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Вашингтон. — Після одер- взасмннах між союзними досі 
жання повідомлень про уль-
тиматум, переданий Єгиптові 
й Ізраїлеві французьким 
брнтінськнм урядом і про 
рішення цих упядів вислати 
свої війська в зову Суезько-
го каналу, президент Айзсн-
гавер переслав обндвом уря-
дам рішучий протест проти 
започаткованих ними мілітар-
них заходів і звернувся до 
них із закликом припинити 
негайно висилку військ до 
Єгипту і відкликати ульти-
матум, переданий Єгиптові u 
Ізраїлеві, припинити бої і ві-
дійти на десять миль від Су-
езького каналу. В той же са-
мий час американський уряд 
вирішив у принципі припн-
ннти економічну допомогу 
для ізраїльської держави, до 
того часу, аж поки Ізраїль не 
виведе своїх військ з сгипет-
ської території. Президент 
Айзенгавер дуже огірчений 
поведінкою Великої Британії 
і Франції, які, не вичекавши 
на спільні рішення і не поро-
зумівшнсь заздалегідь із аме-
риканським урядом, почали 
мілітарні заходи проти Єгип-
ту ќ Ізраїля, і розчарований 
тим, що і Франція і Велика 
Британія поклали свос вето 
в Раді Безпеки ОН проти аме-
риканськоі резолюції в справі 
подій на Середньому Сході. 
Урядові американські чнннн-
кн затурбовані не так розвит-
ком подій на Середньому Схо-
дД, я к глибокою Кризою, яка 
заіснувала з того приводу у 

заіснувала в цій справі 
СОЮЗНИМИ дсржапамп. державами — ЗДА, Великою між 

Брнтанісю і Францією. Дер-jпримусили прсіидента Айзен-
жавний секретар Доллес від-;тапера відкликати свої ви-
був розмови з бритійськнм і борчі поїздки, призначені на 
французьким амбасадррами і, ц ` і тнждсіљ. Зокрема він від-
висловив їм закид, що їхні 
уряди в порозумінні з Ізряї-
лем затіяли проти ЗДА вс-
лнкий і н т с р н а ц іональннй 
трюк, який мас на мсті по-
новне захоплення контролі 
над Суезьким каналом. Се-
редньо-східні події і криза, 

кликав спої виступи в Текса-
сІ, Оклагомі і Тсннссі. Нре-
гидснт заявив, що в інтересі 
справи миру його присутність 
а Сілому Домі під сучасну 
пору доконечна і він не може 
залишати свого уряду ні на 
ХВИЛИНУ. 

З'єдинені Держави підсилюють новими 
з'єднаннями середземноморську фльоту 

Вашингтон. — 3 кіл близь- для вдержання американської 
них до командування амерн- зброііної готЬпостн на Ссіісд-
канської воснної фльоти пода- ньому Сході". Вислано ці з'сд-
но до відома, що у зв'язку з нг.иня для - " підсилення 6-ої 
подіями на Середньому Сході, американської фльоти з Рот-
внрішсно вислати на Серед- тердаму, де вони перебували 
земне море для підсилення у зи'язку з маневрами зброй-
стаціонованоі там амернкансь- них морських сил НАТО. Шо-
кої 6-ої фльоти нові з'єднання ста американська фльота на 
кораблів, в тому один літако- Середземному морі складала-
носець, сім винищувачів, два ся досі з двох 45-тоннових лі-
підводні човни й один налив- таконосців, двох крейсерів, 24 
ний корабель. Рішення це на- винищувачів і більшої кіль-
звано „запобіжним заходом кости підводних човнів. 

„НЕПЕВНА УКРАЇНА..." 
Ню Иорк. — Американська! можливості дальшого розвнт-

преса віддас тепер багато міс- ќу на тому обширі В цих 
ця і уваги не тільки повідом-1 рямках місцевий „Гералд 
ленням про конкретні події' 
за залізною заслоною, голов-
но про збройну боротьбу про-
ти комуно-московської окупа-
ції в Мадярщнні, але й ко-
меитарам та міркуванням про 

Стівенсон атакує Айзенгавера за неуважність 
у веденні закордонної політики^ 

фнладелфія. — Виступаючи 
на демократичному виборчому 
зібранні У ФиладелфіІ, Стівен-
сок використав міжнародну 
кризу, яка заіснувала у зв'яз-
ку із подіями на Середньому 
Сході, для поносної дуже гост-
рої атаки на през. Айзенгаве-
ра і на його закордонну полі-
тнку. Він ствердив, що методи 
і висліди цісї політики спов-
нюють серця американців 
..смертельним страхом за ман-
бутнс Америки". На думку 
Стівснсона, сорсдньо - східня 
криза — це ще один вияв нс-
уважливостп теперішнього у-
ряду у веденні життьових для 

нації закордонних справ. За 
таку політику можна — за 
словами Стівенсона — при-
тягнутн до судової відпові-
дальности. Водйочас із цим 
Стівенсон пригадав свій ко-
лншнінилян в справі розв'яз-
ки середньо - схід нього кон-
флікту, а саме свою пропозн-
цію, щоб Об'єднані Нації вдер-
жувалн свої війська на кордо-
нах антагоністичних держав, 
конкретно на кордоні між Із-
раїлем і Єгиптом. Висловлю-
ючи цю пропозицію в лнсто-
паді мнн. року. Стѓвснсон пе-
рестсрігав перед можливістю 
більших конфліктів на Ссрод-
ньому Сході. 

Українець Степан Дзюба став посадником 
Вінніпегу 

Вінніпег, Май., Канада, — 
В минулу середу 24 жовтня 
ц. р. відбулися у Вінніпегу, 
одному з найбільших міст 
Канади вибори, в яких біль-
шістго 46,197 голосів проти 
44,266 голосів, які впали на 
дотеперішнього посадника — 
Джорджа Шарпа, посадником 
цього міста став український 
бизиесмен Степан Дзюба. Ця 
перемога тим більша, що 
Степан Дзюба майже не вів 
ніякої передвиборчої кампа 
ніі за свою кандидатуру і по-
годився на неї тільки під на-
тнском приятелів. Теперішній 
посадник урядуватнме ще до 
кінця цього року, а від 1 січ-
ня 1957 р. урядування перс-
ймас п. Степан Дзюба. Це 

другий в Канаді посадник у-
країнського роді'. Перший — 
це п. Василь Гаврнляк в Ед-
монтокі у провінції Алберта. 
Після проголошення його пе-
рсможцем, п . Степан Дзюба 
склав перед журналістами за 

Трибюн" з минулої неділі по-
містив на першій сторінці ре-
дакційної частини велику 
графічну малу, на якій окре-
мо зазначений обшир „орнгі-
нального" Совстського Сою-
зу, та окремі дві категорії са-
телітів: тих, які ще терплять 
совстську неволю і тих, які 
почали проти неї активно 
бунтувантсь. У виясненнях до 
мали, яку названо „експльо-
знвною середньою Ввропою", 
між іншим подано: ,,обшир, 
зазначений чорно, показує 
кордони властивого Совстсь-
кого Союзу, із відміченням 
перериваною лінією трьох а-
нектованнх балтійських дер-
жав та непевної України"... 

Будинок міського ратуша у Львові, столиці Західиьої Укра-
їни, на якому 38 років тому, вночі на 1-го листопада 1913-го 
року, вивішено синьо-жовтий український прапор, із рів-
початим встановленням в місті і цілій Галицькій Волості 
української „нладн народу, через нарід І для народу". Три 
місяці пізніше, 23-го січня 1919-го ро.;у. Західна Україна 
Закарпатська Україна та Буковина прочистим актом З'сди-
псина, проголошеним у золотоверхій столиці України, Ки-
сві, з'єдналась із Наддніпрянською Україною в одну соборну, 

ні від кого незалежну Українську Державу. 

УКРАЇНСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ РУХ 
ПРОГОЛОСИВ НА ДЕНЬ 1 ЛИСТОПАДА 

ХВИЛИНУ СПІЛЬНОЇ МОЛИТВИ 

АНГЛІЯ І ФРАНЦІЯ ВИСАДЖУЮТЬ 
ВІЙСЬКА В ЄГИПТІ 

ЄГИПЕТ ВІДКИНУВ АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКШЇ УЛЬТИМАТУМ. — СУПЕ-
РЕЧШ ВІСТКИ ПРО СИТУАЦиО НА СЕРЕДНЬОМУ-СХОДІ. 

Лондон. — Останні вістки j зажадали згоди від Єгипту на 
кажуть про тс. що англійські J тимчасове о'купуваиня назва-
і французькі збройні сили, зо 
ереджені на Кипрі, Мальті і 

і Лібії, розпочали вже внеад-
п воєнні операції, які мають 
38 цілі окупувати ключеві по-
зиціі над Суезьким каналом, 
і саме Порт Саід. Ізмаіль і Су-

них трьох міст над Суезьким 
каналом задля забезпечення 
безпеки і свободи плавби ка-
налом. Ізраїль погодився на 
тон ультиматум, під умовою, 
що його прийме і Єгипет. Од-
нак Єгипет рішуче відкинув 

.`з. Сталось це після того, шсіангло - французькі вимоги, 
названі дві західньо - свропеЙ-! назвавши їх заповіддю агресії 
:ькі велшсодсржавн вислали у супроти Єгипту та порушен-
зівторок ЗО жовтня 12-годнн-' ням єгипетської державної су-
кнй ультиматум до Єгипту і всернностн і тернторіяльної 
%б Ізраїлю негайно припини-' недоторканости. Єгипет запо-
га воєнні дії і відтягнути свої вів, що буде боронитися про-
чійська на 10 миль від берегів ти англо - французької зброй-
Суезького каналу. В тому ж j ної акції та водночас заапслю-
ульмтиатумі Англія і Франція вав до Об'єднаних Націй. Ан-

НА РАДІ БЕЗПЕКИ ОН ВИЯВИЛАСЬ НЕ-
ЗГОДА ЗАХІДНЬОГО ФРОНТУ В СПРАВІ 

СЕРЕДНЬОГО СХОДУ 

Мюнхен, Німеччина — Ук-
раїнськнй Х р п с т и я нськнЙ 
Рух проголосив на день 
І листопада цього року хвн-
лину спільної молитви, за-
кликаючи водночас всіх ук-
раїнців у світі використати 
цей день молитви для інфор-
мування світу про ситуацію 
з поневоленій Україні. У хвн-
тині СПІЛЬНОЇ МОЛІГТВИ — що 
відбудеться в Европі ДНЯ 1 
листопада о год. 13 середньо-

европсйського часу — з'сдна 
ються цього дня всі укра 
№ці, без різниці віровизнань, 
світоглядовнх поглядів, полі-
тичяпх оріснтацій, партійних 
чи клясових приналежностей, 
у молитві за переслідувану 
Церкву, за українських вла 
днк і засланців, за їх терпін-

Об'сднані Нації. — Англія і 
Франція зголоснли двічі свос 
„вето" проти резолюцій в 
.-праві замирення на Ссред-
ньому Сході, при чому вони 
вперше голосували проти ре-
золюції З'сдннених Держав, 
яка закликала „всі держави" 
зідмовитнсь від користування 
лілою. Ця американська ре-
юлюція відповідала становн-
щу Президента, про яке мова 
на іншому місці. Зворот під 
адресою „всіх держав" вмі-
щався в американській рсзо-
люції, що заќлиќўвала Ізра-
їль і Єгипет до негайного 
припинення збройних дій. Со-
встськнй делегат голосував за 
американським внеском. В 
гри години пізніше Англія і 
Франція голосували також 

І проти соввтсьного. внеску, що 
закликав до тірнплненнл боќ 
і не згадував уже що відмо 
вў всіх держав від засобу єн 
лн. Англійський представиш 
признав, що совстська резо 
люція „звучить гарно, але н( 
відповідає теперішнім реаль 

стримались (Австралія і Бе-
льгія). В голосуванні над со-
встськнм внеском 7 було „за", 
2 „проти" і 2 стримались 
(ЗДА і Бельгія). Амсрнкан-
ська резолюція пропонувала 
також припинення всякої вііі-
ськової і іншої допомоги Із-
раілеві, поки ие вирішиться, 
чи Ізраїль став винуватцем 
агресії. На тому драматнчно-
му засіданні представники 
Англії і Франції боронили 
свос рішення окупувати вій-
ськом обшир Суезького ка-
налу, при чому вони запевня 

гло - французький ультима-
тум прийшов безпосередньо 
після наради, яка відбулась 
між прем'єрами цих двох дер-
жав. Ідсном і Молле, та міні-
страіа закордонних справ 
Ллойдом І Піно. Того ж само-
і-о дня. у вівторок ЗО ц. м., 
Ідсн склав відповідну заяву в 
палаті громад, а Молле у 
французькій палаті депутова-
них. Англійський уряд дістав 
вотум довір'я 270 голосами 
проти 218, а французький — 
368 голосами проти 182. Ідей 
згадав у своїй промові про за-
клнк президента Айзенгавера 
до Ізраїлю, щоб цей останній 
стримався від бойових дій, та 
в справі негайної тридержав-
ної наради в справі ситуації 
на Середньому Сході. Ствер-
лнвшн, що такі наради між 
ЗДА, Англією і Францією від-
булись в днях 28 і 29 жовтня, 
Ідей не сказав нічого про їх 
вислід, тільки зазначив, що 
пізніші події продиктували 
Англії і Франції рішення, яке 
висловилось у згаданому уль-
тнматумі. Французький міні-
стер закордонних справ Піно 
залишився був у Лондоні у 
вівторок, щоб виждати на мо-
мснт вручення ультиматуму 
єгипетському амбасадорові в 
Лондоні, а прем'єр Молле від-
летів до Парижу. В тому само-
му часі в Ню Иорку нараджу-
валась Рада Безпеки над цією 
ситуацією. 

Тим часом з бойового сги-
петсько - Ізраїльського фронту їй, що „ані хвилини" їх вій-

ська не будуть там після т о - І н а с п і л И дуже суперечні віст-
го, як будуть встановлені м и р { к н . Обидві сторони говорять 

ня, за наших батьків і бра- ним обставинам." „За" амс 
тів на рідних землях, за від-, рнкаиською резолюцією голо 
родження 
раїни. 

християнської Уќ` сувало 7 держав, „проти ' дв. 
(Англія і Франція), а дв. 

Ще одна згадка про Україну в передвиборчій 
публікації 

Вапшигтои. 
Комітет Р с с п у бліканської 
партії видав багатотисячним 
тиражем що одну пропаґан-
дивно-янборчу брошурку в 
справах американської полі-
тики „мирного визволення 
поневолених народів", у якій 
знову називається поіменно 
Україну. Про попередню бро-
шуру із окремим відміченням 
України між тими націями, 
які заслуговують і очікують 
на визволення та за нього 
боряться, вже було повідом 

яву про свою співпрацю з мі- j лення. В новій брошурі циту-
ською радою і провінціяльним 
урядом та про різні міські 
проблеми. Водночас з вибо-
рами посадника відбулися у 
Вінніпегу голосування над 
кількома справами льокаль-1 
ного значення, як будова ОСѓІ 
порюваиого в публічній отії-) 
нії мосту, шо коштував би і 
5,000.000 долярів і спрпчи-' 
нпв би підвищення податку, 
будова шкіл і т. д. 

Крайовий і сться заяву віце-президента 
Рнчарда Ніксона з 13-го жов-
тнл ц. p., про те, що „мирне 
визволення народів, які ба-
жають бути вільні, але пере-
бувають за залізною зас-ю-
ною, було досі, с тепер і буде 
в майбутньому метою, до якої 
ця (республіканська) адміні-
страціл змагатиме." До цього 
додано, кого треба розуміти 
під поневоленими народама 
та названо поіменно двадцять 
сатслітськнх і давніше понс-
волених пародій, при чом;.1 

Україну названо між сателі-
тамн на сьомому місці. 

