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ПОЧИНАЄТЬСЯ БОРОТЬБА ЗА ДЕЛЕГАТІВ ПЕРЕД 
ДЕМОКРАТИЧНОЮ КОНВЕНЦІЄЮ В ШІКАГО 

ВСІ К А Н Д И Д А Т И ПЕВНІ СВОЄЇ ПЕРЕМОГИ; ГАРРИМАН НА МІСЦІ КОНВЕНЦІЇ 
- Напередодні і заявляючи, що він на заміняв^" Шікаго. 

конвенції Демократичної Пар-
тії, що мас вибрати свого кан-

'дидата на президента країни 
та ухвалити передвиборчу по-
літнчну платформу, поодино-
кі кандидати на номінацію 

.вже почали інтензивну акцію 
(за здобуття підтримки кон-
венційних делегатів з пооди-
иоких стейтів. Після приїзді' 
попереднього дня до Шікаго 
кандидатів на номінацію, се-
наторів Кіфовера і Россели, 
вчора приїхав там вже теж 
ди{№ктор Взаємної Безпеки А-
ві-рел Гаррімен з Ню Порќу. 

би своїх виглядів на перемо` 
ѓу з жадним з інших кандн-
датів, сподіваючись головно 
підтримки делегатів з піаден-
ннх стейтів. Сенатор Кіфовер 
з Тенесі теж „не сумнівасть-
ся" в своїй перемозі. Вчора 
він відвідував головні кварти 
рн інших кандидатів; але „до-
ма" застав тільки сенатора 
Россела. Він теж відвідав го-
лову Красвого Комітету Демо-
кратнчної Партії Фреяка Мек 
Юні та відбув наради з ліде-
рами зорганізованого робіт-
ництва. Два інші кандидати 
на демократичну номінацію, 

УКЛАДАЮТЬ ДЕМОКРАТИЧНУ ПЛЯТФОРМУ 

відкриваючи свою головну j заступник президента Барклі 
квартиру та збільшуючи всі- і та сенатор Керр, заповіли свій 
лякі поголоски і здогади, я-
кими виповнене конвенційне 
місто. Вигляди. Гаррнмана на 
перемогу залежать головно 
від того, чи його кандидату-
ру підтримає президент Тру-
ман. Гарриман сам заповідає, 
що він цю підтримку дістане, 
бо вів одинокий з-поміж кан-
дкдатів, що підтримус політи-
ку Ню Ділу і Фер Ділу, до 
чого закликає, теж президент 
Трумая в своєму посланні до 
конвенції. На цій підставі го-
лова Демократичної Партії в 
стейті Ню йорќ Пол Фіцпат-
рик заповів, що Гарриман пе-
реможе вже в початкових го-
лосуваннях. Свою „певну пе-
ремогу" заповів теж сенатор 
Ричард Россел, з Джорджії, — 

приїзд до Шікаго щойно сьо-
годні. Тимчасом зачалася ак-
ція намови демократичних ѓу-
бернаторів поодиноких стей-
тів, щоб вони „спонтанно" ви-
двигнули кандидатуру губер-
натора А. Е. Стівенсона з Іли-
ной, який рішучо відмовляє-
ться сам кандидувати.`але. я-
кий згідно з твердженням йо-
го приятелів, не ВІДМОВИВСЯ ') 
від тої кандидатури, якщо б 
його найменувала сама кон-
венція. В безпосередній підго-
готовці до конвенції тнмчасо-
вий комітет продовжує пере-
слухання в справах плятфор-
ми, натрапляючи на трудно-
іці головно в складній і супе-
речній проблемі горожансь-
ких прав. 

Россел зтратив голоси 28 делегатів 
з Вірджінії 

Резолюційннй підкомітет Демократичної Партії почав в Ші-
каі'о підготовку плятфор`мн, яка мас бути ухвалена конвен-
цісю, що починається в найближчий понеділок. Не зважа-
ючн на поголоски про труднощі в підготовці плятформн, 
члени підкомітет}', як нидію, не втрачають доброго настрою. 
На фото (від ліва): губернатор Лоренс В. Ведербі з Кентокі, 
гмеатор Герберт ЛІмен я Ню Порќу та сенатор Джан Сиарк-
мен з Алабами. Сенатор Лімен зокрема обстоює включення 

в платформу громадянських прав. 

Ген. Айзенгавер звільнений з Армії 
Вашингтон. — Ген. Двайт . головній квартирі. Сам Айзен-

Роанок, Вірджінія. — Де-
мократи стейту Вірджінія, які 

L-Jnoci піатркмі'вйлн кандидату-
ру сенатора Ричарда Россела, 
рішили вчора вислати на Де-
мократичну конвенцію в Ші-
каго своїх 28, делегатів без 
будь-яких попередніх інструк-
цій за ким вони мають голо-

' сўвати. Рішення не зв'язува-
ти делегатів підтримкою кан-
дидатури сенатора Россела 
запало після того, як Россел 
виступив проти робітничого 
закону Тефта-Гартлі, щоб в 
той спосіб прилодобатись де-
легатам з північних стейтів. 
Тимчасом виявилось, що ті 
самі аргументи, які можуть 
здобути йому підтримку пів-

нічних делегатів, відвернуть 
від нього делегатів південних 
стейтів. Сам сенатор Россел 
за#внв- в.ПШіага,. що"йому 
„нічого не відомо" про рішен-
ня делегатів з Вірджінії, вн-
словлюючн ревночасно впев-
неність, що в кінцевому ре-
зультаті ці делегати таки пі-
дуть за ним. Демократи Вір-
джінії на стейтовій конвенції 
ухвалили теж низку інших 
постанов, зокрема відносно 
громадянських прав, відносно 
порядку голосування, дома-
гаючись більшості! двох тре-
тіх голосів для вибору канди-
дата і т. п., що сильно відбі-
гають від загальних напрям-
них краєвої плятформн Демо-
кратичної партії. 

Айзенгавер, республікансь-
кий кандидат на президента 
країни, закінчив вчора свою 
42-літню кар'єру вояка і фор-
мальио перейшов у цивільне 
життя. Департамент Армії 
прийняв формально прохання 
Айзенгавера про відставку, 
хоча не подав цього до пуб-
лічного відома, залишаючи це 
самому генералові. Відомо 
тільки, що секретар Арчії 

J- Фревк. Л eftg; відловів на, ііра-
хання Айзенгавера окремим 
чемностевим листом. Анзеяга-
йер проголосить виміну листів 
з департаментом Армії прав-
доподібно в найближчих 
днях, як тільки одержить ці 

Президент підписав законопроект про 
безпеку в вугільних шахтах 

Вашингтон. - - Президент 
Труман підписав у середу за-
конопроскт, що мас на меті 
значне поліпшення умовнн 
праці в шахтах під оглядом 
безпеки для життя шахтарів. 
Одночасно президент заявив, 
що хоч цей законопроект ста-
новить значний крок уперед 
в турботах про безпеку ро-
бітииків, то одначе він мас 
поважні хиби, особливо у 
п'ятьох пунктах, що до них 
він надіється повернутись не-

задовго, вимагаючи удоско-
налення закону. Головним 
відрадним пунктом нового за-
кону, поруч з ннзкою інших 
поліпшень праці в шахтах, є 
признання державним інспек-
торам права вгляду в умовн-
ни праці в шахтах та закрит-
тя їх, якщо життя шахтарів 
там загрожене. Закон назн-
вас найчастіші випадки та-
кої загрози у вугільних шах-
тах, а це — пожари, вибухи, 
повідь та інше. 

Пожежа в. Ќлюбі Приятелів Української 
Книжки в Вінніпезі 

Ќлюб Приятелів Українсь-Іда: з невідомих причин внбу-
. т , о:„..:„„,; „ .‚‚ч хл а там пожежа й п жертвою 

кої Книжки в Вінніпезі, а зо- _ ' 
І впала майже половина скла-

крема його склад готових ^ к н н ж о к Пожежна сторо-
кннжок, постигла в першій ж а загасила вогонь, одначе 
половині червня велика шко- деякі видання згоріли зовсім. 

ЗАХОЙИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО 
ЗАТРИМАННЯ ВИСОКОГО 

РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВ 
Вашингтон. —- Ч. Соср, сек-

ретар торгівлі, доручив фахів-
цям-економістам департамен-
ту торгівлі та, комісії еконо-
мічного розвитку виготовити 
студію про економічні можли-
вості країн на майбутнє. Сек-
ретаря торговлі особливо ці-
кавить положення різного ро-
ду промислових підприємств 
у добі, коли оборонна спро-
можність країни буде задово-
лена й треба буде відповідно 
переставляти на потреби мнр-
ного ринку ті підприємства. 

що тепер працюють на оборо-
ну. Досліди Над цими питай-
нями мають тривати до кінця 
року й висновки цих дослідів 
мають бути оголошені на 1 
січня наступного року. Як 
зразок для теперішніх праць, 
служитиме подібна студія де-
партаменту торгівлі з 1943 р. 
під заголовком „Ринки післл 
війни", що багато прислужи-
лася бизнесменам після дру-
гої світової війни для якнан-
спокійнішого переставлення 
економіки країни з військової 
на мирну. 

документи в своїй цивільній і туції 

гавер тепер перебуває на ко-
роткій відпустці,- прнготовля-
ючнсь до передвиборчої кам-
панії. Після його резиґнації з 
Армії тепер вже тільки Кон-
грес окремим актом міг би 
привернути йому його рангу 
п'ять-зіркового генерала. 
Проте, на випадок вибору 

^президентом країни в листо-
паді цього року, Айзенгавер 
силою свого цивільного пре-
андоійттаькосо. станоанща. с-їаа 
би головним комендантом всіх 
збройних сил Злучених Дер-
жав, як ним є тепер президент 
Труман, та як ним був кож-
ний інший президент країни. 

і згідно з постановою Коисти-

Тегеран, Іран. — Іранський' 
шах Могаммед Різа Паѓлеві 
прийняв вчора резиґнацію 
Прем'єра Могаммед а Моссаде-
Х̀а та найменував новим пре-
м'сром країни Агмада Ггава-
ма, одного з найстарших іран-
ськнх державних мужів, який 
був прем'єром під час успіш-

Зої акції, скерованої на ева-
уацію совстських військ з 

{Ірану після другої світової 
війни. Резиґнація Моссадеха 
Є безпосеі№днім наслідком не-
гатнвного відношення шаха 
до заходів Моссадеха иере-
Орати, крім прем'єрства, теж 
‡ост міністра війну. В свос-
му резигнаційному листі до 
шаха Моссадех заявляє, іцо 
‡ зв'язку з відкиненням його 
пропозиції буде ліпше „коли 
уряд зорганізує інша люди-
на, яка мала б повис довір'я 
‡а могла виконувати дору-
ченнл Вашої Величності!". 
Своє домагання стати мініс-
тром війни Моссадех був ви-
двигнув попереднього дня 
під час особистої консреренції 
з , шахом в справі реоргані-
зації уряду. Крім того, Мос-
садех, який за час свого пре-
м'г.ікгтва розпочав незакінче-
аиіі ще досі нафтошііі кон-
флікт з Британією, домагав-
ся від парляменту майже дик-
таторських прав на найближ-
чих шість місяців. Після ре-
знгнації Мосадеха парлямент 

Европа стривожена республіканською 
плятформою 

Париж. — Европейські ди-
пломати та фахівці від за-
кордонної політаќй стривожс-
ні республіканською плят-
формою в справі закордонної 
політики. Вся вільна Европа 
з радістю прийняла вістку про 
найменування кандидатом на 
президента ген. Двайта Д. 
Айзенгавера, який як Началь-
ний Командант Союзників в 
Европі здійснював політику 
президента Трумана. Але те-
пер республіканська тюлітнч-
на. плятформа критикує цю 
політику, кажучи, що тепері-
шня адміністрація „в дііісно-
сті не має жадної закордонної 
політики", та стверджує, що 
треба зліквідувати дотсперіш-
ню політику „стримування" 
большевизму, бо ця політика 
не зуміла „стримати" Совстів. 
Европейські політичні обсер-
ватори підкреслюють, що в 
республіканській плятформі 
говориться про „політику вн-

тику визволення, але в трав-
ні ц. р. він заявив у Парижі, 
що Захід виставлений на за-
грозу відплатної дії з боку Со-
встів. якщо б поширилася аг-
ресія на Далекому Сході. За-
хід боїться, що здійснювання 
пляну Мак Артура могло б 
спричинити світову війну і 
що залякування Сталіна А-
мерикою може мати такі са-
мі наслідки, як давніше заля-
куваііня Гітлера Англієќ). 
Не подобається Европі вели-
ка „ніжність" ЗДА у відно-
шенні до Національного Кн-
таю, яку ще більше підкрес-
лено в республіканській плят-
формі. Евіюпейські політики 
думають, що політикою пре-
зндента Трумана керували вн-
падкн (Греція, Берлін, Корея) 
— і що в ній було багато по-
мнлок, але ці помилки були 
конечні в часі, коли ЗДА змі-
няли свою політичну наста-
нову в останніх декадах цього 
віку. Европа думає, що і в 

зволення" у відношенні до і майбутньому великий вплив 
Лотви, Литви, Естонії. Поль-
щі, Чехії і Китаю", але так 
нічого не згадується про те, 
що ЗДА мають робити, щоб 
визволити ці країни та в той 
спосіб зменшити совстську сн-
лу. З промов Джана Фостера 
Даллеса не можна ясно піз-
натн цілі закордонної полі-
тики Республіканської партії, j політична 
бо раз він говорить про поли' партії. 

на американську закордонну 
політику матимуть випадки, 
залежні від Совстів, а не по-
літична плятс}юрма. що мала 
б предвиджувати згори, яку 
політику треба вести. Евро-
па вбачає прірву між тим, що 
робив ген. Айзенгавер в Ев-
ропі, і тим, про що говорить 

плятс}юрма його 

Виявлено вбивника дівчини в колум-
бійському університеті 

Ню Иорк. '— Місцева гро-
мадськість була ^сілька днів 
схвильована загадковим ду-
шогубством. У одній з канпе-
лярій Колумбійського універ-
ситету, кількома стрілами з 
пістоля була вбита 18-річна 
секретарка Е. Фегі. Вбнвник, 
заявивши стрічним у цім бу-
динку, що він вбив людину й 
що треба викликати лікапя та 
поліцію, вийшов спокійно з 
будинку й зник. Тепер вияв-
лено вбивника. fie 29-річннй 
Б. Пікес, що його вважають 
схибленим психічно. Сим (Ьа-

хом фізик, він написав праці 
з ділянки електронічної тео-
рії, які не знайшли ніякого 
признання серед спеціялістів. 
Вже раніше поліція припуска-
ла, що дівчина впала жерт-
вою психопата. Затримано 
вбивника в Бостоні й привезе-
но для слідства в Ню Иорк, 
де від нього довідалися, шо 
він убив Фегі припадково, бо 
нікого іншого не було в той 
час в канцелярії Американсь-
кого Фізичного товариства, де 
він бажав убити „декого з Фі-
зиків". 

ЗМІНА УРЯДУ В ІРАНІ 
МОССАДЕХ У ВІДСТАВНІ; 1ТАВАМ НОВІШ 

ПРЕМ'ЄР КРАЇНИ 
ВІДНОВЛЕНО ПЕРЕГО-

В О Р И В К О Р И 

негайно потвердив призна-
чення шахом на пост прем'с-
ра Агмада Ггавама. В поін-
формованнх колах вважають, 
що зміни на пості прем'с-
ра не матиме жадного впливу 
на ' будь-яку змінў переведе-
ної попереднім прем'єром на-
ціоналізацїї н аїр ти. Моссадех 
очолював іранський уряд 
впродовж останніх 15 місяців. 

