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УРЯД ЗАПОВІДАЄ 
ЗБАЛЯНСУВАННЯ 

БЮДЖЕТУ 
Вашингтон. Секретар 

скарбниці Джордж М. Гом-
фрі. відкриваючи вчора пре-
сову конференцію, заявив, що 
він мас ‚добру вістку" й опіс-
ля повідомив, що З'сдинені 
Держави досягнули „сенса-
цінного зворотного пункту в 
напрямку збалансованого бю-
джету". Гомфрі заявив, що 
згідно з теперішніми обрахун-
комн й передбачуваннями, у-
ряд видасть в цьому бюдже-
товому році 2,000,000.000 до-
лярів менше, ніж це передба-. 
чувано ще в травні ц. р. Сек-
ретар скарбниці вважас, що 
ці ощадності будуть персве-
дені у внсліді ваќлику Я до-
ручення президента Айзен-
гавера, щоб голови пооднно-
кнх департаментів і урядо-
внх агенцій до мінімуму об-

лярів. Вчора Гобфрі „з гор-
дістю" заявив, що ці видат-
ки будуть зменшені на 2,000,-
000,000 доларів. Згідно з но-
вимн підрахунками видатки 
цьому бюджетовому році ви 
носитимуть 72,100,000,000 до 
лярів, на покриття яких уряд, 
одержить з податків вв.ЗОоЛ 
000,000 долярів, отже дефіцит 
зменшиться до 3,800,000,000 
долярів, а загальна націо-
нальна заборгованість стано-
внтиме 271,100,000,000 доля-
рів. Теперішня межа націо-
нальної заборгованості!, вста-
новлеиа Конгресом, виносить 
275,000,000,000 дол.. бо Кон-
грсс відкинув домагання уря-
ду, щоб ту межу поширити до 
290,000,000,000 дол. Згідно з 
теперішнім ‚‚ощадностевнм" 
станом, уряд мав би право 
заборгуватись ще тільки на 

Еф Бі Ай арештувало 
двох головних 

комуністів 
Вашингтон. — Директор 

Федерального Бюра Інвестн-
ґацін ЕдГар Гувер подав до 
відома, що агентам цього 
бюра вдалося арештувати 
двох головних комуністам 
них провідників, яких ще 
1949 року засудили були за 
те, що намагалися силою 
змінити владу в ЗДА. Ці два 
комуністи — це 38-річннн 
Роберт Дж. Томпсон та 38-
річний Сідні Стейнберґ. Вони 
скривилися в горах Сісрра 
На висоті 8,000 стіп. ФБІ од-
ночасно арештувало двох чо-
ловіків і одну жінку за те, 
що вони помагали скривати-
ся цим комуністам. Між цн-
мн арештованими находять-
ся: Карл Едвін Расі, провід-
ник комуністичної партії в 
Міннесоті, Семюел І. Коле-
ман, урядовець комуністи ч-
ної партії в Ню Йорќу. 

АМЕРИКА И БРИТАНІЯ —ўЗА"; СОВЄТН — „ПРОТИ" ЗДА ПЕРЕМОГЛИ В 0Н 
В СПРАВІ КОРЕЙСЬКОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Щ2ПЯ НЕ ДІСТАЛА ПОГРЕБНОЇ БІЛЬШОСТІ! 

ГОЛОСІВ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА СОВЄТСЬКІ 
ПОГРОЗИ 

Совстськнй представник Андре# Випшнський (зправа) поправляє окуляра, а ќ амернкан-
ськяй предстааннк Генрі Кебот Ладж (зліва) та британський представник сер Ґледвнн 
Джеб (посередині) голосують в Політичному Бонітеті ОН в справі корейської мирової 

конференції. 

межили видатки очолюваних 12,500,000,000 долярів, що Гом-
ннми департаментів. Ствер-1 фрі вважас за занадто малу 
джуючи, що економічність в і суму на випадок національ-
урядовях видатках переви-Іної загрози. Секретар скарб-
щус всі надії, секретар Гом- ниці натякнув, що на най-
фрі все ж таки перестерігав ближчій сесії Конгресу уряд 
перед всілякими можливими 
..непередбаченими випадка-
ми". які могли б вимагати 
збільшення урядових видат-
ків. До таких „непередбаче-
нях випадків" зараховує 
Гомфрі „розвиток закордо-
ном" та всілякі вимоги всере-
дині країни. Перші перед6а-
чевня видатків В новому бю-
джетовому рові уряд поробив 
25то травня,' встановлюючи 
їх на суму 74,000,000,000 до-

знову домагатиметься при-
прнзнання йому права на 
збільшення національної за-
боргованости на дальших 15,-
000,000,000 долярів, але рів-
ночасно висловив надію, що 
господарство уряду до кінця 
теперішнього календарного 
року пощастить повести без 
потреби скликання надави-
чайної сесії Конгресу для 
ухвалення урядові додатко-
вих прав на заборгованість. 

Дирекція Інформаційної Агенції ЗДА звільняє 
'2 ,000 службо ви ќі в 

Вашингтон. Недавно не-
ЗЯІ№ЙШІ . мд`де`ржавного де- „rw.oci 'Aitvpaum^M 70 ' в кі-
партаменту` Дирекція Інфор-
иацінноі Агенції ЗДА подала 
до відома, що Звільняє зі слу-
жби 2,000 службовиків, тобто 
майже четвертину своїх спів-
робітників. П Директор Тео-
дор С. Стрейберт обіцяє, що 
збільшена концентрація пра-
ці цісї агенції `при менших 
видатках не буде менш про-
дуктивною, як було досі. Ви-
датки на цю інституцію змен-
шено з 105 мільйонів до 75 
мільйонів і внаслідок цього 
треба зменшити ` число служ-
бовнків з 8,200 до 6,200. З 
цих звільнених службовцќів 
1,300 належить до працівни-
нів закордоном, 300 амери-
канців, що працюють в закор-
донних станицях, 200 в Ва-
шннгтоні та 270 в Ню Иор-

ку, а яких уч` працюють а 

новому відділі. „Голос'"1 Аме-
рнкн", казав директор СтреЙ-
берт, буде подавати новин-
ки та політичні коментарі. їѓ-
кимн боротиметься з всяки-
мя перекрученнями та фаль-
шнвимя твердженнями, що па-
нують за залізною куіп-иною. 
Бюджет „Голосу Америки" 
зредуковано з пропонованих 
22,427,000 долярів до 16.000-
000. Він досі надавав свої ав-
диції в 41 мові, а тепер иада-
ватине тільки в 34-ох. Скасо-
вано передачі в мовах: урду, 
гінді, азербайджанській, та-
тарській, фінській і сватов. 
Анднції „Голосу Америки" 
зредуковано з 8.000 слів ден-
но до 6,000, а число днів ав-
диції з шістьох до п'яти тиж-
нево. 

СЕНАТОР ВАЙЛ1 ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАВОРУШЕНЬ У СОВЄТАХ 

Вашингтон. — Сенатор і жінок, особливо серед 
Александер Вніїлі. що очо- цих останніх, які змушені в 
люс Комісію Закордонних! СССР виконувати тяжку пра-
Справ, заявив, що вістки з-за цю, яку можуть подолати ля-
залізної завіси виявляють ве- ше чоловіки. Обурені еовст-

Поліпшення їзди нюйоркськими підземками 
Ню Иорк, Н.'-Й. — Днрек-1 Збільшення числа вагонів у 

ція Нюйоркського Транспор- Бронксі дозволять зредуку-
ту вирішила поліпшити умо-
вкни їзди підземними лінія-
ми ‚щоб не допустити до ве-
ликих натовпів `під час виїз-
ду до праці та повороту з неї. 
В тій цілі збільшать число 
вагонів деяких поїздів з де-
сяти до одинадцяти, і з се-
мя до восьми. Ці поліпшення 
бу'дуть запроваджені на лі-
ніях підземок Ш Д і ІРТ. го-
лонно в Квінсі і- Бронксі. 'лярів 

вати лінію нядземкн, що йде 
вздовж Третьої авеню. В 
Ќвівсі треба було збільшити 
число вагонів у зв'язку з тим, 
що там в останніх роках 
значно зросла кількість насе-
ления. Щоб можна було 
збільшити число вагонів з 10 
до 11, — треба було видов-
жити плятформи деяких ста-
цій, що коштувало 400,000 до-

В А М Е Р И Ц І 
9 Біля Шикага луднрнлись 

у повітрі двачяітахи. Самі апа-
ратн дізнали пошкоджень, про-
те ані один з 57 пасажирів не 
постраждав. 

Џ У Клівленді розпочався 
страйк на гумових фабриках 
Файрстон. СтрвАхус 24.000 пра-
цівннкіп. ' и" 

ф Меріон IVрт. 61-річна 
спортсменка, щб мешкас в Ню 
Йорќу перелетіВа в одноосібно-
му літаку через Атлантійськнй 
океан. Перелет тривав 13 з пс-
ловяною годян 1 відбувся без 
приземлення. Товаришка їй у 
подорожі літуй Вейн Беттер-
лейн. Відлетівши з летовища 
Торбей, вони приземлились на 
ірландському летовнщі Шенон. 

# В одному а міст Гватемалі! ців із своєї забезпечеяевоі 
відбулися криваві вуличні су- візіі. Звільнення дійсні 
тички. Юрба навала на'кому-
ністів. які хотіли відбути свої 
збори. Нараховується багато 
ранених. 

џ 21 гт'пял зубних гіґісніс-
тів приготовлятиме помічників 
для праці в дентистичннх кабі-
иетах. По скіяяенні шкіл, гігі-
сяістя матимуть більші кваліфі-
хаціі. як дотеперішні асистенти 
при деятистах. 

# НайбЬтьше за числом на-
селенвя місто'в Бразилії — Сао 

осіб. Столиця країни, Ріо де 
Жаиейро. мас на одну особу 
менше. 

# Рггпублікангькнй сенатор 
з Ню Иорку Ірвінґ М. Айвес. 
взивас свою партію, щоб під-
трнмувала президента Айзен-
гавера в здійснюванні його про-
грами, бо інакше пошкодована 
буде вся країна. 

а СОРСТСЬКНЙ уряд відкинув 
другу ноту ЗДА в справі зістрі-
леняя амсриісанського літака 
над Японським морен. 

а СтеялІ Р. МекКормІк за-
лишив масѓоќ вартости 35 мі-
льйонів долярів. Він помер у 
віці 72 років. 

ф Управа Ветеранів ЗДА 
звільняє з праці 1,000 урядов-

Д И -
16 

жовтня ц. р. 
а Лікарські кола остеріга-

ють громадянство, щоб воно не 
надто вірило в успішність щеп-
леняя проти дитячого паралічу 
(поліо) ґамма ґлобуліною. 

Џ Губернатор стейту Огайо 
Френк Дж. Лоші заперечив по-
голоскн, кого мав би імеиува-
тн сенатором на місце покійно-
го сенатора Тефта. „Тільки Ло-
ші звас, хто буде новим сена-
тором," сказав губернатор. 

лике незадоволення населен-
ня СССР і сателітськнх країн, 
Що може скінчитися внутріш-
нім переворотом. Свої твер-
дженя сенатор спирав на ви-
слідах студій проведених в 
Конгресовій бібліотеці під ке-
рівництвом д-ра Сергіюса 

Якобсена, які ' виявили поло-
жения в Совстах за останні 
два роки. На підставі доко-
наних студій, можна було 
опублікувати документальний 
огляд, що охоплює 92 сторін-
ки і мас багато бібліографіч-
нях відсилачів. У справоздані 
стверджусться, що, окрім JfStt^ 
стального неспокою в сатв-
літних державах, в самому 
Совстському Союзі існують 
широкі верстви населення, які 
не можуть бути задоволені 
з теперішнього устрою і че-
кают? на хвилину його пова-
лення. Серед незадоволених, 
справоздання насамперед зга-
дус групи молоді та релігій-
ні г р о м а д и . Незадоволен 
ня 
кіл 

ським ладом і працівники т. 
зв. вільних професій, які в 

РОСІЯНИ ДОПИТУВАЛИ ПОЛОНЕНИХ 
В НОРЕЇ АМЕРИКАНЦІВ 

Токіо. — Повороті з ко-
муиістичного полону в Ко-
реі оповідають, що альянт-
ських старшин, які дістались 
в полон ‚спершу перевозили 
до Манджурії, де піддавали 
допитам, а щойно потім за-

дійсності ніякої волі не мають'вертали до Північної Кореї до 
і працюють примусово, без таборів полонених. Сержант 
захисту з боку профспілок. Джеме Шарцер із Сен Луїс, 
Тисячі й мільйони робітників що попав у комуністичний 
в примусових таборах праці полоќ у грудні 1950 року, по-
теж с безсумнівними ворога- бував спершу в м. Антунґ в 

Манджурії і лише,після бага-ми совєтського уряду, — до 
цього треба долучити їхні ро-
двни, від яких їх насильно 
відірвано. Всі вони чекають 
амін, які можуть їх звільви-
ти. Це саме наставлений пс-
иічасться й серед працгвив-
ків колгоспів та навіть в со-
встській армії. Небезпеку для 
советтв творять й меншини. 
Йќ стверджує справоздання, 
приобіцяна цим меншинам 
автономія в дійсності вняви-
лась мітом. У вступі до спра-
воздання, сенатор Вайлі за-
яаляЧ:. що головним ворогом 

російського народу" с його 
тоталітарний уряд, а роюзни-
ком вільний світ і що крива-
ві чистки, що їх доконус со-

помітне також серед встський уряд, не стримають 
совстської інтелігенції' незадоволення населення. 

Генеральний прокуратор проти Гільдії 
Правників 

Бостон, Масс. — Генераль 
ний прокурор ЗДА Гсрберт 
Вравнел у своїй промові на 
зборах Товариства Амернкан-
ських Адвокатів гостро висту-
пнр проти Крайової Г`ільдії 
Правників, заявивши, що візь-
ме її на листу підривних ор-
ганізацій. Бралнел твердив, 
що ця Гільдія від 1946 року 
стала рупором комуністичної 
партії. „Тепер, говорив Брав-
нел. злочинні елементи кон-
спіративно організовуються, 
щоб мати більшу силу і біль-
ше фінансів". Гільдія Правни-
ків майже в усіх виступах 
займала прокомуністичне ста-
новнще, крім таких випадків, 
коли її комуністичні симпатії 
були б надто очевидні. Ґіль-
дія Правників матиме десять 
днів часу, щоб внести свос 

вияснення, чому вона не ма-
ла б бути на листі підривних 
обганізацій. Бравнел запо-
вів, що він рішуче виступати-
мс проти організованих зло` 
чинів у таких ділянках, як 
незаконна гра, надуживання 
при одержуванні громадян-
ських паперів уродженцям 
чужих країн та злочином при 
плаченні податків. Він заявив 
що число злочинів зросло з 
1,500,000 річно до 2.000,000 п 
1952 році, і з ними треба 
гостріше боротися. Крайова 
Гільдія Правників. до якої на-
лежить коло 2,000 осіб, і 
управа якої міститься в Ню 
Иорку, заперечила тверджен-
ня генерального прокура і 
заповіла, що вона всіми си-
лами боротиметься проти то-
го, щоб її вписували на листу 
підривних організацій. 

