднання 
іаіїбутнс тут і майбутнє нашого 

мірі було компенсовано інтенснв- народу на Батьківщині. О. Ч. 
ною роботою секретаря відділу п. 
Михайла Войтовнча. Дякуючи 
його старанням чітко наладжено 
зв'язок відділу з українськими 
організаціями як переферії, так і 
центру. Разом з тим п. Войтовнч 
добився створення українського 

Ню Йорќ, Н. Й. 
}'С`С влаштовують роковини 

Маківки. 

Станиця Українських Січових 
відділу при Міській Публічній;Стрільців у Ню Порќу відзначила 
книгозбірні і тепер наші люди 
вже читають книжки рідною мо-
вою. Прн відділі УКК п. Войтовнч 
організував книгарню, яка роз-
повсюджус українські книжки се-
ред нашого населення і книжки 
про Україну серед американців. 
Другим відділом, який минулого 
року розгорнув всебічно свою ро-
бту, -— с культурно-освітній. Ко-
ля згадати, що імпрези і свята, 
улаштовані відділом, дали касі 

в суботу 3. травня роковини бою 
на Маківці, що відбувся в 1915 
році. Голова Станиці УСС Воло-
днмир Калина п р и в і т а в гос-
тен від Запоріжці!! і Першої Дн-
візії та присутніх побратимів і 
підкреслив, що Українські Січові 
Стрільці згадують про цей пер-
шнп бій українського війська з 
РОСІЙСЬКИМ окупантом України яіс 
про символ відновлення боротьби 

а волю України ПІСЛЯ Полтави. 
і Маківка і Берестечко були на За-
іхідиін Україні місцями національ-

прикмети збирання у дитині бу-
диться почуття краси і естетики. 
Ч и хтонебудь із наших батьків І Премія їџ присуджена за у` 
завдав собі хоч труду пригляну-) часть у створені кольорової кі-
тись иДй поштовіЃї марці, що її кінокартини „Тарас Шопчекко" 
ЛІПЛЯТЬ на ЛИСТИ? Чи 'побачив Б. М. Лятошннськнії ^‚‚заслуже 
ві'н там прикмету країни її похо-' ний дДяя мистецтв УССР" Д. П. 
дження, характерні ціхи народу",, Демуцький '„заслуженявй діяч 
що її випустив у світ? Ні! Він 
собі такого труду зовсім не зав-
дав. Пощо? Хто там мав би час 
для дурної марки ?! І так марну-
сться одна з найкращих, дарових, 

МСИіцопаи W W W J V i w w " — ' ї ї # 
мистецтв Узбецької ССР, опера- ^y^nrej1^" У к р а 

472 долярн і взяти на увагу, що', 
вступ на імпрези весь час був а а ( х і д т я Укрс 
добровільиими датками, то треба н о і прощі, Куди десятки тисяч на-

виступ й він був нагороджений 1 рахувати, що не було жадного уќ-1 шо-х цолоді рік-річно спішили по-
рясними оплесками учасників. І раїнця в місті, який би не п о б у - І к л о н н т и с я ГСроям борців за волю 
Парафіяльний Хор відспівав п і с - 1 в а в н а одному з наших національ-.ўкраїни. П. Степан Ріпецькии 
ні: Повій вітре. Журавлі. Не з д а - І н и х с в я т - Минулого року при від-1 виголосив дуже цікавий рецнірат, 
вить ворог нас. Деклямувалн: п. І А`лі зорганізований був драматич-1 опертий на оригінальних иатерія-
Катерина Позебанчук: Могила!11"^ турток, який зробив шсцеиі - І л а Х і т^цих як листя стрільців, що 
Ольги Басараб, п . Марія Руда-Р.^`Ц0 `рагедії Базару та показав І воювали иа Маківиіг, пивізійний 
кевнчт До схід еоиця', п. Р о з а ) н а ^ 0ДИУ вже самосѓійну виставу н ш ш 3 ( в якому вихваляється УСС 
Ценка: Ольга Басараб, п-і Гали-1 3 творів Васнльченка. За допомо-І з а перемогу на Маківці та інші 
на Левнцька: Ви замучили її, г о ю місцевого відділу Союзу Уќ-1м атсріяли, між ними статтю в 

сраїші. Мовчиѓ^ І Раїнок культосвітньому відділові І к „ г в с ь к о м у часописі „Україна" 

тор". `̀  
ЗА ЩО ДАЮТЬ ‚ЛАВРБАТА 

СТАЛІНСЬКО! ПРЕМІЇ?" 
Поет Микола Нагнмбіда ді-

метод виховання молоді. Тільки став лавреата і премію за свої по-
тому. що у батьків не стас охоти езії. взірцем якої с такі рядки, о-
звернути увагу свосї дитини на J публіковані в „Рад. Укр." 23 бе-
цю справу. Але кожний батько 

SE 

Економічна конференція в Москві 
(Закінчення зі стор. 2-ої) 

Прийнята лінія виходила із Лс-
нінського вчення, що перемога со-
ціялізму в одній країні не с ще 
остаточною, що для остаточної 
перемоги соціалізму необхідна 
перемога пролетаріату хоч би в 
декількох країнах. А тому, як го-
ворив Ленін, — „переможний про-
летаріят організував у себе соція-
лістпчну промисловість" так, щоб 
потім „встав би проти решти сві-
т у " . . . . як передова бригада ре-
волюційннх сил. Досить глянути 
на приклад одного лише Китаю, 
щоб побачити послідовність Мос-1 
ќви в здійснюванні далекозакрос-
ннх плянів СССР. 

З А Х О Д О М Т О В . У К Р . Ќ Л Ю Б П О С Т У П О В І Ш , 
Відділ 70 УНСоюзу 

і ТОВ. Ш А Н А Ґ О Н Т И 
: улаштовується : 

ВЕЛИКИЙ ТРАВНЕВИЙ БАЛЬ 
В СУБОТУ, 10. ТРАВНЯ 1952 Р. 

(SATURDAY, MAY 10, 1952) 
В У К Р А Ї Н С Ь К І М Н А Р О Д Н І М ДОМІ, 

при Фліт пул., Д ж е р з і Ситі, Н. Д ж . 
Д о танців буде пригравати укра їнська орхсстра 

Володимира Матернії. 
Початок в ѓод. 8-ій ввечорі. Вступ $1.00 

Проситься всіх взяти численну участь. За добру за-
ручить — Комітет. бавў 

НОВЕ ВИДАННЯ ОПДЛ 

УКРАЇНА ЗЕМЛЯ МОЇХ БАТЬКІВ 
Описова географія Укра їни Ю р і я Сірого. 