МОСКВА ГОВОРИТЬ ПРО ГОТОВІСТЬ 
ВІДКЛИКАТИ СВОЇ ВІЙСЬКА ІЗ САТЕЛІТІВ 

Помер Арнольд Д. Марголін, видатний 
жидівсько-український діяч 

Вашингтон. - Арнольд Да-
видович Марголін, визначний 
жидівський і український по-
літичннй діяч, дипломат і 
пченнй. помер у Вашингтоні 
в понеділок 29 жовтня ц. р. 
на 79 році життя. Арнольд 
Марголін, СКІНЧИВШИ уиівер-
СИТОТ сп. Володимира у Кнп-
пі, був адвокатом у столиці 

ф Еявапя ФШАжералд. 44-річ- рожноі поліції. Поліціп.гг пере-1 УкраТнн до 1917-го року, а 
ния економіст, що кілька років пустив П. по'їхав за нею І за після вибуху української рс-
тому працював на державній , якийсь час арештував. Вона за-, полюції став до активної спів-

т а к и й ^ праці при будівництві укра-

В АМЕРИЦІ 

явила, що, мовляп, 
звичай в стейті Коннсктиіиіт 
— штовхати ззаду авто, яке 
„персшкоджас". Але поліціянт 
твердить, ЩО таі:нй випалоќ 

службі в ЗДА в державному їй 
статўті дослідів, відсяджус 6-
місячну кару в'язниці за відио-
ву відповісти перед судом на 65 
запитів в справі своїх зв'язків 
із кому'ністами і шпигунською трапився йому вперше і що по-
роботою за час останньої війни, яснити таку поведінку можна 
Відбувши кару, він діставатиме тільки нетверезим станом, 
щоразу по б місяців в'язниці. Ф Станіслав МІиолайчик. ко-
і-олн стаючи перед судом, від- лишнія польський скзнльнна 
мовлятиметься відповідати на прем'єр і потім вщс-прем ер в 
ті самі запити. Така процедура j-рлді „народпого фронту yj:a-
може- продовжуватися до кінця 
його життя. 

# Дорога Одлум. розвелсна 
силова мультіМільйонсра Флой-
да Одлума з летунського про-
мислу "була арештована за ке-
рування автом в п'яному стані, 

тслітській Варшаві, який, втік-
ши назад на еміграцію, живе 
постійно у Вашингтоні, персдба-
час, що населення Польщі 
швидко обернеться проти Го-
мулки. Міколайчик твердить, що 
„відлига" в Польщі незабаром 

шо вона рішуче заперечує. Іду--. закшчиться. а Гомулка виявить 
_̂ Г -_. Л - Л . М . М № ' піѓѓ Ніл #̀ЃЛА тяќми ГАМНИ безжалісним 

поперед чи одним із „парк-веів" під Ню. себе таким самим безжалісним 
Порќом. Дорота. Одлум двічі комя'істом. як і його 
вдарила споїм автом авто до- иики. 

їнської дерясави. В pp. 1917-
1918 був членом українського 
Найвищого Суду, в 1918 р. 
вступив до партії Українсь-
кнх Соц.-Федералістів, в pp. 
1918-21 був послом УНР в 
Англії, а в наступних двох 
роках членом української дс-
лсгації на мировій конферсн-
ції в Парижі. Переїхавши до 
З'сдннених Держав, викладав 
міжнародне право в універсн-
тетах у Бостоні, Ню Порќу й 
Филаделфії. Весь час під-
тримував тісний зв'язок 
трнмував найтісніший зв'язок 
u українськую полілічною 

сміграцктю, піп гуртупаля"Ч 
біля центру УНР за кордо-
ном, та з українською громі 
дою п Америці. Пуп послідоп-
ннм демократом, і за СУДОВУ 
оборону БеплІса. у відомому 
чбрНОСОТеИНОМу процесі в Кн-
сг.і царський уряд позбавив 
його часово права адвокат%-
ри. Вув автором численних 
книжок в мовах українській, 
російській і англійській, як 
ось „Україна і політика Ан-
тантн`', ‚.Лѓили у СХІЛНІІЇ 
Україні", „Роля і значенії.'! 
Льомброза в еволюції вини і 
кари", ,.3 політичного Ш"-
лонника 1905-45" і т. д. Вія 
внступая завжди з обороною 
От. Спмоиа Петлюри проти 
закидів збоку жидівської ву-
лнці і взагалі поборював за-
кнди іцодо вини україяськях 
державних чкиників в історії 
погромів в Україні. У 1958 
році Український Вільний 
Університет признав йому тіі-
тул доктора прав. До остан-
нього часу був президентом 
Українського Технічного Ін-

Москва. — В офіційному 
проголошенні совстського у-
рядў у вівторок ЗО нсовтня 
проана.іізовусться взасмиші 
між СССР і ного сателітами, 
прн чому Москва признає, що 
„в процесі нового режиму і 
глибокої революційної пере-
мінн в соціальних взасмннах 
були немалі труднощі, неро-
зв'язані п'роблеми і піюсто по-
мплкн, нключно з такими, що 
були у цзасмниах між срцін-
.'іістнчннмн державами,, — 
порушення і помилки, які 
противилися принципам про 
рівність у зв'язках між соці-
.містичними країнами." Со-
зстське проголошення скидас 
ѓі ,,порушення і помилки" иа 
Сталіна, хоч і не називає, ного 
;а іменем. Москва признас 

потребу „повної рівностн, по-
шанування тернторіяльної нс-
доторканости, державної не-
.'.алсжностн і суверенностн та 
нсвмішувании у внутрішні 
правн другого". Говорячи 

про ролю СССР в скономіч-
юму житті сатслітськнх дер-
к;ш, Москва заявила свою го-
л?вість відкликати .‚своїх до-
раДНИКІв", ЯКІ, мосляв, нада-

і безпека. Палкий акт обви-
яувачения проти політики Є-
гппту в справі Ізраїлю і в 
справі Суезького каналу ви-
голосігв французький деле-
гат Вервар Корні-ЗЌантіль. 
Зін стверд ясу вав, Що політн-' 
{а арабів у відношенні до Із-
раїлю 'неминуче доводила до 
)бройного виступу збоку Із-
жїлю і посередньо виправду-
іав Ізраїль за його наїзд на 
Znmer. Гострі промови з вза-
.̀ .мннм обвинуваченням внго-
тосилн представники Єгипту 
і Ізраїлю. Пізно вночі, без ні-
ікого конкретного висліду, — 
чсрервано наради Ради Без-
ІЄКЯ над ска})гою Спшту 
проти заловідженої зброііної 
ікції Англії і Франції. Три 
‚`проби американського рснре-
іектаита Кебота Лоджа дове-
:тп до по{юзуміння — не да-
:и позитивного висліду. 

Кардинал Міндсенті вийшов на волю 

лі МОЖІТЬ біти зайві з уваги 
на поправу економічного ста-
ну сатслітськнх країн. Що Ж 
торкасться совстськнх військ 
у сатслітськнх державах, то 
Москва признас існування та-
кнх військ тільки в Польщі, 
Мадяріцині і в Румунії. В іи-
шнх „соціялістичннх краї-
нах" СССР, мовляв, військ не 
мас, - - промовчуючи зовсім 
Східню Німеччину, де Совс-
ти мають більше війська, як 
в усіх інших сателітів разом 
узявши. Совсгський комуні' 
кат похлинўеться на Варшав-
ськни пакт і ‚‚добровільну зго-
ду, ба навіть просьбу" сате-
літннх країн, щоб у них бу-
лн стаціоновані сов. війська, 
але — мовляв — совстеькнн 
уряд готовий забрати відѓ:. 11. 
свої війська після псрсвсдси-
ня відповідних переговорів. 
Цс стосусться передусім М.1-
дярщини. ІСомунікат заиев-
няс, що дано прнказ сов. віп-
ськам у Будапешті забратися 
відтіль, „якщо тільки мадяр-
ськиіі уряд визнас це за по 
трібнс" і що СССР готов пс-
реговорнтн з мадярським уря-
дом про відкликання з Ма- Прес літаком, що віз 2,200 фун-j невір'ўю' 
ДЯрЩИИИ своїх ВІЙСЬК. :тів кров'яної плязми для пора- J лики мої 

про свої перемоги. Єгипетсь-
чин комуиікат запевняс, що 
єгипетська армія мас „під сво-
сю контролею" Синайський 
півострів, а ізраїльський пові-
домляс про зайняття місцевос-
тн Кусейма. Так само супереч-
ні вістки подають обидві сто-
рони про висліди летунсікнх 
СУТИЧОК. Ізраїль твердить, що 
збив два, ба навіть п'ять єгв-
петськпх МП"-ів. Речник егн-
петського уряду обурювався 
на англо-франпузьку вимогу, 
поставлену до Єгипту і Ізра-
їлю щодо відтягнення військ 
на 10 м. від берегів Суезько-
го каналу, бо, мовляв, ізраїль-
ські війська знаходяться вза-
галі ще иа 75 миль від кана-
лу. Інші знову вістки говорн-
ли про наближення ізраїльсь-
кої армії на 20 миль до кана-
лу. 

Будапешт. Ув'язнений 
вісім років тому кардинал 
Позеф Міндсенті вийнюв на 
полю і перейняв назад свос 
таловинќ' примаса Като-
гшцькоі Церкви на Мадярщн-
:й. Колишнііі президент Ма-
іярщннп Тілді Золтан заявив 
через радіо, що він обстоюс 
чумку, щоб прийняти кардн-
нала Міндсенті до зреорпші-
-.опаного уряду, бо тільки він 
ОДИН вен лі об'сднатн тспор 
мадярську націю. Прем'ср Ім-
І`ч Падь заповів через радіо, 
що швидко відбудуться либо-
;чі до парляменту і що иа 
Мпдлрщині закінчиться одно-
партіЙна диктатура. У вівто-

кінчнлнся вуличні бої у Bj'-
далсшті. З касарень МарП Тс-
рссн вийшли 1.200 повстан-
ців. які хоробро сім днів бо-
ронилнсь там проти совстсь-
іпіх танків і артилерії. Під 
час боїв вин{ќо поранено 
французького' фотокореспон-
дента журналу „Парі-Мач", 
а також зранено в руку ко-
респоидеита американського 
..Лаі`іфу". Вулиці Будапешту 
представляють собою одно 
жалюгідне бойовище. Багато 
розбитих совстськнх танків. 
У минулий вівторок біля од-
ного совстського танка лежа-
ло кільканадцять трупів со-
встських вояків. У місті і дер-

рок ЗО жовтня остаточно за- жаві ще повний хаос. 

В СВІТ І 

Західня Німеччина йде до двопартійної 
системи 

Бонн. — У трьох нангусті- енських демократів, але та-
ше заселених західніх пропій- кож хішстияиські демократи 
ціязс Німецької Федеративної j здобули відсотково більше го-
Республіки відбулись в остан-
ию неділю вибори до самоуп-

лосів, аніж їх дістали були в 
{останніх виборах в 1952 році. 

рапних установ, які мали то-J Голосування відбулось v нро-

Ш До Б ў д а й ѓ ні ту прибув в .жертв. Новий і:ямуннтнчиий 
"ПіішіП ІІОІІСДІЛІЖ із Варшави J шеф Польщі Владислав Ґомул-
кореспондснт агенції ІОнайтед( ќа признав, що, хоч він сам с 

шм, прото віруючі като-
можуть мати спот духо-

ІІСННХ мнлирів. Літак зміг при- J вснство, включно з кирд Ви-
ЗОМЛНТНСЯ тільки за ЯЗ милі від ї шннськии. 
мадярської столиці. Частийў! џ Сомл`еька преса принесла 
дороги кореспондент проїхав ав-1 коротку вістку про засідання 
том польського посольства, а 'Ради Безпеки ОН, що відбулося 
останніх S миль пройшов пішки, минулої неділі внаслідок скарги 
Шлях яким він ішов, був запов-{трьох західніх всликодержав 
КЄНИЙ совстськими танками, що j проти СССР за вживання совст-
внїзднлн з Будапешту ft заПма-! ськігх військ проти мадярських 
лн позиції за МІЃ-ТОМ. Все ж, як і революціонерів. У тому комуні-
ІІІН довідався, частина сдвстсь- каті нічого не сказано про тс, 
ких танків залншалася в центрі (що 9 членів Ради Безпеки ви-
міста, '`'н'ерсджуючи на собі і словились проти СССР і ні один 
повні иенавистя погляди його п член не підтримав совсТсько-

му поважне політичне значсн-
нл, що були свого роду мірн-
лом теперішніх настроїв ні-
мецького народу та проЃнозою 
парламентарних виборів в 
найближчому році. Назагал 

ститут п Ню Иорку. Мешкав соціял-демократи висунулись 
иоітійио у Вашингтоні. на перше місце серед хрнсти-

вінціих Північна Надренія-
Вестфалія, Долішня Саксонія 
і Гесія. За одностаііним ствер-

мешканців 
# Звілмнмшй а н'п.ПІНЦІ поль-

ськнА кардинал Стефан Вишин-
ІськИЯ появився минулого поне-
ділка вперше після трьох років 

дженням німецької і західиьої1- ув'язнення и монастирі у Сяио-
пресн Західня Німеччина на-
блнжусться до англійської і 
американської системи двох 
партій. 

ці — на Сальг.оні архнспнскоп-
сьќого палацу в Варшаві, перед 
яким зібралось кількасот осіб. 
Bui Закликав насеЙЄння зберіга-
іи сиокій, щоб уникнути зайвих 

го репрезентанта Соловйова. В 
комунікаті згадано лише, що ко-
муно-мадярськнй уряд запротс-
стував проти розгляду ‚.внут-
рішньоі справи'' Мадлрщннн. 

Ф Турецька меншина на Кнп-
рі святкувала 33-річчя - Існуваи-
ня Турецької республіки. З вікон 
усіх турецьких крамниць і до-
мів, де мешкають турки, звиса-
лн національні прапори. 

іхѓїїїЏЏ 
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РОКОВИНИ ЛИСТОПАДА 
Ніяке традиційне святкування не вдсржусться у дов-

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ЛЬВІВ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

жди такий живий і тривкий, якбп Поет і його творі: не 
бў іт так тісно пов'язані з українською дійсністю — не тіль-
кн тісю з половини минулого сторіччя, але й сучасною. 

ти широку пропаганднвну 
кампанію, буцімто в обороні 
‚‚українськости Львова", запо-

від багатьох уже років пази-
вають за прізвищем конкретні 
особи з-поміж „буржуазних 
націоналістів", цитуючи на-
віть їхні твори, такі, як напри-
іслад, „Де шукати наших тра-
дицій" Дмитра Донцова, стат-
тю про „Літературне життя 
Львова" Богдана Романенчу-
ка; друковану у збірнику 
„Львів", і вірш „Кривавим 
листом котить падолист" Бог-
дака Кравцева. 

Приведені бідолашними ав-
торами „Відповіді ваклепни-
кам" факти і дані, мовляв, їх 
„найсильніша зброя", того ро-
ду, що при ближчому розгляді 
вони б'ють самих авторів чи 
інспіраторів відповіді. Коли 
вони, наприклад, пишуть про 

Іван Вербяннй 

НЕДОГОВОРЕНА ПРАВДА ПРО ПЕРЕЯСЛАВ 
Недавно Москва святкувп-

ла свій тр іюмф— 300-лІттл 
„возз'єднання" України. 300 
років Москва пляново вбнвп-
ла в українськім народі по-
чутт." своєї окремішностн, иа-
ціонпльної гордостн, всяку 
само(тійницьку, д е р ж и в н у 
думку. Замість того на кож-
нім кроці й при кожній иа-
годі вона защеплювала укра-
їнцям почуття меншовартості! 
й вдячности за „визволення" 

кий нарід від північного мос-
ювського тирана за 300 ро-
'сів, шо минули від Переяс-
товської угоди. 