Токіо, 18. липня. — Сьогод-
ні перед полуднем в Панмун-
джом відновлено таємні пере-
говори між аліянтськнми і ко-
муиістичннмп представника-
ми в справі перемир'я в Ко-
реї. Переговори відновлено пі-
сля чотирьох днів перерви, — 
яку зроблено на пропозицію 
червоних. Це дало причину 
до здогадів, що комуністи мо-
жуть змінити своє дотепері-
шнс безкомпррмісове станови-
ще в справі репатріації поло-
неннх, цеї останньої велн-
кої суперечної передумови 
перемир'я. Під час цих чоти-
рьох днів перерви комуно-ки-
іанський міністр закордонних 
справ повідомив, що червоний 
Китай прийме з деякими за-
стереженнямн постанови Же-
нивської конвенції в справі 
газової і бактеріологічної 
зброї та відносно поведінки з 

полоненими. Сьогодні вранці 
з Женеви повідомлено про о-
держання такої формальної 
заяви комуно-китайського у-
ряді'. Самі червоні представ-

: ники не подали жадних прн-
чин, чому вони прохають пе-
рерви в нарадах в Панмун-
джом, але вже сам цей факт 
та попередній досвід запові-
дав можливість „більшого 
іюзвитку". З сьогоднішніх пе-
реговорів ще не проголошено 
жадного комунікату. В алі-
янтськнх колах підозрівають, 
що перерву в нарадах кому-
ністи могли використати не 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОЗИТИВНОЇ ЗМІНИ 
свого становища в порозуміи-
ні зі своїм урядом та евенту-
ально з Москвою, але теж для 
підготовки нових пропаґан-
дивних виступів проти аліян-
тів у зв'язку з прийнятими 
вже тепер червоними постано-
вами Женевської конвенції. 

Відложення виїзду Маліка з Ню Йорќу 
зв'язується з переговорами в Кореї 

Зміцнення зв'язків між ЗДА й Аргентіною 
Буенос Айрес. — зустрічі з 

аргентінськими журналіста-
ми, новоприбулий дипломат 
З'сдииених Держав Алберт 
Ф. Нуфер висловив свої спо-
дівавня зміцнення д об росу сі д-
ських відносин між обома 
країѓнами. Одначе, як під-
кресяТбс аргентінська преса, 
дипломат ухилився виразно 
відповісти на питання, чи йо-
го прибуття означає зміну по-

менту щодо Арґентіни. У сво-
їй відповіді, Нусрер зазначив 
лише, що майбутнє це пока-
же й що він надіється зали-
шитись деякий час у тій кра-
їні. Ухильні відповіді не мог-
ли задовольнити й зацікав-
ленвя численних представнн-
ків підприємств ЗДА в Арґен-
тіні, які стгодіьаютьея зіліц-
вення відносин' між двома 
країнами й які особливо гос-
тро відчували охолодження 

Об'єднані Нації, II. П. 
Совстськнй п()едставник в Об'-
сднаних Націях Яків Маліќ 
скасував вчора замовлене ра-
ніше місце на кораблі Ню 
Амстердам, на якому він пля-
нував виїхати до Советського 
Союзу на довшу відпустку. — 
Хоча ані Маліќ, ані совстське 
дипломатичне представництво 
не дало жадних вияснень це† 
події, в дипломатичних ко-
лах здогадуються, що відло-
жений виїзд Маліка може сто-
яти у зв'язку з плянами Крем-
ля відносно доведення до ус-
пішного завершення мирових 
переговорів в Кореї. Поголос-
іш t підозріння в цШ справі 

ся такі причини: 1. Москва 
втратила надію на можливість 
прогнаний аліянтів з Кореї. — 
Крім того, американська про-
дукція зброї с тепер така ве-
лика, що нею цілком покрнва-
ється всі запотребування не 
тільки в Кореї, але й на всіх 
інших загрожених просторах. 
Ця продукція почалася внас-
лідок війни в Кореї, і Москва 

рможе мати надію вплинути на 
Т( зменшення закінченням тої 
війни. 2. Москва, викорнстав-
ши всі можливості для протп-
ам ери кайсь кої пропаганди в 
Азії, тепер скеровує свою ува-
гу 'на Европу, зокрема иама-
гаючнсь недопустити до оз` 

^ броения Західної Німеѓччина. 
були вже від кіяшшух тижнів†Війна в Ксргї с Г{іізною прн-

літикн Державного Департа- 'цих відносин. 

Лають совстських робітників 
Москва. — Часопис „Труд'',, бітничих провідників, яка не 

орган совстських юній, лає 
провідників окремих робітни-
чих спілок за те, що вони не 
вспіли натиснути на робітни-
ків в тому напрямку, щоб 
збільшити продукцію та однЬ-
чссно обнизити кошти товарів. 
„Труд" пише про „бюрокра-
тичну" настанову деяких ро-

терпить жадних зауважень, та 
не оголошує періодично вислі-
дів змагань між конкуренцій-
нимн фабриками, що напевно 
причинились би до збільшен-
ня продукції. Часопис обіцяє 
робітникам, що за заощадже-
ні в той спосіб гроші поліп-
шиться доля робітників . . . 

Знову „літаючі тарелі" над ЗДА 
Дейтон, Огайо. — Один з 

представників повітряних сил 
заявив тут, 'що за останній 
час надійшли заяви про по-
снлене літання „тарелів". 
Вже занотовано відомості про 
спостереження шестидесяти 
„тарелів" лише під час остан-
ніх двох тижнів. Багато лю-
дей зауважили в небі предме-
ти, `що їх призначення ані 
вигляд не можна окреслити. 
Число „тарелів" тепер значно 
більше, ніж невилснених по-
вітролітальннх апаратів, що 
з'явились минулого року. Ка-
пітан Е. Рупелт з повітряної 
бази в Райт-Петерсон заявив, 
що розслід не міг устійннти 
цих предметів та що немає ні-
чого спільного між теперіш-
німи літаючими тарелями та 

що керівництво відповідних 
відділів повітряних сил у-
важно розглядатиме заяви 
двох літунів „Панамерикан-
ськнх повітряних шляхів", 
що минулої неділі зауважили 
вночі біля Нор4юлку, Ва., ві-
сім світляних червоно-пома-
ранчевих тарелів, що летіли 
з швидкістю біля 1000 миль 
на годину. 

ДР. Ю. МУЛИК-ЛУЦІІК 
ІМКІІОВЛШІП ВИК.ІЛДЛ-

ЧКМ УНІВЕРСИТЕТУ 
В КАНАДІ 

Рада регентів Манітобсько-
го Університету в Вінніпезі 
Ѓіменувала в липні п. р. д-ра 
Ю. Мулика-Луцика, що досі 
викладав в Колегії св. Андрея 
в Вінніпезі, викладачем ілек-
тором) української мови й лі-

Вони збільшувалися обстави-
ною, що комуністи не заре-
агувалн на масові аліянтські 
бомбардування воєнних об'-
сктів в Північній Кореї. В 
міжнародних дипломатичних 
колах вважають, що Москва 
хоче тепер закінчити війну вІПанмунджом та 
Кореї. На це мали б скласти-1 війни в Кореї. 

гадкою для потреб оборони 
Европн і тому Кремль, `прав' 
доподібно, хотів би тепер тої 
прнгадки позбутися. Такі і по-
дібні міркування збільшують 
оптимізм щодо можливостей 
завершення переговорів в 

закінчення 

Українець поляѓ 
Ню Порк. — Гералд Прн-

года, 22-літнііі і одинокий 
син та наймолодший з трьох 
дітей Томи і Франціскн При-
годн з Ню Иорку, поляѓ смер-
тю відважних в акції на 
фронті в Коре ї̀ в дні 16-го 
червня ц. p., розірваний во-
рожою гранатою. Пригода 
вступив до корпусу морської 

на фронті в Кореї 
піхоти у вересні минулого 
року, а в березні цього року 
був висланий на фронт в Ко-
реї. Він був членом Ліги Ук-
раїнської Католицької Моло-
ді, як теж належав до низки 
інших американсько - україн-
ськнх організацій. Перед по-
кликанняи до військової 
служби він був затрудненнй 
на залізниці. 

Єлисавета приймала 7,000 гостей 
в королівському парку 

Лондон. — Велике прийнят-
тя, яке влаштувала королева 
Єлисавета II в Букінґгемсько-

спільноти народів. Всі ці гості 
зібралися вздовж шляху в го-
роді, а королева і її сестра 

му городі для 7,000 гостей, ї Маргарнта ходили поміж ни-
свідчило про те, що англійські j ми та їх вітали. Королева 

йшла поміж гостей та що 15 
хвилин поданням руки віта-
лася з одною особою та ска-
зала кілька слів. Багато з тих 
людей вона бачила перший 

монархи стоять близько до 
народу. На цьому прийнятті 
були не тільки лорди, але і 
представники усіх верств на-
селення Англії, а також гості 
з усіх частин англійської раз. 

спостереженнями за ворожи- j тературн в Департаменті Сло-
мн літаками, що тепер про- ( в'янських Студій цього ж у` 
вадяться в країні. Він додав, ніверситету. 

„Закордонні китайці" - важливий 
міжнародній чинник 

Ню Иорк. — Цікава дискусія 
постала з приводу виступу в 
телевізійній програмі нюйорк-
ського губернатора Дюї. Дюї 
як автор книжки „Подорож в 
далекий Пацифік" виступив в 
серії передач, що мають наз-
ву „Автор стрічається з свої-
ми критиками". Книга Дюї 
була написана на підставі 
вражень, які отримав її ав-
тор під^час подорожі на дале-
кий схід після президентських 
виборів 1948 року. У дискусії 
високо оцінював вартість кни-
ги фі лі пінський посол, ген. 
Ромульо. Цієї гадки не поді-
ляв інший критик, що засу-
джував працю, — проф. Ко-
лумбінського університету Н. 
Пеффер. Дюї підкреслив у 
гпоїй праці, що. поза межами 

своєї батьківщини, живе 10 
мільйонів китайців, які осіли 
переважно в Маляях, Індоне-
зії та Сінгапурі. Ці китайці 
хитаються своїми симпатіями 
між комуністами й націона-
лістами й доля далекого схо-
ду у великій мірі залежить від 
того, у чий бік вони прнхн-
ляться. Автор книги підкрес-
лнв також, що у теперішній 
трагедії китайського народу 
завинила й нед'остатня поміч 
ЗДА для націоналістичного 
уряду. У дискусії, філіпінсь-
кий посол заявив, що заборо-
лом проти комуністів на дале-
кім сході являється сьогодні 
Формоза й якщо вона стане 
здобиччю комуністів, то це 
означатиме панування кому-
нізму в тій частині світу. 

Італія занепокоєна допомогою Тітові 
Рим. — Італійський амбаса-

дор у Вашингтоні дістав ін-
струкцію з Риму, щоб заявив 
ЗДА, що Італія занепокоєна 
рішенням Америки дати допо-
могу Югославії танками, важ- j 
кою артилерією, та ракетними 
літаками. Італія боїться ,що 
це вплине негативно на ста-1 
новище Югославії до Італії,' 

головним чином на справу 
Трієсту. На думку Італії те-
пер маршал Тіто ще менше 
схоче говорити про Трієст з 
Італією, як це було досі. У 
Вашингтоні цей крок Італії не 
вважається за офіційний про-
тест, але гадають, що треба 
було поінформувати Італію 
про цю справу, бо ж вона со-
юзннком ЗДА. 

ЕСПАНІЯ РЕОРГАНІЗУЄ 
СВОЮ АРМІЮ 

МадрІд. — В Еспанії прого-
лосили новий закон, згідно з 
яким зменшується найвищу 
межу віку генералів і вищих 
старшин на два іюки і всі ті 
старшини, що переступили 
цей вік, підуть до військової 
адміністрації, або до цивіль-
ної служби. В такий спосіб 
відмолодиться старшинський 
стан, до якого матиме змогу 
вступити багато молодих 
старшин, які досі не мали 

місця в армії, або не могли 
авансувати. Досі найвищим 
віком для лейтенанта генера-
ла був 68 рік, генерал майора 
— 66 рік, генерала бригади 
— 64, полковника — 62. лей-
тснанта полковника 60. ма-
йора 58 і капітана 56. Тепер 
на 2 роки знизили цей вік і 
тому багато високих стар-
шин покинуть чинну ВІЙСЬКО' 
вў службу, а їхні пости ан-
муть' молодші СИЛИ. 
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ЗА БЕЗПОСЕРЕДНІ 
ПРАВИБОРИ 
Під час Республіканської конвенції, виявився виразний 

спротив проти способів, яких вживають в різних стейтах для 
вибору делегатів на партійну конвенцію, яка мас вибрати 
своїх кандидатів на президента держави та його заступника. 
Вже тоді було багато мови про ‚‚політичних босів", та „стей-
тові машини", що рішають, хто саме мас бути делегатом. 
Особливо дало себе це відчути в боротьбі за голоси делеґа-
тів з Тексас. Цю боротьбу вважають великою помилкою з 
боку сенатора Тефта, такою, що заважила на його провалі, 
хоч не менше було мови також і про „політичну машину" 
нюйоркського губернатора Дюї. яка провадила конвенцією з 
готелю, де містилася його виборча кватнра. 

Читаючи в наголовках американських газет „Кімната 
1102" в Конрад Гнлтон готелі в Шікаґо, всі знали, що там 
відбувається властива номінація республіканського кандн-
дата на президента. Та це було щойно прн кінці конвенції. 
На самому початку найбільшу увагу звертала на себе „Кім-
ната 90ІА" в тім самім готелі, бо там була головна кватнра 
сенатора Тефта, що то мав республіканську номінацію „в ки-
шені". З тих двох кватнр стріляно, як відомо, різними на-
боямн цілий тиждень, поки вкінці не вибрано одноголосно 
ген. Айзенгавера. 

Подібне повториться і в наступному тижні, коли збн-
-реться в тому самому місті й місці Демократична конвенція, 
щоб вибрати демократичного кандидата на президента. Ви-
борча кампанія вже почалася і то з подібними обвинува-
ченнямн. з якими починали свою конвенцію республіканці. 
Тепер почав її сенатор Кіфовер, а що заговорив про під-
купство виборців, то звернув на себе відразу увагу, бо його 
ціла кар'єра почалася властиво щойно тоді, коли він роз-
сліджував злочинність і корупцію в Ню Иорку, про що 
-широко розписувалась уся американська преса, Телевізія 
зробила сенаторові ще окрему прислугу, бо бачили і чули 
ііого десятки мільйонів американців. Току саме сьогодні, 
з усіх демократичних кандидатів на президента, Кісровер 
с найбільш відомий. Але ледве чи вдасться йому перемогти 
„машину", бо за ним не с президент Труман, який попнрас 
Аверела Гаримена, великого багатиря-мільйонера, що обо-
роняє „соціялістичні експерименти" демократичної адміні-
страції. Очевидно в тому випадку, коли б іллинойсьќнй гу-
бернатор Стівенсон рішучо відмовився кандидувати. Крім 
Гаримена с поважним кандидатом ще й мільйонер Кер, 
спосібний сенатор, що теж пустив в рух свою „машину". 

Оті „машини" так уже надоїли кращим представникам 
обидвох партій, що як в одній, так і другій с багато при-
хильннків безпосередніх правиборів. Вони домагаються за-
конодавгтва в цьому напрямі, щоб ввесь загал міг вибира-
ти кандидатів на президента і віце-президента. Кожний стейт 
голосував би на таких кандидатів з усіх партій і вибирав 
би делегатів на партійні конвенції. В Демократичній пар-
тії сам президент Труман висказався глумливо про правн-
бори! Дуже можливо, що потреба зміни дотеперішньої про-
цедурн вибору конвенційних делегатів ввійде навіть в де-
мократичну плятформу. Це конечне прямо тому, щоб за-
вести якийсь порядок, бо досі кожний стейт поводився в 
цій спрапі. як хотів, іцо було на руку політичним босам, 
які це ї̀ї використовували, але шкодило загальній справі й 
престижові цілої країни. 

Теперішні правибори назагал — хаотичні. Як такі вони 
не можуть відбивати справжніх настроїв населення країни. 
Давніше такими проблемами американський загал мало ці-
кавився, але сьогодні інакше, бо ж уже в обидвох партіях 
піднялись голоси ?а безпосередні й демократичні правибо-
рй. До цеі акції довели теж і „політичні машини", не важ-
но, чи з Огайо, Ню Иорку, чи Ленсилвенії, що нераз пово-
дилксь цілком цинічно з загалом, накидуючи йому своїх 
кандидатів. 

НАША „СОЮЗІВЌѓЃ 
В четвер 17-го липня пред-

ставннки Українського На-
родного Союзу срормально пе-
ребрали на власність закупле-
ну недавно велику посілість 
д-ра Форда в гористій околиці 
при вступі в гори Кетскил. 
біля міста Кергонксон в стей-
ті Ню Иорк. Тим самим „Со-
юзівка" фактично і формаль-
но стала `власністю Украінсь--
кого Народного-Союзу, 67 ти-, 
сяч його членів та американ-
сько-українського громадян -
ства. Кожний член УНСоюзу 
мас сьогодні вже повне пра-
во говорити про „свою Сою-
зівку". 