тоденних переслухайќ пере-
везлв його до табору ч. З в 
Чангсон у Північнії! Кореї. 
Він оповів, що його везли 
разом з 16 іншими американ-
цйми через ріку Ялу на пів-
ніч і примістили в „домі з 
в4виахм садом". Червові ки-

ка росіян. В день росіяни пе-
реводилн допити старшин". 
Так само інші альянтські по-
воротці зізнали, що вони ба-
чнли за час свого перебуван-
ня в полоні „білих людей в 
китайських уніформах", ка-
жучн, що це були росіяни. У 
23-му дні виміни полонених 
комуністи звернули 144 аме-
риканців, 250 південних ко-
рейців, 4-ох англійців і 2-ох 
південних африканців. Між 
американськими поворотцями 
були 2 американські японці. 
Один поворотець, Сальваторе 
Конте з Bpyiomay, Н. И. опо-
вів докладно, як його торту-
рўвали за те, що він відва-
жнвся після одної пропаґан-
диввої лекції у „вільній" днс-
кусіі -висловити погляд, що 

тайці `пояснили йому, що це Імовляв, н'ема кіч ото злого в 
— Манджурія. -кЛовкола бу-Ітому Мо Чіян Кай-шек пере-
ло багато китайпів та декіль- 'буває з військом на Формозі. 

За один лише день 120,000 німців прийшли 
по харчі 

Не зважаючи що прибули зі Сходу за пач-

Об'сднані Нації, Н. И. — 
Становище З'сдинених Дер-
жав Америки відносно корей-
ської конференції, зокрема а-
мернкаиська пропозиція, щоб 
на конференції було „дві сто-
ронн" та щоб по боці Об'сдна-
них Націй брали участь в тій 
конференції тільки ті країни, 
які брали участь у війні про-
ти комуністичної агресії, пе-
ремогли вчора під час голо-
сувания в Політичному Комі-
теті Генеральної Асамблеї 
Об'єднаних Націй. Піддержу-
вана комуністами пропозиція, 
щоб до участи в конференції 
запросити Індію, перепала, 
бо не здобула потрібної біль-
шости двох третіх голосів. — 
Прийняті вчора постанови в 
Політичному Комітеті мають 
бути ще ратифіковані самою 
Генеральною Асамблеєю, але 
з у'ваги на те, що в Політич-
ному Комітеті заступлені всі 
країни, які належать до Об'-
сднаянх Націй, можна вже 
наперед -передбачити, що вя-
слід голосування в Генераль-
ній Асамблеї покрнватиметь-
ся з голосуванням в Коміте-
ті. На користь Індії голосу-
валн не тільки всі країни ко-
муністнчного бльоку, але й 
низка інших європейських, 
азійських та африканських 
країн, всіх 27. Проти Індії го-
лосувалн З'сдинені Держави 
Америки, 17 південво-амерн-
канськнх країн та Греція, Па-
кістан і національний Китай. 
Одинадцять країн здержалось 
від голосування. Індія, щоб 
перемогти, потребувала щс-
наЛменша.40 голосів. Вќслід 

Берлін. — 
на всі нові розпорядження 
комуністичної влади Східньої 
Німеччини, щоб припинити 
паломництво німців з підсо-
встської зони до західнього 
Берліну за „пачками Айзен-
гавера", приблизно 120,000 
східніх німців зголосились у 
першому дні другої частини 
програми харчової допомоги. 
Це був рекорд у дотеперіш-
ньому натовпі східніх проха-
чів. Крім тієї величезної ма-
си людей, що зголосились 
особисто, дві третини пачок 
видано неприявним східнім 
німцям, які передали свої о-
собисті виказќи знайомим, 

нами. Серед заходів проти 
тих .‚бунтарів" комуністична 
східньо-німецька влада по-
ширнла заборону продавати 
залізннчі квитки з глибини 
східньо-німецької підсовстсь-
кої зони до всіх місцевостей 
у промірі 50 миль від Берлі-
ну. Саме рахуючись з таки-
мн заборонами, організатори 
нового розподілу харчів по-
годились видавати пачки на 
предложені персональні ви-
казки осіб з підсовстської 
зони, хоч би вони особисто 
й не з'явились. Ця нова хар-
чово - допомогова програма 
передбачає видачу пачок до 
3-го жовтня. 

Західні альянти пропонують вільний рух 
в цілій Німеччині 

Бонн. —Три альянтські ви-і на 4. я фактично на 2 сму-
сокі комісари в Західній Ні-1 ги. Звертають прн цьому ува-
меччині звернулися з анало-;гу на нерівномірність підходу 
гічнимн листами до високого до західніх німців прн їх від-

Притягнення до відповідальности за 
затруднення малолітніх 

Ню Иорк. — Розпочато1 хлопці на це не мали дозво-
слідство в справі законтрак- лу. Обвинувачений К с л л і 
туваиня на працю малоліт- признався, що він найняв 
ніх хлопців. Хлопців найня-1 хлопців нижче від 14 років 
то до праці при збиранні ово- і життя і ствердив, що не зва-
чів і ярини на фармах прн- жав - на приписи про працю 
блнзно за п'ятдесят миль на! для малолітніх. Як насмсиь. 
південь від Рочестеру, хоч ці ' так і хлопці — мурнни. 

ЗНОВУ КОНЦЕРТ В СОЮЗІВЦІ 
Сподіючнсь, що поворот 

спеки та залові д же на на кі-
нсць цього тижня гарна гого- мула, якій на фортепіян 

иу концерт відома наша Ґ̀ СТ-
рядова співачка п-ні Галя Ха-

Даульо, що нараховус 2,609,500 (рЗра-бяовтсаоие 

да спонукає багатьох наших 
громадян відвідати Союзівќў 
й скористати з великих мож-
ливостей відпочинку й розва-
ги в тій оселі, зокрема з П ку-
пального басейну та прогуля-
нок в лісистих горах, управ-
ління Союзівкв подбало, щоб 
і в цю суботу не обійшлося 
без традиційної вже культур-
но-мистецької імпрези. В цю 
суботу ввечорі дасть там зно-

"омпанЬоватиме п-ні Ліда О-
сіичук. Заповіджено теж ннз-
ку товариських імпрез. Змсн-
шення звичайного автомобі.іь-
ного руху ва шляхах, що ве-
дуть до Союзівки, вможлнв-
люе подорож без більшої вн-
трати часу, а сама дорога 
прекрасними НрськиМи око-
лнцями вже сама по собі дає 
добру нагоду до розваги Й 
відпочинку. 

совєтського` комісара з пропо-
зицісю скасувати перепустки 
між західньою і східньою 

відинах підсовстської зони, 
яким совстська влада ставить 
різні перешкоди, і до східніх 

частинами Німеччини та дати І німців, що їм західні альян-
німцям право вільного руху Іти не роблять ніяких труд-
на всьому терені держави, нощів у приїзді. За час від 
за пред'явленням лише пер-
сональної виказќи. Альянт-
ські високі комісари зверну-
ли при цьому увагу, що між 
трьома західнімн зонами дав-
но нема вже ніяких перепус-

13 до 25 серпня ц. р. видано 
123.248 перепусток східнім 
німцям, що приїхали на за 
хід. і тільки 52,791 західнім 
Німцям. Приблизно в тисяч 
східніх німців Іде щодня на 

голосування в справі'Індії 'та 
інших пропозицій відносно 
корейської конференції тим 
цікавіший, що совстськнй 
представник Андрсй Вишин-
ськнй попереднього дня по-
грожував. що комуністи мо-
жуть збойкотувати конфе-
рснцію, якщо Об'сднані На-
ції не приймуть їхніх вимог. 

Американський представник 
вчора гостро критикував ста-
новнще Совстів. Генрі Кебот 
Ладж в тій справі говорив! — 
„Якщо комуністична сторона 
не бажає собі миру, то Його 
не буде. До згоди потрібно 
двох. Якщо вони не бажають 
миру, вони можуть його роз-
бити... а відповідальність за 
те світ поставить там. де во-
на належить." Вншинський 
опісля пробував внправдува-
тнсл, що своєю попередньою 
заявою він не думав поѓро` 
жувати, а тільки попереджу-
вав, щоб Об'сднані Нації бра-
ли під увагу кожну можливу 
реакцію комуністів на їхні рі-
шення. Американського пред-
ставннка в його засуді совот-
ськнх погроз підтримував 
представник Британії, дарма 
що між Британією й`Амерн-
кою булн розходження відно-
сно участи Індії в конферен-
ції. В політичному Комітеті 
відбулося вчора 22 голосуван-
ня й у їх внсліді Комітет в 
цілості зайняв таке станови-
ще, яке підтримували З'сди-
нені Держави. В результаті у-
хвалених резолюцій, Об'сдна-
ні Нації рекомендуватимуть, 
щоб в конференції взяли у-
часть „дві сторони", себто а-
льянти з одного й комуністи 
з другого боку, а не, як це 
пропонували комуністи та де` 
які інші країни, щоб конфс-
ренція відбувалася при „кру-
глому столі". Крім того, Ко-
мітет ОН рекомендує, щоб 
з альявтоького боку взяли 
участь в конференції тільки ті 
країни,'які акткзяо обоїюня` 
ли Південву Корею протп ќо- ' 
муністичноі агресії, себто ви-
слалн були до Кореї свої вгн-
ська! Проте, ОН погоджують-
ся на евентуальну участь в 
конференції теж Совстського 
Союзу, але під тою умовою, 
що він буде запрошений „дру-
гою стороною", себто аґресо-
роц. 

ЗДА й Англія проти дебати про Марокко в ОН 
Об'єднані Нації, Н. И. — А- ням марокканського султана 

мерикамський головний деле 
ґат до ОН, амбасадор Кебот 
Ладж заявив на засіданні 
Ради Безпеки, що ситуація в 
Марокко не становить ніякої 
загрози для світового -миру і 
тому нема чого займатися нею 
в ОН. Він ствердив, що З'с-
динені. Держави самим своїм 
існуванням доказать, що 
вони завжди були і є проти 
всяких КОЛОНІАЛЬНИХ систем 
і що вони є за збільшенням 
автономних прав в Марокко і 
всюди інде, проте дебата над 
Марокко в ОН не є доцільна` 
Тому він заповів, що голосу-
ватиме проти внеску араб-
ських країн, які оскаржують 
Францію у „терорі і самово-
лі . що проявились ГКИНі̀ Н. 

Могаммсда Бея Юссуфа. Ая-
глійський делегат сер Джеб 
приєднався до американсько-
го становища, звернувши у-
вагу. що кожного разу, коли 
Об'сднані Нації займались 
півіучно-африканськнмн сггра-
вами. там негайно вибухали 
криваві заворушення. Тому 
лін радив бути обережним із 
словами тут, які виклнка-
ють жертви ќрови там. Ста-
новище Англії і ЗДА у цій 
справі звело нанівець надії 
арабських країн, бо вони змо-
жуть зібрати тепер щоиай-
більше 4—5 голосів на свій 
внесок, тоді як треба що-
найменше 7 (на 11 членів), 
щоб поставити будь-яку спра-
BV на денний порядок нарад. 

Чіян Кай-шек переводить бльокаду червоного 
Китаю 

Тайпей, Формоза. — Націо- ітажують товари, призначені 
налісти маршала Чіян Кай-)для комуністів, у своєму пор-
шека посилили морську бльо- Iті і звільняють забрані ко-

„ . . . Іраблі. За останніх 40 днів 
4(каду берегів червоного Ки- Г___ , „ . „ „ „ „ „ „ „,л к „ ^л 

, ^^j t^, r ‚вони затримали ще 5 корао-
таю, переловлюючи кораблі. л і в щ о Плили до берегів Кн-

ток й існує цілком вільна між- захід, а тільки 1,300 західніх 
зональна комунікація. При-
вернення свободи у комуніка-
ціЙному русі на терені всієї 
Німеччини мало б стати важ-
лнвим кроком на шляху до не заохочують нікого до від-
повної уніфікації Німеччини, 
поділеної все ще формально 

німців на схід. Інша річ, що 
пануюча в підсовстській зоні 
атмосфера й тоталітарно-по-
ліційні комуністичні порядки 

відин і їдуть тільки ті, які 
конче мусять. 

ЗДА полегшують подорожування по країні 
совєтським представникам 

Вашингтон. — Державний закордонним представникам 
Департамент дозволив совст- відвідувати в СССР деякі час-

р j тини країни, куди раніше їм 
вступ" був заборонений. Нові 
полегші стосуються лише со-
встських представників в сто-
ляці, а не охоплюють персо-
налу. який перебуває у Ню 
Иорку І для якого все ще діє 
заборона подорожувати далі 
ніж на 25 миль. 

які везуть туди товари. Чіян 
Кай-шек признався, що за 
останній місяць його малі во-
єні кораблі затримали й при-
вели до порту Формози 10.000-

таю. Вони хваляться, що ко-
ли одержать від американ-
ців обіцяні нищнльннки, то 
бльокада 13-ти китайських 
портів скріпиться. Чіян Кай-

тониий вантажний італійсь- шек почав стосуватн цю бльо-
Иий корабель „Марілю" і ве- каду негайно після того, як 
лиќни дані гькнй вантажний през. Айзенгавер заявив, Що 
корабель ‚.Гайнріх Єссен". 
Данці висловили протест. Ки-
тайські націоналісти виван-

7-ма американська фльота 
перестає охороняти води між 
Формозою і Китаєм. 

В СВІТІ 
a Hnnnft иврокканський сул-ірактері члена Лмерикаисько-

тан. Сіді Могаммед бен Муляй ^ Європейської Фундації, приїхав 
ќа Формозу з відвідинами до 
Чіян Кай-шека Відтіль він по-

ським дипломатам і журна 
лісѓам відвідувати купелеві і 
відпочинкові місцевості поб-
лизу Вашингтону. Подібні ж 
полегші дозволено совстсь-
ким представникам в Англії і 
Франції, що є відповіддю на 
несподіваний дозвіл Кремлю 

Арафа, стрнйко султана, що йо-
го французи вивезли на Корси-
ку. з великою парадою поіхяв 
до найстаршого міста в Марок-
ко Фезу. де він мас відбути мо-
лятви перед валами міста. Без 
такої церемонії вій'не міг би —-
за марокканською традицією -
розпочати володіти. 

а Ген. Ван Фліт, колишній 
командувач 8-ої армії в Ко-
реі, що поїхав туди тепер в ха-

іде до брнтійськоі колонії Гонґ 
КокЃу на побережжі Китаю. 

а Французькі робітники, які' 
ще не зовсім заспокоїлись піс-
ля останнього великого страйку 
у Франції, демонстрували у міс-
течку Аижер. Прийшло до 
зудару з поліцією, яка обкнда-
ла демонстраитів слізними бом-
бами. Три поліцястн І багато 
демонстрантів ранені. 
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УКРАЇНСЬКЕ ЗАПІЛЛЯ 
-- Кожна боротьба й кожне змагання мис дві головні ді-

лянкн: фронт і запілля. Фронт внрішус боротьбу, але запіл 
ля вирішує вдержання фронту. Воєнна історія давніх і новіт 
ніж часів дас багато прикладів на те, як війну програвали 
найкращі армії тільки через те, що не мали відповідно зор-
гаяізованого й відповідно забезпеченого запілля. Правду 
сказавши, на слабості запілля провалялись у великій мірі 
збройні українські визвольні змагання й на цю слабість хро-
нічно хворіс українська політика, 

І В теперішній стадії наших визвольних змагань, внзнаю-
чіГ'факт, що головний фронт боротьби творить весь україн-
ськни нарід на своїй рідній з'емлі, велика українська політнч-
на еміграція у вільному світі становить у деякій мірі це важ-
лігве; запілля, яке може допомогти фронтові встоятись і пере-
могти. або яке може спричинитись до його захитаняя. 

Якщо під кутом таких завдань і обов'язків розглядати 
теперішній стан і теперішню ролю української еміграції, 
то не можна позбутись деяких сумнівів щодо практичної 
сили ї̀ї вартости того запілля в світлі його можливостей, з 
одного боку, а потреб фронту на Батьківщині з другого. 