Всі ці акти московського 
насильства подані менше або 
більше точно в підручниках 
історії — скаже не один. 

Це правда, але цих підруч-
ннків істо))ії України зовсім 
немає в Україні. Є тільки з 
наказу Москви підроблені, 
підмальовані й перекручені 

від польсько-ппнського ярма, історії України, що мають в 

чатковану Совстамн у відпо-І,^ щ о в російських школах, 
ЦьогоР 1чне святкування 100-річннх роковин приходу на світ в і д ь н а відзначення українця. J i с у Львові українська мо-
Іаана Франка також не було б таке сердечне й всонаціо- м н у в і л ь н о м у с в і т і 7 0 0 - л і т т ж Ш п ш Щ ^ м ' і в х Ш я з к о . 
пальне, якби мого ідеї не мали все ще актуальне значення, j українського Львова, що про- ЗЃ" то цим тільки підтверджу. 
У куди більшій м ^ ) ' стосусться^це такої суто політичної я в и л о с я на протязі минулого j ^ т е 3 у „буржуазних націо-

I і цього року влаштуванням і налістів" " про " русифікацію 
низки урочистостей, імпрез і І Львова, бо і Мельничукові і 

події', яі: Листопадовий Зрив 1018-го року 
Підколи українські імігрантн в Америці почали улп 

джуватн тут маніфестаційні святкування, роковпни 1-го Ля- виданням 'кількох: цінних^'книг імаланчуковіі'"всїм^"захщнім 
стоппда визначувано з таким самим пістизмом. як і роко- присвячених Львову, між ін- українцям відомо, що в Захід-
вини 22-го Січня чн Шевченка. Нічого дивуватись: ця дата Ш І Ш Н книжки „Наш Львів". 
сповнювала гордістю всіх українців, зокрема уродженців виданої В-вом „Червона Калп-
Галнцької Землі, яка заманіо))естувала була тоді збройним Hu"t публікації „Львів", вида-
чином державно-політичну зрілість, завершену три місяці Н ої В-вом „Київ" у Филадел-
пізніше, 22-го січня 1919-го року історичним актом злуки фп і книжки про Львів німець-
із українським материком у Ќнові в одну, ні від кого не- j К О І О мовою, виданої у Мюнхе-
залежну Українську Нар. Республіку. Таким чином Лнсто-' ні. 
падова подія тісно пов'язувала українське минуле з укра-І Затривожені ЦІЄЮ культурі 
їнськнм сучасним. Двадцятирічне перебування Західньоі' н о ю ; видавничою активністю 
України під окупаційним режимом післяверсальеької Поль-1 украйіськоі еміграції, актив-
ѓці завжди актуалізувало ту історичну подію, завжди вдер-J

 ністю, що дорівнювати їй не 
ЖуВалО TV ПОДІЮ у СВІЖОМУ, Немеркнучому бЛНСКу. ПрИХІД „а)оть МОНІЛНВОСТИ громадсьісі 

та літературно-громадеькі ор-
ганізації в окупованій Сово 

Сольшевиків до Львова в 1939 році, потім масакра по львіи-
ських в'язницях у червні 1011 р. і поворот у 1944 р. совст-
ської окупації знову відсвіжили в пам'яті той незабутній тами і буцімто „вільній" За-
день 1-го Листопада, коли над львівським ратушем замаявіхїдвіЗ Україні, занепокосні 
жовто-блакитний прапор. І так воно залишилось і донині 
віддавання шорокў пошани тому світлому моментові з-перед 
38-х років та плекання його політичної символіки, аќ кон-
кретної програми на завтрішиій день. 

Останні події за залізною завісою що дужче підкрес-
лнлн актуальність Листопадового Зриву. Адже це був зрив 
до волі, це був той самий вняв туги за волею, що стала 
рушійною силою і в теперішній боротьбі не тільки ўкраїн-
ського. але й всіх інших поневолених народів. Весь світ 
хвилюється від нових подій, від нових зривів до волі, особ-
ливо від останньої - від справжньої революційної війни на 
Мадярщнні. З історичної перспективќ і в ширшому зна-
чениі, з погляду законів етики і справедливості!, які керу-
?іть долею народів, не ѓрас ролі, якої національностн були 
уярмлені і поневолювачі. У випадку 1 Листопада - це були 
українці, які повстали збройно проти австрійського і поль. 
ськсго панування, роззброївши австрійські залоги по ки-
сарнях і випередивши плановане захоплення Львова иоль-
ськими військами, що йшли з заходу. У випадку останніх 
подій за залізною заслоною — це повстання проти москов-
сько-большевицької суирематії. Але принцип в усіх випад-
ках був той самий: Нарід на своїй рідній землі сказав 
тверде слово, що хоче бути сдннйм паном тісї землі. 

У 1918 )н)ці зовнішній світ мало проймався боями в 
Галичині. Роля посередника іі арбітра, що її перейняла Най-
вища Рада, як керівний орган Версальської конференції, 
була виконувана без переконання, без чіткого аідрізнюван-
ия. хто боровся за волю, а хто за поневолення, без поша-
новуванвя тих вилсояівських пунктів, що ніби стали базою 
для вирішування нової політичної мани Европи. Правда, 
иже іі тоді появились по антантському боці фахівці укра-
їнської проблеми, але вони були ще направду білими кру-
камн. Ані тодішній президент З'сдинених Держав Вилсои 
і ного державний секретар Ляреен, ані „старий тигр" Кле-
иансрі який став справжнім керівником тодішньої антант-
ської ПОЛІТИКИ на європейському континенті, у куди біль-
ІИІІ̀ І . мірі, ніж англійський Ллойд Джордж, керувались у 
г.прішуваннІ міжнаціональних спорів в Европі критеріями 
гласної державної рації, а не рації справедливості! даних 
народів, Куди вище стоїть політична мораль і політична 
мудрість у'часників засідання Ради Безпеки Об'єднаних На-
цій з останньої неділі в Ню Порќу, які, нараджуючись над 
ситуацією в Мадярщині, підкреслювали принципи: ніяка 
держава не може своїми військами здавлювати волю чужого 
народу на ііого рідній землі. 

При святкуванні цьогорічних роковин 1-го Листопада 
молена мати піднеслий настрій. Останні події за залізною 
завісою тільки скріпили давне й непохитне наше переко-
нлнн.'і, що ніяке поневолення не може бути вічне, і що на-
піть покоління, які вже народилися й виросли в атмосфері 
окупаційного режиму, прозрівають і повстають проти оку-

зокрема виступами українців 
у вільному світі, в яких фаќта-
ми і конкретними даними до-
казусться, в якому відсталому 
становищі опинився Львів під 
Совстамн і як брутально ііого 
русифікують, Совсти доручи-
ли льояльним до Москви і 
контрольованим компартією 
підсовєтським літераторам і 
вченим написати й опубліку-
вати спеціальну відповідь 
.‚буржуазним націоналістам" 
її спростувати їх твердження 
про русифікацію і культурну 
відсталість с ь о г о дніш нього 
підсовстського Львова. 

Це досить непосильне, 
але ж примусове завдання 
взяли на себе в імені львів-
ськнХ підсоветськнх письмен -
вмќів і вчених` письменник 
Юрій . МельннчуК' і кандидат 
історичних наук Валентин Ма-
лнячук. Написану ними з при. 
воду 700-річчя Львова „Відпо-
відь ваклепникам" пущено в 
Широкніі хід: її опублікувала 
львівська „Вільна Україна" з 
дня 7 жовтня ц. p., потому в 
числах з 10 жовтня київська 
„Радянська Україна" і вида-
вана російською мовою для 
УССР в Києві „Правда Укра-
нни" і в числі з 13 жовтня її 
зреферували московські „Из-
вестия". Крім того, в середу 
24 жовтня її передавало київ-
ське радіо в радіоавднціях для 
УССР і закордону. Вже з 
цього широкого розголосу, На-
даного їй, можна бачити, яку 
велику вагу зв'язали з її поя-
вЬю совстські офіційні чнини-
ки, значить, як дошкульно му-
сілп вдаряти по Совєтах прав-
да про Львів, проголошувана 
в українських еміграційних 
виданнях. 

Стаття Мельвячука і Ма-
ланчука написана обширно. 
майже на цілих три сторінки пантів та їхніх доморослих слуг. Україна гордиться своїм 

РУХОМ спротивў, — найдавнішим і найпослідовнішим з усіх підвалу. Автори намагаються, 
країн, що опинились під червоним ярмом. Не маємо нпїїмен- з одного боку, „доказувати" 
шого сумніву, що настане день, коли пух 1-го Листопада фактами, цифрами і прізвища-
і 22-го Січня воскресне, коли назріє момент для нового ми не так те. що „Львів був, є 
визвольного зриву, і що тоді той зрив буде ще могутніший, і буде українсьіснм", як те, 

ній Україні до совстської оку 
нації ніяких росіян не було. 
Наявність надто великої сќіль-
кости росіян у Львові і русн-
фікації львівських шкіл під-
тверджують і самі автори мо-
же й несвідомо, подаючи тпк: 

цифри, як тс, що в універсн-
теті у Львові навчається йѓ-
всіх 4,200 студентів аж . . . 3,-
050 українців і промовчуючі-
національність решти студен-
тів (аж 1150 осіб), яка бел ні 
якого сумніву є в 90 відсотка; 
російською. Так же само, зѓа 
дуючи 17 вулиць Львова, на 
званих прізвищами україпсь-
ішх князів, гетьмадів і діячів 
і „забуваючи" згадати кілька 
десят львівських вулиць, на 
званих прізвищами російська: 
діячів, цілком . чужими длі 
західніх українців, авторі 
„відповіді" тільки підкреслю 
ють, що Совсти таќя русяфі 
кують Львів. Вкінці, вирахо-
вуючи по кілька чи по кілька 
надцять прізвищ з-поміж 
письменників, мнстців і нау-
ковиів, які залишилися у 
Львові і „працюють" під Совс-
тами, і поповнюючи їх навіть 
зліквідованими самою ж Мос-
квою Василем Бобннськнм та 
Мирославом Ірчаном, автори 
вимушеної відповіді „забува-
ють" згадати ті десятки і сот-
ки льпівськігх письменників 
мнстців, вчених, і журналіс-
тіо, що мусілн покидати бать 
ківщнну і живуть сьогодні J 
вільному Світі, маючи по'вну 
можливість не тільки діяти і 
творити, але й організувати 
свої фахові спілки куди чис-
лємніші за ті, що існують, у 
підсовстському Львові. Не пе-
реконас нікого і список кіль, 
канадцятьох молодих науісов-
ц'ш, що „захнстнлн" кандидат-
ські і докторські дисертації 
або готуються їх захищати. їх 
названо у відповіді аж 21 і це 
в той час, коли сьогодні на 
'`міграції виходить з уиіверси-
тетів більше молодих ўкраїн. 
ськИх науковців в одному ли-
ше році, яЌ в підсовстському 
Львові за всі останні роки. І 
тому тея4 усі докази й факти, 
наведені авторами відповіді, 
тільки доводять правду твер-
джень „буржуазних націона-
лістів" про русифікацію Льво-
ва і про відсталість українсь-
кого культурного життя в 
ньому, під совстського окупа-
цісю. 

Щоб якось „відбитися" і 
затушувати непереконливість 
всіх своїх „доводів" і „дока-
зів", автори „відповіді" вису-
вають на закінчення для 

а в останнім часі — від ні 
мсцько-фпшистського понепо-
ленвя. 

І треба було сподіватися, 
що. годі, як Москва тріюмфу-
валя з нагоди „возз'сднання" 
і ціла Україна мусіла святку-
ватн прокляті роковини під-
ступно наложеного на неї яр-
ма московської неволі — мн, 
укрлїіщі. ня землях вільних 
від московсько-большевиць-
кого нагана, здобудемося на 
кннаасу, що в ній були б 
хронологічно представлені всі 
ті безправ'я і терпіння, що їх 
зазнала Україна й українсь-

знайдс вже більше зрозуміння у широкому світі, 
СТЬСл перемогою і буде ОСГ.1ТОЧННЙ. 

ІТІІНЧЯ- що... ніякої русифіісаціі не- ефекту мнле совстській про-

Порнтко, голова 
Суспільної Рлужбя Комбатантів 

ЛИСТОПАД ЗОБОВ'ЯЗУЄ 

намагаючись довести. що 
..буржуазні націоналісти" це 
люті зненависниќй справи 
миру, прихильники знищення 
атомовнмн бомбами всіх міст 
Росії й України і що їхні за-
думи і мрії ."юсереджуютьсї. 
тільки на одному — нп війн' 
з „миролюбним" Совстськиу 
Союзом. Як єдиний доказ та-
НИХ ..злочинних намірів, мріі 
і ир.чпіснь", наводять авторі 
еовєтгької „Відповіді наклеп 
викам'! вірш Богдана Крав 
ЦЄІІЛ ‚'‚Крававим листом ко 
тить падолист", цитуючи йо 
ѓо попністю: 

„Кршізвим листом котить 
{падолист 

I серце прагне знов далеких 
І візіќ 

Щоб понад нами знову 
І пронеслнс 

Вої одважві і залізні. 
Щоон дзвеніли списи і шабл 
І жах огню будив до дня оселі 
Щоб ісходшю сонце на земл. 
В вінку шрапнелів. 

Щоб місто знов під чоботи 
(ватаг 

Коври стелило і стяги шовкові. 
Щоб в синім небі стрічка 
і Ѓзолота 

Влагословнла нашій крові." 

Приводячи цей вірш, напн-
лшнй, до речі, з приводу 
ївяткувания 1-го Листопада, 
де задовго до другої світової 
війни і до винайдення . . . ато-
‚нової бомби, і сконфіскова 
чи іі колись польською вла 
goto, але ж відомий широке 
іеред західніх українців ? 
численних передруків, авторѓ 
цитованої „Відповіді" може і. 
мимоволі виявили і підкрес-
лилн, і то напередодні Лнсто-
чадових Роковин те. що вн-
словлене в кінцевих рядках 
віршу, значить те. чим жи-
вуть і чого прагнуть і ті, що 
залишилися у Львові, і ті, що 
мусілн вийти із нього: щоб 
над українським Львовом, 
стародавнім городом Львз за-
маяв знову український на-
ціональний прапор. І здїїі-
сниться це справді таки „як 
не затьмарити СВІТІ' сонця, 
так само, як не зупинити пе-
реможного ходу Історії", і для 
цього варто навіть зогнити 
„на смітнику історії", як цьо-
го представники совстської 
буржуазії Юрій МельннчуК і 
Валентин Маланчук баясяють 
авторові цитованого вірша і 
його колегам , ‚буржуазним 

1 мас і, з другого боку, вперше пад'анді „пнтаннп про мпр",! націоналістам". 
riMkikMA 

голови українців втовкмачу-
вати поняття, що москалі т-" 
наш .‚старшин брат", якому 
завдячуємо все, що маємо, що 
властиво лише після больше-
внцької революції почалося в 
Україні якось духове життя, 
література, мистецтво тощо. 

Як розвинуться події у 
Східній Европі — годі нині 
сказати й передбачати. Та ко-
ля прийде до розвалу боль-
шсвнзму, в Україні буде 
страшний голод на українсь-
ку книжку, головно історич-
ну. Історію фальшувала й 
фальшує Москва від `першого 
року своєї перемоги. 

Треба сподіватися, що бел-
упннне втовкмачування в ук-
паїнські голови московської 
брехні не лишається без успі-
хін і наслідків. Москва пля-
ново уживає усіх доступних 
їй засобів, щоб витворити в 
широких українських масах 
поняття, що москалі завжди 
подавали „молодшому" бра-
гові помічну руку. Поступ, 
мовляв, ішов в Україну з 
Москви. Москві завдячує Ук-
)нїна свою культуру. Цензу-
'іа іі знищення усіх книжок, 
що писали колись інакше, 
ібають про те, щоб українці 
дізнавалися тільки про те, 
що бажає й що потрібне Мо-
скві. 