Розкішне видання на крейдяному папері з худозкньою кольоровою 
окладинкою ІІ. Холодного та 16 малюнками. 

К н и ж к а корисна д л я молоді й дорослих! 
ЦІНА $1.25. 

Книжку можна набути в книгарні „Свободи": 
83 Grand Street, Jersey City З, N. J. І 
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Азія виявилась найбільш по-
датлнвим грунтом для „розгор-
таиня світової революції". Замас-
ковані форми інтервенції, підтри-
мування комуністичних рухів мо-
рально й фінансово, зброєю, 
інструкторськими кадрами і „рад-
ннками" (Китай, Корея, Індо-Кн-
тай, Малаї, загравання з Індісю) 
створено замість відкритої інтер-
венції? 

Головні цілі Росії тепер, це 
створити в себе таку матеріальну 
та мілітарну базу, яка б закрі-
пнла її здобутки в Азії та успіш-
но підготовила до дальших а-
ґреснвннх плянів остаточного за-
воювання світу. 

Сама ж зустріч делегатів в Мос-
кпі проходила також під барабан-
ннй галас комуністичної преси 
про ,‚грандіозную" перемогу ко-
муністнчної системи та про ‚.пара-
зитнзм" і „банкротство" капіта-
лістнчної, що був приурочений 
пониженням цін на товари пер-
шнї потреби, як раз перед від-
крнттям коно`)еренції. 

Та одначе, все це, не послужн-
ло переконливим аргументом для 
ряду торгових делегатів в Москві, 
про те, до чого прямував Кремль ( 
в т. зв. „міжнародній економічній 
конференції". Суть постави За-
ходу найліпше відобразив през. 
ЗДА Труман, коли він сказав, що ' 
Москва перш за все мусить дока- j 
зати на ділі, що вона відмовилась 
ВІД агресивних плянів. 

Зі всього видко, що гра двох j 
світів продовжується. Найблнж-1 
чий час покаже, що переможе:, 
міра почуття відповідальности за-
ХІДЯЬОГО світу за долю людської 
свободи й справедливосте, чи 
хвилеві економічні розрахунки, в 
торгівлі з ‚.канібалами" Кремля, 
торгівлі рабською працею, народ-
німн злиднями, тої торгівлі за яку 
вже Захід заплатив і далі дорого 
платить. 

рзня 
„Росіс, Росіє, — як мати, 
Ти братнім народам дала 
Свій простір безмежний, бата-

тий 
І силу, яку не здолати, 
І гордість, і крила орла . . . " 

Довша стаття, прославлююча цьо-
го „лауреата" підписана „Воло-
димнр Пянов". 
У Д О С К О Н ^ І Е І Ш Я НОРМ в и -

РОВІТКУ В КОЛГОСПАХ 
У пункті 15 колхозного стату-

ту про означепия що це таке 
„трудодень" записано: ‚.Правлін-
ням артілі розробляється і загаль-
ними зборами чолхозників за-
тверджусться для всіх сільсько-
господарських робіт норми виро-
бітку і розцінки кожної роботи в 
трудоднях. 

Про те, як ці норми застосову-
ються, подає „Рад. Укр." 23 бе-
резня: „як приклад можна на-
вести yќpj-тіненнй колхоз „Про-
грес", Кремінського району, Во-
рошиловоградської области. Тут 
правильно організована праця 
колхозників, норми виробітку 
переглядаються з ' урахуванням 
рівня продуктивностн праці, до-
сягнзтого передовою частиною 
колхозників і затверджується за-
гальними зборами колхозників. 
Завдяки правильній організації 
праці і застосуванню дрібно-гру-
пової та індивідуальної відрядно-
стн, ці норми виконуються і пере-
внконуються". 

(У. Д. ) . 

ѓюрма. Не здавить ворог нас. п . І в Д а - п о с ь прийняти участь у в и - І д п я 22 січня J919, в якій внхва-
Анна Войтовнч: На могилі Ольги)етавці. що була організована BJn e H J січові Стрільці як найкраще 

напвірніше українське військо. 
Присутні заохочу'вали докладача 
видати свої спогади друком. 

д і т и " -

ЧУМАЦЬКОГО 
ШЛЯХУ 

ЃV-ів том 
Д . Гужевноі 
Ц іна $2.50. 

З а м о в л я т и : 
"SVOBODA" 

Р. О. Box 346, 81-83 Grand St., 
Jersey City 3, N. J. 

В к о ж н і й } к р и т с ь к і й хаті 
повинен знаходитися часопис 

„ С в о б о д а". 

Басараб. п. Галина Рошко відіг-
рала Жалібного Марша, а п. 
Галина Левнцька під звуки гіта-
рн відспівала Думу про Ольгу Ба-
сараб. Уся програма була внко-
наиа дуже добре. О. парох закін-
чнв свято короткими словами. 

Збірку у висоті $51.72 пересла-
но на Фонд Матері і Дитиќн прн 
Централі Союзу Українок у Фи-
ладелфії. 

Святочним Концертом-Академі-
єю віддала наша Громада пошану 
Генієві України Тарасові Шев-
ченкові в неділю. ЗО березня. О. 
парох відслужив Панахиду в цер-
кві за спокій душі нашого Ќоб-
заря, як також відкрив свято. Па-
рафіяльннй Хор безсмертним За-
повітом розпочав Академію. Ре-
ферат виголосив о. парох. Наш 
Хор відспівав в дальшій програмі 
пісні: Ой горе тій чайці, Реве та 
стогне Дніпр широкий, Човник, 
Вилітали орли, Думи мої. П. Га-
лнна Рошко відіграла в'язанку 
народніх пісень. Олег Левицький 
декламував: Мені тринадцятий 
миналао, а Ігор Левицький: Сон-
це України. ІІ-і Галина Левнцька. 
при заспіві й звуках гітари пісні 
Вечірннй дзвін — деклямувала 
вірш Думи мої, а при заспіві й 
акомпаніямснті пісні Бабусю го-
лубко — вірш Лебедин. Вона й 
вивела інсценізацію вірша Тара-
са Шевченка: Розрита Могила. 
Усі три свята відкривано і закінчу-
вано гимнами. — Збірку у висоті 
$32 переслано для Українського 
Національного Фонду. 