Завдання запілля самозрозуміле: забезпечити всю мож-
лнву моральну, політичну й матеріальну допомогу фронтові, 
забезпечити йому його „спину" і не допустити, щоб туди 
встромив хто підступно ножа. Тим часом, як виглядає та 
допомога українського еміграційного запілля українському 
фронтові? Під матеріальним оглядом — шкода говорити. 
Наша еміграція в Европі бідна, як церковна миш, і тому 
не можна мати до неї жадних претенсій. Навпаки, вона мо-
же мати претенсії до нас. що ми їй самій не можемо забез-
печнти бодай мінімальної допомоги. Тим часом наша спіль-
нота в Америці спромагається кожного року на мізерних 
дещо більше ніж сто тисяч долярів Народного Фонду й мо-
рочпть собі голову, як їх розділити, хоч ділити властиво 
немає що. 

Не багато ліпше стоїть справа й з важливішою ще мо-
ра.гьии-політичною допомогою, на яку цілком певно ми мог-
лн б спромогтися. Коли б того хотіли І вміли це зробити. Бо 
якою моральною допомогою для Рідного Краю може бути 
все ще існуюче розбиття української еміграції в її проводі 
та викликана цим у великій мірі байдужність еміграційної 
маси до української визвольної політики! 

" ' Маркаяттптм прикладом слвбостн українського евгіґра-
ційною запілля може'послужити теперішня метушня в спра-
ві участи українських еміграційних груп в твореному Аме-
рнханським Комітетом спільному фронті боротьби проти боль-
шевнзму. Вся постава тієї'справи, від становища українських 
еміграційних груп до минулорічної поїздки делегації УКК 
до. Европн починаючи, а на теперішніх - переговорах пред-
ставників УНРади в Европі кінчаючи, виявляє иалравду за-
грозливу слабість того українського запілля. Воно в тій важ-
ЛНП'ІІ справі, в яку вмішана не тільки тактика, але й прян-
цнпи. не потрапило: 1) створити спільного внутрішнього 
фронту та виступити одностайно й однозгідно і 2) в пропа-
ганднвній метушні навколо цього фронту виявило багато 
інших слабих місць, часто забуваючи, що воно є тільки за-
ніллям, а не фронтом. 

Еміграційне запілля українського визвольного фронту 
мас без сумніву великий потенціял та великі можливості. 
Досі ще ані цей потенціял не був вповні розгорнений, ані 
не всі можливості використані. Справа комплікусться ще й 
тим, що всі вороги українського визволення, здаючи собі 
справу з ваги й можливостей того запілля, скеровують про-
тн нього псілякі посередні й безпосередні атаки, докладають 
всіх япгих і закритих зусиль, щоб його розбити й послабити, 
сги лі гаючись, що цим вони могли б вплинути й на вислід 
боротьби на фронті. 

Згадка й приклад походу об'єднаних Українських Армій 
яг Київ перед 34 роками дають багато практичних вказівок 
яв те як повинен виглядати фронт і запілля, щоб вад Ки-

Групн об'єднаних українсь- j 
них армій УНР і У ЃА, до) 
якої входили 1-ий і 3-ій Кор-
пусн УГА і Запоріжський 
Корпус, вступили після боїв 
з большевицькою армією до 
Києва. Того самого дня, піс-
ля перестрілки з Денікінсь-
ськнм військом, що в кілька 
годин потім ввійшло до Ки-
сва від сходу, українські час-
тияи відступили. Наведена 
вгорі дата залишилась в to-
торії України подією, коли в 
останнє самостійна українська 
збройна сила, як виразник во-
лі і змагань української дер-
жави, зайняла столицю Укра-
їни. Дата ЗО серпня 1919 за-
лишилась символічною влас-
не як символ збройних зма-
гаяь українців заволодіти на-
зад столицею свого краю. І 
тільки з цього погляду можна 
розглядати ЇЇ няні, з перспек-
тивн 34-ох років, що минули 
з того часу. І тільки, як отой 
величній символ треба прига-
дуватн цю дату і святкувати 
її, включаючи її в пллнове 
плекання культу української 
державницької традиції. 

М. В. Дольннцький 

„Мек-Картизлл" 
ких військ видала б була ін` 
ші прикази, як ті, що були 
видані. Роздумування на те-
му „щоби було, якби було" 
завжди дуже невдячні. І в 
цьому випадку вони нале-
жать до чисто теоретичних 
міркувань історично - військо-
вих аналітиків. Для українеь-
кого загалу, для всієї україн-
ськоі нації і тих її членів, що 
розпорошились по широкому 
світі з пієтизмом у серцях 
до визвольних змагань Укра-
їни. залишився лише в пам'я-
ті один факт, обчімханий з 
усіх отих сумних рефлексій і 
критичних завваг: факт вмар-
шу українських вояків до Ки-
сва. Це не були „банди", як 
про них горлала тоді больше-
вицька пропаганда, а це бу-
ла регулярна армія, зуніфор-
мована, одностайно озброєна, 
спаяна залізною днсциплі-
ною та об'єднана суцільним, 
високопатріотичним духом, 
що не знав ніяких поділів на 
будь-які табори за обласним 

З самої події не залишилось 
нічого. Віє від неї особливим 
трагізмом. Військові історики 
будуть напевне ще не один 
раз проаналізовуватн ту по-
дію і сперечатись, чи правиль-
нин був стратегічний план іти 
тоді взагалі на Київ, чи ира-
вильно було призначити для 
тієї стратегічної операції як-
раз ті, а не інші частини Ді-
свої Армії УНР і УГА з уваги 
на небезпеку вуличних боїв і 
потребу відповідного бойового 
досвіду, чи правильним — 
врешті — були прикази тодіш-
нього командування тією вій-
ськовою групою. На цю тему 
писалось вже чимало і буде 
напевне ще писатися, бо це 
дійсно рідкий випадок, щоб 
армія, вступивши в столицю 
свого краю, вже того самого 
дня відступила відтіль і — 
більше туди самостійно вже 
не вернулась. Українські вій-
ська були чимало разів у Кя-
еві впродовж-років національ-
ної революції: так було 1 бе-
резяя 1918 року і 7 травня 
1920 року. Але за першим зга-
даням разом це відбулось у 
союзі з ВІВЦЯМИ і головно 
завдяки їх військовій допомо-
зі, другий раз — на спілку 
з польською армією. В серпні 
1919 ніхто Україні не пома-
гав, українська армія не мала 
жадного союзника, зате від-
усіль була окружена ворожим 
кільцем — большевиків, поля-
ків і білогвардійців — який 
вкінці, потім, таки її задушив. 
Проте тоді, 30-го серпня 1919 
року, проломивши больше-
внцькнй фронт, залишивши 

Америка мас свій „изм". Ви-
ріс він до поважної проблема 
не тільки в самій Америці, але 
й закордоном. І так, як кож-
ний „изм" — мас він своїх 
завзятих оборонців і запек-
лнх противників. Як і кож-
ний „изм", американський 
„плм" породив цілі полиці 
поважної і сенсаційної полі-
тнчної літератури, породжує 
день-у-день тисячі різних 
статтей „про" і „контра", роз-
палюс умн його оборонців і 
противників, доводить до за-
пеклої полеміки, гострих ви-
бухів пристрастей, обвииува-
чень і прозивань. 

У повені цієї літератури І 
журналістичнЬї продукції — 

Чого хоче, властиво, цей 
молодий сенатор? — питалн-
ся в пресі і в громадянстві. 
Чого хоче МекКарті ? — пита-
лися закордоном. Хоче він 
слави, великих заголовків на 
перших crop, газет, підму-
рівки для дальшої політич-
ної нвр'сри, яка мас завести 
його до Білого Дому — чв 
може він не здає собі справи 
з того, що робить? 

І противники і вороги сена-
тора МекКарті, в запеклих ди-
скусіях, загубилися. В цих 
дискусіях сам сенатор учас-
тн не бере. Він працює до 
пізньої ночі в своєму бюрі в 
Сенаті, прибігає на ніч до 
піднаймленої кімнати, щоб 

Перегони в зброє+імі 
(Кореспонденція з Лондону). „ 

Воднева бомба совстського 
прем'єра Малснкова нелома-
лу захитала самопевність за 

Майтвер за другої ситової 
сійни. Тільки^ недостача ча-
су, місця і брак фінансових 

икчде буває в таких випадках і н а с т у п н о г о д н я 3нову почи 

хідніх велнкодержав. Стільки засобІЕ не дали урядову Гіт-
пнеалося в світовій пресі і го-. лера дійти до фабрикації ато-
ворнлося в парляментах і на'нових бомб протягом війни. 
вічах, мовляв, Москві треба 
Ще багато років доганяти сво-
їх конкурентів! Вільний світ 
повірив своїй власній пропа-
ґанді, і ось — довелося визна-
тп факти: Москва знає тасм-
ннцю і атомової і водневої 
бомби. . . 

Це відкриття зустріла пуб-
лічна опінія Британії з деяким 
огірченням супроти З'сдине-

Сер Вянстон.Черчвл склп-
кав раду міністрів на 26 серп-
ня. На раді, 'окрім інших 
справ, стоїть також зябезие-
чення оборони держави перед 
атаками з повітря. В пресі з'я-
внл.кя статті, які вказують 
на те, що Британія мас ви-
соколетні аероплянн ‚але не 
мас л'іаків. придатних для 
оборони перед нападами чу-

ннх Держав Америки. Аджеж ;ЖИх кисоколетних машнн. 
таємниці виготовлення атомо- Мов у відповідь `на це, мініс-
воі та водневої бомби амери- тер ьоотачання п. Севдис, 

приходить до затемнення,н а т и п р а ц ю в сенаті чи своїй g f e S ? i S S ^ ^ Z ^ ^ t ^ ^ ^ S ^ S ^ 
справжніх 
MV" його 

цілей цього 
правдивого 

- , н з ` підкомісії. Ані на хвальби, ані й іншим велнкодержавам до-
з н а " на атаки майже не 

ма преси інформацію про нове 
досягнення англійської техні-велося витратити багато кош 

чення чи безвартности, прихо- хїбащо часом висловитьд^м- іЙ6 щ о 6 с а м о с т і й н о Д'йта Д0 і іш: ракетову ббмбу, що може 
дить до ще більшого замотав-;к у що К 0 и у н 1 з м знамея^то дах ? " 4 ^ До^гнень. Однак ІЛетіти вище як 250.000 фу-

т. _ — гг 1__ і -" на ділі, вийшло ,що Москва ^в уГОру і може без помилки ня проблеми, а не 
кн .оргшіиуь ахали ни пьиги. ! с н 0 р Ш е здобула таємниці, влучити в кожну ціль. Ця 

АмРглкаиеьк нам" — пе' С п р а в а 1 "J? д ? н е 1 в з я в с я можливо навіть шляхом зви- ра„етова бомба в вишині са-Америкаиськии „изм це сенатор МекКарп — поважна ч а и Н ш агентури. 
ч и МекКартизм. Пішла ця наз- j д у ж е скомплікована, як на І 

с`енатора з походженням, релігією 
партією. Це була ідеальна в а В'Д -WIUWUIV " n u ' ^ a о американські відносини з ши-
сполука збройної і моральної Внскансину. Дж. МекКарті, роКНМИ вольностями і свобо 

ма шукає і нищить ворожі лі-
Само собою, праця німець-‚таки, при чому від неї про-

ких учених фізиків і хеміків, тивпнк не може втекти. її. 
сполука зоронни. . - и н ^ . — 44Ілітнього сина ЉaDMeDa-М(ь ' " " " " ` " ' — " ' `-"^' щ о їх захопила совстська ад-.Сендіс зазначив' перед своїм 
ню на Правобережжі й заїм- І-лочаря, що прооував щастя к о р д 0 н а преса бере жваву у-
понувала счудованим киянам в годівлі курей, самонаукою часть у дискусії над „МекКар- " ' IZ^"ivГял' технічних опин літак кепова іло-

дні ЗО серпня 1919 року, ко- добився становища адвоката „„мом". Більшість часописів св^ ,,0,_СЛ_уз^,У
0 ^ S L J f J S S !^.H„„ S S i 2 S l ^ S і J ! J ^ 

міністрація в окупованій час-1 від'їздом до Австралії на ма-
тині Німеччини, виконала неври ракетно! зброї, що ні 

ли на вулицях міста, появи- ' врешті сенатора, и і и а — як то звичайно буває в 
лись маршуючі вояки в уќ- Р0"-' Д ж - МекКарті резиґнус С ПраВ а х закордону — непоін-
раїнсьшіх військових одно- І ^ " Г З Ї З Е І Й Г ^ m L ^ S ! 0 ^ "" Й Ѓ ! ^ % , } o r мериќў з Німеччини проф.Лізе 
строях. Тим страшніше було с ь к а и відзначається хороо- МОлодого сенатора із Вискан- р w 

пригнічення вже вечором то- Р'стю. В Сенаті, незабаром СИНу д о найгірших інквізито- S5" 
го самого і наступного після того, як став членом pjB середньовіччя, обвннуаа-

постійної підкомісії для роз- ч у к ) Ч И п о г о в тому, що ііін' Значить: республіканська 
слідуваня підривних дій, а п і д р И в а с найблагоподніші ос- газета того погляду, що то 
відтак п головою, сен. Мек н о в и амЄрнканської Копѓѓѓит '- -`вітовий комунізм робить аме-
Kajrri почав виводити на ден- ц и ндСЛідуС методи Ґестаі.а рикаиського сенатора воро-
не світло відомості, що зжах- j нкВД. 
нули Америку і весь вільний і 

Він почав доказувати, І Сучасному поколічвю тяж 

успіхів в ССР. Добре відомо, том ,не може гіадіятися ухили-
що таємницю виготовлення JTIICJI ВІД ракетно! ново! зброї. 
атомової бомби принесла в А-

дня. коли цих вояків не ста-
ло і тільки кінські трупи ва-
лялнсь ще по вулицях міста. 

Нема вже нині сумніву, що 
тодішня невдача у Києві була 
початком кінця української 
збройної сили взагалі. Хоч до СВ1Т- . і ко буде дивитися на ‚ДОекКар-самого кінця її існування не т о в найвищих }рядових "о-1 
fivno і. пяпях ані Лісвої Аомії лах загніздилися комуністич-.т"3" тверезими очима, пере 
було в рядах ані дієвої Армії ппотипепжавні елементи січному громадянинові просто 
УНР, ані в рядах УГА познак н1- протидержавні елементи, 
анархії, проте моральна сила j які загрожують елементарній 
українського війська заломи- безпеці держави. 

МекКарті. 
лась з моментом відступу з 
Києва в дні його здобуття. 
У пізніших роках, за дальших 
важких переслідувань, що їх 
зазвала і все ще зазнає нація, 
моральна сила народу показа-
лвсь незломною. Вона й існує 
по нинішній день. Вона відро-
днлась із пригодоќ світлих 
моментів визвольної бороть-
бн а ве сумних, прнгнітлн-
внх. І з дати 30 серпня 1919 
року українська визвольниць-
ка традиція викинула факт 
відвороту військ із Києва та 
втрати Києва. Залишився ли-
ше сам радісний і підбадьор-
лнввй факт здобуття Києва. 
Залишився символ ,що вказує 
на Київ, як невмірущу столи-
цю української держави 

Обвинувачення 
повні сенсаційного підходу і 
нерідко театральности, внявн-
лн, що він у багатьох внпад-
ках спирався на доказах. 
Проте, частина його обвину-
вачень мала галасливо-полі-
тнчинй характер. Деякі з них 
— неприємні для його респуб-
лікаяськях співтоварншів і 
понвзлнві для демократів. 