Та не лпше на українських 
землях під червоно-московсь-
сим ярмом наш нарід с під 
іилнвом московського світо. 
`ляду, с приневолений днви-
гиея на все свос крізь мос-
ювські червоні окуляри. Мос-
ювські впливи діють і на ук-

оаїнську еміграцію, де б во-
ча не була. Наших людей 
.кишть українська книжка, 
у'країнський і л ю с т р ованнй 
курнал. що їх можна купити 

в усіх країнах, де опинилася 
наша еміграція. Москва дбає 
про те, щоб видання Ўкраїн. 
`ькнх книжок було технічно 
хосконале, манило своїм зов-
шшнім виглядом. Немає пе-
рскладів творів Шекспіра 
-.'Воїх, купусмо совстські. Чо-
.;;.' не купити розкішно виДа-
того „Дон Кіхота", правда 
йн переложений не з еспан-
ської мови, а з московської. 
але він — в українській мові! 

Спадуть з України страшні, 
чортівські большевнцькі пу-
та — треба буде кинути туди 
в першу чергу якнайбільше 
чнижок, щоб показати прав-
ѓу й розкрити усю брехню 
.‚старшого брата", брехню 
про вищість його духової 
культури та архизабріханість. 

За 39 років большевицька 
прехитра й планова пропа-
ганда, плянове псрекручувая-
чя правдивої іску)ії зробили 
повно свос. Україна потребує 
книжок, що пок'азали б їй 
чисту правду, що Бона зав-
дячус москвинам і Московії. 
Але такої книжки про 300 
років „братнього" иояшття 
України з Москвою потребує 
і не один наш слабодушний 
брат, що опинився на емігра-
цїї і тут потребує розкриття 
очей. 

Редак'ція українського ви-
дання книжки „300 років 

І знову ця дата 1-го лнсто-
пола пригадує нам, коли то в 
:ірнй день 1918 року сповни-
лися мрії багатьох поколінь 
і на львівській ратуші замаяв 
український державний пра-
пор. По іалькасотлітній нево-
лі, серед клекоту скорострі-
лів та гуку гармат українці 
виявили свою волю — ЯОЯв 
самостійним життям у своїй 
иезалежнііі державі. Зг"дую-
чн річницю Листопадоього 
Зрпву, аналізуємо Листопа-
дові події і шукаємо в них 
сили гарту духа до дальших 
змагань. В цю 38-му річницю 
Великого Листопада мусимо 
застановитися, чи ми вірні 
Його ідеям, пригляньмося со-
бі, чн виконуємо наші зобо-
в'лзаннл супроти того герой-
ського чину? Чи пам'ятаємо 
бодай про тих, що кривави-
лнся у наших визвольних 
змаганнях та вийшли з них 
каліками? 

Події й жахливі наслідки 
другої світової війни розсіяли 
багато українців по всьому 
світі. Разом з ними опннила-
ся на чужині й частина ук-
раїнських воєнних інвалідів, 
тих, що стали найбільшою 
жертвою війни. Вони потре-
бують постійно опіки і помо-
чі нашого громадянства у 
вільному світі, одні — лікар-
ської опіки, ліків, протез, 
другі — харчів, одежі, ще ін-
ші — грошової допомоги на 
удеряіянпя родини чи вихо-
вання дітей. На рідних зем-
лях теж осталися наші воєн-
ні інваліди. Вони нормально 
повинні бути під опікою дер-
жавн, але напевно, якщо ще 
живуть, то влада червоного 
окупанта не тільки ними не 
турбується, а ще знущається 
з них. Звідси ними опікува-
тнся Не маємо можливості!, 
зате тим більше нашим свя-
щенним обов'язком є заопіку-
ватися тими українськими во-
снннмн інвалідами, що жи-
вуть по цім боці залізної за-
віси. 

Останній реєстр наших во-
снних інвалідів у місяці серп-
ні Ц. р. виказує такий стан: 
в Німеччині — 229 інвалідів, 

під московс`ьким ярмом" чи 
як назвати цю історичну 
книжку, мусіла б бути, само 
собою, інакша як редакція 
подібного видання аиглійсь-
кою МОВОЮ.' 

Англійське .видання повнн-
но б бути строго наукове, з 
як найбільшим поданням 
фактів І даних про насилля, 
ломанНя договорів і обітниць, 
що їх допускалася віроломна 
Москва. 

Українське видання кннж-
ки повинно бути менше сухе 
і промовляти до почувань чи-
гача. І одно і друге мусіло б 
подавати тільки історичну 
правду. Бо тільки історична 
правда дає людині національ-
НИЙ твердіѓй хребет, робить 
людину відпорною на такс 
сумне явище, як наші всякі 
русо- польо-, мадяре й ру-
мунофільства, з затратою від-
чуття своєї національної гід-
ности й самостійностн. 

Хто напише ці дві книжки 
й хто сфінансус ці два вндан-
ня — зробить велике націо-
нальве, патріотичне діло. 

Щойно ці дві киняжи бу-
дуть завершенням рок`овин 
300-ліття злощасної нашої 
злуки з Московісю, дійти ДО 
якої нам „допоміг" польський 
імперіялізм та яка лягла 
чорною зморою на ціле наше 
історичне життя. 

Д-Р к, т . 

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ 

Дещо з історіїч 
По першім розборі Поль-

ської держави .1772 р. прнпа-
.із ціла Галичина з великим 
містом Львовом Австро-Угор-
ській монархії. 

Тодішній австрійський ні-
сар Посиф II між різними ре-
формами, що пеіи?волив у 
своїй державі. 21 жовтня 1784 
року заснував у Львові дер-
жавннй університет з завдам-
ням заспокоювати ку;іьтурні 
потреби місцевого населення. 
Виклади провадилися в ньо-
му в німецькій мові. У Ќрано. 

" Дати взято переваишо з 
праць ред. Василя Мудрого: 
І) Поіютьба за огнище укра-
їнської культури, ЛьВіа Ht23 
p. і ного: П) Український 
університет у Львові (Н'Л-
І935;, В-во „Ча ". 1!ю.nov-ir 
і'ЛН р. Пого ж гтатті а „1!.І 
ціо" - 19JI" p. Бзршаі.л. 

ної нерспектнвн 
ні був давно університет. Пя-

I ру л!т пізніше креовано прн 
!ньому науковий інггнтут Rtn-
jdium Ruthenura ѓСтудіюй Pv-
Iті нум), а в 1Я05 р. австрін-
ськнй уряд Львівський уні-
всрситет перетворив на ліцеї:. 

По Білен'`ькому конгресі 7 
{серпня 1S17 р. австрійський 
Іцісяр Фрянц І відновив Львів-
ськяй університет, який про-

I існував понад сто років аж 
ідо розвалу Австтю-Угорщинн 
І восени 191S р. Виклади усіх 
і предметів нп ньому відбуна-
Ілись справді в німецькій мо-
ні. але в цісарськім розпо-

Iрядку якнайвнразніше було 
І сішзано, що це триватиме 
. тільки до тої о часу, поки не 
' знайдуться нрофесорн і під-
готовані сту'дента в крайовій 
мові. Слід зазначити, що Б 
і .-їх г. і.і.і.(ія:. Східньої Гади-
`ІНШІ відбувалось навчання 

` усіх предметів в німецькій мо-
^ві, а щойно з „Весною Наро-
і дів" в 1849 р. введено обо-
в'язкову науку української 

j мови. 
В грудні того ж самого ро-

. j ќу засновано в Львівському 
університеті катедру україи-

; ської мови і літератури, яку 
перебрав проф. Я. Головаць-

' кий. Треба сказати, що вже 
, в 1848 р. на теологічному ojwi-
культеті була катодра пасто-
ральної теології в українській 

1 викладовій мові, а в наступ-
! ному році на тому самому 
І відділі викладано по-україн-
; ськн догматику, катехнтлку і 
t методику. 

У 1862 р. засновано на 
j правничому факультеті дві 
` надзвичайні катедрн цпвіль-
І ного і карног`о права з укра-
! Гнською викладовою мовою. 

Саме тоді польські магнати 
і і польська шляхта иерестав-
j лались з польського патріо-
I тнзму на австіюфільство! То-
!ді то зложено габсбургському 
'цісареві вірноиідданчу заяву: 
і Przy Tobie Panie stoimy і stac 

jchcemy. По зложенќі тої за-
Іяни льояльноетп вже в 1860 
і р. почались польонізація ці-
лої Галичини, починаючи від 
найвищої адміністрації, а 

; найнижчим сільським урядом 
j кінчаючи. Не без того, що ні-
I мецька адміністрація висе бу-
ла родігнно і товарисько по-
в'язана з поляками, а час-

I тинно й спольонізована не 
тільки в адміністрації, але й 
в судах, фінансах, залізницях 
і т. д. На австрійському дво-
рі поляки набрали великого 
впливу. 

Тодішній намісник Галнчн-
нн гр. А. Ґолуховськнй ще 
раніше звернувся був до вла-
стей Львівського універснте-
ту, а саме до ректора Дель-
КЄВИЧа, українця, з домаган-
ням заснувати катедрн з 
по:іьсьісою вик;іадож)ю мо-
вою, бо, мовляв, тільки п іи-
тересах ук{)аїнської мови був 
виданий цісарський розпоря-
док з 1862 p., а польську мо-
ву відсунено на дальший 
плай. Згодом сій навіть зп-
грозив устуйлсинлм з посту 

намісника, якщо ного дома-
гання в університетській 
справі не будуть вдоволені. 
У зв'язку з цим 18С7 року 
засновано на правничому фа-
Кі'льтеті Львівського ўвівер. 
ситету аж три надзвичайні 
катедрп для поляків. 

Рік пізніше створено було 
галицький сойм, який, на під-
ставі куріяльної виборчої сн-
стемн (створено чотири, а 
згодом ще й п'яту виборчу 
курію) та славних на весь 
світ виборчих польських на-
дужнть, дістав переважаючу 
польську більшість і перебрав 
у свої рухи справу польоні-
зації Львівського універсн-
тьту. 

Ректор університету о. д-р 
Й. Делькевич, разом з посла-
мн о. Петрушовичом. о. Пав. 
ликом, В. Ковальським і иа-
віть деякими посломи-иоллка-
Ми, як князь Сангушко, до-
проваднв до того, що австрій-
ськвй уряд у Відні відмовив 
галицькому сонмові права рі-
щптн шонебудь в університет 
ській справі. 

В 1871 р. появилась цісар-
ська постанова, яка касувала 
обмеження польських і укра-
їкських викладів з тим, що 
на майбутнє покликатимуться 
на катедрн тільки ті особи, 
які можуть викладати одною 
з тих мов, себто по-україн-
ськи або по-польсьіш. 

Наше населення у своїй 
масі малосвідоме зовсім не 
реагувало на того роду спра-
вн. Щоб тодішній стан зрозу-
міти, слід собі усвідомити, що 
під національним оглядом на-
ше село було дуже мало ви-
роблсне, а ще менше свідоме. 
Львівська митрополича кон-
систорія дала тоді дозвіл 
тільки трьом греко-католиць-
ким священикам вступити в 
члеии-засновникн Т-ва „Про-
світи", яку засновано 8 груд-
ня 1868 р. у Львові — о. Ка-
чалі, о. Огоновському І о. За-
ячківському. „Просвіта" налі-
ч -̂вала в той час тільки 227 
членів, а Общество їм. Кач-
к'овського (москвофільське) 
— аж 4.790 членів. Тодішній 
канцлер митрополичої коней 

Історії о. сов. Малпиовський 
'глумливо називав нашу мову 
І жаргоном. Народні верхи ве-
їли завзятий спір щодо „ять" 
{чи „йори", яке не читається, 
а народними масами зовсім 
не займались. 

Щойно європейські рево-
люційні рухи, поезії Маркія-
на Шашкевича, твори Тараса 
Шевченка, Костомарова, Ку-
ліша, зв'язки з того роду 
громадянами, як КоииськніІ, 
Драгоманів, Антонович, і піз-
ніші тісні зв'язки з такими 
діячами, як Євген Чикаленко. 
Ворнс Грінченко, Heч^'й-Лe-
внцький, Панас Мирний і ін-
ші активізують нашу грома-
ду, зокрема П інтелігентні ко-
ла. В Західній Україні су-
спільність ділилася тоді на 
два табори: москвофілів і на-
)ЮДОВЦІВ. 

Ці останні своєю невснпу-
щою працею доводять до то-
го, що за час одного иоко-
лінвя „Просвіта" налічувала 
вже багато більше членів, 
ніж москвофільське Общество 

,ім. М. Качковського. Однак, 

Австрії — 34, інших епропен-
ськнх краях -—' 5, в ЗДА — 
53, у Південній Америці — 
18. До цього треба ще додати 
коло 60 старих немічних ко-
лншніх наших вояків, і тоді 
разом під сучасну пору матп-
мемо кругло 400 кол.` військо-
виків, яким українська су-
спільність зобов'язана дати 
дбайливу опіку і матеріяль-
ну допомогу. Зіс'тавлення ін-
валідів за приналежністю до 
ВІЙСЬКОВИХ формацій подає: 
І УД ЎНА — 88. німецькі 
частини — 76. УНР,'УГА — 
52. австрійська армія — 14, 
ЎПА — 10, російська армія 
— 10, Українське Визвольне 
Військо — 8, козачі чпстннп 
— 6, совстська армія — 5, 
юнаки — 3, польська армія 
— 2, румунська армія — 2. 
Отже, поза невеликою гру-
пою інвалідів з визвольних 
змагань по першій світовій 
війні, це у своїй масі інваліди 
другої світової війни, а між 
ними інваліди ЎПА та І УД 
ЎНА. люди ще молодого ві-
ку. Дві треті з них обтяжені 
родинами, і то головно ще 
маленькими дітьми, на удер-
жання яких самі очевидно 
через свос каліцтпо запрацю-
вати не всилі. 

По другій `світовій війні 
наші комбатантські оргаиізп-
ції в порозумінні з централь-
ними установами (УККА, ЗУ-
АДК) зосередили всю опіку 
над українськими воєнними 
інвалідами в Суспільній Слу-
жбі Комбатантів, яка корис-
тає зі збіркових управиеиь 
ЗУАДКомітету і переводить 
кожного року листопадову 
збірку в користь українських 
воєнних інвалідів та неміч-
ннх кол. наших військовиків. 
При цьому належить підкрес-
лнти, що українська громада 
в ЗДА наззгал ставиться до 
цісї скоординованої допомоги 
з великим зрозумінням, дока-
зом чого є постійний зріст 
збі(юк на Дар Українському 
Воєнному Інвалідові. Та хоч 
українські організації й това-
рнетва доброзичливо співпра-
цюють зі Суспільною Служ-
бою Комбатантів, все ще не 
перевелися т. зв. дикі, відоќ-
ремлені збірки деяких орга-
нізацііі місцевого характеру, 
які уводять в цю зосереджену 
акцію шкідливе замішання. 

Допомога Суспільної Служ-
бн Комбатантів о кожним ро-
ком більше прибирає форм 
постійності!. Розподіл допо-
могн, згідно з зобов'язуючим 
правильником," ведеться за 
посередництвом організацій 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

Л Ь В І В 
Моѓўток став він 

І на земному лоні 
І. поьен пихи, 

Ѓголову підніс: 
На степ подільський, 

(буковинський ліс 
Зорять копця НІНИ Ці 

(нені п сонні; 
Юр молитовно 

і ЗВІВ CD01 ДОЛОНІ, 
с сильветах кеж церковних 

, ГбЬіь завис, 
Ьо п місті пишному 

(чужий, підступний ќріс, 
П столиці Льва 

(забава вітрогониі. 
Вн, що жнпі 

(і ви. луно століть, 
О, Янова Хрести. 