Треба підкреслити прн цьому, 
що при улаштуванні усіх цих 
імпрез брав активну участь наш 
Церковний Уряд під керуванням 
енергійного її заслуженого пред-
сідника п. Миколи Гната. - - В 
програмі до літніх вакацій маємо 
ще такі імпрези: Свячене. День 

грудні минулого року „Салвей-
шен Армі" і саме український від-
діл на виставці притягав до себе 
найбільше уваги з боку відб`ідува-
чів. Звіт контрольної комісії иока-
нів нам. що Ютика посідає почес-
не місце в українській громаді 
Америки саме щодо свосї жерт-
венностн і коли б така жертвсн-
ність було і в інших наших грома-
дах. наша Централ я мала б за-
пляновані нею 250 тисяч доларів. 
Тож після заслуханий звіту кон-
грольноі комісії загальні збори у-
ціляють абсолюторію уступаючій 
екзекутнві і обирають нову в та-
кому складі: головою відділу п. 
Степан Фалінськнй, першим міс-

У В Л Г А ! У В А Г А ! Н Ю П О Р К , Н. П.! 
. В неділю, 11. травня 1952 p., в приміщені Українського 

Літературно-Ннстецького Ќлюбу в Ню Порќу (110 Д р у г а 
Е п е н ю ) , о годині 7. ввечорі, відбудеться Д О П О В І Д Ь Рс-
дактора Кедрнна-Руднпцького иа тему: „З ЧИМ МЦ П Д К -
МО НА У К Р А Ї Н С Ь К И Й К О Н Г Р Е С В А М К Р И І Џ " . Запро-
шусться до участи ширші кола українського громадянства 
та всіх членів СУНД-у. — Вступ 25с. 

Управа Нюйоргького ні.иилу СУНД-у . 
U шм ти і 

Матері, Свято С. Петлюри, Е. Ко 

Передплачуйте недільне видання „Сво6одим 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. Я . СОЮЗЎІ 

Якщо Вя хочете мати щонеділі цікаві оповідання й інйаі літера-
турні твори наших письменників, репродукції творів наших мнстців, 
наукові статті наших учених, критичні оцінки нових видань, відо-
мосП про нові винаходи в царині техніки, розваговий матеріал тощо, 
передплачуйте наш тижневик, що виходить регулярно ft безперв-
біано від 2. березня цього року. 

Українська молоде! Знайомся з рідною культурою через наш 
ТПЛСІІСВНІ'' УМОВИ ПЕРЕДИ ЛАТИ ТАКІ: 
На рік у ЗДА $З.75 На рік у Канаді 5^ 25 
На пів року у ЗДА J2.00 На аш року в Канаді $2.25 

Передплату надсилати на адресу: 
"SVOBODA", Р .О. Box 348, JERSEY CITY З, N. J., VSA. 

Дума нро Зруйнування Січі Обр. О', }і.тшщп 
СОЯЬО І 'р . Н:і і д р і - и і . і і 

Повстанська Пісня Пари. Гр. ійітастоп; 
' Заспів Олександра і Петра Садових 

2. Марш Україна - . _ Му;і. Гр КнтастоГО 
Нагадай Бандуро . . - . Муз. Гр. КнтастоГО 

(`і)льо II. Н ( К Ч І І К ( І 
3. Удовицю я Любив Обр. Гр. Кнтаетого 

Ой під Горою! _ . . Обр. м. Лнсенка 
Заспів II. ііоі'і'іік(і і і. ДайіЬ)'рт 

Ціни одної платівки $1.25, з пересилкою $1.00, комгілоту з ;;-.ч $:і.75, 
З пересилкою $4.50. 

При замовленні 20 комллстів і більше зннжяа 20" 
ІІлатівкн вироблені :і ИКНЛК-Rl.SISI ANT матеріалу, тому шліѓть 

при пересилці п ґарантована. 
Замовлення ралом n Moneft Ордером ВНСНЛати на адресу: 

BANDURISTS ENSEMBLE, 14104 Chapel Avc, DETROIT 23, MICH. 
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українці провінції Онтеріо, під 
проводом Відділу Комітету Укра-
їнців Канади в Торонто, відзнача-
тимуть визначну подію в сволому 
громадському житті. Цього дня, 
о год. 7-міи вечора буде врочисто 
відслонено в Торонто, в залі 
‚.Palace Pier". Пропам'ятну Тяб-

П Р А Ц Я 

Закінчення ювілейних святкувань в Торонто 
В п'ятницю. 23 травня 1952 р. і лицю для вшанування Українсь-

ких ШонсрІВ. Пропом'ятна Таб-
ЛИЦЯ за дозволом уряду мас бути 
вмурована в будинку ировінціо-
на.іьного парламенту, щоб увіко-
ВІЧЯНТЯ пам'ять про тих. що сво-
їм мозольним трудом і впертою 
працею переміняла канадійські 
праліси й пустині в сучасну ро.ч-
внневў індустріальну краЃну. В 
цьому дійсно вгепровінціонально-
му святі українців Канади, крім 
громадянства, візьмуть участь 
представники федерального, про-
иінціонального П міського урядів, 
а також інші запрошені гості. В 
офіційній частині програми, яка 
триватиме під год. 7-мої до 9-тої 
вечора, відбудеться відслонення 
Пропам'ятної Таблиці, короткі 
промови п; -.-.V т.іншії.in Комітету 
Українців Канптпг-та—ііривітання-
посла провінціонального парля-
менту п. І. Яремќа п йредставни-
ків канадінського уряду. 