здобувала Київ. Це ж були 
об'єднані наддніпрянсько - га-
лнцькі вояки, що.маршували 
на нього й займали його. Це 
був спільний всім велетенсь-
кий підйом духа, так само, як 

j потім усі без різниці свого 
в ‚обласного походженя, були 

минулому і будучому. Зали-Ідо краю пригнічені. Київ був 
шився прецеденс: коли ЗО І і залишився в мріях усіх ук-
серпня 1919 року українське 

далеко позаду себе поляків, військо здобуло Київ всупе-
які тим часом окупували За-!реч усім ворожим силам, то 
хідню Область Української j це може повторитися знову. 

воно напевне повториться: 
вступивши ще в бій з білими 
москалями, українці зброй-
ною рукою зайняли були Кн-
їв, маніфестуючи цим актом 
перед власною нацією і цілим 
світом таке своє „самовизна-
чення", що Його ніхто у CBiTilcaTH з себе й фізичну силу 

бо такий залізний закон істо-
рії, який обов'язус так довго, 
як довго обов'язус правда, 
що мусить перемогти мораль-
на сила народу, який вірить 
у свою справу та Яоче викре-

не всвлі заманіфестувати кра 
ще. 

Очевидно, помилки були і 
ніколи не можна сказати, як 

'для переведення всупереч усім 

свом знову і вже раз назавжди замаяв синьо-жовтий ўкраїн- 'колесо історії було б- покоти-
ський прапор. Цією першою й основною передумовою кін-'лося, кола б тоді, в мввуло-
цеві)ї української перемоги є без сумніву сила та єдність уќ- му, зроблено інакше, як зроб-
раїнського фронту й єдність та снла українського запілля і лено. І ніхто не вснлі тверди-
їхні спільні та максимальні зусилля. та нині напевне, чи тоді вдер-

раїнців, наддяіпрянців і галн-
чан, волиняків і поліщуків, 
лемків, гуцулів, слобожан і 
всіх по світі розпорошених ук-
раїнців єдиною столицею Ук-
раїни, єдиною столицею ко-
лишньої і прийдешньої укра-
їнської держави. І ця собор-
ність українського духа ‚укра-
їнської політичної д}'мќи й ук-

неможлнво слідкувати за ді-
яльністю сенатора МекКар-

гом ліберально - поступових 
напрямків, щоб спонукати 
америкаські „поступові" еле-
мевти обмежити свободу сло-
ва в ЗДА. 

Коли відкинути усе неістот-
не. треба ствердити: сенатор 

ті, аналізувати її, відділювати І МекКарті, може іноді в не-
бомбастику від поважного, 
справжнє від видуманого, по-
лову від зерна. Тяжко прнй-
ти до висновку — робить він 
корисне діло чи ні? 

Республіканські газети зде-

зручняй спосіб, але все ж 
вчасно звернув увагу на не-
безпеку інфільтрації комуніз-
му в американське життя і 
своїми розслідамя вже сьогод-
ні здемаскував або й унешкід-
ливив безліч „лібералів", а 

більша обережно відносяться то fi просто комуністів. В той 
до становища сен. МекКарті час, коли змаг між демокра-

тісю і світовим комунізмом 
досягав. ` свого вершка, його 

. робслідн:^ мають веллке і мог 
стантським церковввм девомі- р и с н в значення не тільки для 
націям, що вони дають аа- Америки, але й для цілого н й х - щ о вони переженуть сво-
хнст комуністичним вертіль- ' C B j T y н е ' зважаючи на сенса- ^ п Р о т н в н и к і в технічво і та 

в різних справах головно то-
му, що лравний дорадник йо-
го гпдкоміеії закинув Проте-

Протилетунська ракета не 
тільки літає з великою швнд-
кістю ‚але може також міня-
тн свій напрям, якщо воро-
жий бомбовий літак захоче 
змінити свій курс . . . І 

Ці та інші технічні винахо-
дн по обох боках уявленого 
фронту становлять перед люд-
ством нашої планети нові 
небезпеки і нові завдання. 
Уряд Британії ` хоче здійсни-
ти плян свого прем'єра: склн-
катн конференцію провіднн-
ків велнкодержав, щоб вияс-
иити ситуацію і договорити-
ся про дальще співжитття. 
Очевидно, коли б дійшло до 
порозуміння між великодер-
жавами, то мусіло б настати 
обмеження збросння і міжна-
родна контролюй технічних до-
сягнень ‚призначених для во-
снних цілей. Минула тактика 
Москви показує, що володарі 
Крімлю іне дум'ають піддати 
свою збройну' промисловість 
міжнародній контполі JSOHH 
п`евні, `що час „працює" ва 

ннкам. Тому, що він не міг і ц^ність деяких виступів сева-
цього доказати, мусів зректися і Т о р а МекКарті, на сумнівної 

вартости методи деяких роз-свого становища. Одначе цей 
закид наставив протеставтсь-
кі релігійві кола проти Мек 
Карті, який є католиком. Ко-
ли провідник Демократичної 
партії, Адлей Е. Стівевсон, по-
вервувся з подорожі довкруги 
світу, він заявив, що найбїль-
ше закидів проти Америки 
підносять ті групи, що не по-1 
годжуються з політикою сен. 
МекКарті, й утотожнюють й'о-
го виступи з усією амернкан-
ською політикою. 

Республіканський „Н. И. 

слідів — він виконує велику 
роботу. Якщо Америку і наі̀ і-
важливіші становища в дер-
жаві, адміністрації та закор-
донній службі вдасться очис-
тнти від відкритих чи прнхо-
ваннх комуністів — користь 
буде велика. Жаліти треба, 
що дістається й невинним, що 
стверджено неодн о к р а т н о 
але там, де дрова рубають, 
і ріски летять. При всій стрв-
маності і сумнівах, при всій 
обережвості — ве можва не 
ствердити — сенатор МекКар-
ті взявся до справи, до якої 

Гералд Трібюн", відповідаючи 
раїнського збройного чину, 'на ці закиди, приходять до та-
що проявилась ЗО серпня 19-'кого висновку: Закиди проти!треба було комусь в Америці 
19 існує й існуватиме всупе- МекКарті"не забрали б такого,взятися. Можливо, хтось ін-

ворогам своє прагнення до во- !реч усім маленьким колюч-!розголосу, якщо б кожна віль- шнй виконував би Його робо-
лі. кам, що їх денеде сіють ма- на країна мала свого МекКар- ту краще і зручніше, але цей 

ЗО серпня 1919 року напев- ленькі люди, і мусить дрвес-'ті. Тоді комуністнчні агітато-,інший не знайшовся. Знай-
не повториться в майбутньому ти цим збірним соборниць- ри не зосереджували б свого шовся МекКарті — в історії 
і здійсниться у тривкій формі, ким зусиллям до відбудови вістря проти американського записаний буде „МекКартизм" 
бо тоді, в отой чудовий серп- тієї події в її не тільки снмво- МекКарті і його робота не на- — одна із найбільш контро-
невий день вся національно- лічній, але й реально - полі- брала б такого розголосу ,як верзійннх акцій під знаменом 
політично свідома Україна, тичній вартості. це діється тепер. і американського Сенату. 

Лев Ясінчук 1 
ШКІЛЬНА ОСВІТА НА 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
" f — ' " " " — Ю і 

(1) 

них 
га-

У всіх народів на культур-1 „черги й карби", що з 
йому розвитку заважувало можна було „читати й 
введення християнської релі- 'дати""). 
гії. Так було й на Україні. І В 988 р. завів квязь Воло-
Ще заки це сталося з нака-'днмнр Великий у своїй дер-
зу, христнянство просякало жаві християнство масово, 
на Україну різними дорога-! Від тоді зросло запотребуван-
ми, особливо з Візантії. Враз 
з новою вірою наростала поѓ- # ) В „Житіях" св. Ќврила 
реба власних книг, що мог- й Методія говориться, що св. 
лв б незмінно передавати Кирило зустрінўе у Корсуні 
ширене вчення. Поставала чоловіка, що не тільки гово-
иотреба мати азбуку, себто рив „руською мовою", але й 
значки на закріплення дум- 'найшов євангеліє та псалтир 
кг: треба було знання, щоб,писані ,,руськими письмена-
уміти вирізати, чи намалюва- ми". На основі тієї вістки в 
ти їх та відчитати. Ця шту- ‚‚Житіях" увійшов у ваші піз-
ка приходила на Україну з'ніші книжки переказ (запн-
Візаятії в грецькій мові. Але саний у книзі зв. „Крехівські 
швидко треба було мати мож- : Палсї"), що „руська грамо-
ливості записувати в такій та" з'явилася Богом дана в 
мові, що було б доступна 'Корсуні русинові, що від вьо-
пшршнм кругам. І ось бол- го перейняв її Ковставтвн-фі-

ІХ-го лософ (себто св. Кирило) та 

ня книг. Це вимагало відпо- згодом, то й при більших! Школи були напевно й за („книжного почитанія", то су- 16 ст. затрвмують дух попе-
відво підготованих людей, церквах. Вчили в них перш Ярослава Мудрого, що ввів часники називали такого ве- редніх часів. Вчать церковно-
ученнх. Автім зваввя ѓрамо- усього читати й пізнавати навіть шкільний примус на 'ликим філософом, якого „не служителі, особливо дяки (ді-
ти було потрібне й духовни- святе, письмо. В більших осе- (боярські діти. Сам він, як ќа- було передтнм і Після того не діскалн, даскалн, майстри, 
кам, і дякам, і деяким уряд- редках вчили в школах ще же літопис, збірав письмен- буде". Книги шанувано бо, бакалярі, уставниќй — так 
ннкам; і загалом знання писати й рахувати, а в ще ників і гарнопнсців, що пере-'як каже український ккнж- називали дяків) на церковно-
пясьма входило принаймні у вищих школах — грецько! кладали й переписували цер-JHHK Х Ш - Г О ст.: „Солодкий богослужебних `книгах, 
вищих верствах народу в мо- мови (на західньо-українсь- ковні книги для поважно! медяний сок і цукор, але сс-1 Місцем навчання був цер-
ду, в потребу, просто для — кнх землях — латинської), книгозбірні прн катедрі св. Ілодшяй від обох є книжний ковний майдан (літом), де-
,,книжного почнтанія". Для Вершком науки була „літе- Софії в Києві. З літопису ві-1 розум". коли в своїх ‚‚дяківках", що 
заспокоєння тієї потреби ос- ратурна оглада" (в тодіш- домо, що цей Ярослав осну- У часі існування Галицько- нерідко переходили на шкіль-
вовував Володимир Великий ньому розумінні), себто знай- вав був школу в Новгороді Володимврської держави, му-JBi будинки, а то І у донах 
школи. Набірав дітей з виз- ня тайн візантійського ретор-ідля 300 хлопців. сіли бути свої школи. Було багатших селян, що заклвка-
начннх родів і казав їх учи- ства й стилю. Вчили самі ду-І Відомо, що й Володимир .боярство, а дуже оживлена'лв дяків до свого дому. Гро-
ти не дивлячись на матерей, ховники; зразу напевно бол- Мономах захвалював „книж- державна політика вимагала мада, чи якийсь український 
що супроводжаючи дітей у гари, що могли порозумітися яос почитаніс", отже за його зв'язків з іншими державами, магнат нераз більше дбали 
школи плакали якби по по- з українськими дітьми. Зѓо-‚'володіння, як і за володіння Інші держави (Молдавія, про дяка, як про священика; 
мерлих. дом підовчнлися свої, місцеві, і пізніших його наслідників І Литва) уживали тодішньої давали йому „білу" хату, 

Дуже неповні відомості про 3 Володнмирової школи в мусіли теж бути школи. Су-
цю школу не дають образу Києві вийшов і пізніший мит-Івора дисципліна в тих шко-
про неї. Але вона стала зраз- рополит Іляріон, що визна- лах не приманювала молоді, 
ком для таких шкіл в інших чався широкою освітою на Тому й висліди її праці були 
осередках Кисво-Української візантійський лад і вславився скромні. Навіть не всі князі 
держави. В жити преподобно- як проповідник. (були грамотні. Якщо кот-
го Теодозія Печерського опо- І Церква була тим догід- рийсь з них знав кілька мов, 
відається, що він „привик до ною на шкільний осередок, як Всеволод Ярославнч, чи 
книжно! науки" завдяки міс- шо вона мала потрібні до як Володимир Василько-
цевому вчителю в Курську, навчання книги, очевидно —- ннч") , що прикладався до 
де проживали його батьки, церковні. Були це „Часо-j 
Автор житія св. Бориса, Во- слов", „Псалтир", „Апостол". ( # # ) Володимир Василько-
лодимирового сина, що то йо- Охочі науки вчилися навіть вяч особливо прислужився 
го вбив брат, князь Свято- самі дальше читаючи літера- 'для книжної справи на Укра-
полк (1015 р.) говорить, що туру перекладену й оригі- їві. Він не тільки казав пи-
цей то Борис „бяше і грамот нальну на релігійні теми, (сати, переписувати й орна-
йаучен,". Цей спосіб освіти поширився ментуватн книги для церков-

Для освіти церковнослужн- на Україні, а відти й на Мос-{ної потреби, але писав та ор-
теж власно-

української мови чи білорусь- платили в натўрі'й грішми, 
кої на княжому дворі та в призначуючи їх на сукно й 
церкві, в уряді й письмових на кожух. Метода навчання 
грамотах. 

Під давньою Польщею 

була пам'ятева. Діти мали 
засвоїти азбуку, різні комбі-
нації букв, що пізніше зва-

У 12 ст. почала Візантія лося „букварем", а відтак пе-
підупадати. Тоді слабшав і її реходилв до читання церков-
вплив на Україну. 

Україна мала свої власні 
клопоти, — княжі міжусобн-
ці, половецькі, а опісля та-

них книг. Перехід від одної 
книги д'о другої був наче пе-
рехід з нижчої кляси до ви-
щої. Також вчнля калігра-

гарськяи письменник з 
століття. ХряСр. каже, що бў- зложив і написав книги !телів були школи зразу при ковщину Й переѓривав майже 'наментував 
ЛВ на це значки якісь ‚‚руським голосом єпископських катедрах, але до революції 1917 р. ручно. 

співати по-Церковномі'. 
тарські напади доводять фічно пвсати кврвлвцек) та 
культурво ясВття до упадку. 
Культурні осередки пересува-
ються ва захід — ва Волинь, 
ви Галичину. Тепер починає 
тут діяти культурами вплив 
західньо! Европн. Але школи 
на Україні ще довго, до кінця 

КожавЙ свідомий українець та 
кожна свідома українка уважа-
ЮТЬ СВОЇМ ОбЧ)В'ЯЗКОМ CtOBTB в 
рЯдах Українського Народного 
Союзу, щоб своїм членством 

збільшити кадри ідейних 
українських працівників. 

кож здобудуть нових прв-
хяльвнків у вільному світі, які 
будуть ширити впливи Мос-
квн в різних країнах. 

Якщо б дійщло. до успішної 
конференції провідників вели-
ќодержав, і учасники погоди-
лися б на якомусь можливому 
компромісі, то світ був би ді-
лений на ‚‚с'фери вплвву", 
при чому території, якими те-
пер Москва володіє, лишили-
ся б під комуністичною дяк-
татурою і надалі. Коли ж до 
вѓоди не дійде, то це було б 
приводом до нечуваних у сві-
товій історії перегонів у збро-
сяі. Кожна держава мусіла б 
відаватн на виготовлення но-
вої зброї чимраз більшу час-
тнну народного доходу, чим-
раз більше коштів було б у-
жнто на „холодну війну" і 
чимраз глибше зростало б не-
довір'я, підозріння і вена-
висть серед вільних народів 
до урядів країн, опанованих 
комуністичними диктаторами. 