(Личакова берізки. 
Почуйте голос ' 

(і стр;ішний. і бДИЗЬКИЙ, — 
Так мовить Бог наш: 

(— Знайте і мовчіть! 
Збудую тчт твердиню 

ст (п вічнім гарті, 
'її. камінь гордощів, 

(як камінь, що на варті. 
ЮРЃИ ЛИПА 

УЖЄ в 1879 р. усунено З 
Львівського університету ці-
сарськнм іюзпорядком иі-

імецьісу мову, а польська мо-
; в , ? с т а - ` ' а ЎРядовою для адмі-
і Ш с тРаціЙних універснтетсь-
(ких органів. Українці мали 
І "раво писати в своїй рідній 
; мові до Лііверслтетськнх вла-
етен і в тій самій мові мали 
Діставати відповідь. Крім то-
го. були допущені українські 
ДРУки каталогів і свідоцтв. 
Видно, що польські впливи у 
Відні зростали, родинні і то-
варвські зв'язки з нпйвпщп-
ми віденськими сферами ро-
били свос. а `чисельна пере-
вага поляків в адміністрації, 
сУДах. у фіцадсах і т. д. ро-
с ' і п : (Далі буде) 

ПРИМІТКА:^ уваги па 
конечність впчериати деякі 
актуальні матеріялн, зв'язані 
із -Ііістоиадовнми ІЧіковпна-
мн та новими хюдіяяи, на де-
якнй час псрернеасмо др.%-ко-
ВД"У на цьому місці повість 
В- Гаидарівського. „ Щ е одна 
ќохайна". — Г е д а к ц і я . 
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ЯК ЗДЕРЖАНО ФРОНТ 
(Фрагмент з и а ц ь ю боїв у. Галичині) 

Паніка — tffc, найетрашні-
ший ворог всякої армії, а 
здержання паніки — це най-
трудніше завдання кожночас-
ної воєнної тактики. 

З приходом польської армії 
ген. Галера до Галичини, яку 
французи модерно узброїлп, 
— поляки повели генеральну 
офензиву на цілому галнць-
кому фронті, від Перемишля 
через Судову Вишню, Горо-
док Ягайлонськнн, Львів аж 
по Сокаль. Мій 2-нй курінь 
8ч)ї самбірської. бригади дер-
жав позиції в районі Городка 
Ягайлонського. 15-го травня 
1919 року почалась ворожа 
офензива сильним артилерій-
ськнм вогнем по наших око-
пах. Гранати, і шрапнелі ан-
бухалн і експльодували, а 
вслід за тим росли наші втра-
тн в людях.. По півгодинній 
артилерійській підготові, ру-
шила до наступу ворояса пі-
хота широким ‚фронтом, аж 
трьома розстрільними. Ми 
привітали її сильним крісо-
впм, скорострільним та артн-
лерійськнм вогнем, і бій по-
чався на добре. Галсрівці на-
пирали великою силою, кіль-
ка разів хотіли дістатись до 
наших окопів, але без успі-
ху. Короткими випадами і 
сильним перехресним вогнем 
ми змусили їх до відвороту 
Бій заодно змагався і ні на 
хвилину не припинявся цілий 
день. Аж над вечір на моїм 
правім крилі, в селі Ўгерцях, 
де був 4-ий курінь УСС-ів 
nop. Струця, стрілянина на 
гло втихла. Це був знак, шо 
або наші або поляки пішли 
вперед. Я вислав негайно ту 
ди розвідчу сте}ку. Виявилось, 
що галсрівці, розбивши ку-
рінь nop. Струця, почали нас 
оточувати. Треба було скоро 
діяти, щоб не попасти в х а 
лепу. І я дав куреневі наказ 

— відступити сотнями назад 
почавши з правого крила, І 
обсадити старий Гошанськнй 
цвинтар. Сотня за сотнею, 
відстрілюючись, п о д а л и с ь 
скорими сќоками назад, і чс 
рез піп години мн зайняли 
догідні позиції на цвинтарі 
Обстрілюючи ворога збоку. ; 
лівого крила, ми здержали 
наступ, але не на довго. Над-
тягнула друга польська роз-
стрільиа зі сторони Комарна 
яка йшла впрост на Гошанн, 
Щоб відтяти нам відворот. Ми 
знову були змушені покинути 
свої становища й обсадити 
село Гошани,, біля битого 
шляху Львів — Самбір. Ту 
ди перла головна ворожа си-
ла, щоб лкнайскорше зайня-
ти місто Рудќи,, де була наша 
команда групи. По короткім 
спротнві, наспіла до нас віст-
ка, що поляки, проломивши 
наш фронт під Крукеничамн 
йдуть на Рудкн. Треба було 
далі відступати бойовим по-
рлдком під ворожих! обстрі-
лом. Терен був хвилястий, і 
ми майже на кожному roj)6i 
ставили ворогові опір аж по-
ки опинились па узгір'ях нс-
рсд самим містом Гудки. Уио-
рядкувавшн сяк-так сотці, ми 
вдарили до тіротинаступу. 
Наш удар був такий сильний, 
що ворог почав тікати в без-
порлдку. Ми погнали за ним, 
але надсуиула нова польська 

ЛИСТОПАД 
розстрільна і нас здержала. 
Почався завзятий бій, місцями 
рукопашний. Наші втрати в 
людях були великі, особливо 
в 5-ій сотні. Пор. Володими-
ра Карасана і чет. Кліша ра-
нено, а команду сотні пере-
брала хор. О. Підвисоцька. 
Не зважаючи на поважні 
втрати, нам таки вдалося 
здержати ворожий наступ. 

Тим часом прийшов наказ: 
—„Залишити Рудќи й обса-
дити резервові позиції в Но-
восілках Гостинних". Згідно 
з наказом, ми подались на-
зад. Аж за Рудќами я поба-
чив наслідки польського про-
лому під Городком Ягайлон-
ським і Крукеничамн. Весь 
наш фронт, як далеко можна 
було глянути оком направо й 
наліво, відступав в безпоряд-
ку. Фронтова людська ллвща 
сунула впрост на Самбір. Зда-
валось, що жадна сила не 
зможе її вдержати. До мене 
приґальопував на коні соти. 
Гофман, командант групи 
Рудкн, і в найбільшому поде-
нервуванні дав такий наказ: 
„Станімір, ради Бога, рятуй, 
що дасться врятувати, за всн-
ку ціну старайся здержати 
ворога в ось тих резервовнх 
окопах під Новосілкамн". 
Сказав це і погнався далі. 
Скорий від'їзд чи втеча ко-
манданта групи викликала 
паніку, бо с засада, Що при 
наступі команда повинна бути 
якнайдалі від фронту, а при 
відступі — якнайближче до 
фронту. Цей вчинок коман-
данта розлютив мене до край-
ностн. Я крикнув на аістово-
го, вскочив на поданого мені 
коня і повним ґальопом пом-
чався битим гостинцем в сто-
рону Самбора. Випередивши 
втікачів, я став їх завертати 
і гнати в сторону НовосІлок 
Гостинних для обсади фрон-
ту. Настрашені стрільці з тру-
дом і неохоче посувались у 
вказаному напрямі. По кіль-
кох хвилинах такого маршу, 
задержались і заявили, що 

- МІСЯЦЬ ВОЄННИХ ІНВАЛІДІВ - З Л О Ж І Т Ь ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ 
НА ДАР УКРАЇНСЬКОМУ ВОЄННОМУ ІНВАЛІДОВІ 

Пожертви висилати до З У А Д К у Филаделфі ї : United Ukrainian American Relief Committee, P . O. Box 1661, Philadelphia 5, Pa. 

ЛИСТОПАД ЗОБОВ'ЯЗУЄ 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

інвалідів або ветеранів, а де 
їх немає, то безпосередньо че-
рез комісію індивідуальної 
помочі. За останній рік зібра-
но 9.696.07 долярів (подріб-
ннй виказ листопадової збір-
кн був поміщений в „Свобо-
ді" в трьох виказах), з чого 
досі сукцеснвно посилано до 
Німеччини і Австрії до роз-
поділу СУВІ 6.064.52 долярів, 
а індивідуальних допомог 
(доразовнх) уділено десятьом 
інвалідам на квоту 794.50 до-
ларів (головно на закуп про-
тез). На збіркові кошти (ле-
тк)чкн. порта і т. п.) внтрачс-
но всього 195 доларів, так 
що осталось ще до роздачі 
2.642.00 долярів. В діловому 
році допомога Суспільної 
Служби виносила разом 6.859 
долярів, що напевно значно 
спричинилася до злагіднення 
важкої долі наших знедолс-
них, найбільше нещасливих 
братів — українських воєн-
ннх інвалідів. Уділена допо-
мога в сумі 6.859 долярів — 
це не дрібниця, треба було 
ті долари насамперед зібрати. 
Збирання тих грошей, тої 
найиеядлчнішої ролі витя-
гання руки по датки, підня-
лася Суспільна Служба Ком-
батантів, що переводить її го-
ловно через Відділи і Станиці 
всіх діючих наших комба-
тантськнх організацій, а де 
таких немає, то за посеред-

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(За совєтською пресою 1 радіом) 

хто не послухає наказу! , і, 
витягнувши револьвер ско-
мандував: — „Вперед, бо стрі. 
ляю!" Непевно рушили з міс-
ця й ішли, як на заріз. По 
якімсь часі знову стали і за-
ворушнлнсь, п р и б и р а ючи 
грізну поставу. Я був блнзь-
кий розпуки. Зіскакуючи з 

далі не підуть, бо старшини їх К р н я . , я кричав в безтямі: 
лишили. — „Так. старшини j „Старшини, вас нема — 2-ий 
вас лишили. — покажіть мені: курінь, збірка г - ми зараз зро-
хоч одного старшину між ва- бимр тут порядок!" — а далі 
ми, а я вже з ним розправ-1 цс тямлю, Я втратив прнтом-
люсь!" - сказав я. Настала ність і повалився на землю. 
мовчанка, ніхто не відзнваз-
ен. — І.Знач'гіть,'нема'тут між 
вами старшин, отже не"стар-
шинн вас, але ви с'тар'шин` ос-
тавйлиі а. діетавшн"'заячі, в('у-
ха. женете наосліп наперед 
себе, самі не знаючи куди?" 
— Я витягнув револьвер і 
крикнув щоснлн: — „Вперед, 
бо стріляю!" Рушили з міс-
ця, забираючи з собою над-
ходячпх^ Натовп вояцтва з 
різних частин фронту збіль-
шувався. Нараз натовп спн-
ннвся. Я вдруге погрозив ре-
нол'ьвсром. У відповідь на цс 
кільканадцять стрільців гріз-
но звернулись до мене з крі-
самн, готовими до стрілу. За-
скочений цим, я змірив їх зо-
ром, сховав ПрССПОКІЙНО ПЄ-
вольвср, розпростер рамена і 
крикнув несамовито: „Стрі-
ляй,- вражий сину, стріляй! 
Мені однаково гинути від тво-

Опам'ятавшись, я побачив, що 
мене, розхристаного, держать 
на руках кілька стрільців. Я 
остовпів з дива! Псреді мною 
стояли в лавах — мій 2-ий ку-
рінь і кілька стрілецьких ко-
лон, більших і менших. Десь, 
наче з-під землі, З'ЯВИЛИСЬ 
старшини та під ста ріп ніш і 
впорядкували здсржану мною 
стрілецьку масу. Першим при-
стушга до мене nop. Савнць-
кий і зголосив: „Пане сотнн-
ку, голошу слухняно, що мій 
курінь ЧИСЛИТЬ стільки й 
стільки старшин, підстарший 
і стрільців!" 

Я зовсім прийшов до себе, 
відбув коротшій перегляд со-
тень і видав ВІДПОВІДНИЙ наказ 
щодо обсади запасних ПОЗИ-
цій і розвідних стеж в напря-
мі галсрівців. Аж після тако-
го зусилля вдалося нам здер-
жати паніку і обсадити фронт 

ннцтвом наших громадських 
організацій — Відділів УК-
КА, УНСоюзу. Союзу Украї-
нок, молодечих організацій 
„Пласт", СУМ і ін. та при по-
мочі відданих збирачів, яким 
належиться велике прнзнан-
ня, зокрема тим з них, що 
вже четвертий рік жертвенно 
трудяться в збиранні Дару 
Українському Воєнному Інва-
лідові. Між цими збирачами 
с відомі громадські діячі як : 
пані — Л. Подубінська, Мая-
мі. Флорида, Софія Онуфріїќ, 
Рачсстер, Анна Столярська, 
Омага, Дарія Гусар, Ніксон, 
Олена Карп'як-Бенцаль, Кат-
ря Гуцал, Міннеаполіс, мґр. 
Теофіль Рудннцькші, Пас-
сейк, д-р Зенон Гіль, Трен-
тон, Василь Ѓрицина, Гарт-
форд, д-р Василь Палідвор, 
Адам Папроцький, Степфорд, 
мґр. І. Бордевнч, Микола 
Рудннцькнй, Ксмдеи, М. От-
рнско, Арськнй, Іван Богач, 
В. Плелоќ, Грснд Pen іде, Мн-
хайло Стефанншин, Ст. Луїс, 
Мизурн і багато інших. (Не 
подасмо тут збирачів, членів 
відділів і станиць комбатант-
ських організацій). 

Давати допомогу воєнним 
інвалідам — це наше велике 
юбов'язання супроти тих, що 
жертвували собою за кращу 
долю свосї Батьківщини. 
Кожний чесний українець, 
що є здоровий, працює і до-
статньо живе, повинен зав-
жди пам'ятати про наших ге-
роїв — воїнів, що віддали 
снлн і здоров'я за волю не 
тільки свого народу, але й 
всіх вільних народів світу. 

Листопад — місяць ўкраїн-
ських восннпх ІНВЛЛІДІВ. У 
нашому родинному бюджеті 
напевно не заважить, якщо в 
тому місяці всі поголовно 
зложимо щедрий даток в кц-
рнсть українських воєнних 
інвалідів. Хай в листопадову 
річницю не забракне нікого в 
нас. що не сповнив би свого 
обов'язку в допомозі нашим 
колишнім військовикам. 

ГИНУТЬ ПАМ'ЯТКІЇ КУЛЬ-
ТУРИ НА УКРАПИ 

л чи ляцької кулі, стріляй!" у Новосілках Гостинних під 
— Констернація і мовчанка. Рудќами в дні 15-го травня 
— „Стріляйте, не хочете, так 1919 р. 
я буду стріляти в кожного, І Осип Стаиімір, сотн.УГА 

Про стан, в якому знахо-
дяться пам'ятки культури на 
Україні, пнше якийсь І. Пет-
ров в „Совстській Культурі": 

„Кам'янець Подільський — 
одне з найстаріших міст Укра-
їнн. Протягом багатьох сто-
літь це місто-фортеця була 
опертям у боротьбі українсь-
кого народу за с`вою свободу. 
Під захист мурів сходилися з 
далеких околиць найкращі 
ќайстри, —малярі, будівничі. 
Через Кам'янець Подільський 
нав'язувано економічні зв'яз-
кн Русн з Близьким Сходом і 
балканськнми країнами. Вся 
історія міста віддзеркалилась 
у комплексі будівель, у чис-
ленннх фресках та скульпту-
рах. 

За останні роки ці пам'ятки 
цілковито зннклв або перебу-
вають у стадії руйнування. 
Стара фортеця — єдина в кра-
їні пам'ятка фортифікаційних 
споруд 14 стол. Бойові вежі її 
завалені сміттям і глиною. 
Міські мешканці час від часу 
чують приглушений гуркіт: 
це падає у провалля підмуле-
нс дощем каміння срортеці. І 
громадські організації і окре-
мі громадяни не раз звертали-
ся-до Міністерства культури 
Української ССР з листами, в 
яких просять припинити руі`К 
нування цінного пам'ятника, 
але всі ці листи лежать під 
сукном. 