На сторінках цього щоден-
ника вже були загальні ін-
формації про цю посілість, що 
могла б служити різноманіт-
ним відлочинковим, розваго-
вим, товариським, культурним 
і т. п. цілям широких кол 
членства УНС ,як і загалу ук-
раїнського громадянства. 

У пляні УНСоюзу вже від 
двох десятків років, подумане 
було набуття посілости, як 
захисту для старших віком 
членів УНС. На ту ціль були 
призначені вже й деякі фон-
ди. Але щойно минула кон-
венція УНС, що відбулася в 
Клівленді в травні 1950-го ро-
ку. доручила Екзекутивному 
Комітетові впродовж най 
ближчих двох років здійснити 
цей плян. 

Його здійснено точно з 
ухвалою. Після дбайливих 
по шукань та оглядин, рішено 
закупити посілість д-ра Фор-
да, в якій впродовж ЗО років 
була приміщена санаторій для 
реконвалесцентів. Посілість 
мас коло 250 акрів гористо-лі-
систої землі, в тому частина 
управної. Там с дев'ять бу-
динків, спеціяльно достосова-
ігах для санаторійних цілей. 
Майже всі кімнати мають 
окремі лазнички. В більшості 
будинків с центральне огрі-
вання, що вможливлює корнс-
туватись ними теж в холод-
них зимових місяцях. Оселя 
мас власне забезпечення во-
дн, мас став і басейн до ку-
пання. як теж різноманітні 
інші відпочинкові і розвагові 
удогіднеяня. Докладний опис 
оселі, включно з фотографі-
ямн, буде своєчасно проголо-
шевий в „Свободі". 

Впродовж останніх трьох 
років посілість не була в 
ужитку і виникла потреба де-
якого ремонту. Бажаючи пе-
реміиити Союзівќў в направ-
ду репрезентаційну українсь-
ку вакаційну оселю, УНСоюз 
рішив насамперед привести ЇЇ 
до такого репрезентаційного 
стану й щойно тоді віддати до 
вжитку. Ремонт вже почався 
і продовжується, але внявля-
сться, що її „великі відкрит-
тя" та повне переданий до 
вжитку зможе наступити що-
йно перед відкриттям сезону 
в наступному році. Проте, 
УНСоюз вже тепер пішов на-
зустріч потребам нашої моло-
ді та віддав два менші будин-
ки та інші удогіднення для 
вжитку виховно-молодечій 
організації „Пласт", що від-
крила там вже табор для 
пластового доросту і в якому 
перебуває в цьому місяці по-
над 100 хлопців а в наступно-
му місяці буде стільки ж дів-
чат у віці до 12 років. 

Ціна закупна Союзівкн та 
кошта ремонту далеко пере-
вищують сронди, які УНС вже 
мав на ті цілі. Остання кон-
венція передбачила це і тему 
уповноважила Екзекутивний 

народженого і новоприбулого, 
— не тільки виконає свій обо-
в'язок та зложить по одному 
доларові на Союзівќў ‚але й 
добровільними щирими по-

ше один доляр, висловлюючи J жертвами і фундаціями дасть 

Комітет зібрати на цілі оселі 
від кожного члена щонаймен-

рівночасно переконання, що 
багато свідомих та ідейних 
союзовців не обмежаться до 
того обов'язкового доляра, 
але й складуть більшу добро-
вільну пожертву на ту вар-
тісну ціль. 

Екзекутивним Комітет вже 
звернувся окремим листом до 
секретарів Відділів УНС. до-
ручаючи їм почати збірку 
обов'язкового одного доляра 
і добровільних більших по-
жертв при збиранні місячних 
вкладок. Поклвкуючись на 
факт, що члени УНСоюзу 
завжди вели перед в усіх по-
жертвах на народні та за 
гально-громадські цілі, Го-
ловний Уряд УНСоюзу пере-
конаяий, що в цьому спеці-
яльному випадку широкий за-
гал членства УНС всіх кате-
горій — давнопрнбулого, тут 

новий доказ своєї солідарнос 
ти, своєї жертвенностн та сво-
го розуміння громадських 
обов'язків. Союзівка мас ста-
ти гордістю нашого стану по-
сідання в Америці та осеред-
ком. багатьоз: ділянок нашого 
культуриого, виховного і то-
вариського життя. Вона по-
винна бути така, як того ви-
магають традиція і престіж 
УНСоюзу та його членства. 
Кожний доляр, вложений в 
цю оселю, повернеться сторн-
цею моральними та загально-
громадськими вартостями. Всі 
додаткові пожертви на „Сою-
зівку" будуть окремо прого-
лошувані. Є всі підстави спо-
діватись, що членство УНС 
своїми щедрими пожсртами 
на Союзівќў теж цим разом 
виправдає свої високі громад-
ські вартості. 

Микола Очерет 

Понад нашими головами 
В Лямпсргаймі, коло Мюн- плуатація робітника в Совст-

хену, в американській зоні сьќому Союзі. 
Німеччини, залляновано від-
криги радіостанцію: „Радіо 
Визволення", що її фінансує 
так званий: „Американський 
Комітет для визволення наро-
дів РосіЃ', на чолі якого сто-
їть адмірал Кірк. Ця нова ра-
діовисильня мас своїм завдан-
ням пересилати до СССР пе-
редачі російською мовою та 
мовами пригноблених російсь-
кими большевикамн народів, 
отже і українською мовою. 

В тому ж повідомленні чи-
тасмо, що „адмірал Кірк був 
неспроможний притягнути до 
спільної конференції в Мюн-
хені представників головних 
українських організацій на 
вигнанні". Тож виходить, що 
до українського народу бу-
дуть говорити не українці, а 
вороги цього народу, які гяо-
бнли і будуть гнобити україн-
ський народ доки матимуть 
силу. 

Там Сталін п'є „за велікій 
російський народ", що так ре-
тельно винищує українців, а. 
тут, приватні діячі Америки 
передають в'‚руки „великого 
російського народу" переся-
лання українською мовою. 

Пересилання для українці'в 
росіянами нам гарно знайомі, 
бо коло тридцяти років такі 
передачі ми чули там, в СССР, 
і бачили враження від тих пе-
редач. Спочатку такі передачі 
робили росіяни з Москви, по-
тім такі ж передачі росіяни 
робили і з Москви і з Берліну, 
тепер такі передачі роблять 
росіяни з Москви, з Берліну, а 
будуть робити в близькому 
майбутньому з „Радіо Визво-
лення". Щиро кажучи, вели-
кої різниці між усіма переда-
чами нема і не може бути, бо 
робляться вони росіянами. 
Згадаймо, що чули ми з Мос-
кви — вихвалювання щасли-
вого і вільного життя совст-
ських людей і гноблення та 
експлуатація робітників у 
вільних державах Заходу. З 
Берліну — вихвалювання 
вільного, забезпеченого жит-
тя німецьких робітників, — 
гноблення та експлуатація 
робітників у всьому світі крім 
Німеччини. З „Голосу Амери-
ки" — вихвалювання високо-
го стандарту життя робітників 

З усіх станцій ми чуємо ка-
лендарно-історичні події з та-
книн коментаріями росіян, 
що мимоволі виключаєш прн-
ймач. З усіх станцій ми чули 
вихваляння Петра Великого, 
Котузова, Суворова, Олексан-
дра Невського, та інших „ве-
лікіх" діячів Росії, а з Мос-
квн ще вихваляють Сталіна, 
як з Берліна вихваляли Гіт-
лера. З усіх станцій ми чули 
про „велікіх" російських пи-
сьменників, учених, музнкая-
тів, артистів і інших „велікіх" 
російських людей і все з та-
кими коментарями, що ми-
моволі пригадують: „наша 
матушка Расея вссму свєту 

Все це нецікаво і на-

пара телеграм і коментарі до 
якоїсь статті з російської чи 
чужоземної преси, не україн-
ської звичайно, та дві три 
платівки знову таки частіше 
у виконанні росіян. 

Оце і все, але росіян ми в 
цьому не винуватимо — звід-
кіль вони могли б узяти ін-
ший стиль передач, коли їм 
століттями вбивали в голову 
про „месіанізм" Росії, коли 
вони ніколи не читали, ска-
жемо, історії Грузії і то уче-. 
ні російські історики, а що 
вже казати про звичайного 
„коментатора" з радіовнсиль-
ні. Ніколи цієї історії росіянин 
і не прочитає, байдуже, що 
цей народ вже мав свою вн-
соку культуру за тисячі ро-
ків до з'явлення Росії на світ. 
Тут нічого не поробиш, бо ро-
сіяннн не бачить нікого вищо-
го за себе, саме він є „соль 
землі". 

Нам ще Я досі звенить голос 
генерала Леслі Гровса, що ви-
ступнв теж на П'ятому Кон-
гресі УККА: „Хоч наші ди-
пломати часом виявляють 
сердечне відношення до Росії, 
але американський народ 
знас, що Росія є його закля-
тим ворогом, а до здекляро-
ваного ворога не повинно бу-
ти ані милосердя, ані пощади. 
Америка сьогодні с до краю 
загрожена і проти тої загро-
зн вона повинна сконцеятру-
ватн та розгорнути всі свої 
сили. Наш перший обов'язок 
мусить відноситись до вашої 
країни; ми мусило відновити 
честь та інтегральність нашої 
закордонної політики, мусимо 
привернути силу нашим вчин-
кам і рішучість нашим рішен-
ням. Тоді теж не буде потреби 
боятися за майбутність укра-
їнського народу". 

Ми певні, що вже швидко 
настане час, коли до україн-
ського народу заговорять не 
росіяни, а їх сини і ввесь на-
род зараз же відчус, що то 
говорять його діти. Хай це бу-
дуть самі звичайні слова, яле 
вони будуть проказані так, як 
того чекає наш многостра-галава 

перед відомо. Далі буває ще дальшій народ. 

РУСИФІКАЦІЯ КРИМУ 
В кінці травня в м. Снмфе- об'єктом зазіхань ворожих Ро-, 

рополі (Крим) відбулася об' 
єднана наукова сесія відділу 
Історії і філософії Академії 
наук СССР і Кримської філії 
Академії наук СССР. За пере-
бігом сесії протягом трьох 
днів придивлялися сотні про-
паґаидистів, професори ви-
щнх шкіл, керівники партій-
них організацій. На сесію 
прибули учені з Москви й Ле-
нінграду; звертас иа себе ува-
гу цілковита відсутність укра-
їнських представників. Керу-
вав сесією академік Греков, 
речник російського імперія-
лізму в підсовстській науці. В 
доповідях, виголошених на 
цій сесії, замість комуністич-
ної доктрини й термінології, 
головною ідеєю проходив но-
вий курс Кремля — перебу-
дова імперії на принципах 
традиційного імперіялізму. 

Після тотального винищен-
ня татарського населення на 
Кримському півострові, тепер 
Московська академія наук хо-
че доказати, що росіяни в усі 
історичні часи на цьому пів-
острові грали головну ролю. 
Доповідачі намагалися дока-
зувати, що Візантія, готи, та-
тари, турки були перехідним 
і другорядним явищем Криму. 

Доповідачі зазначали, що 
Америки і гноблення та екс- на протязі століть Крим був 

сії держав, тому буржуазні; 
учені фальсифікували істо-1 
pho. Однією з головних `ломн-
лок є висвітлення історії Кри-: 
му одірвано від історЧї росїй-
ського народу. Крим розгяя-
дався, як вогнище неросійсь-
кої культури. Буржуазні та-
тарські націоналісти невмоти-
вовано перебільшували ролю 
Кримського ханства. Невірно 
трактувалось питання вклю-
чення Криму в склад Росії. 
„Ця історично прогресивна 
подія, — заявляє академік 
Греков, — звичайно оцінюва-
лась як колоніальне загар-
бання, як суцільне зло в істо-
ричному життю населення, 
що жило в той час на Кримсь-
кому півострові". 

Підсовстська наука дістала 
партійне завдання. На симсре-
ропольській сесії стояло го-
ловне завдання: дослідити ко-
ли на Криму появилися сло-
в'яни. На сесії навмисне вжи-
вався термін „слов'яни", щоб, 
утотожнившн слов'ян з росі-
янами, говорити про претенсії 
росіян на володіння Кримом. 
Сесія заперечувала тверожен-
ня буржуазних учених про те, 
що Крим с тавро-скитським, 
грецьким, ґотськем, татарсь-
ким. 

Б. Рибаков доказував, що 

Україніка в Бразилійській 
пресі 

В другій половині квітня і 
в травні з'явилася знову ціла 
низка статтей і заміток про 
Україну та українську справу 
в бразилійській пресі. Поряд-
ком інформації подаємо важ-
ливіші голоси. 

,ІО Крузейро", найпопуляр-
ніший і найбільше поширений 
тижневик, в числі з 26-го 
квітня, помістив коментар 
американського журналіста, 
Дрю Пірсона, який радить 
проривати „залізну занавісу" 
в оперті на українців, вико-
ристовуючи для цього схвале-
ну американським конгресом 
допомогу в сумі 100 мільйонів 
долярів. 

„Ділро до Пово", щоденник 
з Ріо-Жанейро, в числі з 6-го 
травня, помістив статтю п. з. 
„Більша половина Совстсько-
го Союзу не є російська". Ав-
тором статті є п. Павло Таќля, 
уродженець Куритнби і відо-
мнй вже давніше зі свого при-
хнльного наставлення до ук-
раїнської справи. Спираючись 
на матеріалах, опублікованих 
в „Болетінь Інформатіво", що 
його видає Конгресовий Се-
кретаріят за відповідальністю 
ТПУК, п. Таќля пише: 

„Більш ніж половина Со-
встського Союзу, тобто з 200 
мільйонів населення — росіян: 
є тільки 80 мільйонів. Підста-
вою Совстського Союзу с ка-
тована але славна Україна, 
яка зовждн була й надалі є 
найбільшою запорукою віль-

східні- слов'яни вже в ІП-ЃV 
ст. ст. появились на Криму, а 
в VI ст. нова хвиля слов'янсь-
ких переселенців пробилась 
на Крим і навіть на Босфор. 
Східні слов'яни в підсовстсь-
ких учених с, звичайно, росій-
ськнй нарід найдавніших ча-
сів; вони твердять, що „ро-
сіяни" появилися на острові 
раніш від татар. Греков гово-
рить: „Про це свідчить дого-
вір з греками князя Ігоря 
(944 рік), що вважав наяв-
ність тут російського народу; 
це підтверджується відомими 
нам даними про похід на Кор-

JcyHb Володимира Святослаьо-
внча; наявність тут російсь-
ких людей і росій(іької пнсь-
менноств в ЇХ ст. ле'две чи Ио-
же викликати сумнів." 

'На сесії обговорювалось' пи-
тання про землеробство на 
Криму, бо землеробський ро-
сійський нарід Можливо при-
ніс на Крим свої землеробські 
навики, подібно, як він це зро-
бив у відношенні до Середньої 
Азії і Сибіру. 

В доповіді про Кримське 
ханство доказувались зв'язки 
ханства з Туреччиною і про-
греснвне значення включення 
Криму до, складу Росії. 

Русифікація Криму — це 
лише один епізод з широко 
запланованої Москвою побу-
дови опірних форпостів з чис-
то російського народу на шля-
ху дальшої експансії. До ви-
селення з прибалтійських 
країн місцевого населення і 
заміни його російським, до 
окупації Кенігсбергу, до на-
садження в Чехо-Словаччині. 
Болгарії, Румунії російського 
населення сьогодні долучасть-
ся Крим, який в інтересах ро-
сійського імперіялізму мусить 
стати срортецею з населення, 
яке цей імперіялізм підрн-
мус. (ЛЛ) 

Дмитро Галичий 
Діючий заст. голови УКК, 

Р0ЛЯ У. К. КОМІТЕТУ 
Звіт з дія.тьности У.К.К. за чає від Четвертого 

до П'ятого Конгресу (1949 — 1952) 
(7) 

Усім нам в Америці та у 
вільному світі відомо, що 
здовж кордонів Совстського 
Союзу та його впливів в Ев-
ропі і Азії існує ославлена за-
лізна заслона. Але ще далеко 
не всім американцям відомо. 
що подібна залізна заслона 
існус теж тут. в Америці. За 
останнє сторіччя, і зокрема за 
останнє чвертьсторіччя моска-
лі в своїй суцільности потра-
пнлн своєю пропагандою 
створити тут в Америці таку 
залізну заслону брехні, не-
правди, фальшу і облуди, че-
рез яку важко пробитися пра-
вді про Росію. її справжнє ім-
періялістичне обличчя. її жа-
добу панування та про перма-
нентну загрозу для вільного 
світу з боку її імперіялізму. 
Цю російську залізну заело-
ну та з нею облудну російсь-
ку легенду в цій країні тво-
рнла головно сама Москва, 

без уваги на те, який прапор 
повівав на її Кремлі. Але цю 
заслону згущували і цю ле-
ґенду поширювали- та скріп-
лювали російські емігранти, 
російські учені, що дістались 
на різні катедри в американ-
ських та інших університетах, 
а дальше російські політичні 
діячі, російська аристократія, 
яка поруч комуністичної п'я-
тої колони, створила справж-
ню біло-російську шосту ко-
лону, що всіляко підточує 
оборонну силу і спроможності 
Америки і вільного світу. Ро-
сійська біла еміграція і росій-
ська комуністична пропаґан-
да за останніх ЗО років не 
тільки розбудували цю свою 
психологічну залізну'заслону 
серед громадянства в Амери-
ці. але й поширили її навіть 
на урядові кола у Вашинґто-
ні. 