Від год. 9-тої аж до 1-шої вночі, 
в великії! залі цього ж „Palace 
Pier", над онтерінеькнм озером, 
буде влаштована для всіх учас-
ників Свята величава забава, при 
участи професійної оркестри ПІД 

гати на a jy u v , jQ W H oSHYIA {-керівНИЦТВОМ диригента Деї івід-
1528 S Karlov Ave.. Chicago 23. III. соиа. Врочисте відслонення Про-

нам'ятної Таблиці в Тоіюнто бў-

РІЗНИКА-
ПРОДАВЦЯ 
ДО СКЛЕПУ 

пошукує 
П И К О ІА Г Л А Д У Н 

166 Avenue В 
N e w York, N. Y . 

ПОШУКУЮ ЗЕМЛЯКІВ З М. КіІЯЖД̀-
Крютцаі Монастирищеис^ог^^а-
воиу. Вінницької облвсти: №РГТС№ 
Ќ А Андрія. КРУШЛІШСЬКОГр, 
РОЗУМЕНКА та Інших. Прошу пн-

ОТРІІМАПТЕ В А Ш І ЛИСТИ. 
Адміністрація „Свободи" мас у 

себе листи для таких Вп. Панів: 
Богдана П о р з є м є ь к о г о, Іва-
на Шандн, П. Верна та Степана 
Любомирського. Піюсимо їх по-
датн свої адреси, щоб ці листи 
ми могли їм доручити. 

ПОШУКУЮ приятели! а Варнер Ка-
СЄРНЄ У Мюнхені: Лімітниќ'ка С те-
фпііа. Шаха (тефапа та (-тпрожгк 
Minim. Хто звав Ѓж про них. або 
вони самі, прошу BnwbcMragj-J" 
адресу: HRYHORYI SPRYNSKYJ, 
104 8th Avc . New York City. 

ПОШУКУЮ брата ІІІимангьк.мо ІІ.ів-
ш котрий пшхав до Канади В і- ' - ' 
р і Яадтгкагй Миколу. ЩО піихпв 
по ЗДА перол першою СВІТОВОЮ віи-
ноіо.'а в 1Я2Т р. ПРИЇЗДИВ ло лому. 
Обидва ЗІ Збаража. Галичина. Хто 
знак бн про них. або вони гамі ПРО-
щу писптн ло Maria Szymanska, 7JJO 
St'. John, Detroit 10, Mich. 

Перерібкя—Направкн 

ЮРІЙ СПІГА 
РЕФРІДЖЕРЕПТОРШШ 

МЕХАНІК 
Скора гарантована обслуга всіх 

рефріджегм`йторних установ, як до-
мпшннх так і комерційних, а рівнож 
інсталяція їх. 

Продаж нових. ПЄреробЛЄИИХ і ВІД-
вовлеяих рвфріджерейторів на лю-
бій струні — AC—DC. 

Т е л е ф о н : O R e g o n 3 - 4 4 4 8 
1 0 7 4 St . Mark's PI. ( Е . 8th St . ) 

New York, N. Y. 

де фактично закінченням святќу 
вань 60-лІтнього Ювілею Україн-
ськнх Піонерів, тому слід очікува-
тн. що не лише українці м. То-
іюнта. але її цілої онтерінської 
провінції візьмуть в ньому актив-
ну участь. 

Це небуденне Свято повинно 
перетворитися в маніфестацію, 
нашої національної СДНОСТН, зав-
дякн якіїѓ українці Східньої Кана-
дн здобувають щораз більші 
впливи і значення в канадійсько-! 
му політичному житті. ' 

Комітет Українців Канади, , 
Г.і.иі.і Торонто. 

ЌСПЛІНІ Д І С Т А Л И Л М І І Е О 

ГІК) 10.000 ігязіііп 
Мадрид.— Генераліссімуе Фран-

ко проголосив амяестію, яка обій-
ме третину всіх в'язнів в Еспанії , 
це значить коло 10.000 осіб. Ам-1 
ВЄСТІЮ ПРОГОЛОСИЛИ В ЗВ'ЯЗКУ 3 ; 

і Міжнародним Е в х а р и с тійним І 
‚Конгресом, що мас відбутися в І 
ІБарцельоні сід 27 травня до 1-го; 
І червня. Міністер Справедливости j 
ІАнтоніо Ітчрменді Бацалес. зая-

вив. т о вийдуть на волю ті в'язні, 
І які були засуджені до дво`х ро-

ГЛЛСОтСПКіІЬ--о. Ісмлорл Доль- ків ув'язнення. Ті в'язні, щ о від-
ннцького. Львівське видання з 1804 і снджують кару від З-б років, на -
р. 291 сторін друкованого тексту Н г о т ь скасу'вання половини кари, а 
нотного письма на Добірному п а п е - . . ^арою в і д ‡ д о 2 5 р о к і в д і . 
ні Кннжкя оправлена в тверд% я ' ' 
Й Р Н У обїладиііку .імітація шкірн). стають зменшення кари на одну) 
За попередним "надісланням $7.501 четвертину. Міністер додав у сво-
внсилас PETER MILANOWSKY, 2429 jj„ заяві, що генераліссімуе Фран-; 
Third Avenue, Watervliet. N. Y. j K O н е д а в П Овної амнестії для Bcixj 

. r ^ n 1 " ' :" ..тільки з огляду на rpo-j 
; мадянсьну безпеку". Амнестія о- і 
Ібійма 

ш К , н и ж к и - Ж у р н а л и - К а р т к и ^ 

Ф П р о ф е с і й н і о г о л о ш е н н я в 

Д - р М. М А И З Е Л 
лікув гострі й застарілі недуги муж-
чий 1 жінок, шкірні, загальне ослаб-
лення, нирки н міхурі, ревматизм, 

переводить аналізу^крови А сечі. 
Провірка $3.00. 

107 Е. 17th SU NEW YORK CITY 
коло 4-ої Евеню І Юніон Сквер. 

Години: Щодяв 10—1, 4—7; 
В неділі 11—1. 

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

TeL GRamercy 7-7697 
Острі Q довгочасні недуги чоловіків 
І жінок. Шкірні. X-Rav. Роядуттк 
жид лідусмо без операції. Переводи 
ио аналізу кровн для супружиї 
дозволів. — Офісові години: Що-

дии від 10 рано до Я:4б ппечорі 
В иедьжі від }І до 1 понол. 

Dr. M e d . R. T Y L B O R 
M East 3rd St. (коло 2nd Ave.) N.Y.C j 

TeL GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги. 1-louroscony.X-Ra) ; 
Electrocardiograph, Analysis. Перево j 
дико аналізу кровн для супружн) і 

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

В неділі від 10-2 аоаол. 
, — і 

Dr. J. D E R U H A 
128 East 86th St., New York City 
Над станцією собв. Лексінґтон Ев 

Окремі недальні дня жінок. 
Ордннув в будні дні 10-2 1 4-9 год І 

Особливу увагу звертао на недуга і 
мужчин 1 жінок, неправильносте 0 
ослаблення. 