В такому ж жалюгідному 
стані десятки інших пам'яток 
культури в Кам'янці Поділь-
ському. Цілком зруйнована, 
наприклад, резиденція Галія-
Паші пам'ятка 14 стол. Не 
ремонтується домініканський 
костел, побудований у 15 стол. 
Цікаві стародавні розписи стін 
цього костелу вже'змиті пото-
камн водн. Стоять без дахів 
під дощами такі внсокоцінні 
Утвори будівничих, як Ко-
вальська вежа, 'Кармелітсь'кий 
монастир, Вірменська дзвііш-
ця. Помалу, але неухильно во-

ни обертаються в рз'їни. А по-
тім їх попросту розбирають, 
як це сталося з будівлею мит-
ниці 17 стол., на місці якої сто-
їть тепер . . . пивна. 

Якщо сказати, що ніхто не 
дбає за пам'ятки, це буде не-
вірно. Протягом трьох років в 
республіканських науково-ре-
ставраційних м а й с т е р н я х 
складали документацію на па-
м'яткя культури Кам'янця По-
дільського. Коштувало цс 
400,000 карбованців. За цей 
час руйнації поширилися, і 
документацію треба персроб-
лятн. Можна припускати, що 
коли майстерні, нарешті, прн-
ступлять до ремонту, рсмонту-
ватн вже не буде чого. 

Така повільність у складан-

Воснль Мудрий 

НОВА КНИГА ПРО УСС-ів 
Стешш РІпсцькнй: „Українѓькс 

СІЧОВЄ СтрІЛСЦТПо". НіІ.чіплі.Іі:і 
ідея і збройішй чиїѓ. Видав-
ництво ‚‚Червона Калина". Ню 
Порк 1956. Обкладинка Свято-
слава Яцушка. Видано при до. 
помозі Ювілейного Комітету 
„Братства УСС". Стор. VIII f 
360. Великий книжковий фор-
мат. Присвячене дружині uu-
тора. 

У передмові до цісї праці ав-
тор зве П нарисом, а не історіг.ю 
УССтрілсцтва. Не зважаючи на 
цс, в книзі масмо до діла з пс-
редісторікю, Історією постання 
УСС, з їх бойовою підготовою 
та вишколом, з їх восиннмн по-
двигамн, з їх політичними труд-
иощами і т. л 

На зміст книги складаіоться 
такі розділи: 1. Гспеза і ріст уќ-
раінської визвольної ідеї; 2. Сі-
чове стрілецтво до і̀ иітоиоі Blft-
ни: 3. Українські Січові Стріль-
ці; 4. Київські Січові Стрільці: 

ні документації пояснюється 5. Люди і проблеми: 6. Зѓадува-
тии, що науково-реставрацій-j ні в праці поетичні твори О. 
ні айстсрні на Україні, створе- Олеся: „Пай яті Д. Вітовсько-

І _'— . л „ „ . л І го: Пісня про Петлюру Р. Куп-
ні спеціяльно для в і д н о в л ю - , п н н с ь к о г о : ‡ Д і . м п П ро хисдора 
вання пам'яток архітектури масово виробляють погруддя 
(до того ж низької якостн) та 
різні статуетки. В результаті 
у багатьох областях України 
будівлі, що знаходяться під 
охороною держави, продовжу-
ють руйнуватись. 

У селі Підгоряни,. Тсрно-
пільської області! розбирають 
монастир-фортсцю 15 стол. 
Каміння використовують на 
брукування шляхіп. 

Про все цс знають в Міні-
стсретві культури Української 
СССР". 

„ПЕРЕЛЕТШ ПТШЏ" 

Московські „Ізвсстія" з 22 
вересня містять статтю про 
‚.перелетиих птиць" —людей, 
які тікають з Далекого Схо-
ду, Сибіру, Казахстану та ін. 
..Є серед них, — пнше автор 
цісї статті Н. Штанько, — і лс 
тўни, цю, як неприкаяні,' кн-
даються з місця на місце, і од-
верті рвачі, і боягузи, які зля-
калися трудиопіів... Псрелст-
ні птахн їдуть з дітьми, з усім 
домашнім' скарбом, їдуть тйж-
ияміі. місяцями. їх 

Черника" 
Самий список використаних 

при виготовленні ціпі праці ук-
раїнських джерел, великий. Але, 
крім українських, с там і джс-
рельні матсріяли російські, ні-
мсцькі І польські. Вже цей факт 
вказус на те, як поважно і со-
лідно підходив до свосї праці 
автор. Коли ж не назвав П істо-
рісю, а тільки нарисом, то лро-
бнв цс або зі скромноіггн, або 
тому, що відчував внутрішню 
потребу не звати її історією. Це 
мабуть тому, що він. як актив-
ний член УССтрільців і як учас-
кик всіх їхніх бойових та духо-
ішх переживань, не був у силі 
Здобуѓвся на спокій та зріпно-
важсний об`сктнвізм історика. 
Те, шо він писав, хоч і з пср-
спектнвн чотирьох десятків ро-
ків, писав суб'сктивно. І так му-
сіло бути, бо, пишучи рядок за 
рядком цю працю і нглиблю-
ючнсь у давно пережите, автор 
проти пласкої волі давав себе 
уносити тому великому, фасци-
нуючому елементові фізичних і 
духових змагань, збройних зма-
гапь нспслнкоі юнацької укра-
Інськоі спілііцотн, за українську 
державу і за првцс, національне 
визволення. 

вересня 1914 р. він був розв'я-
адний. бо не погодився на при-
слгу вірности АвсгрЦ. Він хотів 
присягати тільки на вірність 
Польщі. (Два J6zef Rudnicki: 
„Lw6w" karta z dziejow Polski", 
стор. 63). 

Таких поважних політичних і 
моральних криз в УСС-ів було 
більше. Вони в автора ие внхо-
дять так просто і спокійно. Нап-
пакн, вони описані не тільки жн-
во і кольоритно, але й при до-
помозі мимовільних реторичних 
засобів. 

Політична Ідеологія УкраІись-
кнх Січов. Стрільців була одна. 
г-ппа була ясна і недвозначна. 
Незмінній ідеології мусіла 
бути підпорядкована стрілецька 
політична таќѓнка. Так воно ft 
було. Але автор вертактьсп до 
справи ідеології . УСС кілька-
кратно. І за кожним разом дока-
зўо її поглиблювання і навіть 
дозрівання. При такому стилі 
праці, як його ужив автор, це 
теж виходить кинзі на користь. 

Все ж цей стиль впродовж ЦІ-
лоі праці консеквентно не витри-
маний. Чим ближче до^ кінця, 
тим праця про УСС-ів усе біль-
іпе затрачуќ первісний стиль. 
Вкінці вік вриваќться. Впадяс 
п очі., що праця була викіичу-
нана в якімсь поспіху, навіть 
проявила деякі люки. Причиною 
цього міг бути означений тер-
мін, до якого вона мусіла йти 
до друку. 

Автор стоїть на становищі, що 
Київські Січові Стрільці, т. зв. 
СС-н, були продовженням чи 
радше Ідеологічним плодом га-
ліщьких УСС-ів. Цс можна 
прпйнмтн. але —з деякими за-
стсрсженнямн. Цо правда, що 
при творенні СС-ів відіграли по-
na.iaiy рол 10 бувші УСС-и. Але 
правда й тс, що ця військова 
Формація, яка носила назву Сі-
чових Стрільців на Україні, ду-
хово й ідеологічно сильно різни-
лась від УСС-ів. Тут не місце 
входити в аналізу тих різниць. 
Але вони були великі. СС-и зя-
t поїли собі'передусім зовсім іи-
шу ментальність, зовсім інший 
підхід до оцінки української дій-
емостн і, нарешті, зовсім інші 
організаційні військові методи. 
Трагедіќю київських СС-ів були 
замалі сили і надмірно воли-
ісі обов'язки. їх було замало, 
щоб довести до переможного 
кінця, те велике завдання, яке 

Тому не треба дивуватись, що І ноші собі поставили і яке на них 
в кинзі зустрінете багато місць' покладали найкращі тодішні ук-
де стиль відповідно до 'обгово-і раїпські п'атріоти. Коли це т і -
рюваної теми підноситься доЬцу, то маю на оці те перше пд-
ріппл благородного рсторизму.Іро СС-ів. як при творенні курс-

ніхто не J де почування автора берутьГпя СС ррн Центральній, Гаді. 
зустрічає на станціях, червоні; верх не тільки над символікою 1 так І при відиопі формації СС 

Ол. Попаќ'ми і.кий: Святий Юр у Львові (олія) 

транспарснти з побажаннями! "`лова. вле й над птюречнстнмн 
„ І - І , ..-- --:---.. фактами. Декуди зустрінетеся в 

щасливої дороги І радісного , l W f 3 , , елемеотами аполога УС-
новосілля--— не для них. не- с-Ів перед деякими, замітамн 
мас в них дому, розгубили во- проти них. апології надхнснноі, 
ни рідню відвернулись від пристрасної, але Й високо бла-
тте п т ч і Ніхто не ОЧІКУЄ ЇХ ^РОДЯ0'- 1 4 е Діяться там, де них друзі, піхто не O4IKJC їх. с а м а в и м о в а 4 H H l D с т р 1 л о ц т в а 

ніхто їм не радий. їдуть самі, була б внстачальною. Все цс не 
добре не знаючи, куди й за с мінуси, але. навпаки, це с 
чим . . . " ' плюси, особливо з уваги на зви-

' ' чайного читача. 
Отак виглядають хрущовсь-

ќі достатки на цілинних зем- ^$йЛ%ЃЯ%ШШ^ 
лях. з яких ЛЮДИ Тікають світ- з п УСС-ів мала місце в Стрию 
за-очі. п місяці вересні 19Н-го року. 

Стрільці не хотіли згодитися на 
текст присяги на вірність Ав-
стрії. Вони бажали присягати 
на вірність Україні ft українсь-

. , кому народові. Над легіоном 
Археологічна с и с п с лнціл У С с .„„шсла небезпека самороз-

Академії Наук УССР прово- в'лзання. Але до цього не ліП-
ла розкопи ни нп Поділлі. В піло, бо дня 3 осросяя 10Н р, 
ряді місцевостей Кам'янець- П Р Н І Я П І відбулась. Легіон вря-
L, . товано, але v зменшеному пнді. 
Подільського району вняплсио б о и с „ селі 20 тисяч, нле в сн-
кераміку слов'янських посс- лі заледве 2.500 осіб. Аналогіч-
лень першого століття по Різд- на справа з присягою була І з 
ві Христовому,.ПОСУД трипіль- польським т. зв. „Східнім Лсґіо-

і ' . ном . сформованим v Львові у 
ської культури, кості мамута с с и л і Я і 0 0 0 0 ( . і б Л л с Г І О Н п н 5 х а ^ 
та ін. із Львова на захід. Під кінець 

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОНІІ-
ІІИ НА ПОЛІ.І.II 

:ia `гетьманату в БіліЃї Цсрксі. 
ПріШп при Київських Січових 

Стрільців вийшла з-під пера ав-
тора такою ж щирою та бсзпо-
ссродньою, як праця про УСС-ів. 
Вся вона просякнути пієтизмом 
та відданістю їх великому мину-
лому. 

Поява цісї книги в Америці, 
далеко від рідної землі, якій 
присвячений цілий П зміст, 
зміст великий і глибокий, зміст 
ис сліз, не плачу, але кривавої 
боротьби ва життя і смерть, бо-
ротьбн за визволення 1 в оборо-
ііі Української Самостійної Дср-
жавн. заслуговус на те. щоб кнн-
г.'і ивійшла в кожну українську 
родину. Що більше, вона повин-
иа стати найкращим засобом 
для пнхопання молодого поко-
лінпя в україигькому націона-
яьно-внзвольнрму дусі. 

Якщо навіть о в Цій КНИЗІ ЛІ;І-
нсбудь маленькі псдснтачі чи 
дрібні тенденціі. то вони блід-
н%ть в світлі цілості! тіќї пнса-
ноі серцем, сповитої великим 
почуванням палкої любовќ до 
предмету праці. Книга вимагас 
поширення і ще раз поширен-
ня! 

Д-р Осип Керсет 

УСС В БОЯХ ЗА ЛЬВІВ—ПІДЗАМЧЕ 
(Листопадовий спогад) 

чи бойовим маршем на Го-
ловний Двірець і на Кадет-
ську школу. 

Не сподіваючися натрапити 

Безпосередньо перед лнсто-
падом 1918 року корпус УСС 
перебував на Україні в око-
лицях Єлнсаветграду. Усі 
заходи лсраїнських чинників 
в австрійської влади перснес-
тн Кіш УСС д о Галичини, до 
Львова, знівечилися через ін-
триґи ворожих нам чинників. 
Усе. чого можна було доби-
тнся, і то мабуть неофіційно, 
було те, що до Українського 
Військового Комітету, який 
почав діяти у Львові з кінцем 
жовтня 1918 p.. ввійшли з ра-
мени УСС сотийќ Дмитро Ві-
товський, чотар д-р Старо-
сольськнй і хор. Дмитро Па-
ліїв. Уся підготовча праця до 
зайняття Львова нашими 
збройними силами відбувала-
ся в кількох кімнатах „Народ-
иої Гостннниці".. при вуя. Ко-
стюшка. Звідти вийшов істо-
рнчний наказ ч. 1, підпнса-
ний сотником Дмитром Вітов-
ським, до всіх наших військо-
вих та цивільних клітин в 
краю — перебрати владу в 
свої руки. Звідти видав Д. Ві-
товський такоис наказ УСС, 
які маршували на Львів. 

Серед різного роду пери-
петій, завагояувався Кіш У-
СС в Чернівцях 2 листопада 
1918 року. З т о листопада 
зв'язалися УССгн в боях з 
полякали під Сќни ловом, іду-

на більший спротив, частини 
УСС-ів зазнали тут чималих 
втрат в боях із добре узбро-
сннми відділами польських 
легіонерів. Не здобувши Го-
ловного Двірця та Кадетської 
школи, відділи УСС-ів ввійш-
лн до міста і зайняли бойові 
позиції в бастіонах Цитаделі, 
в районі Головної Пошти, 
Сойму, Казарми Фердннанда 
при вул. Городецькій та в ра-
йоні двірця Львів-Підзамче. 

Можемо сьогодні зовсім пе-
вно ствердити, що як би не 
поміч УУС-ів, Львів не вда-
лося б вдержати в українсь-
кнх руках навіть цих 21 день. 

Після здобуття Головного 
Двірця розвинули поляки шн-
року бойову дію в сторону 
станції Львів-Підзамче, щоб 
в цей спосіб перетяти україн-
цям одиноку залізничу спо-
луку із Сходом. 

Живо стають сьогодні пе-
ред моЬіи очима учасники 
цих боїв. Бачу бл. п. І. Явор-
ського, мого шкільного дру-
га, що положив буйну голо-
ву в степах України, як він 
вкопавши два скоростріли на 
переході ЖоаківськоТ вулиці, 
періщив в сторону ворога. — 

Хор. Яворськин день і ніч не 
сходив із позиції, будучи взір-
цем українського жовніра. З 

j усіх інших жнво ншо в пам'я-
ті nop. Кравця, nop. Красно-
перу, nop. Носковського, ко-
мандантів відтинка Підзаііче, 
старшин: обох братів Мар-
кунів. Іваницького, Деркача, 
Теліщука, Калину, Галкеви-
ча, Третяка, Чубатого, сані-
тета - хорунжого Кологона. 
Багато із них відійшло у ві-
чиість, але всі вони житимуть 
вічно у нашій пам'яті, як ли-
царі-герої. 