Ніхто не може передбачити, 
як довго триватиме така не-
певна рівновага. Однак по-
етична фантазія англійського 
письменнќа Оруелла досить 
раціонально представила від-
носини між велнкодержавами, 
які мають страшну ато мову 
зброю, але бояться самі пус-
тнти її в рух. "Ў'своєму сати-
рично - ўѓопійному романі 
„1984" Оруелл показує, як 
велнкодержавн, озброєні ато-
моввмн бомбамв,.для заслоно-
сня бойових інстинктів насе-
леня, деколи внклнкають во-
сні сутички В віддалевях 
країнах, але не відважуються 
на світову війну; бо розуміють, 
іцо це привело б до загальної 
руїни як переможених так і 
побіднќќів. ч. 

Традиційна політика Англїї 
прямувала до „рівноваги сил" 
в Европі й в .світі. Британія 
виступала проти кожної дер-
Жавн, що ту рівновагу хоті-
ла порушити. Тепер усе аа-
ЛеЖИТЬ ВІД ТОГО, ЧИ ЦЮ ИВ' 
мріяну рівновагў вдасться зя-
трнматн. Коли ве вдасться, то 
це може радикально вплинути 
на громадську опінію Врита-
ні! і на політеќў П уряду. ИСв-
немо в добі, коли технічні ви-
находи можуть змінити пЬлі-
тнку велнкодержав і виріши-
ти долю цілих континентів. 
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ДМИТРО д о н ц о в 
Д-р Дмитро Донцов. укра- , 

Гн Ч ^ . n y i f l , S ? ' ! КРИТИК' П0ЛЯКамй j BHBLHHH до 
TSPSft i M S t ^ ' Г О „ с еРП И я концентраційного табору в 
I f f J O років адт. Це така Березі Картуській. з Р якої 
чільна індивідуальність, що всім українцям вдалося 
лицює присвятити "їй з цісї'туватись наслідком 
нагода бодай кілька слів 
уваги. 

Д-р Дмитро Донцов вий-
шов із рядів Революційної 
Українсиьжоі Партії (РУП) 
та Української доціял-Демо-
кратичної Партії (УСДП), 
виступаючи на першому ук-
раїнсмсому студ'ентському 
з'їзді у Петербурзі з докла-
дом про потребу розділу 
Церкви і держави. В пізні-
шнх роках перейшов поваж-
ну еволюцію на право. Хоч 
вій і займав в громадському 
житті деякі чільні станови-
ща, про те назагал бокував 
від зорганізованих партійно-
політичннх чи інших громад-
ськнх клітин ' та, займався 
передусім п у̂ б л і ц истнкою, 
впливаючи своїми статтями, 
докладами і книжками на 
публічну думку. В 1914-му 
році був першим головою 

уря-
розвалу 

Польщі. Під час війни пере-
бував в Румунії, звідки по-
щастило йому перед прнхо-
дом большевиків виїхати до 
П а р и ж у . Побувши корот-
кнй час в ЗДА на візиторсь-
ку візу, переїхав до Канади, 
де й перебуває тепер, неду-
жий, проте безупинно актив-
ний, як політичний письмен-
ннк. 

З оголошених окремими 
публікаціями писань Д. Дон-
цова слід згадати ще з-перед 
першої світової війни „Мо-
дерне москвофільство", „Су-
часне політичне положення 
нації і наші завдання" і ін. 
У 1921 р. у Відні вийшла 
його книжка ‚‚Підстави на-
шої політики", що залнши-
лась наЙосновнішим теоре-
тичннм умотивуванням сою-
зу України і Польщі. Після 
повороту до Львова видав 
книжку „Націоналізм", що 

на 

ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 

В Австралії 
„ВІЛЬНА ДУМКА" СТАЛА 

У'КРАЇНСЬКО . АВСТРА-
ЛІПСЬКОЮ ГАЗЕТОЮ 

Австралійський ч а с о п и с 
„Єдність", подає таке: 

„З заклику В-ва „Вільна 
Думка", поміщеного в ч. 16-
17 (195-196), з 3. травня і в 
наступному числі, виходить, 
що „Вільна Думка" стала ук-
раїнсько - а в с т р а лійською 
спілкою. В адміністрації В-ва 
затруднені австралійці і тому 
Володимир Шумський в іме-
ні дирекції В-ва закликає чн-

I тачів „В. Д." писати листи 
до В-ва по-можливості ан-
глійською мовою. Цей факт 
(перетворення ў к р а ї нської 
газети в австралійсько-укра-
їнську газету) с вимовнішнй, 
ніж на перший погляд мог-

Познчки Визволення Укра-
їни зібрав, а належних йому 
10%. 

Видано 5,000 примірників і 
розіслано до публічних біблі-
отек, редакцій часописів і 
журналів, визначним політи-
кам, журналістам і ученим в 
Мелборні і поза ним. Також 
летючка служить, як засіб 
пропаганди України при різ-
них українських імпрезах 
серед австралійців. 

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ 
У ВІКТОРИ 

Досі Мелборн мав одну 
школу при грек. кат. церкві, 
яка нещодавно відзначала 
рік свого існування. 

Трохи пізніше було від-
крито -українські суботні шко-
ли в Бродмедовсні та в Ню-
порті. 

Успіхи молодої нюпортсь-
кої школи, організованої з 

ИЙА ШКІЛЬНІМ БАЗАРЃ' 

Вихваляючи щасливе та 
заможне життя під совстами. 
Московське радіо іменќ поне-
воленого Києва передав ѓа-
зетннй репортаж „На шкіль- d 

ніќ базарі". 
Але чим хоче здивувати 

московське радіо „ 
що перебувають поза межа-
мн рідної землі"? 

Маленькій д і в ч н нц і, що 
вперше піде до школи, бать-

I ки, нарешті, мають змогу ку-
питн не тільки буквар та зо-
шит, а навіть суконку та бі-
ленькнй фартушок. 

.Хто не перебував під совс-

В. Мисник 

ПО ДОРОЗІ НА КИЇВ 
(Спогад у 84 роковини) , 

По переході У ЃА за річку ‚ський Собор.Печерську Лав 
відбулася реорганіза 

і правити її. Вночі втекла за-
лога бронепоїзду, залишивши 

Ідва трупи. Тут треба згадати, 
)іцЬ крій куреня сотника Іва-
нова, брав участь у боях ќу` 
рінь сотника Газдайка. Пізні,-

ція нашої IV бригади, яка, 
прикриваючи відворот, мала 
багато ранених і полонених. 

?L „-!ІИ' Технічний відділ, в якому я 
був. розв'язано, бо не було 
потреби його затримувати. 
Мене приділено до сотні ско-
рострілів, де крмандантом був 
поручник Василь Пура. Ко-
мандантом першої чоти був 
булавний ст. десятник Брик, 
П чоту мав булавний ст. де-
сятняк Білннськнй, Ш чоту 

ру та ріку Дніпро витягали ше наші війська користувач 
стрільців останні сили. Та, лись цими бронепоїздами, 

на великий жаль, не сповни- давши назву одному „Галн-
лт`т наші мрії. чина", а другому „Вільна 

У Проскурів ИіійшлИ'Чвір- УкРаїна". Обох стрільців, які 

Союзу Визволення України 
у Відні (політичної організа- мала величезний вплив 
ції наддніпрянських емігран- формування світогляду 
тѓе), але швидко потім із 
СВУ виступив. За гетьмана-
ту Павла Скоропадського 
був директором Українсько-
го Телеграфічного Агенства 
(ЎТА) у Кисві, що було то-
дішнім офіційним українсь-
ким пресово-інформаційним 
бюром. Будучи одним із ор-
ганізаторів українських хлі-
боробів-демократі в з ідеоло-

мо-
лоді, .прлналежної до ОУН. 
Щд кінець другої світової 
війни у Празі вийшов „Дух 
нашої давнини" з підкреслю-
ванням вага культу традиції 
і її значення для нації. Вже 
в Канаді появилась, наче 
продовження тісї книжки, 
публікація „Правда прадідів 
великих". З літературно-
критичних творів — „Поет-

гісю українського монархіз-j ќа українського ресорджі-
му (разом із В. Липинським,: менту" (про Лесю Україн-
С. Шеметом і ін.). він про-j ќу), „Криза української лі-
те дав себе переконати арѓу-. тературн", „Ноетка полум'-
ментам Українського Націо- няних меж" (про Олену Те-
нальиого СоЮзу про потребу лігу) і ін. Зрештою, безліч 
повстання проти гетьмана, статѓей Д. Донцова розсіяні 
Павла Скоропадського. За по журналах і часопигах. 
часів Директорії був на чолі Постать Д. Донцова і йо-
Пресового Бюра швайцарсь- го публіцистична діяльність 
кого ' посольства ' УНР. Від була, і завжди ще с. гостро 
1922 року до вибуху другої оспорювана: він мас своїх 
світової війни перебував у і пламенних звеличннків і та-
Львові, як редактор відновле- ких же фанатичних против-

ло б видаватися. Він ставить 
рубом питання матеріальних доручення Шкільної Ради, 
можливостей та розвитку у- д е викладас пані М. Денко, 
краінської газети 'в Австра-і великі. 
л"м- Школа не мас посднаних 
ЛЕТЮЧКА ПРО ЎКРАШУ к л я с - з а б е з п ечена підручіш-

і нами, швидко зростас і якіс-
Товариство Сприяння УН тю і кількістю учнів. 

Раді в Мелборні видало ле-j 2 травня коло Мелборнў, 
тючку: „What Do You Know в Сант Албансі, відкрили но-
About Ukraine?". Летючка вў українську суботню шко-
вндана зі засобів, що їх Ді-' лу, яку організував батгків-
лоний Комітет для підписки ський комітет з допомою ор-
^ і ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ І ганізаціііного р е ф е р е н т а 

Шкільної Ради проф. Шеге-

тами, той не маже збагнути п е р е б р а в Я( ту мав ст. десят-
радість батьків, рабів кол- н и к Б і л а н Q^^ Ш ,О Т И б у в 

‚госпної жорстокої панщинн, т а к и й . п й к р } с _ д е с я Т . 
І що не приндеться їм їхати до н и к клнмків, лівий ќріс — 

міста і стояти з вечора в в і с т у в воднар, обидва ‚дуже 
.довжезній черзі, щоб купити в 1 д в а ж н і . з стрільців прига-
своїй донечці суконку та ще д у ю собі щ е к і л ь к а Прі3вящ, 

†й біленький фартушок. Таку а с і ш е : вовка, Бойка, Валь-
подію, справді варто було ч а к е в и ч а Володимира, Кук-
передати світові герез радіо. с у Івана Жука, Ўлячного. 

Одну свою знайому, що у л и ч я и й мав прошиту кулею 
приїхала була перед Війною ш а п к у попри саму голову під 
на літо то Полтави з-по-за ч а с наступу на Коростень, те-
меж УССР, я запитав: „Що п е р pjg ^ ^ в Канаді. 
вам' зразу впало в очі, кола 
кн прибули в наше місто?" 
т-а- .‚.Стігатенна вбогість в о-
}ЏПІ людей" 
повідь. 

Щеб ппк не вбогість 
Голодні, обшарпані селян 

ного „Вістника". Належав до 
політичної організації „Заг-
рава" (голова Самійло Під-
гірський, члени,Остап Луць-
кнй, Дмитро Паліїв, Вол. 
Кузьмович і ін.), але внсту-
пнв із неЃ після того, як вона 

ників. У вогні неприпиненої 
ще полеміки стоїть головно 
його роля в тому періоді 30-х 
pp. нашого сторіччя, коли у-
країнське громадянство в За-
хідній Україні було поділене, 
на табори легальної і під-

включнлась в „Українснь`ке j пільноі боротьби. Дмитро 
НаціонНлвво'`'У Демократичне: Донцов став тоді справжнім 
Об'єднання" (УйДО). Напе-1 ‚.диктатором душ" великої 
редодні вибуху другої світо- більшосте української моло-

г УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
В ІПО ПОРЌУ 

і. 2 ft 
Відділ Елнзабет і Джерзі Ситі 

— починає — 
1-го ВЕРЕСНЯ 1953 

НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПШШ 
І ТЕОРЕТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ. 

Вппси приймав в Йлизабет п. Наталія Мохнацька 
' парафіяльний дім. 

В Джерзі Ситі п. М. С. 406 Гров Стр. 1 
З 

Г̂ 
. ? 

ді, захопленої націоналістич-
ною ідесю. його противники 
закидають йому, що він, ма-
ючи вирішний вплив на 
практичний хід подій в гро-
мадсько - політичному жйт-
ті, не приймав на себе безпо-
середньої відповідальиости, 
стоючи остоіюнь того зорга-
нізованого життя, нікуди 
формально не належучв. О-
чевидно, що все ще темою 
палкої полеміки с зміст його 
публікацій, так само „Під-
став нашої політики", як і 
„Націоналізму". 
Всеодно незаперечною прав-

дою с, що Дмитро Донцов с 
одною із найчільніших по-
статей сучасного украївсько-
го інтелектуального світу і 
займас одно з перших місць 
в історії української журна-
л і стики та Історії української 
політичної думки. Все свос 
життя непохитно і незмінно 
боровся пером проти Росії'В 
усіх її формах і видах. Окре-
ма вартість його писань — 
це його палкий, інколи пла-
менний стиль, із прнстрас-
ннм тоном, що декого від-
штовхус, декого захоплює, 
але с прикметний тому пу-
бліцнстові. Як сказано, не 
вважаючи на пізній вік, 
Дмитро Донцов с ще пись-
менницько активний. Оцінка 
його діяльносте буде вндні-
ша з перспективи часу, а 
покищо всі українці, його 
прихильники і противники, 
напевне лучаться в бажан-
нях Ювілятові довгого віку з 
нагоди його 70-річчя. 

. 

К О Б З А Р 
Видання УВАН — Інститут 

Шевченкознавства 

днна. 
Зібралося понад тридилте-

ро дітей-школярів, що пряй-
шли на відкриття. 

НОВА ШКОЛА В АДК-
ЛННДІ 

На Роял Парк (передміс-
тя Аделяйдн), відкрито захо-
дамн Союзу Українок, при 
співучасті місцевих україн-
ців У к р а ї н с ь ќу Суботню 
Школу. 

На першій лекції було 27 
дітей. 

Навчання провадить п-ні 
Хрущевська. 

В майбутньому буде зорга-
кізовано дві клясн. 

Це вже третя Українська 
Школа на терені Аделяйдн і 
передмість. 

В Німеччині 
СВЯТО КНЯГИНІ ОЛЬГИ В МОЗАХУ 1 ПАССАУ 

ками. На ринку полк. Візанц 
відбирав дефіляду, а цввіль-
иа оркестра, переважно з жи-
дів, пригравала нам до мар-

пішов на першу лівію в вал-
рямі міста Старокостянтнно-
ва. По короткім марші, збли-
жвючнсь до залізниці, яку ми 
мали переходити, зачули по. 
стріла. Передня сторожа по-

рострШв була в поготівлі, 
честь наступати на ворожий 
панцерник припала їй. Ми 
залягли розстрільшо в збіж-
жя. Коли панцерні поїзди ми-
нуля нас а напрямі ва Прос-

Під час переходу за Збруч ; к у р і т , ^ стрільці — одного 
стрільцям обіцяно дати дово- пам'ятаю: стрі.чець Павли 

перші стримали бронепоїзд, 
відзначено медалями. 