Розбити цю залізну заслону 

в Америці та відкрити амери-
канському народові і амерн-
каяськом`у урядові очі на 
правду, здерти з кожного ро-
сійського обличчя штучну 
маску миролюбства і демокра-
тії та виявити справжнє об-
личчя російського імперіяліс-
тичного хижака це стало на 
американській землі історич-
ним завданням українців та 
їхньої політичної репрезента-
ції — Українського Конгресо-
вого Комітету. Український 
Конгресовий Комітет мусів 
знайти способи і засоби, щоб 
виконати це завдання. І це 
завдання ЎЌКомітет викону-
вав в двох напрямках: він з 
одного боку розкривав та роз-
бивав цю російську залізну 
заслону в Америці, а з друго-
го боку невпинно, безперерв-
но і наполегливо поширював 
правду про Україну, українсь-
кий народ та його положення 
і його змагання. Як крапля 
дощу вижолоблює камінь, так 
ця наша акція повільно, але 
вперто добивалась до амери-
канської свідомости та амери-
каяського с}теління. Ми ро-
бнлн і робимо це в найглнб-
шому переконанні, що цим 
віддаємо велику прислугу на-
шій прибраній американській 

батьківщині, що сплачўемо 
цим наш борг нашому україн-
ському народові та що даємо 
свій вклад в рятунок вільного 
світу і його надбань. 

Цю свою працю ЎЌКомітет 
виконував при допомозі своїх 
видань та своїми інтервенці-
ями серед американців. При-
гадаймо бодай найголовніші 
факти з цеї акції. 

В и д а н н я У К К 
Видавництва ЎЌКомітету 

ще найбільше залежали від 
фондів, якими ми кожночасно 
розпоряджали. Ці фонди, як 
вже згадано, не були виста-
чальні і ажніяк не дозволяли 
на таке розгорнення видавни-
чої діяльности, яке було б не-
обхідне для успішного і 
швидкого розбиття згаданої 
залізної заслони російської 
неправди і облуди на амери-
каяському терені. Проте, й 
цими скромними засобами ми 
продовжували та вдосконалю-
вали наші основні видання: 
Український Квартальних — 
Юкрейнісн Квотерлі — під 
редакцією проф. М. Чубатого, 
та Український Бюлетень — 
Юкрейнісн Бюллетін — під 
редакцією пана Володимира 
Душника. Це два наші періо-

днчні видання, що здобули 
собі вже відповідний автори-
тет і увагу в англомовному 
світі, та які вже не раз пра-
внли за джерело українських 
інформацін теж в амернкансь-
ких та міжнародних видан-
нях. Між неперіодичними ви-
даннямн треба насамперед 
згадати видану в 1949 році 
книжку „Юкрейнісн Резістенс" 
— Український рух спротивў 
— що була першим виданням 
англійською мовою про укра-
їнську визвольну боротьбу 
проти большевнцького і на-
цістичного ворога людства під 
час другої світової війни та 
безпосередньо після неї. Ви-
дано десятьтнсячним тиражем 
українською і англійською 
мовами дві брошурки про пра-
цю УКК з нагоди його десяти-
ліття. Майже всі брошурки 
досі вже розійшлися. 

Крім цих власних видань, 
ЎЌКомітет закупив та в ін-
ший спосіб причинився до по-
шнрення низки інших видань 
про Україну та українські 
змагання, зокрема до поши-
рення таких книжок, як: 

Іван Решетар: Українська 
Революція; 

Кларенс Меннівґ: Україна 

20-го сторіччя (видана У.Н.-
Союзом); 

Мартовнч: Визвольний Рух, 
як теж ціла низка інших пуб-
лікацій, зокрема брошур Ми-
коли Прнходька, виданих в 
Канаді. Закуплено теж деякі 
примірники журналу „Київ" 
для видатніших американців, 
що Виявили окремий інтерес 
до української справи. 

В звітовому часі пороблено 
підготовку до видання ще ці-
лої низки інших Праць. Між 
ними вже є в друку, або в пе-
рекладі на англійську мову 
праця проф. В. Сочинського 
про погляди чужинців на Ук-
раїну. де зібрано орнгіналь-
ний та високовартісннй мате-
ріял. Прнготовлясться до дру-
ку англійською мовою праця 
В. Гришка про російсько-ук-
раїнські взаємини. Ця праця 
запланована у відповідь на 
публікації директора Амерн-
канського Комітету для Ви-
зволення Народів Росії, п. Ла-
йонса. Збирається матеріал 
для публікації про т. зв. Вла-
совський рух. Крім того, сво-
їми дотаціями або замовлеи-
нямн ЎЌКомітет допоміг у ви-
данні праці проф. Романа 
Сиаль-Стоцького : ‚‚Націо-
нальностева проблема Совст-

ського Союзу та російський 
імперіялізм". 

В порядку публікацій напи-
сано та вислано до аиерикан-
ської преси вияснення і від-
повіді на помішувані в ній ін-
формації, зокрема у відповідь 
на статтю Лайонса, відповідь 
на листа російських професо-
рів в Н. И. Таймсі, вияснення 
на заяву ген. Андерса щодо 
Західної України і т. п. 

Цей короткий перегляд не 
вичерпує цілої публіцистнч-
ної активності! ЎЌКомітету в 
звітовому часі. Не говоримо 
теж про відповідну пропаґан-
ду української справи у влас-
ннх та інших українських 
пресових органах. 'Все це ми 
робимо в тому самому часі, 
коли в Україні, на рідній не 
своїй- землі, найбільшим до-
сягненяяМ у видавництві вва-
Жасться видання українською 
мовою збірних праць Леніна, 
13 томів „творів" Сталіна та 
160 різних творів „кляснків 
мархсизму-ленінізму", рівно-
часно з 'випуском 25,000 ви-
школених агітаторів, що про-
довжуватвмуть русифікацію 
України, заснування 35 вечір-
иіх університетів марксизму, 
щоб виховувати там молодь В 
дусі ненаввстн до „буржуаз-

ного світу в ‚боротьбі з імпс-
ріялізмом Кремля". 

Покликуючись на голоси 
світових коментаристів щодо 
значення українського ви-
звольного руху, обговоривши 
політику Гітлера у відношен-
ні до України і згадавши про 
прихильне становище Еспанії 
до української проблеми, пан 
Таќля закінчує свою' статтю 
ствердженням, що й в Бразн-
лії починається рух солідар-
ностн з Україною і що праг-
нення українців :;о волі 'не с 
чужі.організації ‚БраавліАсь-
кого А в т я і о м у містичного 
Хрестоносного Я.̀ )Х4.ДУ". 

В тій же саків газеті з 7-го 
травня п. Таќля написав етат-
тю про „Шкотську Лігу іЕвро-
пейської Свободи". Як мате-
ріял послужила п. Таќлі від-
повідна стаття 'на цю тему `в 
„Болетінь Інформатіво". Під-
кресливши, вдо згадана Ліги 
бореться за-повалення росін-
ського імперіялізму, царсько-
го чи демократичного, і домв-
гайться незалежності! для 
всіх народів Совстського Со-
юзу, п. Таќля відмітив, що ак-
ція Шкотської Ліги повинна 
знайти підтримку теж у Вра-
зилії і стати .прикладом бо-
ротьби проти комунізму. 

„Фоля до Пово", півтижне-
вик зі Санто Андре (Сан Пав-
ло), який завів постійну шпа-
льту україніки, знову надру-
кував кілька етаттей з украш-
ською тематикою-

В числі з 25-го квітня поя-
вилася в ньому стаття п. Са-
турна п. з. „Велика чистка в 
Україні". Коментуючи відпо-
відну статтю московської 
„Правди", в якій сталінський 
диктатор в Україні, Мельні-
ков, заповідає, зміну виховної 
системи, реорганізацію преси 
і перевиховання комуністич-
иої партії України, згаданий 
автор з „Фоля ‚до Пово" дохо-
дить до висновку, що заповідь 
Мельнікова означатиме на 
практиці дальші ув'язнення, 
засуди і деЬо^тації соток ти-
сяч українських патріотів і 
велике число' нових жертв, 
розстріляних -у підвалах М-
ВД. Статтю'"ќінчнть автор та-
кимзапитом: „Скільки ще чді_ 
су TpriBaTHMe' `ге ` вбивання 
вільних колись народів, які 
бажають з'єднатися з вели-
кою демократичною сім'єю і 
спільно створити непрохідну 
барикаду проти російського 
імперіялізму і російського 
варварства?"-"" 

В числі з 2-го травня та са-
ма газета 'передрукувала з 
„Болетінь Інформатіво" стат-
тю п. з. „Слабе місце Совст-
ського СоюзЎ", в якій пнса-
лось, що найслабшнм місц'ем 
совстської імперії с проблема 
України і цей факт повинен 
мати на увазі західний світ. 

В числі з 9-го травня вона 
знову передрукувала передо-
вицю з „Болетінь Інформаті-
во" п. з. „Виелімінувати боль-
шевизм і щолалі?". 

В числі з 16-го травня була 
поміщена стаття, присвячена 
пам'яті ген. Тараса Чуприи-
ки-Шухевнча з нагоди 2-их 
роковин його геройської смер-
тн. . , 

В числі з 28-го травня „Фо-
ля до Пово" помістила пере-
клад статті з „Українського 
Самостійника" — „Життя в 
колгоспі" з деякими пояснен-
н'ями перекладача для брази-
лійського читача. 

„Імпренса", , католицький 
тижневик зі Сан Павло, в чн-
слі з 2-го травня передруку-
вав з „Болетінь, Інформатіво" 
статтю про'становище Укра-
їнської Католицької Церкви в 
Україні та про підпільний 
унійний рух серед укр. прав, 
духовенства. 

На закінчення цього огляду 
україніки в бразилійській 
пресі згадаємо, пдо курнтнбсь-
кнй пополудневий щоденник 
‚Діяро да `Тарде" з 27-го 
травня помістив статтю п. І. 
Мера п. з. „І я.був віїоскві", 
в якій автор пише м. ін. про 
голод в Україні в 1932-83 ро-
ках, про московсько-больше-
вицькі звірства в Галичині в 
1941 р. під час.відступу сов. 
армії перед німцями і т.`дЛХя 
стаття с відповіддю на тейПЄИ-
ційний репортаж одного бра-
знлійського кореспондента з 
Москви, надрукований в пдо-
деннику „О Дія" з КурйтнЬи. 

(„Українськіѓ РадІогЬДнйа" 
в ТСуритпбі) 

вСТУПАЯТВ В ЧЛВНИ 
У. Ћ. СОЮЗУ! 

но^нвцібналгстйчнях агеатів 
англоамерикан'ського ІМперія-
лізму". 

(Продовжеиня буде) 



СВОБОДА, СУБОТА, 19-то ЛИПНЯ 1052. 

ЦВІТ УКРАЇНИ... 
‚‚Цвіт України і краса..." 

співають про себе українські 
пластуни в своєму ѓнині. За-
ндіть між них в їх табоо і пе-
реконавтесь caMiv що це прав-
да. Вона відноситься в повній 
мірі^геж до тої ЬОТЯІ „ЖОВТО-
дзювів" і „OTpdKte", що пере-; 
буваќЎ№'в таборі`в „СОЮЗОМ 
ЦІ", закупленій'недавно, але; 
ВДе не відремонтованій і не 
пристосованій до загального 
вжитку новій 'великій оселі 
Українського Народного Сою-
зў. 

Коротко про саму СОЮЗІВ-
КУ. ЯК їдете „карою" з пів-
фія на північ, а а півночі на 
південь 'нюйорського стейту. 
то в якомусь пункті на вступі 
до гір Кетскнл, якщо їдете з 
півдня, ви обов'нзново натоа-
плте на стейтову „руту" ч. 
209. На тій „руті, між міста-
мн `Кергонксон і. Вавеовік ви 
натрапнтн на ггриличну біч-
ну дорогу, біля . якої тепео 
ще стоїть таблиця з рекламою 
якогось „Колоніяльного Гав-
ау", але незадовго вже стояти-
ме таблиця, ще . вказуватиме 
дорогу до СОЮЗГОКИ. Поїпе-
те цею дорогою ‚добру милю" 
І ви в СОЮЗШЦІ. Коло 250 
акрів гористо-лісистої околи-
Ці, дев'ять будинків, в тому 
розкішний головний будинок, 
багато дерев, а 'на них пташ-
ків, багато трави, а на ній 
різнобарвних Метеликів, ба-
сейн, шумливий' потік, став, 
резервуар та багато всіляко-
го іншого добра —- це й с Со-
юзівка. Тепер Вбий в стадії ре-
монту і навряд чи цього року 
пощастить привести її до та-
кого перфектного стану, щоб 
можна було зробити „Гренд 
Овпенінг". Але яка різниця? 
Не буде цього року, то буде в 
наступному, але '.оді відкри-
сться справжня, гордість чле-
нів УНСоюзу та- цілого аме-
рнкаясько-українського зага-
лу, перед якою'хочеться віп-
крнти голову, як це сказав і 
зробив , той ,,старш'і союзо-
вець" м Пенснлвенії. який від-
відав.свою Сою'зівЌў минулої 
неділі. 

В тій же Сою і̂в'ці тепер при-
міщеннй табор п'ластового до-
росту. Український Народний 
Союз, йдучи назустріч цій ви-
ввкоідейнін і . патріотичній 
вихбвніїі організації, якою в 

""""ШТА"ОЃ, віддав їй До`рЬзпЬря- 'казки 1 разом з нею вхлонкь 
дЖення на цей сезон один 
більший будинок та поробив 
необхідні інсталяції, щоб цей 
„Цвіт України і краса" міг про-
вести вакації серед розкішної 
природи, на свіжому, гірсько-
му повітрі та в так приманли-
внх для кожної козацької ду-
ші таборових обставинах. По-
чатково були деякі труднощі, 
але тепер всі врнн переможе-
ні, за виїмком одної: замало 
місця для всіх. охочих, хоч 
УНСоюз віддав їм в користан-
ня ще один дім. .. 

І „цвіт України" таборўе. 
Всі таборовикк — за виїмком 
кількох старших' опікунів і 
виховників — ' це справжні 
жовтодзюби у віці від 6 до 12 
років. Але ви погляньте на їх 
поведінку і на їх міни, ви то-
ді напевно зміните' свою ДУМ-
ку про жовтодзю'бів. Це не те, 
що дома. Тут треба й ліжко 
самому застелити, і за їдою в 
черзі постояти і про порядок 
дбати, і дисципліну вдержати, 
і всілякі інші 'Відповідальні 
функції виконувати, от хочбн 
„варту тримати". Наприклад, 
що з того, що Нестор Нинка 
мас тільки шість років, але в 
нього на плечі його пластова 
зброя — палиця, за поясом 

невідступний для пластуна 
ніж, а вигляд і вартовий 
марш від одного дерева до 
другого — то навряд чн на 
серйозніший міг би спроког-
'тись і ̀ нвйвавзятішнй `вояк на 
стінці на передовій американ-
ській лінії в Кореї. 

'Обов'язок одне, а забавѓ 
друге.'Ну'Й забава!'Вона і Be-
села і корисна, але після неї 
поперше — „чоловік" ледве 
ноги волочить, подруге — ко-
жна нота в маршовій пісні, на-
віть такій, як „Не сміс бути в 
нас страху", завжди і для ко-
жного то зависока то занизь-
ка, а потрете — „цвітові Ук-
раїнн" здасться, що з ів би 
„коня з копитами". 