Покінчив студії в EeponL 

всіх родів в ЯЗНІВ, отже 1; 
політичних арештантів, але уряд 
виключить під добродійства амне-! 
стії тих. що відсиджують кару за 
протидержавні виступи після за- і 
кінченая громадянської війни в ` 
1939 році. 

САЛЉОН КРАСИ 

„МАРІЙКА" 
Щоденні години: 

від 9. рано до 
8. ввечір. 

318 EAST 6th ST. 
(Bet. 1st A 2nd Ave.) 
NEW YORK 3, N. Y. 

Telephone: 
ORramercy 5-7244 

НАКЛЕПИ НА ПРОТНКО-
МУНІСТНЧНОГО СВІДКА 

В СУДОВІМ ПРОПКСІ 
Ніо Порк. — Оборонець в 

процесі шістнадцятьох кому-
ністнчннх провідників. Франк 
Серрік знайшовся від заки-
дом подавання неправдивих 
відомостей. Ці неправдиві ін-
формації мали на меті зашія-
мнти Луї Буденца. що свід-
чить njioTH комуністів. А са-
ме. оГ)оронець Франк Сер-
рік заявив, що Департамент 
( nj in вед. і и пости д о сліджус 
крипопрнсягу. щ о нею про-
вннився Пуденц. Одначе 
суддя Е. Дімон відхилив цей 
"наклеп, коли було отримано 
певні відомості, що Буденц не 
перебуває під жадним слід-
ством в будьякій справі. 

З У Х В А Л И Й Н А Л А Д 
В Ц Е Н Т Р І МІСТА 

Ню Порк. - 7 Д о касирки од-
ного з кін на рухливій 42 ву-
лнці'з'явився бандит і наста-
шшшн пістоля, вимагав гро-
шей. Коли касирка відмовн-
.іаеь дати, бандит стрілив, але 
не вцілив. За напасником по-
гнався член охорони кіна й 
зловив його. Але, під час стрі-
ЛЯНННВ, на вулиці б у л а заби-
та одна особа. 

# Пі.іьше курять, а менш 
п'ють мешканці стсйту Н ю 
Д ж е р з і , як це оголошуй по-
даткове бюію в Трентоні. Змі-
ну пізнати з обчислень подпт-
ковнх приходів з обох родів 
проданих ужнвків. 

НОВІЛІ. У СЧ)ЛТ Л Е Я Ќ 
СИТІ 

Солт Лейќ Ситі. — Західня 
частина цього міста опинила-
ся під загрозою залиття її во-
д о ю . яка прорвала забезпечу-
вальні споруди й затопила 
великі дооколнчні обширі. 
Три тисяші мешканців міста 
були змушені втікати, зали-
шнвшн свої доми. Околиці 
Д ж о р д а н ріки й озера Юта 
опинилися під водою в наслі-
док невитрнвалости гребель, 
що. як припускають, повста-
ло з-за хибного обрахування 
міцности, охоронних будівель. 
На контролю гребель витра-
чувано останнього часу бага-
то грошей, проте всі охоронні 
засоби виявились заслабі й 
населення понесло великі 
втрати в майні, що нищиться 
повіддю, яка. між іншими, по-
шкоднла також водотягн пит-
ної води, що може від'омно 
позначитись на здоров'ї міс-
цевого населення. й 

Н О В И Н УКРАЇНСЬКИЙ 
ЧАСОПИС В АВСТРАЛІЇ 

Д о нас дійшли два числа ново-
го українського часопису, щ о за-
чав виходити в місті Сндней в 
Австралії. Є це „Церковний Віс-
ннк" — „церковно - громадський 
йісячннк У А П Ц в Австралії", що 
появлясться під редакцією Коле-
гії, а як видавець підписаний 
Єпископ Сильвестер (Гасвськин). 
Редакція ставить собі за мету ‚.пс-
силитн дз-ховно-релігійну опіку 
над вірними: нашого архипасти-
ря п р є о с в я щ енного Єпископа 
Снльвестра і нечисленною укра-
їньского правос.іавного духовен-
отва в Австралії, та інформувати 
вірних про життя Української Ав-
токефальної Церкви в Австралії і 
в усьому світі". В першому числі 
цього часопису реклямупться ін 
ші українські часописи в Австра 
лії, а саме квартальний „Наш Віс 
ник" („Універсальний ж у р н а л " ) , 
що виходить у Нюпорт. Вікторія 

МАНВІЛ, Н. ДЖ. — Збори Тов. 
ім. Т. Шевченка, від. 349, відбудуть-
ся 11. травня в годині 2. прполудні 
в домі Лісного. — І. Шегера. предс; 
Л. Мартннчук, кас; М. Лісний, секр. 

КЛІВЛЕНД, О. - Подасться до 
відома членам Тов. ім. І. Франка, 
від. 334. що місячні збори відбудуть-
ся 11. травня о год. 1. пополудні, 
в У. Н. Домі. Проситься членів прнй-
тп на ці лборн. бо с важні справи до 
рішення. - М. Задерецькии. предс; 
С. Морозович. фін. секр.-скарб.; І. 
Жук. рек. секр. 

ШІКАГО. ІЛЛ. - Вр. св. Юрія, 
від. 379. повідомляє., що збори від-
буда%ться 11. травня, о год. 12. в 
Союзовім Домі. К-Іл N. Western Ave. 
Просіѓться членів прийти на час і 
вирівняти свої залеглости. бо інак-
иіе таких членів суспендується. Су-
спендовані члени, як прийдуть і вн-
ршняють свій довг, будуть прийня-
тї наново. Г. Бобик, предс.; Н. 
Сенчншак, кас: М. Семків, секр. 

ДІТРОПТ, ЛИШ. Тов. Запо-
рОЗЬКа Січ. від. 75. ПОВІДОМЛЯЄ, що 
місячні збори відбудуться в неділю, 

та місячний часопис „Наш Голос"! 11. травня, о ѓод. 1. пополудні, в У. 
(„загально - український собор-
ницькнй і позапартійний часо-
пис") . який виходить, в Аделай-
ді, Савт Австралія. ^ В другому 
числі „Церковного Вісника" з ґа -
дуоться про допис, в часописі „Єд-
ність" з Аделайди. Таким чином 
тепер українські поселенці в Ав-
стралії мають чотири часописи: 
Наш Вісник, Наш Голос, Єдність 
і Церковний Вісник. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
НІОАРК. Н. ДЖ. Місячні збо-

ри Тов. Зап. Січ. від. 371. відбудуть-
ся в пятннцю, 9. травня (маяі !9Гі2. 
в ѓод. 8. ввечорі, п Січовій Галі. 506 
—- 18 Ave. Проситься членів прнхо-
днти на збори і платити свої вклад-
кн на зборах відділу. А. Змий, 
предс; П. Заболоцький, кас; Ю. 
Баранюк, сек. 