Наступаючи в напрямі Ста-
роконстянтянова, мали ми бій 

шу. З Проскурова наш курінь з а селом Краснлів. РозбнвшИ 
ворога, ПІШЛИ в напрямі Ос-
трополя, Любара та Полонно-
го. В Полояному мала біль-
ШИЙ бій, навіть відступили,,, 
але зараз же пішли вперед ва 
Житомир. У Житомирі бача-

вщ"омнла'іо йа^'па^церия`Й лн перший раз звірства чер-
поїзд утікас до станції Прое- ЂОІЛх комісарів. ЧеКа місти-
курів, а переслідує його л а с Я

т
 в бУД"нкУ " Р 0 " . Кй^' 

большениці.кий. Сотийќ Іва- с ь к о 1 ш к о л и - Т а м и а я ї , в о я к и 

нів дай наказ „в розстріль- вириту.али три особи з пин-
Hv!". і таму, що III чота ско- H H 4 i ' л і ^ " ^ t o i # " заму-

роваяі. 
З Походом армії вперед від-

носнии між нею і цивільним 
населенням ставали щораз 
кращі. Населення хвалило 
поведінку наших стрільців. 
В селах стрілець знаходив 
легко для себе мешкання і' 
харч. Взагалі УГА населення часу на відпочинок. На ш и а 3 моїх сторін, — дістали 

була її під- ж а Л ь , червоні були аж надто наказ зірвати рейки ручними П 0 в а ж а Л 0 - з а " - W0 Вона не 
близько і тому II Корпус j гранатами. Нам наказано на- Розлетілася, хоч иаіііі села і 

` 'ступати і не допустити на- M , c t u ЩКк.ЩР' 1 н е п і д ' 
далася намовам численних 
агітаторів, а трималася ?.дис-
цнпліноваяа. 

З Житомиру рушили на 
Коростишів і Чериихів. З 

на благенькому полотні, шн- іменований на той пост перед ! ш н м а ш и н і с . г а j паляча, яких Ч е Р н и х о в а - п о одноденнім 

УГА вислано негайно в бій. 
IV Золочівська бригада в х о - І П п т м т і ‚ороговї г За-

кя. поверг-лючнсь з базару д „ л а в склад П Корпусу. Н а - ! л о г й ПОЇЗДУі побачивши, 
додому, купують шкільні каз ми отримали від Началь-
геоіт)афічні мапи. Вони доду- ної команди, де командантом 
малися з цих мап, зроблених був сл. п. гея. Тарнавський, 

поїзду, пооачнвши, що 
не дасть ради з рейками; під 
сильним обстрілом, користаю-
чи з кущів, втекла, залишив-

'; 

Третій том „Кобзаря" Т. Шевченка вже вийшов 
з друку і висяласгься передплатникам. 

Видання це с з наголосами І надзвичап-
но цінними біографічними і літератур-
но-крнтичянми статтями відомого шев-
ченкознаоця проф. Леоніда Вілецького. 

Друкусться повне видання в чотирьох то-
мах. Готові вже три томи. Четвертин том в 
друку. 

Видання Люксусове на першоряднім книж-
ковім папері із репродукціями в барвах і в од-
ному кольорі малярських творів Т А Р А С А 

Ш Е В Ч Е Н К А . Кожний том оправлений в мистецьких твердих обкладинках. 
Всі чотири тчїми обіймають поверх 1800 сторінок друку. Буде понад 40 ілюстр. 
ТХ)М L — 376 сторінок. 8 ілюстрацій, з них дві в кольорах оригіналу. Перший том покри-

вас Петербўрську добу творчости Шевченка. В ньому поміщені всі найраніші твори по-
ета. В цьому томові поміщений життєпис Т. Шевченка й огляд його творчости до ареш-
ту Статті до кожного твору Шевченка. Пояснення тексту кожного твору, незрозумілих 
слів істоиикрих подій та осіб, що в творах згадуються. 

ТОМ її. — 468 сторінок, 15 ілюстрацій,'одна з них в кольорах оригіналу. Другий том по-
контас добу перебування Шевченка в Україні pp. 1843-1847 до його арешту. В цьому 
томові містяться такі політичні творн як „Розрита Могила", „Чигирин". „Кавказ", „По-
глініг" і т а Надзвичайно глибока своїм змістом вступна стаття „Шевченко й Укра-
Іна" і статтіЃ „Т. Шевченко й Кнрило-Методіівське Брацтво". Як і Я першому томі, так 
і и ньому другому, статті до кожного твору, пояснення і т.д. 

т п м гп - `Ш. сторінок. 12 ілюстрацій, одна з них в кольорах оригіналу. Третій том 
овіймас добу неволі Шевченка — заслання його в солдати, де він карався 10 років. 
п і й -ѓѓїм містить v собі 115 творів Шевченка, дві статті синтетичних: 1) ..Життя І твор-
чістьТ Шевченка на засланні" і 2) „Вина і Кара Т. Шевченка", 60 статѓей більших і 
менших що обіймають майже всі твори поета і 115 пояснень до кожного твору. Це пер-
т ? т а а я и я '.Кобзаоя" так повне охоплќю цю найтрагічнішу добу — добу неволі — у 
жнпкіТі твопчости Шевченка. Блискучі до`и творчости поета, що охоплюють попередні 
^Гтомн-^гПнггягали більшу увагу біографів і критиків Шевченка, тому вони були кра-
щТосвтіленЬЦя доба Неволі поета була менше освітлена, тому, на цю добу в цім томі 
звернена особлива увага проф. Л. Вілецького. 

v n . u , вияавнинтво Тризуб закликаг. громадянство глибше зацікавитись цим виданням 
Кобзаоя" Шевченка, бо воно розкриває не одну сторінку з життя і творчости нашого 

поета-ґенія. що було мало знане або й зовсім невідоме. 
НИПАВШ звертають особливу увагу на те. що це люксўѓове видання Кобзаря с сдине 
^ГЇЇЬОМУ континент! таке поважне видання творів найбільшого поета України і, можливо. 
шп в а З е не повториться. УКРАЇНЦІ! Зверніть на цей факт свою увагу. І Ще тепер при-
Звайт?фО ЦІННІСТЬ до свого дому, як велику культурну оздобу. 
П Т І ` Р Е Л П Л А Т И приймасться до кінця грудня, 1953 по ціні $20.00 ла всі 4 томи. 

Спішіть зі замовленням, набудьте велику цінність по зниженій ціні. 

Trident Press Ltd. 
Р , 0 . BOX 3626, STA. B.f WINNIPEG, MAN., CANADA 

СкУедяання У к p а' І гіськях 
жінок у Мюнхені — Мозаху 
влаштувало 26 липня 53 р. 
традиційне свято сносї пат-
ронкя, княгині СВ. ОЛЬГИ. 
Оаяткові сходини української 
громади з пієтизмом відзна-
чили свою пошану до тісї 
визначної жіночої постаті ук-
раїнськоі історії В програмі 
було вступне слово, реферат 
з історії і культури УкраІ-
ни, з нав'язанням дотнчннх 
подій до постаті кня'гині Оль-
ги, також деклямаціі молоді. 
На закінчення артистка п. 
Наталія Дорошенко . проде-
клямувала „Плач Ярослав-
ни" (в переспіві Т. Шевчен-
ка), чим піднесла свято по-
над пересічний рівень табо-
ровнх імпрез. 

Того самого дня — 26-го 
липня — відзначено день св. 
княгині Ольги в Пассау-
Кольбрумі. поблизу кордону 
східньої зони Німеччини. На 
свято зійшлися майже всі у-
краінці, що тут мешкають. 
Вступне слово виголосила п. 
Л. Плотнік, голова місцевої 
філії ОУЖ. Потім п. Василь 
Федів зачитав рео}герат про 
світлий шлях життя і бо-
ротьби за княжу Україну 

ти собі бодай які сорочки. .переходом за Збруч. Можли 
Отам візьме якась молоди- по. що II Корпус вислано на 

ця мапу Азію, чи Африки,'фронт з тої причини, що ген. 
намочить в гарячій воді, по- Тарнавський, бувший коман-
здираі: папір та іі пошяс собі дянт II Корпусу, добре звав 
сорочку. Ійого бойову вартість. 

Пробачте НІ таку зневг.гу) ВольшевнцькИй ortip зла-
науки. Вона не вйяна. що ва мпно, офензпва на Схід піш-
Україні Москва заборонила'ла під кличем „дорога на 
на сорочку прясти. Та воно І Львів — через Київ". Наші 
й вена чого прясти. Бо ко- частини відперли больтеви-
ли б якась родина посіяла на ків з-під ЯрнолинцІв і пішли 
своїх 0.14 ѓа. присадибної на Проскурів. Ні кількамісяч-
землі, скажімо, коноплі, то ні воєнні труди, ні лиха одіж 
м ўсіл а б здати прядиво дер- та прохарчування ве могли 
жаві на потреби індустріялі- спинити стрільців. Вони заие-
зації. І. Овсяііик. І падали фізично з перевтоми. 

. 'босими йогами значили' кря-
" ваві сліди свого походу, але 

княтнні св. Ольги. Після ре- нестримний гій, дивна сила 
ферату вяступали з декляма- ^лі raa^ іх, ^ПН. вперед, до 

. Л і . . . , ІЗОЛОТИХ Воріт столинД Укра-
цісЮ віршів шкільні діти. і н й М а л о х т о з иас був в Кис-
Свято закінчилося загальним ^ тому то й сама зѓадка про 
співом національного гамну.-Київ, надія побаччѓя СофШ` 

мн зараз відставили разом з 
поїздом до Проскурова. 

відпочинку; поїхали заліани-
цею в напрямі Коростеня, що 

'лежить у лісистому терені. 
Не ВСТИГЛИ ще зібратися а перший раз наступали ми на 

маршову колону, коли поча- K o p o c T e i l b ранно^ д р у г я й 
ли розриватися над нами во- п а з у в е ч в р і і олшче н і ч о г о н в 
рожі стрілиіа. Це стріляв М 0 Г Л И ВДІЯТИі 5о большевнки 
другий паииерний поїзд „Ко- м д л и т у т , d j l b K a бронепоїздм. 
МУНІСТ . ЯКИЙ ПрЯІХаВ ПЄрШО- П І Д w вечірнього (JOK, (^Ь-
му яв підмогу. На щастя, ш е в и к 1 І підпалили передмістя 
прибула до нас важка арти- j освітад,, ^рв,, , я к я м ^ я а . 
лерія. і при н помочі нам по- с#шш. Це допомогло їм від-
щастило аловяти і той другий б и т и н а ш н а с т у п . М и б у л и 
броиеооівд. Артилерія пошно- зрушені відступити. На дру-
дила залізничу лінію в п'я- ГНЙ д в в ь нас змінила X брн-
тьох міспях, в скоростріли яе гада, а ми відійшли до Троя-
допустилн ворожу залогу на- нова на відпочинок. 

Я5=SB 

Д-р Мед. ОСТАП БАРАН 
З ДНЕМ 20. СЕРПНЯ 1953 Р. 

відкрив 

лікарський кабінет 
при 309 EAST 10th STREET, NEW YORK CITY 

.,, (Напроти Парку.) 
ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ: 

fi:S0 P.M. — в. P.M. mo донно крім неділь. 
Субота: 10-12 A.M. — 1-7. P.M. 

Тел.: CANAL 8-8560. Домашній Тел.: CANAL 8-4435. 

Д-р ОЛЕКСАНДЕР СУШКІВ 
- повідомляє 

Впов. Громадянство Великого Ню Порќу й Окалині 
ПРО ПЌІ'КИ EC КІШ Н З ДІ№М'1-го ВКРКСІІИ 

лікарської кагіаеляртї 
ІЗ 7-ої ПУП. ля U ST. MARK'S PLACE, NEW YORK CITV 

(8-ма шул. біля 2-ої Ќвені). 
ГОДИНИ ПРИЙНЯТЬ: 

В ПЃДН`І: Від 10. ДВ І. год. по пол.. І 5-Я вѓчора. 
В СЎПОТУ II . до 2. по пол.. І 5-7 вечора. 

В UratU порі за попереднім замовленням. 
Тел.: ALgonqufcl 4-7133, 

M j w - - " RADIO tltY MUSIC HAIL ЩЗ? J 
vfe i GREGORY PECK „t AUDREY H E P B U R N 
` kif fl VilttlAM WTinrS prodMtKM d 

" R O M A N H O L I D A Y " 
tits tOOIt AtBf RI - A Piuraoinl ritten 

CMW SfECTACUlAK STAGE PRESENTATION mm 
'ittcxztt^ticsesttzirirri^'znrsc^ 

ИЕРЕ1ІЛЕТНЯ 

Гарна обгортма арамраяяуя 
І збер іѓм ХИЌЖЌІ`. 

Усі українці міста Мю Иорку і 
околнць "Звертаються лвШв до 

П Е Р Е П Л Е Т І І І 
РОМАНА ПЕЛЕХА. 

125 Е, 4th S t , New York 8) N. V. 
TeL GR. 5-8406 

Отхраваясмо дешеао, солідно і 
швадко усякі юшяпся і брошури 
я пішюлотно, полотяо і шкіру. 
Маємо досвід в переплітавні 
церковних книжок: Євангелій. 
Апостолів, Молитовників в їм. 

Замісцеввм полагоджусмо 
поштою! 

Бог і Батьнівщина! 
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ 

в л а ш т о в у є 

в днях 12. і 13. вересня 1953 року в українському селі — 
UKRAINIAN VILLAGE, R. F. D. No. 3, NEW BRUNSWICK, N. L 

ДРУГИЙ ВСЕАМЕРИКАНСЬКИЙ МАНІФЕСТАЦІЙНИЙ з д в и г 
ПІД ГАСЛОМ 

ВОЛЯ УКРАЇНІ - НАША МЕТА! 
НІ.'І ЛІС) МАШФЕСТАЦШНОГО ЗДВИГУ С: 

ЗАДЕМОНСТРУВАТИ духову сдність української молоді об'г.днаноі в СУМ-І, з поневоленим українським ип-
родом в його боротьбі за Українську Самостійну Соборну Дерятву; 

ЗАМАНІФЕСТУВАТИ безкомпромісову поставу української молоді в боротьбі з комунізмом ворогом національної 
і соціяльиоі свободи та суверенности всіх народів; 

ЗАЯВИТИ про підтримку резолюції ч. 53. що П вніс до Подати Репрезентантів конгресмен Лоренс Смит в справі на-
в'язання безпосередніх дипльоматнчних взаємин між ЗДА та Українською ft Білоруською ССР. 

ЗАПРОТЕСТУВАТИ проти дій „Американського Комі'ету Визволення від Вольшевизму". який морально й мпт-`-
гияяьно підтряжуг російських іиперіялістів на еміграції, в ^ійіх інтересах с дальше поневолення Росісю нерос`ійських народів; 

ВИСЛОВИТИ солідарпість української молоді з населенням Східньої Німеччини й Чехословаччинн. яке вийшло на 
бій з російським окупантом, щоб ще' і ще раз переконати світ про марні його сподівання на мир з Москвою; 

ЗВЕРНУТИСЬ до Уряду ЗДА з проханням вплинути на перегляд справи трьох молодих українців. Миколи Литви 
на, Романа Гнипи й Романа Ціперн. засуджених у Німеччині у 1952 році американським судом на сім років тюрми `-
караються за оборону чести Української Нації! 

ф ЗАПРОШУЄМО НА ЗДВИГ ВСЮ УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ І СТАРШЕ ГРОМАДЯНСТВО! в 

Вони 

EVergreen 3-4450 

F I L L 
YOUR BINS NOW 
Spring Prices In Effect 

MAPLE 
Coal ft Coke Co. 

intracJte FUEL OIL Ь№мІММЯі 
OIL BURNERS 

SALES A SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
Федько Кудлам. 

Художня еомодія.тміість Осередків СУМА: хорові висту-
пп, Інсценізації, українські народні танки, музичні точкн у 
виконанні МУЗИЧНИХ гуртів, спортові змагання і т. п. 