Але — про подробиці, в та-
борі — іншим разом. Сьогодні 
згадаємо ще тільки про вели-
ку і радісну несподіванку для 
тих пластових жовтодзюбів 
минулої суботи і неділі. В CV-
боту ввечорі, в тому часі, яч 
та мала пластова таборова ап-
мія зібралася на щоденну вро-
чистість — спущення і відчіп-
лення вивішуваних врочисто 
кожного рана синьо-жовтого 
українського і зоряного аме-
рнканського прапорів з "внсо-
кого, „власними засобами'' 
приготованого машту, в табо-
рі „з'явився" великий друг і 
опікун пластунів, бо й сам пла-
стун. Всч. о. `Побігўшќа. 1 за-
ки спущено прапори — перед 
мпштом поставлено застеле-
няй стіл, забвічеНо дві воскові 
свічки, до машту причіплено 
Святий Образ і відправлено 
молебен. А в неділю на тому 
самому місці о ѓод. 10-тій рано 
Полеву Службу Божу. І піц 
час мояебня і під час Служби 
Божої, ласкавий для п ласту-
нів о. Побігўшќа виголосив 
проповідь, згадуючи і про бвя-
тнх апостолів Петра і Павла, 
свято яких припадало в су-
боту, і про їх засвідчену їх-
ньою мученнчою смертю від-
даність Богові та Божим за-
конам, і про Господні чуда на 
землі, та завжди вливаючи в 
молоденькі душі любов до Бо-
гв і до рідної України. Слів о. 
Проповідника, зокрема HDO 
Господні чуда і про ту ма-
леньку українську дівчинку, 
яку -врятувала Вожа Мати 
від неминучої смерти в полу-
м'ях горіючої хати, слухають 
„Жовтодзюбя" 'як чарівної 

ють в свої'Душі найбільші іс 
тини про свого Творця та про 
свою далеку Батьківщину. А 
'на закінчення з їхніх rovneu 
несеться по Союзі щира-щира 
дитяча молитва подяки і про-
хань кращої долі для себе, 
для своїх батьків та для свосї 
України. 

В таборі малі пластуни 
мають своїх опікунів і внхов-
ннків. Але в початкових апро-
візаційиих та інших ..технгч-
нИх" труднощах їм „як з Неба 
впав" затруднеиий- в головній 
канцелярії УНСоюзу ветеран 
капітан Американської Армії, 
колишній голова Ліги Укра-
їиќької Молоді Північної Аме-
рнки, і т. д., і т. д., Данило 
Слободян, що тимчасово і по-
слівно власноручно опікуєть-
ся Союзівкою на місці. 

Малі пластуни і be опікуни 
вже навіть просили, щоб в Ьс-
ньому імені надрукувати Да-
нилові окрему подяку і ради-
лись, який би то титул йому 
надати. 

Я запропонував, щоб тра-
днційним ^порядком назвали 
його „батьком" (120 дітей!`) 
і тому цей допис підписую 
криптонімом. 

М. II. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 
їруклин, И. Й. 

40-літній ювілей 158 Від. 
У. Н. Союзу. 

Ђ „Свободі" 3.17 червня ц. 
р. була вже новинка ПРО 40 
років праці Товариства ім. Б. 
Хмельницького, 158 відділу 
Українського Народного Сою-
зу. Тепер ще дещо доповнимо 
ту новинќу. 

Створив бенкет та привітав 
членство й гостей предсідннк, 
п. Юліян Павчак, що попро-
сив о.'В. Андрушкова, місцс-
вбгЬ`парОЧа, відмовити молйт-
ву. Товстмайстром був адв. 
Іван Г. Робертс, що розповів 
дуже цікаві речі, коли він був 
ще дитиною й приглядався, 
як творилося українське жит-
тя прямо з нічого, в таких об-
єтавннах, які собі тепер ніхто 
не може уявити, хто не був 
свідком цього.Н ебуло церЌви, 
ні ніякого народного дому, ні-
яких наших організацій, ні 
навіть не було чути таких 
слів, як українець і Ўкраїн:' 
Згадав старих піонерів, пи. 
Михайла Заверуху та Івана 
Каровця, як ходили Від хати 
до хати та організували на-
шнх людей. 

Д-ф її. Мишуга Привітаз 
присутніх від головної каяпе-
лярії У. Н. Союзу та „Свобо-
ди" та згадав про наші успіхи 
та Недомагання і ті завдання, 
що стоять перед нами, члена-
ми передової української на-
родної організації в Америці. 

Парох, о. В. Андрушків. го-
ворив про відмінні обставини 
тих, серед яких виростали ук-
раїнці на рідних землях, звер-
таючи увагу на вагу школи. 

Довший звіт про працю 
Товариства зложив секоетао. 
и. Михайло Баглай. Товарнст-
во заложнла горстка наших 
громадян 12 червня 1912 року 
на поклик п. Михайла Заверу-
хн. Товариство названо імг-
нем Богдана Хмельницького 
під покровом св. Володимира. 
При кінці року Товариство 
вступило до У. Н. СОЮЗУ як 
Відділ ч. 22. Так воно проіс-
нувалао до вересня 1934 року 
і тоді злучилось з Братством 
Преса. Трбйці. 'Від. 148 У. Н. 
Союзу. Бр. Пресв. Тройці цс 
була перша наша організація 
в Брухлинї; заложенк 1905 о. 
Його заходами скликано в 
в 1912 році перше українське 
віче в Бруклині, `на якому 
зібрано $100 на Рідну Школу 
в Галичині. Сьогодні Това-
рнство мас 231 членів, 188 
старших і 43 дітей. Приходи 
за ввесь час виносили $117.-
629.45 3 цього заплачено до 
головної каси У. Н. СОЮЗУ за 
членів $89.973.31, а за дітей 
$5,285, що разом `виносить 
$95,258.31. Товариство випла-
чус крім того, що У. Н. Союз, 
ще свою допомогу по членах 
і їхніх дружинах, хоч ті о-
станні не платять нічого до 
каси Товариства. Таким чи-
ном виплачено такої допомоги 
на суму $6.250. Хорої допомо-
ги членам Товариство виплп-
тнло $6,995. а на добродійні 
цілі $3,500. Стан каси такий: 

ГІСТЬ З ЕВРОПН 

З поінформованих джерел до -
візуємося, що після кілккамі-
сячного побуту в Канаді, до 
Злучених Держав прибув на 
відвідини Відомий -українсь-
КИЙ громадс'ький дІНч і 'полі` 
тик, заступник голови Викон-
ного Орган'у УНРади та член 
'Проводу `ОЎН в Евроиі, Інж. 

Осип `Койдуннк. 

в готівці $5.000, в нерухомос-
тях $500, разом $5,500. 

Предс. п. Юліян Павчак 
пригадав присутнім давно 
життя, бортьбу з москвофіль-
ством, історію переміни -назви 
Союзу на Український Народ-
ний Союз та його великий 
вплив на розвій усього пашо-
го життя в Америці. Про орга-
нізаціЙНІ початќи в ВОЎЌЛИНІ 
згадував старий піонер, 'п. 
Михайло Заверуха, якого 66-
дарив п. Павчак від імені OD-
ганізації ювілейним презен-
том. 

Як гості прибули ще: голов` 
ний предсідннк п. Дмитро Га-
личин, головний радний п. 
Петро Кучма та довголітний 
уряднпк ..Дністра" п. Іван`Га-
личнн. Гол. предсідннк приві-
тав присутніх та подав цікаві 
приклади, як американці гля-
дять на таку організацію, як 

-У. Н. Союз, яку вважають 
„працею українського амба-
садора на американській зем-
лі". Гол. радний п. Кучма 
ствердив, що довголітнє ісиу-
вання Товариства свідчить, 
що воно працювало добре й 

‚совісно. П-ні Анна Бодак, 
предсідателька місцевого від-
ділу Союзу Українок зложи-
ла привіт від жіноцтва, а п. 
Максим їваИів від'361 -відділу. 
себто Товариства „Дністер" у 
Ню Иорку, агадуючи про тіс-
ну співпрацю. 

Ще треба згадати прекрас-
ний попиѓ з народнімн танка-
ин учнів Танкової школи ппо-
фесора Романа Петріни, в 
якому взяли участь з сольови-
ми і збірними виступами такі 
діти: Марта Рудиќ, Оксана 
Саноцька, Зірка Ставчинська. 
Ігор. Дарко, Дзвінка Стефа-
ннсншинн, Мокола Курис, 
Ігор і Дзвінка Улицькі. Дўня 
і Марта Гутович. Степан Тур-
чин і Орися та Богдан Петрі-
на. 

Бенкет замкнув кінцевим 
словом п. Павчак, дякуючи 
присутнім за участь, а г. 
Цсбрівському за труд влашту-
пання бенкету, яким вій зай-
мався. 

Л. 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з совстської преси) 

ДО ВІДОМА РАДІОСЛУХАЧАМ! 
Від в. есрИня, кожної середи матимете нагоду слухати 

о год. 10-ій ввечорі години українських мельодій, — радіо-
програми. РоМвна Мариновнча в Ню Иорку, що псреда-
сться із радіовисильні WWRL, хвиля 1600 (1в0, 16) 

Перша радіо'передача 6. серпня, о ѓод. 10 ввечорі. 
. Всю кореспонденцію зв'язану із цісю новою радіо-

програмою, прошу скермовуватн на адресу: 
UKRAINIAN MELODY HOUR 

- . RADIO STATION WWRL 
41 _ зђ _ І 58th Street, Woodriile 77, L.L, N. Y. 

Tel'.: Newton 9-3300 або Trafalgar 4-3488 
aflo Circle 6-4188 fR. Marynowych) 

^ТГГТП У В А Г A! 
ВИЙШЛА З Д)РУКУ НОВА КНИЖКА 

Проф п. КОВАЛІВ 

НАГОЛОС 
в У К Р А Ї Н С Ь К І Й Л І Т Е Р А Т У Р Н І Й МОВІ 

Книжка призначена для шкіл, студентів, педагогів, 
письменників, поетів, промовців, проповідників, священно-
служителів, дикторів, (спікерів), декляматорів, акторів, 
співаків і всіх, хто вивчає чи в розмові вживає рідної мови 
й бажає говорити по-літературному. 

ЦІНА: $0.75 
Наклад кцижкн обмежений, тому поспішайте вислати 

замовлення рЬзбм з валежитістю на адресу: 
'SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

igXg^WfMMM^urjrjijrjWjrj^^ 

ЩО ВИРОБЛЯЄ МЕТАЛУР-
ГІІША ПРОМИСЛОВІСТЬ 

УКРАЇНИ 
Великий металургійний за-

вод ім. Дзержинського вико-
нав п'ятимісячний плян по 
всьому виробничому циклю. 
Витоп чавуну порівняно з ми-
нулнм роком зріс на 68.4'.'о, 
крнці на 34.3%, вальцьоваяо-
го металу на 10.2%. (Рад. 
Укр., 1 червня). 

`Чавун це с первісний метал-
сирівець, що його витоплюють 
безпосередньо з залізної руди. 
Чавун в його первісному вн-
ѓляді й}іШвасться для найбіль-
ше простих промислових ви-
робів — примітивні казани, 
чавунні сковороди, інколи 
дверцята до печей і т.п., бо 
він ЌрЯХКНЙ і б'ється як шкло 
або черепок. Криця с сирівцем 
металом, що мас вже підвише-

с півфабрнкатом. 
З наведеного повідомлення 

про „перевиконання" пляну 
одним з найбільших металюр-
гінннх заводів України видно 
напрямок, в якому ‚‚виконус-
ться і перевнконусться" пля-
ни промнсловости України — 
сирівця-металю на 68.4%, пів-
сирівцяметалю на З4..3% і пів-
фабрикату ледвн на 10.2%, бо 
вся економічна політика Мо-
скви на Україні до того скерс-
вана, аби промисловість Укра-
їни постачала тільки проми-
слову сировину для москов-
ської оборонної ііромисюво-
сти. 

ІІЕРКГУНКННЯ ФІГУР НА 
к и ї в с ь к і й ШАХІВНИЦІ 
Пленум ЦК КП(б)У „увіль-

ннв" 3. Т. Сердюка від обов'яз 
ків секретаря ЦК КПУ(б) у 
зв'язку з обранням ного пер-

ХРОНІКА ЎВАТІ У ЗДА 
1. Сьомого червня ц. р. у методологічні рнсн Творчостк 

Ню Порќу відбулась перша 
сесія М е д и ч н о г о ВІДДІЛУ 
УВАН у ЗДА. 

Зачитано доповіді: 
1. `Проф. д-р Іван Базнле-

внч: Задаяня Геронтології, 
2. Д-р Остап Баран: Новий 

тип троакару для пнеамато-
раќсу. 

3. Проф. д-р М. Міщенќою 
До проблеми фізологічної 
структури індивідуального до-
свіду. 

4. Д-р Софія Парфановнч: 
Сучасний стан знеболювання 
пологів. 

б. Проф. д.р Валентина Ра-
дЗимОвська: Реакція органЬ-
му на сонячне опромінюванп 
та її закономірність. 

2. Чотирнадцятого червня ц. 
р. відбулась перша Відкрита 
наукова конференція прНвни-
чої секції УВАН у ЗДА. За-
слухано доповідь проф. Л. О-
кіншевича: ,;Комісія історії 
українського права ВЎАН". 

кожного з них. 
Говорячи про - організацію 

праці'Комісії історії Унраінсь-
кого Права, доповідач під-
креслнв уміння її Керівника 
— М. Васнленка об'єднати в 
дружнім колективі не тільки 
у'країнських учеяих різних 
політичних напрямків, але й 
притягнути до иеї кількох иа-
укових робітників не україн-
ського походження. Цьому 
сприяла атмосфера терпимос-
ти, толеранції і широти погля-
дів, що с запорукою ўспілу 
науковосї праці. 

Доповідач також згадав про 
комісію з в и ч а є в о г о поава 
УВАН. 

Після доповіді відбулась рис-
кусія. в якій виступали ПРОЉ. 
д-р Я. Падох та проф. П. Ко-
аалів. 

В заключному слові проф. 
Й. Ветухів порадив, шоб 
Правнича Секція УВАН про-
дбвжувала вивчення історії у 

3. Двадцять шостого червнд країяського права, зокрема 
ет-! звичаєвого права, а також 

у Іщоб звернула увагу на прав-
ничі проблеми Совстського` 

ц. р. відбулось засідання 
нографічної секції УВАН 
ЗДА. Заслухано доповіді: 

ї . `Проф. д-ра Я. Рудняцько`1 

го — „Ономастика і Љол-
кльор". 

2. Проф. П. Одарченко —J 
‚‚ФолкльОрйстична діяльність 
Лесі Українки". 

4. Вийшли з друку нові ви-
дяння УВАН — „Науковий 
Збірник пам'яті М. Доагома-
нова", англійською мовою, 
225 crop, та „Науковий Збір-, 
ник пам'яті Д. Дорошенка", 
українською мовою. 160 стор. 

5. З Канади приїздив гене-
ральннй секретар УВАН, про-
фесор Я. Рудницький. Проф. 
Рудннцький зробив кілька на-
уковИх доповідіѓ на секція:; 
УВАН і був присутній на. 
конференції дійсних членів, 
на річній конференції УВАН 
та інших засіданнях УВАН.. 

Л. Д. 

З НАУКОВИХ КОНФЕРЕН-ЦІИ УВАН 
Чотирнадцятого червня ц. 

р. в Ню Иорку відбулась пер-
ша відкрита к о н ф є р є н ц ія 
правничої секції УВАН V 
ЗДА. 

'Конс})еренцію відкрив голо-
ва управи УВАН у ЗДА, про-
фесор М. Ветухів, який. nUif 
КреслнВл.що робота УВАН nc-j 
рвважно розгортасгься в сек-
ціях і прййнича секція вже о 
трннадцятою з чИсла секцій, 
що розгорнули свою працю. 
Правильна секція, так само, 
як УВАН у цілому, мас спря-
мовувати с в о ю п р а ц ю на 
випуск публікацій англій-
ською і українською мовами, 
має відбувати наукові конфе- ням етнографічних 
ренції, вужчі і ширші, а члени 
П мають працювати в комісіях 
і індівидуально. Робота в га-
лузі правничих наук мас осо-
бливо велике значення, бо 
вільний розвиток цих на%'ќ 
цілком неможливий тепер на 
Україні. 