Н. Домі. 4655 Мартин вул. Обовяз 
ком кожного члена явитись на цих 
зборах, бо г. дуже важні справи до 
полагодження. І. Ясінськнй. пр.; 
С. Здан. секр.; І. Слупецький. кас. 

КЛІВЛЕНД. О. - - Місячні збори 
Тов. „Сокіл", від. 336, відбудуться в 
неділю, ц . травня, о год. 1-ій попо-
лудні в У. Н. Домі. Проситься чле-
нів прийти на збори, бо відбудеться 
вибір делегатів на Конгрес УКК. 
Довгуючих членів взнвагться вирів-
нити свої залеглости. щоб не нарп-
ясуватись на суспенду. — Е. Дзя-
днга. рек. секр. 

GRamercy 5-9605 

RESTAURANT 
BAR # G R I L L 
. . . H O M E COOKING.. . 

ALEX OLESHKO 
WASYL LOMAGA 

4 4 1 E A S T 6th S T R E E T , 
New York 3. N. Y. 

Licence No. IRL-17935. 

ДОБРІ ВІСТІ ПРО 
АСТМУ 

Чи АСТМА це добрі вісті? НІ! 
Одначе сповіщають, що лік, знання 
:к ПЕННИЛ—PENNYL дас швидку, 

чудову злагоду для терплячих від 
астми. Вістки кажуть, що встма-
тнчні атаки свисту в грудях, кашлю, 
ндушливости й важкого віддиху 
можна застановити заживанням о-
цісі помітної медицини. Багато о-
сіб, що її заживають, були давніше 
безпомічні в часі вдушливих напа-
дів, а тепер радісно проголошують, 
що вони зазнають полекші після за-
жнття кількох доз. 

Якщо ви теж мучитеся від напа-
дів, астми, астматичного кашлю 1 
ндушлниости, зажийте якстій ПЕН-
НИЛУ. Можете дістати його по спе-
ціяльній ціні, коли вишлете оцей ви-
різок до OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept. 34, Peekskill, New York. Звід-
тн вишлють вам дві трн-доляропі 
пляшки лише за $5.00, а це знижка 
$1.00 на правильній ціні. Не треба 
посилати грошей, а заплатіть просто 
лнстоношові прн достані. Одііаче 
зробіть це негайно, бо припас об-
меженнй для спеціяльпоі ціни. 

Ім'я 

Адреса 

Місцевість Стейт 

ДІТРОПТ, МІНІ. Топ. ім. Івані 
Франка, від. 146. п"відомляс, щ 0 л о о . 
рн відбуд%-ться в неділю, Ц, травня 
(май), о год. І. попол., в У. А. Осе-
редку. 29в."і Карпендер вул. Просн-
мо членів приходити на збори та 
ПЛЯТЯТН свої вкладки. Також буде-
мо роздавати дивіденди від У. Н. 
Союзу. - П. Андрушків. секр. 

CLEVELAND, О. - St. Basil's LodRC 
— Branch 3o4 will hold its meeting 
Sunday, May II. at 2 P. M„ at the 
Ukrainian Home. 3161 East '.'3rd St. 
oK Kinsman Road. We ask all members 
to attend this meeting and pay up their 
back dues or we will have to suspend 
them. We still have several annual 
almanacs for sale. There are many in-
tercstin^ items in this book and the 
cost is onlv'SI.OO. — И. Kukiz. Pres.; 
I. Stoika, Rec. Sec'y; S. Kralt. Treas.; 
E. Bileckyr Fin. Sec'y. 

ПАЛТІМОР. МД. — Вр. Пресв. 
Тройці, від. 320. повідомляй своїх 
членів, що місячні збори відбудуть-
ся в неділю. 11. травня, в год. 2-ій 
пополудні, в У. Н. Домі, 3101 О'Поп-
ПСІІ St. Просимо всіх членів прийти 
на час і вирівняти свої вкладки. Ма-
г.мо теж інші справи до вирішення. 

Г. Шулька, предс: І. Малќо, 
секр. 

КЕМПЕЕЛ, О. — Місячні збори 
Тов. Сокіл, від. 218, відбудуться в 
неділю, 11. травня, в год. 2. гіопол., 
в Н. Домі, 165 Gordon Ave. Є важні 
справи до полагодження, як також 
буде вибір делегатів на пятнй Кон-
грес УКК. Проситься всіх членів 
взяти участь в цих зборах, а дов-
гуючих просимо вирівняти свої 
членські вкладки. — М. Ткачишин, 
предс; М. Стахура, секр.-кас. 

КЛІВЛЕНД. О. — Надзвичайні 
збори Бр. св. Петра І Павла, від. 102. 
відбудуться в неділю. 11. травня, 
зараз по другій Сл. Божій, в галі 
церковній. 2280 W. 7th St. Просимо 
всіх членів прибути на ці збори, де 
буде вибір делегата на пятнй Кон-
Грес Амер. Українців І дискусія про 
святкування 50-річного ювілею на-
шого відділу. Г. Голубець, предс; 
С. Ќосик, кас; М. Бобечко, секр. 

СКРЕНТОН. НА. — Тов. Над 
Збруча, від. 280, повідомляс всіх 
своїх членів, що місячні збори від-
будуться в неділю, 11. травня, в ѓод. 
2-ій пополудні, в У. Г. Ќлюбі, 608 
Вест Лакавана Еве. Рівнож прига-
дусться всім членам, що в цім мі-
сяці кожний член платить 25 ц. біль-
ше на цвітн для покійного Олекси 
Бовтюха. - - О. Запоточний, Р. Руб-
льовськнй. 