У МаиіфсетацІАпІй чагтмиі, політична промова, схвален-
ня резолюцій та дефіляда сумівців перед трибуною 

На Здвиг прибуде духова оркестра Осередку СУМА в 
Воффало (30-ть осіб), яка звеличуватиме дефігяду у мвиі-
фестаціяніА частині. 

Кращі виступи з художньої самодіяльногтя та спорту бу-
дуть відзначені спсщяльними нагородами. 

Ўвечорі в субот)- І в неділю ТОВАРИСЬКА ЛАВАВЛ з 

П Р О Г Р А М І З Д В И Г У ! 
танцями на танцювальнім майдані. До танців приграватимуть 
оркестри Гірняка 1 Пооого. 

На МІСЦІ Здвигу обіди, холодні А гарячі перекуски та рі :-
мі напої в кількох б.лфетах. За невелику оплату для жіноі. і 
дітей забезпечений нічліг. Чоловіќм бў дута приміщені в шаг-
рах. — Площа радіофікована. 

а 
ПАРЌУВАННЯ АВТОМАШИН на місці Здпигу! 

ВСТУП ПА ПЛОЩУ І ЗДВИГ 1 ДОЛЯЃ. 
а 

Недільна радіопрограма Петра Мельника 13. вересня ц.п..' 
з радіостанції WHOM від 7:30 до 8:60 год. ранку буде прн-
сяячена Другому Здвигові. 

ДОТЗД ДО МІСЦЯ ЗДВИГУ З НЬЮ-ЙОРКУ: 
UKRAINIAN VILLA0E, Cedar OfOW Road, R. F. D. No. 3, NEW BRUNSWICK. N. J. 

Потягом: Pennsylvania R. R. to New Brunswick. N. J. Central R. R. to Bound Brook, N. J. — Bes No. 80 Ctnal Rotd (rom New 
Brunswick and Bound Brook to Cedar drove Road. - Ќштат: Holland Tunnel Route No. 20 to Bound Brook, cross Bridge to Souili 
Bound Brook. Turn left on Canal Road 2 miles to Cedar drove Road.— Від Залізялгчяві станції Ваумд Брук аатавуеом за яказіи-
камя Команди Здвигу. 
Нью-Йорк, серпень 1953. ГОЛОВНА УПРАВА СУМА. 



- СВОБдХ^К^УЂ(УТА, 29-го СЕРПНЯ 1953; Ч. 183. 

їв . Есрницький 

В Е С Е Л Ь Ч А К 
(Гумореска) . 

В товаристві і смерть не 
страшна, каже пословиця. А 
щ е коли в товаристві знан-
деться один весельчак то і 
поготів. Тоді всім морс по ко-
ліна. 

Може то було зимою, а мо-
ж е й весною, злопам'ятного 
44-го року. Застукав мене 
у Львові говстськин нічннп 
„нальот". В .`Љті, де я спи-
ннвсл на ніч, зчинилася три-
вога. Господарі, довго не по-
пасали. вхопили за підручні 
валізки і дременули до пнв-
ниці іі мене потягаючи за во-
бою. 

Ну. в пивниці, чи то пак у 
‚‚бомбосховищі", на такому 
долішньому Личакові, може-
те собі уявити, шо робиться! 
Дітн друться під небеса, баб-
ці та тьоті панахиди прав-
лять, а хто нервовий, той, 
просто, мліс, чи спазми ді-
стае. А щодо атмосфери, то й 

ПОШУКУЮ 
ПОМЕШКАННЯ 

з 5 кімнат, з лазничкою 
і огріванням. 

Прошу телефонувати 
від 5-7 P.M. 

GRamercy 5-7834 

ПОСАДА ДЯКА 

КОНКУ PC НА ПОС'АДУ ДЯКА 
Українська Православна Па-

Йіфія Пр. Д .Марії в АлентавнІ. 
а^ пошукус ДЯКОУЧИТЕЛЯ, 

Шо знас дяківство. диригує хо-
ром, провадить аматорський гур-
ток й шкілку. Дістас вільне но-
ве мешкання, гарну місячну 
платню і доходи. Зголошува-
тися до: 

ST. MARY'S UKRAINIAN 
ORTHODOX CHURCH 
1046 Fullerton Avenue 

Allentown, Pa. 

ДИРИҐЕНТ-ДЯК 
Становище до обняття негайно; 
Платня по умові: треби; меш-
какня для сімейного коло церк-
ви; хор і школа, спів у церкві 
і підготовка національних свят. 

Голоситись до: 
ST. DEMETRIUS UKRAINIAN 

ORTHODOX CHURCH 
641 Roosevelt Avenue 

Carteret,N . J. 

Р О З Ш У К И 
Пошукую мето земляка Василя 
КОВАЛЯ, родом з с. Медвежі. 
пов. Дрогобич, щ^ з Німеччини 
виїхав до Америки в році 1950 і 
маг. жити десь в ШікаГо або 
Дітройт. Писати на адресу: 

MYKOLA KAMINSKYJ 
338 Olivia St., McKees Rocks, Pa. 

нічого казати, ви — люди 
воєнні, самі переживали по-
дібні явища... А тут ще той 
проклятий Ванька, якби най-
мився. понад головою літас і 

і торохкоче, мов дихавична 
січкарня! Нерви, бісів, син, 
шарпає! 

Ось в такому, можна ска-
зати, драматичному момен-
ті, впав нам, як ласка з неба, 
наш весельчак... По правді, 

і то він не впав, тільки ско-
тнвся по с х о д а х : раптом від-
чинилися двері від вулиці, і 
чиясь рука, при активній 
співпраці чобота, штовхнула 
д о середини джентлмена в 
скандинавському светері та 
кашкетці, званій ‚‚йо-йо". 
З'їхавши з розмахом до пив-
ниці на задній плятформі. 
він елястично. мов м'ячик з 
гуми, зірвався на рівні ноги, 
поправив рубці в штанях, 
анпняв груди, і, віддавши 
приписаний салют долонею, 
— крикнув: 

— Гайль Гітлер! 
Саме в цій хвилині Ванька 

так низько перекотився над 
нашим будинком, що, здава-
лося, зачепить за комин, або 
потягне дах за собою. В пнв-
ниці піднявся отчайдушний 
вереск, плач, голосіння!. . . 

— Ха. ха. х а ! — безжурно 
засміявся весельчак. — Та 
прошу панства, нема чого бо-
ятися: це, покищо, літають 
ці паламарі, що світять, що 
пускають парасолі з лям-
почками. А ті фрасри з ку-
ферками приїдуть пізніше. 

Присів скраю на лавочці, 
коло об'смистої добродійки, 
яка безперестанку читала 
Отченаші, тримаючи для за-
безпеки обома руками по-
душку над головою. 

— Т а най пані положать 
подушку під стіл, то не ді-
стануть нагнітќів, — пора-
див їй делікатно і додав: 

— А до мене, уявіть собі. 
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СЛУХАЙТЕ 
У К Р А Ї Н С Ь К О Ї РАДІО-

ПРОГРАМИ 
з радіовцснльні VVSOU, 

South Orange, N. І. 
на хвилях 89,5 F.M. 
КОЖНОЇ СУБОТИ 

від год. 7:00—7:30 веч. 
СУБОТА, 29. СЕРПНЯ 

Днр. Ю. КОНОНІВ: 
„ П о х і д У к р а ї н с ь к и х А р м і й 

н а К и ї в " . 

Українські книжки для школи й дому: 
Нова Початкова Читанка І. Шклянки $1.25 І 
Мово Рідна, Буквар і Читанка І. Коряцького 2.00 ! 
Буквар, Матвійчука .85 І 
Читанка II: Матвійчука .90 j 

НАПБІЛЬШИП 
ЗБІРНИК 

УКРАЇНСЬКИХ 
КАЗОК. 

ілюстрації різних 
артистів. 

Оформлення і об-
кладинка Яро-
славн Сурмач __ 2.00 

Моисей. І. Франка, 
Панські Жарти І. 
Франка і Енсіда, 
1. Котляревсько-
го. всі три книж-
ки за 100 

В кожній українській хаті повинен буди Буквар-Читан-
ка МОВО РІДНА. Діти люблять слухати, як батьки їм з тоі 
книжки читають. Читко письмо, цікаві ілюстрації, добрий 
папір. Книжка для Школи й Дому. Пишіть: 

SURMA, 11 East 7th Street, New York 3, N. Y. 

ЗНАНИЙ ЕВРОПЕПСЬКИП ЮВЕЛІРНИЙ МАГАЗИН 

Kars Jewelers 
В л а с т и т е л ь О Л Е К С А Н Д Ќ Р Б Р А Н Д Т 

218 L 14th St . (поруч з кінотеатром Jefferson) 
N e w York З , N. Y. T e l . G R a m e r c y 3 - 5 8 7 5 

Годинники найрізніших відомих швейцарських марок. 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГОДИННИКІВ: 

OMEGA - LONGINES — DOXA — CYMA; 
ОКРІМ ТОГО НА СКЛАДІ Є PAUL BUHRE, TISSOT ft laanL 

НАПРАВА НАЙСКЛАДНІШИХ ГОДИННИКІВ. 
МАЄМО ІМПОРТОВАНІ З ШВАИЦАРП ЧАСТИНИ. 

ТАКОЖ ВИКОНУЄМО УСІ НАПРАВКИ ГОДИННИКІВ. 
Всі напраний провірюсться на electronic watch master mach. 

ПИСЕМНА ГАРАНТІЯ НА 1 Р І К 
Н А П Р А В А , П Е Р Е Р О Б К А І З А М О В Л Е Н Н Я 

н а ю в е л і р н і в и р о б и з і з о л о т а , п л я т и н и й с р і б л а . 
Н А СКЛАДІ Є У В Е Л И Ч Е З Н О М У В И Б О Р І : 

брядянтові перствќі, ковтка, браслета, ланцюжки, хрестики. 
Шлюбні перстені з червоного золота вагою 14—18 каратів. 

н и з ь к і п і н и . 
Слухайте нашу радіопередачу в неділі від 8 до 9 раяху. 
У вівторок від в до 1 веч. Передачі F.M.92,3 мегациклів. 

В суботи від 1 до 2 дня на станції WHOM 1480 кс. 
Розмовляємо по-українському. 

Бажаючим, усі товарі продаються на сплату до 18 місяців. 
Звертайтесь до и. Олександра БРАЯДТА. 

Всю працю виконуємо в нашій робітні на місці 

прифастриґувався Івасик і 
запхав мене до ПИВНИЦІ! 

— „Ойче наш!. . . Злровась 
Маріє! „ Я К И Й Іваснк?... Що 
за Івасин"? — шептала доб-
дійка, ДИВЛЯЧИСЬ на нього 
непритомними очима. 

— 0 , то особа з провінції, 
не знас нашого львівського 
балакання! "Івасикамн" на-
знваємо українських поліци-
стів. відрізняючи їх від німа-
ків, яких кличемо „бомбов-
ці". бо вони сильно спашені 
і, коли йдуть, то луплять ко-
питамн. як магдебурзькі ко-
ні. Та я волію німака. як Іва-
сика: німака скорше збля-
тусш, а такий хлоп-калакунь 
боїться взяти хабара. 

В пивниці зараз наступило 
відпруження. Нервові люди 
перестали мліти, матері за-
цицькували дітей, а мужчи-
ни стали ритися по кишенях 
за куривом за що, в той час, 
було доволі скрутно. 

Весельчак схопився з ла'в-
ки: 

— „Лявенті", ..Ляве'нті", 
‚‚Махоркові"! — затягнув 
професійним тоном, а з його 
кишень виринули коробки 
цигарок різних сортів і роз- , 
мірів — і німецькі, і губерна-
торські, і союзницькі... Зруч-
но, як в'юн, протискався з 
своєю трафікою поміж стис-
нені в тісноті тулуби, голо-
ви, руки і ноги, справно 
розподіляв цигарки, а ще 
справніше хватав за гроші. 

І не переставав молоти 
язиком: і 

— ‚‚Я свищу на такі бом-
би, що їх Ванька кндас! Він 
ж е не бомбить, тільки стра-
шить, робить великий гарні- . 
дер. О, як німець пускав ќу-

КОЛИ СТРАЖДАЄТЕ 
ВІД БОЛІВ У МУСКУЛАХ, 
ТО НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦЕ 

ПРОЧИТАТИ 
Кожний суглоб і кожний мус-

кул може стати джерелом бо-
лісннх страждань. Ноги, коліна, 
руки, лікті, крижі, шия й паль-
Ці — коли вони болять, спри-
чнняють дошкульні муки, . про 
які тільки ви, що страждаєте, 
можете знати. Але ось добра 
новина для вас у повідомленні 
тих, що вже пробували ANTRO 
formula для полегші в цих бо-
лях. 

Багато з тих, що думали, що 
вже ніколи не будуть сміятися, 
радісно повідомляють, що їхні 
болі зникли після перших КІЛЬ-
кох доз цих чудовкх ліків. Тож 
нащо непотрібно страждати, ко-
ли ft ви можете дістати допо-
могу. Вишліть цю вирізку до 
KTNGSLY СО„ Dept. 13, Box 415. 
Peekskffl, N. V., а тоді дістаяе-
те два пакунки цього чудового 
ліку ANTRO FORMULA (зви-
чайна ціна $в.00) відворотною 
поштою. Читачі цісі газети 
м а ю т ь заплатити поштареві 
тільки $5.00 (крім поштової 
оплати C.O.D.). Але спішіть по-
ки ANTRO Ще можна набути. 

Ім'я 

Адреса: 

Місто Сгейт __^_ 

феркн, то - дай, Б о ж е , здо-
ров'я. Та коло пошти вирва-
ло таку яму, щ о цілий Ра-
туш міг сховатися, разом з 
обома псами. А л е знаєте, 
панство кохані, що ті карбо-
ванці мають правдиві амерн-
канські парашути! А ви зна-
ете, що то за інтерес заівани-
ти такий один парашут?. . . Я 
вам зараз д а ю за нього 
п'ять ‚.гуралів". то значить 

дпі тисячі п'ятьсот злотих. 
поясная об'смистій добродім-
ці ;-. провінції. — Т а ` ж то 
цінн'е, чистий сдваб передво-

сниого ґатунку! Ви знаєте, 
скільки л нього вшиєте дам-
ської білизни?. . . А скільки 
гартуюѓ`, самі шнурки ? 

—_ Але де знайдеться та-
кнй козак, щоб підіймав па-
рашутн, коли бомби летять 
на голову? — відозвавсл 
хтпгь з кутка. 

Весельчак гордо постукав 
себе по скандинавському све-
тері: 

— Тут, перед вами стоїть 
такий козак! Д в а парашути 
сам витягнув з вогню, цими 
двома руками! 

— Буйда на ресорах! 
— Аби м'я смерть загризла! 
В пивниці піднявся настрій 

на сто один. Втихли молит-
вн і ламентації, а почалися 
сварки — знак, щ о люди 
верталися д о нормального 

свого стану. Деякі нервові 
витяѓли термоси з кавою 
і „канапки"., об'ємиста добро-` 
дійка відважилась, нарешті, 
покласти подушку під си-
дження. Емернтований капі-
тан піхоти з першого повер-
ху обережно, притишеним 
голосом, звітував про найно-
віші комунікати лондонсько-
го радія, а якась пара під. 
стіною таки явно-славно о-
біймалася. 

Правда, часом щ е дехтб 
підскочив, як опарений, або 
злегенька йойкнув, коли в 
сусідстві затріщало, але раз 
піднесена мораль товариства 
вже не захиталася . Очевнд-
но, наш весельчак був пред-
метом загальної адорації. Всі 
вдивлялися в нього, ніби в 
Боже об'явлення, а дехто ' ' з 
задніх лавок протискався до-
переду і сідав близько нього, 
міркуючи, відай, що саме це 
місце найбезпечніше. 