В своїй доповіді проф. Л. 
Окіншейнч спинився на ха-
рактеристиці наукових видань 
Комісії для Вивчення Істоті 
Українського Права, що існу-
вала при Всеукраїнській Ака-
демії Наук в роках 1919-1933. 
Ці видання, які складаютьсл 
з 8 томів наукових праць, міс-
гять ряд поважних розвідок 
пкад. М. Слабченка, проф. М. 
Максимейка, С. Борисенка. І. 
Черкаського і інших. Допові-
дач докладно спинився на ха-
характернстнці цих вчених і 
спеціяльно одмітив основні 

Союзу. Голова побажав тв-
кож. щоб правнича секція ви-
вчала наукову спадщину про-
(ресора`Максимейко. який був 
одним з найвидатнішйх vKpa-
їнських учених о с т атґН ього 
часу. 

Після відкритої наукової 
конференції відбулись закриті 
збори Правничої Секції ЎВ-
АН, на яких обрано керівниц-
тво — голову Секції — проф. 
Л. Окіншевича, заступника 
голови — проф. В. Гришка і 
ученого секретаря — д-ра 
Цюцюру. 

Л. Л. 

1 )Н ФК РЕIIЦІЯ ЕТНОГР А-
ФІЧНОЇ СЕКЩї УВАН 

26. червня 1952 року відбу-
лася друга конференція Ет-
нографічної Секції Украінсь-
кої Вільної Академії Наук. 
Проф. д-р Я. Рудницький зро-
бив доповідь на тему: „Фол-
кльор і ономастика". На чис-
денних прикладах доповідач 
показав, що деякі географіч-
Ні назви виникли під впливом 
українських народніќ легенд, 
а деякі назви обумовлені на` 
родною етимологією. Цікава 
доповідь д-раЛ. Рудницького 
викликала жваве обговооен-
ня. 

В `йоповіді П. Однрче'нкв 
„Фолкльористнчна діяльність 
Лесі Українки" подано на під-
етапі нових матеріялів яеопу-
блікованого лнстувИняя нові 
відомості про те, як Леся Ук-
раїнка записувала на Волині 
українські народні пісні і як 
вона працювала над збнран-

і Цюлк-
льорних матеріялів, керуючи-
ня вказівками, порадами і до-
рученнямн свого дядька про-
фесора М. П. Другоманбва. 

За браком часу, доповідь 
проф. д-ра Д. Горнятксвнча 
„Український орнамент на ви-
шнвках" перенесена на на-
ступну Конференцію, що від-
будсться в вересні цього року 
Етнографічна Секція мас ще 
кілька ѓостових доповідей на 
такі теми: Ю. П. Тищенко — 
„Гуцульське весілля". С. Пп-
рамонов — „Кулька весільних 
пісень буванської доби" (піс-
ні, записані на ВолиніЌ Г. 
Сенько — „Народні приповід-
ки-частівкн з часів українсь-
кої національно - визвольної 
боротьби 1917-1921 pp.", II. 
Одарченко — „Іван Манджу-
ра як етнограф". 

П. О. 

ну металургійну обробку і за- шим секретарем львівського 
стосовусться для витоплення обкому КП(б)У". Отже всі до 
дуже широкого і різноманіт- теперішні секретарі у Львові 
ного ужитку, з виготовленням 
машин і різноманітних вар-
стат(в включно. Вальцьований 
металь — це с металь спеці-
яльно приготований своїм фі-
зико-хемічннм складом і яко-
стями та зовнішньою формою 
(штаби, рейки, круглі прути, 
плити, листи і т..п.) для без-
посередньої промислової об-
робкн в готові вироби або для 
безпосереднього ужитку рей-
ки для залізниць, і т.п.). От-
же — чавун є металеи^снрів-
цем, криця — метал-півснрів-
цем, вальцований металь вже 

не могли опанувати ситуації 
Про це так було говорено на 
пленумі, що, мовляв, доцього-
часні секретарі обкому у Льво 
ві були призначувані недо 
свідчені. Теепер у Львів післа-
но Сердюка. З цим призначен-
ням треба очікувати у захід-
ній Україні особливо карди-
нального „направлення поло-
ження". 

В. В. Мацкевич, що минуло, 
го року вигулькнув на київ-
ську шахівни {ю, в ролі засту-
пннка голови ради міністрів, 
ним вже перестав бути і його 

„пленум увільнив від обов'яз-
ків члена політбюро ЦК КІІ 
(б)У", цебто фігура за пов-
ною непридатністю знята з 
шахівниці цілковито. („Рад. 
Укр." 30 травня). 

СКІЛЬКИ 
ЗАРОБЛЯЄ СОВСТСЬКІШ 

СЛУЖБОВЕЦЬ? 
Совстська п{)еса старанно 

промовчує питання заробітків 
і реальної вартости заробіт-
ньої платні в СССР, обмежу-
ючнсь до всілякого жонг.ію-
вання відсотками, „стаханів-
гькігми заробітками" і т. и. 
В одному з чисел „Рад. Укра-
іни" в статті, присвяченій рс-
візії перевитрат кошторисів, с 
такий уступ: 

„В київській першій дер-
жавній взуттєвій фабриці про-
тягом ряду років утримувало- j 
ся більше 70 надштатних пра-; 
цівників, яким виплачено по-j 
над 400 тисяч карб. В Старин-
ському радгоспі Укрголовпта-
хопрому протягом останніх 
трьох років, утримувалось від 
18 до 26 надштатних праців-1 

ників, яким виплачено 240 ти-
сяч карб." („Рад. Укр." ЗО 
травня). j 

Отже в Старинському рад-1 
госщ цересінио-річно було 221 

працівники, що псресічно-річ 
но одержували близько 3636 
рублів, або на місяць близь 
ко 303 рублів. Чи багато це? 
Коли з того відраху'вати позн-
ку, податки, „добровільні" по 
жертви і платити, за держав 
ними цінами, за кілограм хлі-
ба 3 руб. ЗО коп., за кілѓ, м'я-
са 11-18 рублів, за кілѓ, мас-
ла 29 рублів, за пару черевик 
180-240 рублів і т. д., то під-
рахуйтс самі. 

ВІДГУКИ дня 
ПОРАДИ ДЛЯ ТТАіГШРІВ 

'В Америці ще легше fectt-
ти на вакації як в Евро`пі. 
Аби гроші і платна оідпуст-
ка! 

Льокомоція тут знамени-
та.ЋбіЛякі везла: авта, ав` 
тобуси, залізниці, а навіть 
літаки (коли хтось не ві` 
рить в саботажі) достав-
лять вас коли хогетс і ку-
ди xotere. 

Вибір місця — ніяка про-
бпема. 

Візьмеш zaconuc і вибі-
рай. що душа забажає, від 
Флориди до Аляски, від па-
лацу до піддашшя. Особли-
во легко за найближгу око-` 
лицю свого міста і за під-
дахишя. 

Пансіони були досі май-
же вмкпнігно в руках різ-
них'племен американської 
націі, про плем'я українців 
якось не було ѓўти. Але в 
останніх роках другої по-
ловйни двадцятого сторіг-
ZR погали і наші люди бра` 
тися ва пансіонне мистец-
тво. 

Богу дякувати. Знаюѓ и 
купецький хист і просто ки-
тайську ѓємність українців 
вірю, що будуть Матѓи успіх. 

Боюся тільки, щоб їм 
гості занадто не докугели, 
і щоб `їх не „натягнули". Бо 
то приїде один з другим мі-
ський голодомор і каже со-
бі догоджувати як болягці. 
Особливо ті так звані „ін-
телектуали"!.. 

І власник догоджус 
Як зле, що в старому 

краю не було моди йти на 
готелярські курси! Прида-
лось би тепер. А то власни` 
ки легко можуть стати 
жертвою власного нсдосві-
ду. 

Тому, думаю, не від рсгі 
буде подати декілька прак-
тигних вказівок для тих, 
які перший раз у своєму 
житті пішли на гсрствий 
пансіонний хліб. 

Отже: 
1. Дати оголошення в га-

сописах як найбільш при-
мангиве: дешева ціна, ви-
годи і забави (купіль, тс-
ніс, відбиванќа, навіть 
ґольф). 

2. Не гризтися тим, що 
когось і з цього нами. Ќу-
піль все в околиці знаи-
`детьбя (дві-три Милі не по` 
винні грати ролі), теніс — 
мало хто ѓрас, відбиванќа 
— аби якийсь неужиток. 
с%тќа не консгна, а до голь-1 

фа українці ще Не долізти. 
3. Приймати замовленні 

на дві` руки, себто: осібно 
жінка, а осібно еоловіќ. 
Тоді Можна легко викрути-
тися від замовлення, Звй-
лююги вину на другу поЛо-
вину пари, особливо тоЦі, 
як інший гість накинув 
два-три доляри більше. 

Jf. Коли перед пансіон за-
іжджас, ги заходить гість 
— не `вибігати зараз До 
нього. Америка є на проти-
лсжній до України півкулі 
і тут навіть приповідки о-
бврнені. Не табака для но` 
са, а ніс для табаки. Що 
варт гість без пансіону?І `А 
пансіон усе таки можна 
продати. 

5. 'Коли гість таки зй-
пхався до пансіону, дати 
йому підписати правиль-
ник, який повинен бути як-
Найбільш ліберальний, але 
й мусить мати межі. , 

6. Вилугувати світло най-
далі в 10. год. вегора. Вў-
вас, що деякі гості світять 
довше і гсрсз тс псують со-
бі огі, а власникові раху-
нок за світло. 

7. Наніг замикати воду, 
бо підгас жари гість лю-
бить багато пити, герсз те 
дуже пріє і нищить пос-
тіль. Дсќкі вѓені кажуть, 
що тоді наступає швидка 
переміна матерії (не посте-
левої, а людської!) і гість 
дістає просто вовгий апс-
тит. 

8. Після двох-трьох днів 
спробувати піднести ціну, 
думаю, погодиться на те, 
xoz може і буде нсоправ-
дано нарікати. 

9. Призвичаїти гостбй 
вживати рідко тоалету. Я 
знаю наших людей: ходять 
загасто і майже нспотріб-
но. 

10. Коли в пансіоні є, не 
дай Боже, телефон — по-
зволити користуватися ним 
тільки в смертних випоД-
ках, і то в наглих. Науко-
во доказане, що телефон 
зуживається. 

Загально: Не робити собі 
нігого з нарікань. Що мо-
же зашкодити нсвдоволв-
ний гість†! Щонайвище по` 
їде на другий рік.до ѓужин` 
ця. Овва.' На `його місце 
приїде інший! 

Наших стільки в Амсри-
ку напхалося, що на десять 
років вистанс . . . 

Галактіон ЧІПКА 

Часопис „СВОБОДА" по-
винен знаходитись 

в кожній 
українській хаті. 

Д О Б Р Е ЧИТАННЯ Д Л Я 
М О Л О Д І ! 

Пригодницька Ілюстрована 
ПОВІСТЬ 

В. Чапленка 
„У НЕТРЯХ КОПЕТ-

Д А Ґ У " 
Ціна 50с 

Замовляти: 

"SVOBODA" 
Р. О. Box 346 

Jersey City З, N. J., U.S.A. 

С Т А В А Й Т Е Ч Л Е Н А М И ЎЌРАЃЙСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О 
СОЗУ. А Т И М САМИМ І С П І В В Л А С Н И К А М И Т Р И -
Н А Д Ц Я Т И МІЛЬИОНОВОГО СОЮЗОВОГО М А Й Н А ! 

ТИВРІЧШ ЗБОРИ 
Українського Американського Ќлюбу 

в Рочеетері, II. II., Інк. 
292 Hudson Avenue, Rochester, N. Y. 

відбудуться 
у клюбовій залі, 

В НЕДІЛЮ, 27-го ЛИПНЯ 1952 Р. 
точно о год. 2-ій пополудні. 

Прохається членів прибути обов'язково. 

ЖИТТЯ І МИСЛІ 
Д-р М. ШЛЕМКЕВИЧ. 

УКРАЇНСЬКА СІШТКЗА ЧИ УКРАЇНСЬКА 
ГРОМАДЯНСЬКА ШПІІА 

2-е видання 1 9 4 9 
Ціна: 60 центів. 

Замовляти: 
"SVOBODA". P.O. Box 346, Jersey City З, N. J. 

НОВЕ В И Д А Н Н Я О П Д Л 

УКРАЇНА, ЗЕМЛЯ МО'Ї'Х БАТЬКІВ 
Описова географія України Юрія Сірого. 

Розкішне видання на крейдяному папері з .художньою 
кольоровою окладннкою II. Холодного та 46 ілюстраціями. 

Книжка корисна для молоді й дорослих! 
Ціна $1.25. 

Книжку можна набути в книгарні „Свободи": 
"SVOBODA", P. О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

— i f t M W r W ^ ^ ^ V ^ W ^ ^ ^ V W ^ ^ ^ V W ^ W ^ ^ ^ ^ ^ V ' 

4:5=5: 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! УКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛІ! 
Використайте час для навчання Ваших дітей 

української мови і письма на основі 
НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО БУКВАРЯ-ЧИТАНКИ 

М О В О Р І Д Н А 
Опрацьованого І. Коряцьким 

і рекомендованого д-ром К. Кясілсвськям. 
„ПУКВЛР-ЧИТАНКА" на своїх 192 сторінках мас: 1) По-
сібник для учнів англо-мовннх шкіл, за яким діти, що 
знають основи англійського письма, легко можуть засвоїти 
українсяку абетку; 2) Буквар; 3) Читанку. В текстах біля 

200 рисунків і ілюстрацій! 
ПОЛРШІІА ЦІНА $2.00. 

Злмовлення враз з палежитістю слати до: 
"SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City 3, N. J. 

^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 



СВОБОДА, СУБОТА, 19-го ЛИПНЯ 1952. Ч. 187. 

ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ФОНДУ 
З А 1952 РІК ШІЛАТИЛН: 

(^ Листа ч. 2 (По донь 21. тр-.ішін 1332 р.) 

КАЛІФОРНІЯ: і НН) ДЖЕРЗІ : 
Голивуд: Василь Авраменко ', КліллГмт: Михайло Нанкінський 
$10. - $і о. 
Сен Фргигнскп: Капр. Борис М. і аірфілл: Володимир Юрків $15. 
Полсць $20. МсАіілвуд: Михайло Мохналь 

KOHHKKTHKKT: і $10. 
Гартфорд: Василь Грицнна S25. Нніарк: До $10: Мирослав Бі-
С`автіііітіін: Петро Салнбан $10. І лас, Лідія Ка{ша (1951), о. прот. 
Торінгтавм: Іван Зансвич $10. Д. Лещншии, СУМА,' Микола 

ІЛЛІІНОП: : Щерђак. В часі української ма-
ІІІІкаго: По $10: Інж. Юрій Ар- ніфестації в Ніоарку на Народ- Долинськнй. М. Дорош. І. Дов 
тюшенко, Ирокіп Крайчик і 1951 ний Фонд ЗЛОЖШШ: Укр. Прав. ган. К. Довгаш, С. Думський. 

Дворський. П. Джнджора. 
М. Джудзера, М. Дзюбає, А. 
Джезик, Дзера, В. Ф., С. Фа-
ліиськнй, С. Федоровський. А. 
Федірко, Н. Федірко, М. Федір-
ко. І. Федірко, Д. Федорцін, Р. 

Богдан. М. Богдан. С. Бобиляк. ськнй, В. Метковськнй, М. Me-. П Л „ Л _ Л 1 ....У. л „ „ . л . . ^ л . . . . _ . . _ ^ . . . . " ' 
М Бора, В. Божќо. М Боннуќ, ‚д.ох. О Мсжух, 1.Мельник, І І О В Є Т С Ь К И И О р Г а Н О а Ч И Т Ь МОЖЛИВІСТЬ С П І В ' 
1. Брездень, П. Брнкайло, С. Мериндн, Ф. Мікулинець. С. Мо-і . ' . . . . 
Врнсллк, Р Бучман. С Бучкнй. ѓяла, М Муз. М. Мостовий. М ! Г ф а Ц І МІЖ КОМУНІСТИЧНИМ І КаПІТаЛІСТИЧНИМ 
П. Будник, А. Будзій, П. Бука-1 Мўѓатюк, В. Мнхалик, В. Ми-і г ' 
та. І.'Буряк. С. Бурбило. L Бу-іхаськів 
тан. О. Брик. Т. Цюняк, І. Хмі-
ленський, І. Хомнч. В. Хомяк. 
Д. Чернеченко. П. Череш. М. 
чннонська, А. Чиж, С, Чорно-
маз, К. Чучман, II. Дадачко, М.іОльховнй, В. Охоцький, Л. Р. і 
Данчик. А. Л. Данќо. В. Дан-
ко, В. Дармохвал. А. Даванчук. 
М. Дарло. А. Дерій. М. Дікрент. 
П. Дяк. М. Дячишнн, Дмитрен-
ко, Дмитрів. Г. Добуш, д-р М 

p.) , Снгенія Руда, Дмитро Ру-1 Парафія $25; по $10: В. і М.! М 
днй, Володимир Шемердяк. : Федчншин, В. Дубаѓ, В. Ярема. 