Бої на відтинку Підзамче-
Замарстннів перейшли чотири 
головні фази: перша фаза від 
1-го до 6-го листопада (ко-
мандапт nop. Кравець; друга 
фаза — від приходу на Під-
замче 2-гої сотні УСС-ів 6 
листопада (командант — nop. 
Краснопера); третя фаза — 
від приходу на Підзамче від-
ділу от. Долуда з Великої У-
країни 13-го листопада до 18 
листопада (командант nop. 
Зенон Носковськнй); врешті 
остання фаза — це завішен-
ня зброї, яке тривало від 18 
до 20 листопада і відворот Із 
Підзамча 21 листопада. 

В першій фазі бої за Під-
замче мали оборонний харак-
тер. Двірець боронило пару 
десятків старших ополченців 
під командою nop. Кравця. 
Тоді двірець був під безна-
станним обстрілом польських 
легіонерів. Що схоронилися 
з каіібллжчнл ісам'ѓшшія^ Не і 

було сили, ані змоп! випер- j на на початку вул. Огірної 
ти поляків з їх становищ, І, і біля Млина Аксельрада. Вре-
якбн не була в час наспіла шті праве крило фронту спн-
підмога, Підзамче не могло б ралося на заставі в Міській 
довго встоятися. Ситуація зо-
всім змінилася в нашу ко-

Різні. Окрема застава берегла 
залізничнЃі місток, що прохо-

ристь із приходом на Підзам- див на Знесіння. 
че 2-гої сотні УСС-ів б лис- Одного дня ранком надле-
топадав силі 160 багнетів під тів над Підзамче ворожий лі-
проводом 4-х старшин. j так. Летів він на яких 500 до 

Обстрілявши мінометним та; 800 з., а над Підзамчем ще 
скорострільним вогнем шиї- j знизився і кинув кілька бомб, 
ближчі кам'яниці, наші стрі- і Одна із них внбухла за кіль-
льці по драбинах вдерлися j на метрів від будинків стан-
вікнами до житлових кімнат ! ції Підзамче. не заподіявши 
і ручними гранатами прочнс-1 нашим ніякої шкоди. Літак 
тили терен від ворога. З при- і обстріляв із застави при вул. 
ходом на Підзамче сотні С- і Жовківській хор. Яворськнй, 
сипа Теліщака, Підзамче роїѓ 
поряджало вже куренем, що 
його означувано як 3-ій ку-
рінь УСС-ів. До його складу 
належали: сотня Іваницького, 

а прямо із двірця Підзамче-
— скоросстрільннк дсс. Ќупій, 
Що один наважився виставити 
свій скоростріл на залізничнх 
рейках без ніякої охорони. 

сотня Теліщака, відділ Ѓач- Мабуть ворожий літак поці 
кевнча і скорострільна сотня і лсно, бо він перехилений по-
Костя Третяка, в склад лкоїідапся в сторону ворожих лі-
входив також nop. Маркуй, ній. 
З часом бойова лінія застав, j На відтинку Львів-Підзамче 
(бо однопільного фронту не ѓбрала також по нашій сторо-
було) в районі групи Підзам-
че преставлялася так: Зга-
дана вище застава з двома 
скоростріламн на проЬді 
(рампі) Жовківської вулиці в 

ні участь артилерія. Була це 
одна батерія легких гавбиць, 
Що наспіла до Львова із Зо-
лочсва приблизно біля 7-го 
листопада. Батерію уставлс-

сторону Головного Двірця під { по на Високому Замку біля 
командою Яворського. Лінія j дому огородннка, і вона звід-
стійок ішла в тому напрямі за і тіля обстрілювала польські 
перший залізннчий місток, позиції в районі Кадетської 
Слідуюча застава була коло школи. Однак, наша батерія, 
церкви св. П'ятниці, на розі 
вул. Балконової, далі ирн 
вул. Мартина біля т. зв. Ді-
вЬіонстреш:асерие, далі ок'.`иа 

не зважаючи на часті зміни 
становищ, не могла довго вде-
ржатися під ворожим гарма-
гшгм і крісошім вогнем. Скоро 

гармати пересунено в сторону 
залізннчого ДвірЦя на Лнча-
кові, де її захопили в свої ру-
кн поляки під час насті'йў 21 
листопада. 

12-го листопада наглим у-
даром вночі поляки захопи-
лн Різшо. вибивши звідтіля 
залогу. Командант Носковсь-
кніі вислав туди негайно від-
діл стрільців із 2-ма скоро-
стріламн, яюій рішучим про-
тннаст.упом відбив ПОЗИЦІЮ, 

Нова фаза боїв за Підзам-
че розпочалася 13 листопада, 
коли то на Підзамче прибув з 
Великої України отаман До-
луд Ь своїми козаками. 11-го 
листопада розпочали наші 
відділи на відтинку Підзамче 
більшу дію на великій части-
ні фронту. Одна бойова час-
тнна вийшла із Підзамча ра-
зом b відділом от. Долуда в 
район Замарстинівської ву.'ін-
ці В напрямі на Головний 
Двірець пішла в наступ сот-
ия Деркача. Одночасно ішов 
наш наступ на позиції воро-
га від сторони Збоїск. Але 
ціла та дія увінчалася лише 
частинним успіхом. Сот. Дер-
кач був ранений вже в почат-
ковому ході наступу і ќоман-
ду його сотнею перебрав nop. 
Калина. Отаман Долуд дав 
показову лекцію, як вести 
війну в місті. Він на чолі 
своїх козаків з незвичайною 
бравурою прочистив ві ї во-
рога Замарстингвську вули-
цю. захопивши при тому в 
полон штаб ворожої групи.. 

По сторош противника зчи-
ВВласл паніка, і польські ле-
ГІонерн серед окликів „коза-
цн ідон" подалися віюзтіч. 
Але до наших відділів не на-
діЙшля вчас підкріплення, і 
перемопі не вдалося якслід 
використати. Ранений отаман 
Долуд, разом із іншими від-
діламн, подався на вихідні 
позиції. 

Ще перед приходом відділу 
от. Долуда в районі Підзамча 
появився козак з Великої У-
країнн. що його охрестили і-
менсм Василь. Був це моло-
днй, високий ростом козар-
люга, обвішаний ручними 
гранатами, з двома наганами 
за поясом. Той Василь дібрав 
собі приятеля ст. десятника 
Купіл із ско{юстрільної сотні, 
такого самого одчайдуха, як 
він сам. Обидва вони звичай-
но вночі, можливо підхмелені, 
запускалися в глибину воро-
жих позицій і кидали під ви-
гуки „гурра" ГранатаАіи на-
прало й наліво. Була це пар-
тнзанка, так би мовити, на 
власну руку, а команда прн-
иикала на цс очі, тому, що 
ширсння паніки в рядах во-
ропі ослаблювало його бойо-
вий дух. 

17 листопада дістали поля-
ки літаком вістку ij Кракова, 
що їм приготовляється відсіч. 
18 листопада просили поля-
ки Українську Начальну Ко-
манду про триденне пеіюми-
р'л, ИІбиТО для тоѓѓл, щоб 
позОкрзіи свои %тіавцш;і в 

боях під Соймом та Цптадс-
лсю. Так розпочалося друге 
завішений зброї, що тривало 
від 18 до 20 листопада вклю-
чно. Це завішсння зброї, що 
його українське стрілецтво 
прийняло з великим обурен-
нлм, дало полякам змогу пе-
регрупуватн свої сили і прн-
готуватн рішальиий наступ 21 
листопада. Того дня ранком 
пішли польські відділи, скріп-
лені підмогою із Заходу, в иа-
ступ. Головний удар ішов із 
півдня на схід, загрожуючи 
українським військам у Льво-
ві замкненням. Ворог зай-
має Лнчаківськнн Залізннчий 
Двірець і старається замкнути 
перстень довкола Львова. Під 
впливом тривожних вісток.що 
наспівають Li західнього від-
тннку фронтл-, Українська На-
чальна Команда видає наказ 
}'країнським військам покн-
н у т и (ГГОЛИЦІО. 

В районі Підзамча йдуть ос-
танні бої. Ворог засипає стан-
ЦІю гарматнім та скорострі-
льним попіем. З Головного 
Двірця над'їжджає ворожий 
панцерник. На другім заліз-
ннчім містку перед Підзамчем 
поїзд перехиляється иа роз-
кручених рейках, обснпаинй 
цільним скорострільним вог-
нем 2-гої сотні. На цілому 
відтинку фронту грають по 
обох сторонах усі роди зброї. 
Загорілись магазини' на стан-
ції Львів-Підзамче і заграва 
луни освітила сліди відстуда-
К'ЧПХ вишів. 



НАРАДИ ЕКЗЕКУТИВИ ЗУАДКОМІТЕТУ 
В суботу. 20 жовтня відбулись 

в Ню Порќу місячні наради Вќ` 
лі-і.утивн Злученого Українсько-
го Американського Допомоговог 

сові зобов'язання можна було 
покрити згідно з вимогами. То-
му то Кк.чекутипл ЗУАДКоміте-
ту ііостлиоки.!.! аі№рпутш ь 

го Комітету і іш цім засіданні ІДО ВСІХ новоприбулих і прибу-
обогопорело і винесено постанб- -
вќ в таких справах: 

1). Переселення: згідно із 
звідомленням по до`нь 20. жовт-
ня ЗУАДК він лап для лл.іікан-
тів в Европі 2.S72 ашурансп, що 
Дають змогу в рамах закону 
РРА-1953 переселиш до ЗДА 
6.6S7 ухраІНсьіліх итіігачів. 

В тому числі ми масмо 826 
справ, що покривають 1,919 осіб, 
для яких кошти переселення оп-
лачуг. американська урядова до-
помогова установа ЮСКП. При 
цій нигоді ще раз вияснюстьсЯі 
що право іга допомогу ЮСКП 
мають ті особи, як'і перевели в 
реченці п Квропі рссстрацію і 
відповіли вимогам для допомо-
гн ІОСЕП (допомога виключно 
для осіб, які втекли перед пере-
слідуванням з-поза залізної за-
сдони). Інші справи, а їх с 2.04G, 
що покриваѓться а порееелеи-
иям 4,768 осіб. -- це справи, де 
аплікантн самі лобов'я.іані фі-
иннсуватн пес переселення. І 
саме в цих справах найбільша 
допомога ЗУЛДК. бо коли у 
справах ЮСЕП ЗУЛДК полаго-
джував формальності виключна 
л виготовленням amypaucy і иід-
шуианкям спонлора. то у спра-
вах без опіки ЮСКП на ЗУ-
АДК прнпадаг. теж фінансова 
допомога. Майже ніхто л нових 
емігрантів не ро:шорядл:ас та-
кнми сумами, щоб покрити кош-
ти переїзд%". Теж і споизоря не 
часто можуть ці кошти зразу 
поісрнтн. І тому тут потрібна до? 
помогл ЗУАДК. який на основі 
своїх міжнародних договорів із 
Міждержавним Комітетом для 
переселення з Квропн (ІСЕМ) 
мас змогу дістати для наших 
аплікантів ПОЗИЧКИ на оплачен-
ня переїзду до ЗДА. Якщо пзя-
ТЯ, Що переїзд одної особи з 
порту в Квропі до порту в Ню 
Порќу коштуѓ, щонайменше 150 
дол.. тоді для аплікантів ЗЎАД 
Комітету потребуємо щонаймен-
ШЄ 700,000 дол," щоб дати їм 
Змогу переїхати через океан. 
Вже ця сума виказўе, яку веяп-
ку відповідальність бере на себе 
ЗУАДК н міжнародному значсн-
ні, а ця відповідальність спадас 
на аплікантів і їхніх спонлоріп. 
які мусять ВПОВНІ СЛІВДІЯТЯ із 

ЗУАДК для того, щоб ці фіван-

ваючнх. як теж їхніх спонзорів, 
щоб почали негайно сплату за-
довженнл. на кошти переселен-
ня. ЗУАДК уможлнвлюс цю 
сплату внгіднпми для аплікан-
тів` місячними вагами і тому ця 
сплата не повинна бути великим 
обтпженням. 
Сплачуючи негайно систсматич-

ннмн ратамн свої: задошксиня, 
новоприбулі дають змог}' ЗЎАД 
Комітетові: 

1) допомогти в переселенні 
новим аплікантам, 

2 ) . вив'язатись із міжнарод-
ннх фінансових забов'ялані. і л:і-
трнмати добре українське ім'я у 
світі і право кредиту. 

Усі звороти, як теж усі вила-
тн. а теж усе листування проси-
мо слати на адресу: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN 
REUEF COMMITTEE 

P.O. Box 1661, Philadelphia 5, PA. 

Досі на ашурансн ЗУАДКомі-
тету на основі закону РРА.-1968 
прибуло 769 родин, це аиачить 
1,992 особи. 

Всі новоприбулі, теж і ті. як і̀ 
прибувають на анонімні ашу-
ранеи, дістають повну опіку 
зразу на американській лемлі. 
Нредставннни ЗУАДК прнйма-
їх 'вже в портах, чи на летовн-
щах і допомагають дістатись 
на місце призначення, а далі 
допомагають дістати прпміщен-
ня, а то і працю. 

Ця допомога внмагас дальших 
фондів. Переїзд новоприбулих 
із порту до місця призначення 
нимлгаг. коштів. Теж і тут не 
завжди спонзорн можуть зразу 
оплатити ці кошти. Багато зно-
ву ж г. аионімовнх аплікантів, 
для яких оплачений переїзду, як 
теж і грошева Допомога на пер-
шні) час побут%', вповні залежні 
під фондів ЗУАДК. Ці видатки 
мусить ЗУАДК покривати із 
своїх власних фондів і тѓімў теж 
потрібно, щоб довжинќи ЗУАДК 
якнайскоріше старались еплачу-
плтн свої задовжсния, щоб дати 
змогу нести поміч усім НОВОПрИ' 
буваючим, лкі її потребують. 

' 2) . Дальші заходн у справах 
ПересеЛСПНа: Беручи до уваги, 
що все тиќн багато наших втіка-

І Увага! Рачестер, Н. Й. і околиця! Увага! 
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В РАЧЕСТЕР 
під протеќй)ратом'Місцевого Відділу УККА ; ' 

вшановуючи ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 
— влаштовує.. —— І' 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
в неділю, 4-го листопада 1956 р. 

в залі укр. Американського Ќлюбу, 292 Hudson Avc. 
о (і-'ш годині вечора. 

В гі})лграмі свята: Нніііона.тьшій хор; Бандуристи Шд-
ДІЛу (ІДІ).`': міљи'ки! ц. Німі ці. І М. К.ш`щІн; ПромоОл 
д-р К. ГодованаЌ. gj ,-; , 

На свято за'ітрошеяі м№рі npinmvri Канат Кітінґ і МІс-
цепни суддя Fred В. Ooodeilc, які багато причинилися для 
українсько! правії. 

Комітет свята і Екзекутпв.! запрошу ют і, все Українськ'е 
Громадянство прийти на `сг.ято і звеличати пам'ять лнсто- ^ 
падового чину і поляглнм героїв. J 

К о м і т С т - . g 

УВАГА! ШИКАЃО! УВАГА! 

в неділю, 4-го листопада 1956 р. 
о годині 6-ій вечором 

в АВДИТОРИ НОВОЇ ШКОЛИ СВ. ПИКОЛАЯ 
в ШІІКАГО. 

(Rice A Leavitt Sts.) 
відбудеться 

ЗАХОДОМ ліги л.мкриклнцт 
УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

ТРАДИЦІЙНА ЛИСТОПАДОВА 

А К А Д Е М І Я 
з приводу 38-их Роковин Листопадового Чий}'. 
Свято попередять відповідні церковні Відправи 

в укр. Церквах в Шикаю й околиці. 
Прнндіь всі вшанувати пам'ять цього Дня й 

Чину! 