Тимчасом весельчак закін-
чив виклад про парашути, а 
почав сипати, як з рукава 
протинімецькі жарти — про 
Гітлера, Ґеббельса та інших 
фюрерів. П о ‚‚віцах" `прии"-
шла черга на популярні то-
ді на львівському бруку ме-
льодії в роді: ,Д^ама мас че-
ревнки з німецької шу-фаб-
рнки". 

Та найкраща забава розго-
рілася тоді, як весельчак 
став робити різні штуки при 
допомозі білярдової кульки! 
Бо виявилось, МІЖ іншим. 
що він трохи матіќ. Чого він 
не доказував тією кулькою, 

З 'ЇЗД С У Ж Е Р О В Т О Р О Н П 

В днях 5—6 вересня ц. р . 'в 
м. Торонто, Батерст стр. 404, 
відбудеться черговий З' їзд 
Союзу Українців Жертв Ро-
сінсько-Комуністнчного Теро-
ру ( С У Ж Е Р О ) . 

В програмі З'їзду, окрім 
офіційно-?вітної частини ( 1 2 
година субота 5 в е р е с н я ) , — 
велике громадське віче (в го-
дині 7, субота 5 вересня) . 
На вічу головним промовцем 
буде Василь І .Грншко ( Н ю 
Иорк) та виступлять громад-
сько-політнчкі діячі Канади 
й З Д А . 

Передбачається вручення 
жертводавцями - фундаторам 
І. тому Білої Книги про чор-
ні діла Кремля. 

Делегати і гості будуть 
присутні на службі Божій І 
панахиді по жертвам росій-
сько-кому ні стичного терору в 
усіх українських церквах м. 
Торонта (неділя б вересня) . 
Делегати, члени С У Ж Е Р О й 
гості візьмуть участь в де-
ионснтрації на Лейбор ДеЙ з 
розповсюдженням л и с т гвок 
та продажем Білої Книги. 
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НА ПРОДАЖ 
8 ПАРЦЕЛЬ (25x100) 

в тихій зеленій дільниці Трен-
тоиу побіч церкви новопрнбу-
лих, яка міститься на 

DEUTZ AVE., TRENTON, N. J. 
Дільниця на ЗО% замешкаиа 
иоіюлрнбулнмн емігрантами. 

Телефонувати: 
TRENTON 2-6709 

9 П Р А Ц Я 9 
Help' Wanted Male—Female 

ЧОЛОВІКІВ з досвідом і без до-
свіду, — до шандко-споюваль-
ного пресу та до легкого скда-
даяня і пакування; приємна 
праця, висока платня 1 вакації. 
Охолоджування. Звертатись до: 
Mr. Anderson, Stewart Manufactur-
Іп'к Co., Inc., Grove Aven Cedar 
Grove, N. J. 

RJDGEWOOD, N. J. — $32,500 
I If ўом are seeking a beautiful co-
ionial home designed for spacious 

, living in fine residential area, con- j 
venient to schools, churches, RR.I 
sta., you must see this one. 1st) 
floor: great entrance hall. LG. LR..' 
with fireplace. Full D.R. comer 
cabinets, play room, den, bath, 
hreakfast room, cabinetcd kitchen, 
double sink, enc. porch, screened 
porch. 2nd floor: 4 bedrooms, bath, 
large clean attic, additional bed-
room on 3rd fl. LG. playroom, cel-
lar, excellent value. Call Owner 

RkJgewood 6-6143 

Праця — ШИТТЯ НА МАШИ-
НАХ — лише для досвідчених. 
Чиста новочасна фабрика фіра-
нок до душів. Постійна праця, 
добра платня. Зголошуватись до 

500 Central Ave., Newark, N. J. 
.Питатись за Mr. Freedland. 

куди п не втикав, звідки не 
витягав, то вже, просто, і нс-
зручно згадувати. Словом — 
чародійна кулька мандрува-
ла по цілій пивниці і завж-
дн виринала звідтам, д е . ні-
хто й не думав її шукати. 
Раз, наприклад, виринула з 
декольте пані добродійки, 
потім з-під капелюха цивіль-
ного капітана, то, знову, з 
торбинки панни Касі, що ма-
ла нареченого при „баншу-
цах". К а ж у вам — що б у л о 
сміху ,що реготу, просто — 
боки зривай, і ми, навіть, не 
зчулися, як пережили ніч-
ний иалет і то один з най-
важчнх у Львові! 

Інша річ, щ о після валету, 
може хтось був трохи розча-
рований, бо, саме, під час 
тих містерій з кулькою, про-
пав пані добродійці золотий 
хрестик із шиї, пан капітан 
позбувся пам'ятного годин-
ннка, ще з часів Наполеона, 
а в панни Касі, кажуть, щез -
ла калитка з грішми... 

А л е ж наліт всі щасливо 
пережили! 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛВВИ 
У. Н. СОЮЗУ` 

CONVALESCENT HOME 
Fully equipped, 28 miles from Man-
hattan, for lease or sale. Excellent 

I terms can be arranged. Brokers 
J protected. 
Spring Valley 6-2737 or Box A-25 
Rm. 830, 11 W. 42nd St. N. Y. 

m REPAIRS—BUY and SELL о 

RADIO - TELEVISION REPAIRS 
Electrical Appliances 

Buy—Sell. 
Used Radios — Televisions. 

HOME SERVICE 
ST. 8-0002. Brooklyn, N. Y. 

9 ВИЗНКСОВІ НАГОДИ 9 

Довголітньо Існуючи ж вироб-
лепою клісігтелісю . 

ГРОСЕРНЯ на ПРОДАЖ 
Добра нагода для 2-3 осоіовоі 
родини. Адреса: 

218 EAST 5th STREET 
(мійѓ 2 4 3 Ave.) 
NEW YORK CITY 

НА ПРОДАЖ 

т 

К-л 

r e c o r d s 

ОСТАННІ ВИПУСКИ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ПЛАТІВОК 
'„СТІНСОН" 

д ^ і я В А Ш О Ї 

М У З И Ч Н О Ї Р О З В А Г И . 

172—Пісня сироти 
масть І і II, вокальна 
з оркестрою. 

173—Козацька шумка 
Ох, ти моя дзюбо губа 
народнії ПІСНЯ. 

174—Зелений дубочку, чом 
похилився. 
Марш укр. галицької 
ирміі. 
Вокал, з оркестрою. 

17.%— Вальс в горах Карпатах 

..Пгргпглицп" — полька 
Українська оркестра. 

176 Коломийка а Надвірної. 
Пілкамгнгііька к о я о-

мнйка. 
Скрипкове с ' о л ь џ з 
аком. оркестри. 

Не ламається (прн нормальнім вживанні) 

Постачання по всіх країнах. ДомагаЛтесь повного КА-
ТАЛОГА українських і російських плит СТШСОНА в най-
блнжчіи крамниці, або пишіть за ними до: 

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

#TIP 

F I K E X ' S 
ЗАОЩАДИТЕ ДО 50% НА 

НОВИХ МЕБЛЯХ. 
Купуйте безпосередньо з нашо-
го складу — більша ощадність. 
Великий вибір, найкраща якість, 
вигідні рати. Відкрито щодня 
до 5. год. попол., а в понеділок 
і четвер — від Zf8 ввечорі. 

Р І К E N ' S 
413 Arlington Ave., Jersey City 

DE 3 - 8 W 
Opp. Bergen Branch Pott Office. 

Д е ш е в і ц і н и . 

Wujkiw S Kopiec, Inc. 
Mfg. Furriers 

111 E. 7th ST. N.Y. 9, N.Y. 
Spring 7-8710 

М А Ш И Н І С Т И 
'TOOL MAKERS" 

Досвід прн "Die Work" 
Робота запевнена, 

праця не "emergency". Безплат-
но групове забезпечення, вклю-
чно з лічницею, корнеті медичні 
і хірургічні з покриттям "dcpcn-
clency." Добрі умовний праці. 
Добра платня. 6 днів тижнево. 
Для Вашої вигоди — усні роз-
мови. 

PRESTO LOCK CO. 
100 OUTWATER LANE 

OARPIELO, N. J. 
PRescott 9-0370 

ДІВЧАТА — Ж Ш К И 
Оперейторкн машин. При-
смна, легка праця при 
складанні. Охолоджене по-
вітря. 
Телефонуйте до керівника 

Leonla 4-2223 

MACHINISTS 
and 1st class Machine Operators 
on light work, pleasant, steady 
job. Will consider -elderly men. 

Call the Boss. 
Leonia 4-2223 

ДО шиття 
НА МАШИНАХ 

Стала праця не сезонова 
чи контрактова. 

Легка чиста праця при жі-
ночнх енотерах, дуже д'обра 
п л а т н я , багато удогід-
нень включаючи госпіталі-
зацію й асскурацію на жит-
тя, вакації. 

Зголошуватись особисто: 

Landau Knitting 
Corp. 

LOCUST STREET 
KEYPORT, N. J. 

'9 " П Р Т Г Ц " Я " 9 
Help Wanted; Male—female 

AUTO BODY, 4 FENDER MEN 
Exp'd, top wajfee, excellent on-
portunity, nice conditions. Steady 

paid holidays і vacations. 
Diaabiliry'benefits. 

CITY AUTO fi6DY COn Inc. 
562 Central Ave. (btw. 11 4 12) 

Newark, N. J. 

Ж І Н К А 
до помочі при 
- малих ДІТЯХ 

з мешканням на місці. 
T e l : HErtderson 4-9393 

ПРАЦЯ ДЛЯ ЖІНОК 
при направ! хатньої білизни у 
великій пральні. Голоситись: 

Mr. Нагіл 
LACKAWANNA UNEN SUPPLY 

1208 Summit Avenue 
Jersey City, N. J. 

ДІВЧАТА 
у віці від 18-30 років досвідчені, 
або ми навчимо шиття на мя-
шині. Праця ври жіночій білиз-
ні. Голоситись: 

PARKVILLE. OARMENT CO. 
704-706 Broadway, New York City 

N I M t - S E S 
Private home, beautiful ground. 

Best of food: ‚Tray service. 
Round the clock attendance. 

Loving care —т $50 up. 
Flushing 3-8377 у 

Потрібно' на працю 
мужчин 1 жінок: 

МАШИНІСТІВ 
МАІШШОВИХ 

ОПЕРЕПТОРІВ 
ЛЕГКА МОНТУВАЛЬНА 

ПРАЦЯ. 
Добра платня, платні 

вакації ft свята. 
Голоситись: 

COMFORT SPRING 
CORPORATION 

Baltimore 'ЗІ, Maryland 

B U Y T H E U N I T E D 8 T A T E b 
і 

SAVING BONDS. 
— T -

P ПАЧКИ ДО ПОЛЬЩІ ^ 
10 ф. вудж. солонини $6.951 б ф. паленої кави S6.95 
7.2 ф. масла. 4 пушки $7.2512 ф. чорного перцю . . $6.75 
37 фт. Вепрового смальцю в пушці, з убезпеченним тільки 
$14.93. також понад 50 інших пачок в ціні від $3.25 до $24 00 

Зближасться зима посилайте сќіру на обун'я в стіп 
квадр. телячого боксу. 2.3 фт. найліпшої скіри на підошви 
2.3 фт. скіряиих додатків на 3 пари мужеського або 4-5 пар 
жіночого обув'я. Ціна з убезпеченням тільки $17.75 Також 
інші пачки зі сќірою. 

Найлонові матеріали в найліпшім Гатунку. Чисто шов-
кові хустки. Чисто вовняні матеріали на мужегькі %'брання, 
костюми й плащі. 

Достава зі складу в Данії від 10-20 днів. Повна Гарантія 
доставн або зворот грошей. — Вільне від мита. 

Посилаю зворотне посвідчення відбору на кожну пачку. 
При замовленні залучити чек або моні ордер. На бажан-

ия висилаю цінники даром. Скоро, дешево і безпечно тільки 
через фірму: 

JULIAN HJJLAK GIFT PARCELS SERVICE 
223 East 10th Street, New York 3, N. Y. 

IUF 

Т Е П Е Р П О Р А 
З А П И С А Т И С Я Н А К У Р С И 

О А М О Х О Д . М Е Х А Н Ш Ш 
І КУРСИ о д и 

OR. 74061 

КУРСИ МЕХАНІКга 
КУРСИ Ї З Д И А В Т А 5 Ш 

ііостарасмося для Вас про 
є Ѓзамін Лай селоў. Наш{ учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк-
ціі в україлськШ 1 англійській 
мовах КУЃСИ ДЕННІ, ВЕ-
ЧЇРШ. і НЕДШЬЩ.ІвггЕук-
тори фахівці. Залож. а 1916. 

U rYCHNIEWICZ, директор 

METROPOLITAN 
AUTO: SCHOOL 

155-2nd Ave., близь. lOtfa S t 
NEW YORK СЃЃУ 

МИ ЩЕ МАЄМО ОБМЕЖЕНИЙ 
ЗАПАС ПЛАТІВОК 

„НАТАЛКИ ПОЛТАВЌИ" 
Щоб уникнути розчарування, 

замовляйте негайної 
^ X l T v S l l V П О В Н А О П Е Р А 
і ч У І Е П і а м л 17 нерозривальннх платівок 
Г І С І Г І І в чудовому шкіряному альбомі 
наспівана визначними силами Київської Опери. 
Ш- СПЕЦІАЛЬНО $15.00 ̀ Ш 

Альбом можна замовити у Вашій місцевій музичній 
крамниці, або написати до нас (залучивши до за-

мовлення чек або моні ордер) на адресу: 

Union Square Music (nc. 
27 UNION SQUARE WEST, NEW YORK 3, N. Y. 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАНИМАСТЬСЯ ПОХОРО-
HAMH В СТЕИТІ 

N E W J E R S E Y 
Ціііи пристугші для всіх 

Обслуга чесна і найкраща. 
У випадку смутку в родині 

кличте ик в день так 
1 в ночі: 

10HN ШѓіСШ 
129 GRAND STREET, 

cor. Wiurren Street, 
JERSEY СІТУ 2, N. J. 
Tei. HEnderson 4-5131 

WITH A GKiAA e-WILE, TAKZAN 5AW THE 
GATE OPEN TO APAMT LUPO UPON 
HI6 G'VING THE ЄЕСКЕТ e iGN Orr 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н И К 

Обслуга чеопа І иааираща 
по цілі так иизьхи $ І С А 

З похмурим сміхом Тарзан 
дивився, .як брама відчинн-
лася, щоб впустити Люпа 
після того, як він показав 
тасмннй знак леопардо;ію-

JOHN::BUNKO 
Licensed Undertaker 

А ЕтЬаІшег 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals U low U 

$150. 
Yelephanc: GRamercy 7-7661. 

дей. і 

Після того, я к його впус-
тили. Люпо почав домага-
тись побачити Ґ о л т у . і о^-
бросннй списом вартівнкк 
запровадив його перед ва-
тажка. 

Сотня ютенґів — звітував 
Л ю п о Голті — недалеко звід-
си чекас, щоб напасти на ва-
ш е село. Коли вишлете во-

йовннкѓз, ї х можна, буде взя-
ти в засідку і повбивати. А 
вгорі на дереві похмурий 
спостерігач внскірив зуби і 
легко забурчав. 

` 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Г Е Б И П К 
Занимястьси похоронами 

В BRONX. BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОДНЦЯ 

Контрольована темпера-
тура. Мод'ерпа каплиця 

до ужитку даром. 
P E T E R J A R E M A 

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

Tel.: ORchard 4-2568 
шшшштшшшшџ9шшшшшшш 
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