ЕМБРНДЖ. ПА. - Місячні збо-
ри Бр. св. Василія Великого, від. 
161. відбудутьься в суботу. 10-го 
травня, в годині 7. внечорі. у вла-
сній салі. Зо ѓляду на тс, що на збо-
рах будуть порушені важні справи, 
тому присутність всіх членів, мі-
сцевих і позамісцевих, с. конечна. 
Просимо привести нових членів і 
вписуйте свої діти до У. Н.. Союзу. 
Взнвасмо довгуючих членів вирів-
нювати свої залеглости. — Уряд. 

МОНЕСЕН, ПА. — Повідомляємо 
членів Бр. св. Ап. Петра і Павла, 
від. 338, що місячні збори відбудуть-
ся в неділю, 11. травня, о год. 1:30 
пополудні, в українській галі на 
2-ій вулиці. 213 Скунмекер Евс. 
Проситься всіх членів прийти і зи-
платити своє місячне. — П. Янков-
еькнй, предс; И. Кудлиќ, кас ; М. 
Куць, секр. 

БРНДЖПОРТ, КОНН."^"Тов! У-
країнська Січ. від. -59. повідомляє, 
всіх своїх членів і членнць, що мі-
сячні збори відбудуться в суботу. 10. 
травня, в У. Н. Домі. 517 Галлет 
вул.. точно о ѓод. 7:30 ввечорі. Взн-
насться все членство прийти на ч а с 
Буде до вирішення справа з делега-
том на Конгрес Проситься тих укра-
їнців і українок, що ще не г. члена-
ми в нашій організації, прийти до 
нас на збори, а ми радо приймемо. 
Д. Постоловський, предс; Ю. До-
буш, кас; М. Галькевнч, секр. 

ФНЛАДЕЛФІЯ. НА. - Місячні 
збори Бр. св. Василія, від. 339, від-
будуться 8 суботу. 10. травня, в год. 
7. ввечорі. в домі Громади на Лав-
ренц вул. Проситься всіх членів, мі-
сцевих і позамісцевих. бути присут-
ннмн і вирівняти залеглі вкладки та 
порішити важні справи, котрі від-
кладасться з мітінгу на мітінґ за-
для браку членів на зборах. — І. 
Жмутии, предс; І. Сорока, кас; Д. 
Хромяк, секр. 

НИКЛЃО, ІЛЛ. Місячні збори 
Бр. св. Петра і Павла, від. 220. від-
будуться в суботу, 10. травня, 7:30 
ввечорі. в малій параф. галі, 4952 
Полайиа вул. Проситься всіх чле-
ніп частіше приходити на збори. Це-
го місяця масмо кілька важних 
справ до обговорення, як також прн-
поминаоться довжинќам, щоби вн-
ріпнялн свої залеглі довгії: як цего 
не зроблять в тім місяці, будуть су-
спендовані. Як масте знайомих, що 
ще не с. членами УНС, то просимо 
припести на збори, щоб їх вписати. 
Гр. Гараснм, секр. 

ГЕМТРЕМК, МІНІ. — 
11. травня, о год. 1:30 
відбудуться місячні сходини членів' відбудуться 

В неділю, 
пополудні 

РАЧЕСТЕР, Н. П. - Місячні збо-
рн Тов. Запорозька Січ, від. 367,- від-
будуться в неділю. 11. травня, в цер-
ковній залі, в год. 1:30 пополудні. 
Проситься членів явитись на збори, 
бо с важні справи до вирішення. 
М. Сорохтей, предс; М. Мельник, 
кас; В. Попович, секр. 

ВРУКЛНН, Н. П. - Топ. Запо-
розька Січ, від. 325. повідомляє сво-
ІХ членів, що звичайні збори відбу-
дуться в пятнипю. 9. травня, о год. 
8. ввечорі, в своїм домі. 216-18 Grand 
St. Проситься членів прибути на збо-
ри і вирівняти свої вкладки. Прнве-
діть нових членів зі собою до Тов. 
і Союзу. — В. Возняковськнй, пр.; 
М. Поврозннк. кас; І. Гаврншко. 
рек. секр.; П. Малицькнй. фін. секр. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, ПА. — Топ. Мир. 
від. 324, повідомляс, що звичайні мі-
сячні збори--членів відбудуться 10. 
травня о ѓод. 8-ій ввечорі. Уряд Той. 
просить всіх членів явитися і внрів-
няти на цих зборах залеглі і біжучі 
членські вкладки. — А. Горохін-
ськіій, предс; Н. Бураќ, кас; І. 
Струк, секр. 

ТОМАСТОН, КОШІ. — Тов. Укр 
Січ. від. 421, буде мати мітінґ 10-го 
травня в 8. годині точно. Просимо 
всіх членів приходити на мітінґн. -
Т. Михнів, предс; М. Шнпінка, кас; 
Ю. Береза, секр. 

94-го від. ім. М. Шашкевнча. в сал 
УДКлюбу прн 2376 Грейлінґ. При-
явність всіх членів обовязкова. — 
М. Шаран, предс; Е. Зубальськнй. 
рек. секр^. . . 

ЧЕСТЕР, НА. Тов. ім. Тараса 
Шевченка, від. 156. повідомляс всіх 
членів, що місячні збори відбу-

неділю, 11. травѓня. 

Lytwyn ft Lytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available Any-

where In New Jersey 
N 1 SPRINGFIELD AVENUA' 

NEWARK, NEW JERSEY 
ESaez 6-5595 

РФт4твФФ0ФОФООФФ0і0ФФі0і0і4', 

r УВАГА! ЮТИКА. H. Й.! УВАГА! 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й МІСЯЧНІ ЗБОРИ 

ВІДДІЛУ 58 УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
——: відбудуться':—.— 

В СУБОТУ, 10. ТРАВНЯ 1952 Р. 
в г о л и н і 0-тін ввечорі 

В Г Р . - К А Т О Л . Г Р О М А Д І С В . В О Л О Д И М И Р А 
1108 State Street , Ut ica , N. Y. 

Н а з б о р а х п р о м о в л я т и м е г о л о в н и й с е к р е т а р У . Н . С . 
Г . Г е р м а п . ч 

Проситься всіч членів, кандидатів на членів та всіх симпатиків 
У- Н. Союзу ласкаво прибути на ці важні збори нашої організації. 