ІНДІИНА: ІТеодозій КаСЬКІВ, д-р Л. Мишу-
Гамонд: Додатковий виказ на j ѓа, С. Рудий; по $6: Соня РіГен: 
коляДу: По $10; ТоніМиленкі; і по $5: 'В. Бакат, А. Багараб, Г. 
по $: -Теодор Грнцик. Андрій ВІЯННІ ькнй. М. Хащевський, М. 
Миськів. І. Солун. Василь Зай- j Дўбає. А. Кнпаковнч, И. Ґереч-! Федораќ, М. Феняк, М. Філь, М 
ко; и о $ З : І. Пелешенко; по $2: ќа, Т. Ганриш. О. Яцусь, В. Кир- ' Галанський. Д. Гардо, В'. Ге-
B. Басараб. М. Бурлака, М. Ѓу- j доет, Н. Р. Куций. II. Коваль-1 масонський, Т. Гельнер. І. С. Ге-
лик. В. Гриб, І. Матійчук. А. чук,. С. Лнкович. С. Наконеч- нега, І. Ѓенський. В. Гвазді. Ф. 
Мошурак, М. Паоноса, її. Пе-; ний. М. Пізнак, М. Райца. Дж. 
лешенко. 3 . Пелешенко. и-н,і Ріген, М. Січніќ ькнй. Г. Стаху-
Сидор. Д. Семенів, К. Шкіл; j pa. Т. Стромќо, А. Шум. М. Вар-
по $1 50: І. Пезуненко, Т. Дзьо-І ницький. Т. Варннцький. І. Ві-
6а; по $1: І. Бурлака. А. Касі- цач. І'. Воробець; по $-1: С. Д.ту-
янчук. В. Максимчак, Ф. Ми-; битий; по $З: І. А гаманець, П. 
л е т . . . Н. Миленќі, І. Милен'ќі. Вабяк. С' Боднар. М. Іванчук, 
C. Підчапів, А. Солун; решта} Р. Когира, М. Матіяш. Я. Мар-
дрібними. І тинкж, М. Стнранець.'С. Залін-

.МЕРІЛЕНД: ський: по $2: А. Адамчук, Л. 
Балтимор: Стсфан Воляник $5.1 Бачинеькнй П. Бадяк. В. Без-```М. Ілляшенко. М. Яблонськнй 

Гордон, Л. Говазнн. М. Гайло. 
І. Галій, І. Гайда, Н. Гачаля. 
С. Гарцула. Ю. Гаврилюк, П. 
Гамза, Ю. Гаврнлнк, Н. Глина, 
Гладун, М. ГоловацькнЙ, В. Го-
ловінськнй. И. Ѓорт. М. Горбач, 
П. Гончаренко, В. Гнатовськнй 
Е. Грабарчук, А. Грец. О. Ю. 
Грнцик, М. Грушкевнч. М. Іва-
нін. О. Іванченко, В. Іванченко, 

МІШ1ГКН: іѓоній, М. Пілик. В. Бріль. М. Н. 
ДІтройт: Роман Воробкевнч $10. і Пуряк. М. Чнйконс`ькнй. В. Чар-

МІННЕСОТА: нецькнй, Е. Дмитрів. І. Д з ю -
Мінш-пполіс-: По $10: Д-р Борис ! бонќо. А. Фещун. Д. Фущула, Т. 
Андріївський. Ярослав Конол. Гелемнн. Л. Герман. А. Гнатюк, 
д-р К)ліян Павлшпнн, Антін ЃІ. Горман, І. Гриб, М. Грнбн-
Снгерич. - і няк. А. Інанський, І. Як. В. Я-

(`т. Пол. Степан Коцюба $25 
МІЗУРІ 

Ќвін`ка: Микола Москва $10 і 
на коляду $6. 
Ст. Луїс: м. Стефанншии з 
Шевченківського свята $зо; П. 
Гуди іколяда і $і. 

П Р А Ц Я 

Доеиілчена й мила домашня 
ПраЦІВНИЦЯ, Що мас 40-50 ро-
ків знайде пращо. Звичайне 
варення. Працююче подружжя. 
Дві дівчннн-ученнці 13 і 6, ро-
ків. Прнг.минй дім. Добра плат-j ко. А. Верезннський, С. Внняр-
ня. Писати: Mrs. L. DAVID, 1391 ськнй. П. Волосов. 3 . Воробець, 

рема, Р. Яворськнй, С. Карма-
знн, І. Керда. Д. Кізнма. М. 
Кріль, д-р Р. Кос, М. Кушнір. 
І. Ладнчка, І. Лапнняк. К. Лі-
ІЦННІ ькнй, В. Майорчак. С. Мі-
куда, М. Моргун. Д. Мотуз, І. 
Наконечний. Т. Олійннк, В. О-
лійннк, Г. Пайќ, А. Панков. П. 
Папроцькнй, д-р С. Павлов-
сі.кнй, С. Петраш, М. Підлу-
ськнй, Е. Полнвчак, В. Полнв-
чак П. Прус, Роп. І. Саракун. 
ІО. Савнцький. В. Сенюк, Р. Сін-
Галевич. О. Смаль, А. Сухоряк. 
А. Шмуляк. Г. Штогрин, М. 
Тайняк. С. Тарнавськнй. А. Вет-

— 14 — 
1.. І.. N. Y. 

229 Street, Laurelton, 

# ЌУЇ'СИ—НАУКА -

УВАГА! Емігранти з Провінції! 
Хто знає технічне креслення 

або читання те.чн. рисунків, той 
зможе дістати добре платну і 
легку працю. Таке знання мо-
жуть дати Вам одинокі курси 
технічного креслення заочною 
дорогою. Домагайтеся інформа-
цій. 

Інж. К. CERKEW1CH, 
350 Grove St., Jersey City, N. J 

II. Ворогів, T. Вислоцькнй. І 
Ухмлн. Д. Звбігач, М. Заварко. 
Зятнк; по $1.50: М. Дворян. II. 
Гут. М. Ѓлипні: по $ і : М. Ан-
дрійко. М. Андрусншин, В. Б., 
І. Г.абець. М. Панах, Д. Баран. 
І. Бартюк. Т. Батюќ. І. Паруй. 
B. Бенцаль, І. Білоган, М. Бі-
ляк, А. Білинськнй. Г. Білоус, 
C. Вогач, М. Бойко. М. Воголян, 

Ш Н А П Р О Д А Ж # 

СПОЖИВЧА КРАЛШІІЦЯ 
(Гроеерня і дслікатесен) на про-
даж в східній частині Ню Иор-
ку. Існус 21 рік. Властитель 
відходить з-за—ста рости. Д о 
бре підприємство. Дуже при 
ступна ціна. 

Тел : QRamercy 7-5891 

ш В А К А П І І 9 

ФЛЛРІДА. Хто з українців маг 
замір їхати на вакації до Май-
ямі. Фларіда, то прошу заїхати 
до українців. МаСМО до вннайму 
кабіни з кухнею або без. по ду-
же приступній ціні. Зголошуй-
тесь на адресу: LITTLE INN'S 
COURT, 13760 Biscay пе Blvd., 
Miami 38, Fla., or Route US 1. 

Paul Walczuk, Prop. 

EVergreen 3-4450 

YOUR BINS NOW 
Spring Prices 
:N E F F E C T 
MAPLE 

Coal 8 Coke Co. 
antracite FUEL OIL bituminouh 

OIL BURNERS 
SALES A SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
Федько Кудлав. 

m д р і в т о г о л о ш Е ш і я џ 

АПТЕКА Д - Р РОТМАНА 
ріг вулиці Г)-тої Avenue А 

NEW YORK CITY 
Затруднюо. щоденно від ГОДИ' 

ни 6-11 вечором аптекаря укра-
інця. дипломованого в Європі 

Аптека вже від року 1926 вн-
конус солідно та совісно всі 
можливі американські та евро-
пейські рецепти і трнмаг. ве-
ликнй склад ліків по уміркова-
иих цінах. 

Р а д о витаючи українське 
громадянство в нашій аптеці, 
поручасмося його ўслугам. 

БАР-ГРІЛЬ 
З ЧОТНРЬОХРОДІШШІМ 

д о м о м 

тільки за $МЏИЮ. 
Мала вплата. готівкою. 

Решта вплачусться, як рент. 
Також Гараж і бензинова 

станцій на дуже рухливім 
шляху (гайнеш І. 

STEPHEN І). SA-TZEWICH 
32 EAST 7th STREET 

NEW YORK CITY 

111 GRamercy 30713 

І ̀ і 

ВАКАЦШНА ВІЛЛЯ (ПАНСІОН) J 
Призначена виключно для інтелектуалів а взагалі для і 

добірного товариства. Місць для 25 осіб. 
' і Положена серед прнманливої лісисто-гірськоі природи, 
) у підніжжя найвищих гір, що своїм чаром нагадують кра- ^ 
f су украінськнх гір Карпат. Можливості купання та веслу-

вання в околиці. Оплата: без харчів від 12 дол. в гору. 
з харчами до умови. По ближчі інформації звертатися J 
або дзвонити до управительки пансіону: 
Airs. М. KULYNYCZ "WellinRton Cottage", SauRcrties, N. Y. ( 

Tel.: PR. 4-7797 (між 5-6 ввечері). 

П. Яцук, C. Яцнк, n. Якмова, M. 
Ярещенко, Т. Юрчак. Ю. Ясі-
новський, Е. К., С. Каспа, п. 
Кармеляк, І. М. Капнцька, д-р 
Карапінка. І. Каменовнч. І. Кар-
пенко, П. Кашуба, М, К.. І. Кі-
ценюк, Г. Кішенюк, Клепарчук, 
РІ. Кріса, Н. Коцоль, М. Koto'P. 
п-ні Кобак, М. Команчук, І. Ко-
сей. Т. Кояннкевич. І. Копцюк. 
A. Кондрачук, М. Ќостів, П. 
Костнрка, І. Р. Ќостюк, К. Ко-
соноцький, О. Корело, Б. Ко-
тись. П. Козира, М. Козюпа, П. 
Козар, С. Козловськнй. І. Кова-
люк, Л. Кованик. Ю. Ковінько, 
І. Ковелло, д-р К. Km ілевський, 
Т. Кухельний, І. Кулик. В. Ку-
чевннй, М. Ќўзима, І. Курд-
ченко, В. Кульматицькнй. П. 
КНЗНШИН, П. Кулиннч, М. Кнп-
чак, М. Ласковськнй. І. Лаш-
кевич. С. Лабінськнй. М. Лабін-
ський. И. Лавриќ, В. Ларзенюк. 
Я. Леськів, М. ЛЄСЬКІВ, В. Ле-
вицький, Б. Левнцьі;і!й, М. Лі-
снк, В. Лотоцькнй. П Лисогір, 
М. Лнтвин, П. Литвин. Р. Ми-
дроз, П. Макогон. С'. Магмет. 
B. М,. Г. Манківськт`і, О. Ма-
ланчук, В. Маленяќ. Г. Макен-
ляк, І. Макаренко. І. Малтис, 
Л. Мандюк, П. Маї)ущак, Т. 
Марущак. Ф. Малецькпй, П. Ма-
лик. І. Малута. Г. Манківськнй, 
Л. Мандюк, Т. М., М. Марків, 
Т. Марків, М. Матушевський. 
C. Мартишнн. В. Маточин, А. 
Мельник, С. Мельннчук. К. 
Мельник. В. Модюк, Р. Метель-

I. Михаленський, В. 
Миськів. Ф. Н., М. Надрага., 
м. Наконечний, Д. Натса, М.! Москва. — Найновіше чис-
Оберинич. І. Околіта, О. Оле-Іло советського магазину, що 
сннцький. В Олійник, В. О., П. і В И Х О дить англійською мовою 
Ольховнй. В. Охоцький. Л. Р. ' . Тт ,. 
Орест. К. О.. Л. Осадца, В. О- j п , д н а з в о ю "НЮЗ , прино-
садца. І. Островершенко, І. О-1 сить статтю, в якій автор ста-
строкко, П. Остачуќ, К. Пачн- і расться довести, щ о можли-
лек І. Паращнн п. Пастушен- j в і с т ь співіснування і співпра-
ко. Пастух, М. Павлнх, И. Пад- . . . 
ченко. II. П.. Ю. Паланська, R N комуністичного світу з ка-
Папуга, М. Павленко, В. П., І. і піталістичним зросла' після 
Патико, Павло. П. Петров-і другої світової війни. Стаття 
ський. В. Попека, п. Пелчане. І н я я о п и т . „.пас Лоніи-і в пій 
І. Петришнн, І. Пекар. Я. Пе- н а в о Д и т ь голос ^ е ю н а в цій 
риць. Г. Петрнченко. Т. Пісоць-; справі, та останнє штервю 
кий, Н. Пішќо, В. Полюх. І.; Сталіна з квітня ц. p., в яких 
Поньольо, П. Попович. О. По-1 обидва провідники комуністів 
пович, Р. Поѓўчниќ, В. Прокі- : з д я ш . я л и ш о КОМУНІСТИЧНІ 
тоќ. К. Прнходько. Ю. Прнй- 3 а Я Ш , Я Л И , Щ О к о м У н , с т и ч ш 

мак. П. Примасик, М. Про-1 Держави можуть існувати по-
цак, Е. Плашник, 3 . Питляр, )руч капіталістичних держав. 
К. Пиль, П. Прнзмак. А. Псуй,: в цій статті находиться також 
М. Псковський. В. Пурий, С ` Совсти вважають 
Раїќ. О. Радя, І. P., Н. Ралич.! Р е ч е н н я - . .товсти вважають 
С. Раврнч, І. Романчук, Е. Ро- f 11 т, м ; 
манюќ, Г. Романів ,Г. Ронель-

нами 
мирне 

ДЛЯ УСПОКОСННЯ ДЕЯКИХ 
БОЛІВ 

РЕВМАТИЗМУ 
АБО 

НЕВРАЛЬГІЇ 
АНТРО табличка надаються 

на пробу. 
Чи можете успокоїти в дечім 

болі РЕВМАТИЗМУ або НЕ-
В Р А Л Ь П Ї ? Винайдіть це самі 
для себе без жадного риску. 
Вишліть оце повідомлення до 
KINGSLY CO., Box 415, Dept 13, 
Peekskill, N. Y.. а звідти виш-
лють вам поштою багато чудо-
внх табличок АНТРО, за які ви 
заплатите поштарег.і $3.00, а до 
того кошти післяплати за до-
ставу. Якщо, після зажиття цих 
табличок згідно з вказівками, 
ви не зможете написати, що це 
вам помогло на паші болі, то 
вам звернуть усі ваші гроші на 
наше бажання. Отже не терпіть 
довше, не спробувавши зажити 
АНТРО. 

Імя. 

Адреса 

Місцевість Стейт 

ПРОДАЄТЬСЯ 
2-ФАМілганип 

цегелі.:інй дім 
зі всіма пр: способленнями. 

Величина лоти 37'ЛхЮО. 
Pelham Bay Park Section 

Bronx 
Також мас.мо на продаж міс-

цевість 50x100 за $600. 

ЗАВІДУЄ САЦЕВИЧ. 