ЗА УПРАВУ ВІД.5К У . н . С : . 
Д-р Юліян І'иПІя. предсідник; 

.`Михайло Оннщак, скарбник; Володимир Знпаранюк. фін. секретар 

йриаааасо дпад 
н 
п 
-
и 
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УВАГА! Г Г О Л І А Д Я І Ш : 

DUNLEY HAT SHOP' 
14 Saint Marks Place 

NEW YORK, N. Y. 
M M па складі власного 

виробу 
ЄІЛЬЦОВІ КАПЕЛЮХИ 

В плйновііпих фасонах. 
У вас куплені капелюхи — 
првннмасмо до перерібкя. 

Дальше пригадуємо, що маємо відділ МУЖЕСЬКОЇ ГАЛЯНТЕРП, 
т саме: першої якосгя сорочка, спортові сорочки, піжама, 

знаної марки: "Jayeon", "Fruit ol the Loom" і "Reis" 
Просимо зайти І переконатись про високу якість матеріальну та 
низьку фабричну ціну! — Говоримо по украілськи. 
Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мельника кожної 

неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, (станція WHOM). 
Створено щоденно до 8:80 веч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARKS PLACE, ( I n 8. вух., B e t 2 A 3 Ave.) NEW YORK 

їіхіххххтхгххгххххіттххххііхххіхххіхххгххіхілхлліххх$ 

точно в 2. год. пополудні. Просимо 
всіх членів буди присутніми.' — В. 
Новак, секр. 

КЛІФТОН. Н. ДЖ. — Тов. Укр. 
Січ. від. 182. повідомляє, своїх чле-
нів, що місячні збори відбудуться 
в неділю, 11. травня, в годині 2-ій 
пополудні в парафіяльній шкільній 
галі, 4 5 4 7 Говп Еве.. Пасейк. Про-
снмо членів прийти на збори та вн-
рівнятн свої місячні вкладки, бо n , j 
противнім разі будуть суспендовані.)'! 
— М. Філь. предс; В. Палюх, кас. 
Г. Яськів, секр. 

3. БЕРЕЗОВСКІ 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й П О Г Р Е Г . П П І С 

У П Р А В И Т Е Л Ь 

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

Phone ALgonqum 4-5746 
!; Дві НОНІ В м'одернім коапьояінда- : `{ 

ній стнлю коплицЬ 
' і 

j; Першорядна обслуга в усіх по-; 
jj хоромах без різниці масѓќового 

стану. 

ІВАН БРОЩАК, нотар. 
Ф0+ФФФФФ0ФФФФФФЩФ4 

М У Ж Ч И Н И 
Скріпіть себе 

„8 різними вітамінами" 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОП-::::;-;; 
`! аараджуа погребами 
' по ЦІНІ так вжяькіи і 
! ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 

і! " 

ІВАН БУНЬКО 
ШНЖ 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker A Erabaimlr 

4 3 7 E A S T 5 t h S T R E E T 
N e w York Ctty 

Dignified funerala as low at $164. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

Вн справді стоїте позаду „8" м'я-
чнка. коли організмові бракне 8 
важливих вітамінів. Ви не можете 
втішатися повним здоров'ям без 
них. Якщо тих вітамінів браќне, вн 
почувайтеся вичерпаним і терпите 
на різнородні симптоми. Тому не 
виставляйте себе на риск та не тер-
піть від недостачі різних вітамінів. 
Пристосуйтеся до ЃЕСТРОНУ — 
тобто до 8 різних вітамінів. Тільки 
дві капсулќи денно потрібно для 
цього. Пам'ятайте: лікарі кажуть. 
що багатьом їхнім паціснтам недо- ^ у у х і и о и м щ ч 
стас не то одного, але багатьох пі-
тпмінів. Отже настоюйте на ГЕКС-
ТРОН—-8 різних вітамінів. Правнль-
на ціна ЃЕЌСТРОНУ $4.00 за одну 
пачку. Одначе можете дістати цііі-
ннй опуст. якщо вишлете це оголо-
шеиня до BERJAC PRODUCTS, Dept. 
522, 790 Troy Ave., Brooklyn 3, N. Y. 
і дістанете 2 пачки ЃЕЌСТРОНУ 
тільки за $5.00. отже $3.00 опусѓу з 
правильно! оплати. Вам не треба 
посилати грошей. Заплатіть лнсто-
ногаові. коли принесе пакунок. HF.X-
TRONIi продасться з гарантіѓю зво-
роту грошей, якщо не будете задо-
волеиі внслідом. 

Ім'я. 

Адреса 

Місцевість ._ Стейт 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКІЙ! ПОГРЕБІІНК 

Залимасться похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, НШШ 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до 

ужитку даром. 
PETER JAREMA 

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

T e l . : ORchard 4 - 2 5 6 8 

Перевози Далекобіжи! 

УКРАЇНСЬКЕ 
ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 

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

Т А Р З Л Н , ч. 2824. Міняють барву. 

РЄКОРДИ S TIN SON 
МУЗИКА ДЛЯ ВАШОЇ СЛУХОВОЇ 
Л ПРИЄМНСгСТИ 

НАЙНОВІШІ ЕІАПКРАЩІ 
mwaffJM У`КРАЇЃНСЬКІ ПЛІГПІ І РЕКОРД ІІ) 

Г б С О Г б $ ІЬи Т1ІЧ1ШИЯ по всіх кряішис. 

Д о м а г а й т е с ь поѓвного К А Т А Л О Г А у к р а ї н с ь к и х п л и т 
С т і н с о н а в н а й б л и ж ч і й к р а м н и ц і , а б о п и ш і т ь за ним д о : 

UNION SQUARE MUSIC SHOP. Inc. 
27 UNION SQUARE WEST NEW YORK 3 , N. Y. 

П FATHER OF-
w , " DIAMONDS. 

rAR7AN. AND GO' 
ТІІ?А CRIED. 

"NO.' 'TARZAN 
REFUSED. 'WE 

CANT TRUST Y O U ' ' 

„Поспішай, Тарзане! Вони зблн-

жаютьсл!", гукав Дарнот. ‚‚Помо-

жи Дариотові і дівчатам, Хіраме!' 

крикнув Тарзан.. ,Я буду охороия-
тн вас!" 

„Запровадь дівчат до Сенутп, 
Павле!" гукнув Тарзан. „Ми бу-

дем обороняти сходи, доки Отамў 

не прийде сюди!" 

„Залнши батька ділмантів, Тар-

зане, і йди".крнчала Тіра. Тарзан 

підмовився. „Њі не можемо довір-
ятн тобі. 