Питайте за 

C O L L I N S 
3254 Ampere Avenue 

Bronx, N. Y. 
Phone: UNderhill 3-5444 

ськнй, П. Рурсик, T. Рудий, C. 
Сахно, В. Сак, Т. Садівник, I. 
Саноцькнй, Г. Самуйло, П. 
Савчак. П. Савяк, П. Єчах, Т. 
Сеґін, А. Седорович, В. Сімян-
ців, В. Слободян, ТІ. Слободян. 
И. Скочиня, М. Ожин. А. Сой-
кевнч, А. Сороковський, Р. Со-
коловськнй, І. Солтівський, Р. 
Сосновськнй, О. Смішкевнч, Д. 
Стасюк, І. Стасюк, П. Стахів. 
Т. Старанчак, Г. Стах, А. Сте-
фанів, К. Степовий, А. Стець, 
Т. Стець. Н. Стендера, Д. Сте-
панів, М. Степанншин, А. Сте-
пенко, Н. Стоярчук, П. Сѓойко, 
М. Стуй, М. Сута, М .Сндорен-
ко, І. Снс.рляк, А. Сндор, В. Си-
дор, М. Шавала, М. Шашкевич, 
К. Шперун, П. Шперун, М. 
Шра, В. ІЇІпнчка, Т. Штандера, 
Т. Шкляр, С. Шуст, П. Шухо-
вич, М. Шкільний, А. Шевчен-
ко. ІО. Шншковський, С. ІПвай-
кевнч, Г. Тарасюк. Т. Томќів, 
Н. Терлецькнй, М. Торок. Б. Ту-
рочок, В. Тубас, М. Тидзок, М. 
Твардовськнй, М. Тиньо, Ю. В.. 
Г. В., Л. В., С. ЛЗ., Е. Вакон-
ська, А. Віірченко, І. Валнщак, 
М. Васильович, В. Васильків, 
М. Вавриків, О. Венке, І. Вен-
ке, Г. Венке, В. Вінтонів, Н. 
Войчук, С. Воробець, П. Воз-
няк, А. Вовченко, М. Воробець, 
І. Ворона, 3 . Ворона, П. Box, 
Н. Волов, Е. Вусата, Т. Вуш, 
А. Винник, І. Височанський, Н. 
Внтятський, И. Забава, І. Заб-
лоцькнй, П. Заблоцькнй. М. За-
гайкевнч, М. Зайців, М. Зелін-
ський, М. Жук, В. Марущак; 
решта дрібними. На Нюарській 
маніфестації зібрано разом $1,-
618.72; під церквами $196; то-
вариства й організації зложили 
на шкоти маніфестації $425. 
Ню Бронсвик: Відділ УКК-ту 
з Шевч. концерту $10. 
Трентон: Укр. Правосл. Пара-
фїя св. Тройці з Шевч. Ака-
демії $53.74. 

НЮ ПО І'Ќ: 
Асторія: Мирои Корвага $10; 
Ю. Маруща $З. 
Обори: По $10: Іван Чорній, 
Михайло Курій, Микола Мит-
ннк, Іван Німець, Павло Шн-
мінь. Григорій Завойський. 
Бронќе: В. Корсуи $10. 
Елмийра: Драмат. Гурток при 
Відділі УКК-ту з представлен-
ня $24; Петро Гречаник $20 (за 
1951 і 1952). 
Джансон Снті: Андрій Мало-
вяцький $5. 
Ню Порк С'иті: Відділ „Само-
помочі" $20 (за 1951 і 19521; 

по $10: Григорій Антонів, Ва-
силь Хомут, Стефан Кікта, Ми-
хайло і Стефанія Красівські, 
Теодор Попович, Ярослав Сн-
доряк, о. мітр. Л. Весоловськнй; 
Андрій Воцяк $5 (1951). 
Рачіч`тер: Д-р Степан і Ольга 
Сукованченко $50 (1951); по 
$10: Роман і Любов Домбчев-
ські, Роман Гладун, Укр. Пра-
вославна Громада. 
Розлий Гайте: Петро Бендер-
ськнй $10. 
Скенектеди: Иоснфа Туринська 
$10. 
Отейплетои (От. Айл.) : І. Геба 
$1. 
Ютмка: СУМА $10. 

ОГАЙО: 
Кантон: На писанку жертвува-
лн по $З: М. Яновнч; по $2: В. 
Качмарськнй, В. Коцюба, П. 
Миронович, О. Прокоп. П. Са-
харевич, В. Сядуќ; по $1: В. 
Бабійчук, П. Бандурко, М. Бла-
гута, А. Боса, М. Босий, В. Хар-
ліковський, О. Цуняк, І. Дем-
чншин, І. Фінковят, С. Фук, О. 
Гнесь, С. Гудз, П. Гудзовськнй. 
Т. Гаврилюк, І. Глинськнй, Д. 
Головатий, В. Головатий. Г. Іль-
ницький. І. Іваинцький. В. Ів-
ченко, І. Коваль, М. Ќуціль, І. 
Маланій. О. Панчишин, В. Пе-
ченюк, Д. Поліщук, А. Стри-
хальський, В. Стрнщук. О. Те-
лятник, І. Воробець. М. Видо-
внч; решта дрібними. 
Янґставн: Укр. Правосл. Пара-
фія св. Ап. Петра і Павла з 
Академії в честь Шевченка 
$86.55. ' 

ПЕНСИЛВЕНІЯ: 
Бетлегем: По $10: Роман Га-
рас. Іван Малецькпй. 
Честер: Ярослав Цюк $15 (в 
тому $5 на писанку). 
Монесеи: По $10: Укр Правосл. 
Парафія св. Николая, о. прот. 
Григорій Пипюк. 
Фнладелфія: По $10: о. Андрій 
Двораківський, Осип Кусень, 
Філярет Лукіяновнч, Наталія 
Лукіяиовяч; В. Кулька $2. 

ПОПРАВКИ: 
Н ю Гей вен, Кони.: В „Свобо-

ді" з 13. травня 1952 р. подано 
помилково між жертводавцями 
Ќўзима, а мас бути: Кізнма. 

Гартфорд, Кони.: В „Свободі" 
з 3. травня 1952 р. подано по-
милково в списку жертводавців 
Михайло Захарясевич, а мас 
бути: Микола Захарясевич. 

ДжолІет Огайо: У 48 числі 
„Свободи" за 1952 р. подано 
хибно Иосиф Кохан, а мас бу-
ти: Осип Кочан $25. 

Перевози місцеві Далекобіяѓні 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В. Е . БОГАЧЕВСЬКИИ 

335 Є. 6th STREET, NEW YORK З, N. Y. — TeL OR. 3-2484 

І УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
РОБІТНЯ В НЮ ЙОРЌУ і 

І Roman KUSSOFF j 
^ 41 VV. 57th STREET (5th Floor), (між 5 A 6th Ave.) У 

G NEW YORK CITY 2 
(G Ѓ 

І У5 КОЛИ задумуєте справити нове футро, перемоде- )̂ 
! 5 лювати, направити, або дати до схову, так порадь- ^ 

^' теся в цін справі з досвідченим сќірником Романом К 
Щ Кузевом. Він напевно подбає, щоб ваше футро, ^ 
№ джакет чи ковнір були зроблені по найновішим '-У 
(І фасонам, солідно та з найкращих матеріялів. ^ 
(І Ціни приступні. Ц 
^ Інформації на телефон: PLaza 9-4238. ŝ  

співіснування двох 
протилежних оистем за непо-
рушну основу свосї закордон-
ної політики" Ця стаття в со-
встському магазині с відпо-
віддю на статтю в „Ню Иорк 
Танмсі". де писалося, що в 
Совстів немає тепер доброї 
волі до того, щоб мирно жити 
з капіталістичним світом. 
„Нюз" твердить, що зміна на-
стала тільки в ЗДА, а Совєти 
і далі стоять на становищі 

Ставайте членами Україн-

ського Народного Союзу, а 

тим самим і саівласянкамн 
тринадцяти мільйонового 

Союзового майна! 

мирноѓѓ співжнттт з несовст ція Совстів ще абільшусться і 
ськими держарі-лгп, та що з (як це видно після другої сві-
„розвиткоіѓ соціалістичного тової війни. 

суспільства ця мирна тенден-

ОКУЛІСТ 

ВСЯКІ ХВОРОБИ ОЧЕЙ 
лікує спеціаліст — окуліст 
Д-р ОСИП Ж А Б Н Е Р 

Години прийнять: 
середа, п'ятниця, субота 10-12 

понеділок, середа, п'ятниця 
5:30-7:30 

35 Е. 7th St., New York City 
TeL: OR. 48038 

В к о ж н і і 'українській 
хаті повинен .знаходитись 

часопис ‚ ‚ С в о б о д а " . 

ф Професінаі оголошення ф 

Д - р М. МАПЗЕЛ 
лікус гострі й застарілі недуги 
мужчин 1 жінок, шкірні, загаль-
но ослаблення, нирки fi міхурі, 
ревматизм, переводить аналізу 

крони в сечі. Провірка $3.00. 
107 Е. 17th St., NEW YORK CITY 
коло 4-ої Еве. і Юніон Сквер. 
Години: Щодня 10—1, 4—7; 

в суботу 10—1, в неділю зачни. 

Посмертна Згадка 
СЕМЕН БЕЗУШКО, член Тов. 

Укр. Січ, від. ПО У. Н. Сою-
зу в Джерзі Ситі, Н. Дж., по-
мср 16. липня 1962 р. на удар 
серця в Кендор, М. П., про-
жнвши 60 років. Покійний но-
ходир Із села Корчин, пов. 
Сколе, Україиа. Полишив у І 
смутку асену Катерки)', сини 
Мироиа, дочку Ірину І бритів 
Тгодоро, Василя і Ярослави. 
Похорон відбудеться в субо-
ту, 19. липня, в год. 11. перед-
пол., до церкви св. Петра в 
()иііо, Н. П., а відтак на цвин-
тир. — В. И. II.! 

В. Кушнір. 

Dr. Med. R. T Y L B O R 
59 E. 3rd St. (коло 2nd Ave.)NYC 

TeL GRamercy 5-3993 
Внутрішні недуги Flouroscony. 
X-Ray, Electrocardiograph, Ana-
lysis. Переводимо аналізу ќрови 

для супружих дозволів. 
Офісові години: щодня 1-3 1 6-Й 
р.ш. В неділі від 10-2 попоя. 

Ю В Е Л І Р 

CHARLES A CHARLES 
191 Ave. В, Соѓпеѓ 12th St. 

New York 9, N. Y. 
Telephone: CA: 8-1889 

Годинникар і ювілер від 1905 p. 
Агенція на гарні швейцарські 
та американські годинники та 

біжутерію. Всю працю внкону-і 
сться у власній робітні. Один 
рік Гарантії. ' 

Dr. S. С H E R N O F F 
223—2nd Ave. (cor. 14 St.) NVC. 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоло-
віків і жінок. Шкірні. X-Ray. 
Роздуття жил лікукмо без опе-
раціі. Переводимо аналізу кро-
ви для супружих дозволів. — 
Офісові години: Щодня від 10 

рано до 6:45 ввечері. 
У суботи 10—1. У неділі за` 

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

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ї з д и 

OR. 7-8951 
КУРСИ МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараємося для "Вас про 
еґзамін Лайсенсу. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк-
ціі в українській І англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
Ч І Р Ш і НЕДІЛЬНІ. Інструк-
тори фахівці. Залож. в 1916. 
L, TYCHN1EWICZ, директор 
M E T R O P O L I T A N 

A U T O S C H O O L 
155—2nd Ave., близь. 10th St. 

NEW YORK CITY 

ДР. ДЕРУГА 
. 3 європейським дипломом. 

Недуги міхура, шкіри, ќрови 
й недомагання тазових 

органів. 
Нервовість, Ослаблення за-

лоз, Катаральний стан, 
Структура, Улькус (болиќ). 
ОГЛЯДИНИ и Б А Д А Н И Я 

КРОЇШ $3.00. 
У будні: 10—2 й 4—9 годний. 
128 EAST 86th STREET 

Над зупинкою підземки 
Лексінґтон Ктчпо. 

є Центральне положення, до-
гідний доступ звідусіль. 

т Окремі ждальні для жінок. 

дня 24. Лигаш-
о. ѓод. 8-ій вранці 

в укр. церкві св. Івана 
Хрест, в Нюарку 

(Morton Street) 

в п'яту річницю смерти 
відправиться 

Ж А Л І Б Н А 
СЛУЖБА БОЖА 

за упокій душі згинув-
шого траі'ічною смертю 

в Альпійських горах 
сл. п. 

А Н Д Р І Я 

ГАРАСЕВИЧА 

DUNLEY HAT SHOP 
14 Saint Marks Place 
NEW YORK, N. Y. 

ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ! 
Соломині капелюха від 

$1.25, 
а з Імпортованої панями 

від $2.75. 
Дпльше пригадуємо, що масмо відділ МУЖЕСЬКОІ1 Ґ А -
ЛЯНТЕРП, а саме: першої якости сорочки, спортові сороч-
ки з короткими рукавами, дощевикн. піжами знаної марки: 

"Jayson", "Fruit of the Loom" і "Reis". 
Просимо зайти 1 переконатись про високу якість матеріяль-
иу та низьку фабричну ціну! — Говоримо по україиськн. 
Слухайте наші оголошення по радіо-програмі п. Мельника 

кожної неділі між 7—8 год. рано на хвилях 1480, 
(станція WHOM). 

Створено щоденно до 8:30 веч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 ST. MARK'S P U ( I " 8. вуя. Bet 2 — 3 Ave.) NEW YORK 

_ _ ни _ _ tm m m ш ' " 

ТАРЗАН, ч. 2875. Час на тактовну поведінку. 

Вимріяне місце для ваших вакацій. 

Valley View House 
МІЖ ОЗЕРАМИ. ГОРАМИ П ЛІСАМИ 

KENOZA LAKE, N. Y. 

Телефон: Jeffersonville 152-W і ЗЗ-М-1 
П. ВЕКАРЦЯКОВІ, властителі 

Приватне восьмиакрове озеро. Безплатно: їзда на 
човнах, купіль, рибна ловля. 

ІІайрілнІшІ спорти: 
т TENNIS # SHUFFLE BOARD 
. PING PONG # HANDBALL 
m PIDKOWY - VOLLEY BALL COURTS 
Окреме, чудово положене касино "juke-box", 

фортепіян, телевізія. У суботи оркестра для тан-
ців. Вишукана кухня. Гарно умебльовані кімнати. 
Веранди для гостей. У наздоровішій, провівній 
влітку околиці. 

ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ ПО ПОДРІБНИШ 
ІНФОРМАЦІЇ. 

ВИ ПОТРЕБУЄТЕ і; 
АСЕКУРАЦІЇ? 

Я продаю всілякого роДа !; 
і; псекураціі у всіх Компаніях j і 
! j по цінах, які встановлені ѓо- j `, 
j j ловннмн асекураціЛиимн бю- `,`, 
І рами. 

За обслугу иічого не беру.! j 
!; Звертайтеся' дб нпс з повним j! 

довір'ям. 

STEPHEN D. SATZEWICH 
Insurance Service 

32 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3fcN. Y. 
Tel.: GRamercy 3-0713 

Д У Ж Е В А Ж Н А КНИ 
ЯСОЧКА З Д О Р О В Л Я , 
Д Л Я ХОРНХ, ЯКІ ХО-
РУЮТЬ ДОВШІ РОКИ. 

На ревматизм, к а т а р , 
олцер у жолудку, біль під 
грудьми, перестуда, ќа-
шель, біль иврок, біль го-
лови, недуга нервова, ќа-
иіня в жолудку, каміна 
жовчове, біль міхура, не-
дуга шкірна і інші н е 
дуги. Хорі знайдуть по-
лекшу. 

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

BRADLEY HERB 

Box 224, Cooper Station 

New Yortc 3, N. Y. 

ІВАН НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

COMJJJLETELY 
AIRCONDITIONED 

ЗАНИМА(ГГЬСЯ ПОХОРО-
НАМН`ЛГСТЕПТІ 

N E W j ' E R S E Y 
ЦІНИ приступні для ВСІХ 

Обслуга чесна 1 найкрал^а. 
У пшіадку смутку в родині 

кличне я ќ ' в день таж 
1 В ночі: 

129 GRAND STREET, 
cor. Warren Street, 

JERSEY CITY 2. N. J. 
Tel. BEi"gen 4-5131 

В. Володимир Пархуць 
український погребних 

Відповідний гідний похорон 
по умірко'ваній ціні. 
Модерна Каплиця 

БЕЗПЛАТНО 
Кличте в день і в ночі: 

W. W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed N. Y. 6c Connecticut 
439 E. 5 St., New York City 

Tel. ORegon 3-2057 
S. PARCHUC—Notary PnNic 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ПОГРЕБНПК 

Заряджус погребами 
по ціпі таж низькій f l C A 

Обслуга чесна І 

J O H N K U N K O 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals as low at 

S150. 
TeL: QRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВВИК 

Занимасться вохоронажа 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

P E T E R J A R E M A 

129 EAST 71h STREET, 
NEW Y4BBk, N. Y. 

Tel.: ORchard 4^2568 