чіп-смігрантів аалатлнться в Ев- j Володюгер Парагура 
ропі після закінчення пересе-
лення на основі закону РРА-1953 
t вже багато наших "аплікантів 
залишилось без змоги емігрува-
тн у Франції, Бельгії, бо для 
всіх країн НАТО було прнділе-
но законом лише десять тисяч 
віз — тоді, коли охочих їхати 
було втроі: більше), Екзекутнва 
постановила слідкувати точно 
за новим законодавством у 
справах іміграційних і підтрн-
мати кожну акцію для нового 
переселення перед американсь-
кнм урядом. Теж вповні підтрн-
мус ЗУЛДК і допомагас в перс-
селенні на основі загального 
іміґраційного закону, вдержую-
ЧН контакти з окремими консу-
лятами. 

8). Допомога: На основі зві-
домлснь про допомогову акцію в 
Квропі, головно про урядові ви-
моги для переведення розподі-
лу допомоги так званого урядо-
вого „ссрпласу", — надпишќи, 
ГЗќзекутива ствердила, що допо-
могову акцію в харчах для уќ-
раінцін в Квропі можна пос'та-
внтн на висоті лише при повній 
співпраці всіх українських орга-
нізацій в Европі Із ЗУАДКомі-
тетом. 

Щоб отримати приділ урядо-
пого „серпласу", треба" мати 
вловні зорганізовану і затвер-
джену урядовими чинниками 
систему розподілу, яка відпові-
дала б теж вимогам країни, в 
якій розподіл ведеться. Далі 
приділ урядової допомоги с оз-
наченнД величиною, надто ма-
лих прнділів не можна отрима-
тн. Тому то вся українська еміґ-
рація повинна в цьому напрямі 
співдіятн із ЗУАДЌомітетом, 
який мас змогу такий приділ ді-
стати 1 маг. змогу вдержати вн-
магану систему розподілу. 

В останньому періоді органі-
зація „Симопоміч" передала ЗУ-
АДКомітетові суму 972 дол., що 
її зібрала на долярові харчеві 
пакети. ЗУАДК полагодив спра-
ву пакетів і ці пакети вже роз-
дані призначеним аплікаќтам. 
Цеп почин „Самопомочі" дас ос-
иову вірити, що вся наша допо-
могова акція буде сконцептрова-
на біля ЗУАДКомітету, бо ляше 
така концентрація дасть змогу 
перевести вповні задовільну до-
помогу, як теж і дістати на цю 
ціль ті ресурсЌ, які с. можливі до 
одержання збоку уряду. 

Екзекутнва переговорила теж 
дальшу грошеву допомогу' па-
шіш науковим установам в Ев-
ропі і науковим працівникам в 
Німеччині і Франції, як теж по-
становнла про дальше забсзпс-
чсння для пані Ольпг Петлюри. 

Всі ці допомогти справи ви-

МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ Й МАЙБУТНЄ 
„ВЕСЕЛКИ" 

(4 ) 
Організація редакційної пра-

ЦІ н заготівля матеріалу 
-', Ядром праці у ‚‚Веселці" с 
п Редаі{ційна Колегія. Через 
те, що окремі її члени живуть 
у різних, віддалених одна від 
одної, місцевостях: Ню Иорк 
— Володимир Барягура, Шн-
каго — Роман Завадовнч, То-
ронто — Богдан Гошовськнй, 
вся праця відбусаслхся шлл-
хом кореспонденції, що дещо 
ускладнює її сповільнює, пра-
цю, вимагає доволі часу й 
коштів. Проте, циркуляція 
матсріялів зорганізована так, 
що кожен матеріял проходить 
через руки всіх трьох членів 
Колегії. Остаточне опрормлсн-
ня числа відбувається в Ню 
Иорку. Матеріял переходить 
ще через руки гол. редактора 
‚‚Свободи" а також мовно-
го редактора Вячеслава Да-
виденка і щойно тоді появля-
сться в числі. Завдяки тому 
запевняється матеріалові від-
повіднлй мистецький та ви-
ховкнй рівень, добру мову н 
ўникається помилок, які мог-
ли б трапитися при одноосо-
бовому редагу'ванні журналу. 
Коясяий з членів Колегії мас 
свої окремі завдання, а крім 
того коясен має за обов'язок 
постачати оригінальний ма-
теріял, організувати чужі, по-
заредакціііні матеріялќ, прн-

із іпшими волюптпрннми оргапі-
заціямн під проводом Дорадчо-
го ІСомііету Волюнтарних Орі-а-
иізацій. Всім заінтересойаинм 
ЗУАДІС служќить порадою, по-
міччю і інтервенцісю. 

б) . Відшкодування длгГ був-
шнх політичних в'язнів. Багато 
наших громадян мають ше ие-
вирівняні претенсії, головно до 
німецьких властей, відносно від-
шкодувания за ув'язнення, чи 
побут в концентраційному табо-

магають від ЗУАДК фондів, які І рі під час гітлерівського режи-
може і повинно скласти наше і му. Цими справами вже займи-

сднувлтн співробітників, під-
шукуватн нові таланти. Здо-
бутгя млтеріялів для „Вссел-
ки" натрапляє на деякі труд-
нощі. Хоч Редакція мас зор-
ганізоианнй апарат і нав'яза-
ні конѓаќти, знайомства та 
дружні взаємини і може пла-
тнтн бодай скромний гоно-
рар, нона мусить поборювати 
певні труднощі в ділянці ор-
ганізувлння д о б р о якісного 
матеріалу. Справа в тому, що 
дитячих авторів взагалі мало, 
а.'наявні слабо реагують й не-
радо співпрацюють, деякі че-
рез склади! умови життя й 
праці, інші через деяку духо-
ву депресію, ще інші через 
скромні можливості гонору-
плнн.'і Зокрема, відчувається 
брак нових талантів і сил, що 
рряишли б на зміну. Все ж 
таки, не зважаючи на згадані 
труднощі й перешкоди, згур-
товані при „Веселці" сили до-
ставл.іють таку кількість ма-
тсріл.іу на відповідному літе-
ратурно-мнстсцькому й вн-
ховному рівні, що спеціальної 
посухи на матеріялќ не від-
чувасті.ся, теки редакторів 
завжлн повні н наявним ма-
терія.юм можна б заповнити 
не тільки 16, але й 24 чи на-
віть 32 сторінки. 
СнівроГ)ітшікн-авторн, ілюс-

траторн та інші 
Поруч Редакції,, як ядра 

праці „Веселки". другим 

джерелом матеріялів є по-
стійкі й прияйгідні співробіт-
никн. До співпраці запроше-
но всі наявні сили. Спів}ю-
бітники ‚‚Веселки" дослівно 
розсіл ні по всьому світу — с 
поміж ними люди із ЗДА й 
Канади, з країн Південної 
Амершси. Австралії, Африки 
й Евроіш. Ця діаспора незвн-
чанно утруднює працю н ви-
магас наполегливої кореспон-
денції, хоч. з другого боку, 
урізноманітнює матеріял і 
знайомить дітей з різними 
умовами життя їх ровесників 
у різних країнах. Коло спів-
робітників з кожним числом 
більшає й ширшає. Автура 
зростає не тільки кількісно, 
але й якісно. Від співробіт-
ннків-сеньнорів з найстаршої 
генерації, через внпробува-
ннх авторів середньої ґенера-
ції аж до молодих, початкую-
чнх сил та авторів-дітей. 

(Далі буде) 

Џ У .Me я б у р н і в Австралії 
стався скандал при відкритті 
„олімпійського села". Замість 
націонал - китайського прапора 
австралійський вояк випадково 
підніс комуио-кнтайський. Пред-
СтавИИК національного Китаю 
з:іягив. що тільки переконання, 
шо Австралія 'с ворогом кнтай-
ськнх комуністів, стримало його 
від відкликання участи кнтай-
СЬКИХ спортовців в Олімпіяді. 
Комуністичні китайці також бе-
руть лчасть в Олімпіяді. 

Џ У ШндеииІД Антарктиці, на 
американській базі, що зветься 
Мала Америка, 75 учасників 
експедиції вперше за останніх 
вісім місяців дістали пошту з 
ЗДА. На цій найдалі на південь 
положеній американській базі 
мешкальні „бараки", склади і 
всі приміщення побудовано в 
снігу й льоді так глибоко, що їх 
не видко з літака. 

суспільство у ЗДА, Тому вже те-
пер Екзекутнва звертається до 
нашого громадянства почати 
підготовў для переведення збі-
рок КОЛЯДИ, яка — як кожно-
го року повпістю призначена на 
допомогово - харнтативні цілі. 
ЗУАДК вже почяиас підготовў 
для` 'повного'''переведення цісі 
збірки. Всі пожертви проситься 
пересилати на вище подану ад-
$№су ЗУАДКомітету. 

Оправи неточностей у доку-
мі-птах: Екзігкутива прнсвятяла 
пошіу увагу справим, неточнос` 
теЙг̀  у документах " упсрашськвх 
новопоселоігців. Таких справ до-
по;й ; багато: ЗУАДК BJKB від 
перших днів, коли ці справи вн-
йшлн на верх, живо і активно 
ними інтерссусться. В багатьох 
справах переведено інтервенцію. 
Дві такі українські справи мали 
ко. Згідноќ з відповідним пара-
вже ‡удову процедуру. а саме 
оправа, Волковця і гаіні Іванен-
ті, які 'Д`ля того, щоб дістатись 
до ЗДА, заподалн невірні дані 
про себе. Всі аилікантн-українці. 
які подали невірні дані, зробили 
цс ліппе зі страху перед наснль-
ною рспатріяцісю. Тому теж і 
графом іміґраційного закону 
(2127аі9) винними вважається 
тш :̀ постаіьлена оборона цих на-
шнх аплікантів. ЗУАДК далі ве-
де всі ці справи і старається до-
бнтись того, щоб усі наші аплі-
каитн міиін змогу внправяти 
невірні дані. Вже у справі вище-
поданої нашої ап.`іікантки самі 
{міграційні власті за підтрим-
кою волюнтарннх організацій 
внесли справу до Апеляційного 
Суду, бо порішсігая Апеляційно-
го Суду було б прецеденсом і 
могло б мати силу для иорішея-
ші інших таких же справ. 

Дальші заходи в цих справах 1 
ведуться ЗУАДЌомітетом разом і 

сться ЗУАДК від давнього часу 
і подає до відома, що вийшов 
повий німецький закон про від-
шкодування жертвам нацистсь-
кого переслідування. Цей закон 
признає теж відшкодування тим 
особам, які вже не живуть на те-
рені Німеччини. Ще, правда, не-
ма адміністраційного' правйль-
ника для цього закону, але за-
кон вже діє. Тут треба вияснити, 
що відшкодування можуть отрн-
мати ті, які вже мали присудже-
не відшкодування. Нових зголо-
шень пе можна вносити. 

І в цих справах можна зверта-
тйсь до ЗУАДК, який комуніку-
ється з німецьким консулатом у 
Ню Порќу, чи теж і з німецьки-
ми властями через своє Епро-
пейське Представннцтво. як теж 
і з урядом Високого Комісара 
для Справ Втікачів про Об'сдна-
ннх Націях. 

Після обговорення всіх акту-
альннх справ Екзекутнва теЛ 
постановила висловити подяку 
ЗУАДКомітету всім тим, які 
співдіють із ЗУАДЌомітетом у 
теперівшій переселенчій акції, 
чп то у формі підписування 
ашурансів, чи теж тепер через 
приймання нових родин, які 
прибувають на анонімні ашу-
ранси. Акції переселетія саме 
тепер в повній дії, майже кожно-
го дня прибувають літаки, двічі 
в місяць приїжджають два ко-
раблі з новими поселенцями 
(„Ген. Тейлор" і „Ген. Лонѓ-
фіт"), і всі вони потребують на-
шої помічної руки на перші дні 
побуту. Співдіяльність громад у 
цій акції — це вияв зрозуміння 
для благородних і високих ідей 
ЗУАДКомітету. 

Злучений Український Амсри-
ішнський Доііочоговнй ІіиміТі і 

в Фнладелфії. 

ПРЕДСТАВІШЦТВО ЛИКОНЛВЧОГО ОРГАНУ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ в США 

повідомляє з смутком, 
що у вівторок, 30-го жовтня 1956 р. 

у Вашингтоні помер 

А Р Н О Л Ь Д 
М А Р Г О Л І Н 

кол. Міяіетер Української Народяьої 
Республіки. 

Похорон відбудеться в четвер 1-го листопада 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
у СІНА 

з ТЯИбоким жалем иовідомляс, пю Я0-го жовтня 1956 р. ио-
^іер ч.іен-і:орегііонлеііт Академії. Керівник Правничої Сек-
ціі І ч.іец Комісії для вивченим укриїиськи-жидівськмх від-
носнн. 

д-р Арнольд Давидович МАРГОЛІН, 
відомий громадський І політичний діяч, член Найвищого 
Суду Української Народньої Республіки, Посол к Лондоні 
І "член Української Делегації на Перса.іьській Мировій Кон-
фсретіії . 

Похорон відбудеться в четвер, 1-го листопада 1956 p., 
о 1-ІЙ годині дня з похор. бюра, 3501 — 14th St., N. W., 
Washington, D. C. 

Управа УВАН у США 

І Літео.-Мистеиький KJ 

чи СПРАВДІ гаємонт? 
Т А К! 

ЛЬВІВ 6jne колись тСМОНТОМ для Соборної Украіняі 
Про це найкраще довідастсся з ювілейного збірника з на-
годя 700-ліття столичного І`о)юда короля Давнда 

Н А Ш ЛЬВІВ 
Купіть тџо публікацію, бапіту змістом, на прегарному на-
пері, великого формату, 216 сторін дрі'кў, багато ілюстрацій. 

Ціна: бропі. $3.00, в нплот. иправі $5.00. 
Пнтайте по всіх книгарнях. 

Замовляти: 
"SVOBODA" 

Р. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 
jgjfcjfB ^- "^ — m — m — — ^p^gjfc^g^^fagj 

Ініціятпинші Комітет для Зорганізуваини 
Об'сднаиня Працівітків і Любитр.іів 

ФОТОГРАФИ І КІНЕМАТОГРАФІЇ 
ні: осібної Секції при Літ.-Мнст. Ќлюбі в Ню Порќу 

запрошує ввічливо всих заінтересованих на 
ОСНОВУЮЧІ ЗБОРИ 

які відбудуться в суботу 3-го листопада, о год. 7-ій иеч. 
в залі Літ.-Мнст. Ќлюбу в Ню Порќу. 149 2-га А В Р . 

Програма: 1. Відкриття: проф. С. Лнтвннснко; 2. Вибір Пре-
зидії; 3. Потреба і ціль Об'єднання: С. Федіп; 4. Дискусія 
і внески; б. Вибір Управи Об'єднавші; б. Закриття Зборів. 

За їпіціятиіший Комітет: 
Проф. І. Вербяиий, мгр. 11. Ѓрицин, Іюк. І'. 
Загайіи`вич, О. Сивчинськпй, Ірина Федншшінн, 

С. Фі'ДІв В. Холевчук. 

Л. КОВАЛЕНКО 

„В ЧАСІ 
І ПРОСТОРІ" 

П'сся 
Ц і п а $2.00 
Замовляти: 

"S V 0 В 0 D А" 
Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

УВАГА! В НЕДІЛЮ, 4-го ЛИСТОПАДА 1956 Р. УВАГА! 
відбудуться на плащі NEW FARA1ERS OVAL, Middle Village, L. I. 

МИСТЕЦЬКІ ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
між УСК — Ню Порк vs HELENfC SPORT CLUB 

Початок о годині 2:45 по полудні. 
Персдзмаг — і од. Ю:.чо УСК Рсасрва В — S. С. Passaic Реоерва В. 
Год. 12:00 УСК-`Њо Пори, умці — Литовський Сиортоішй Кдіоб, учні. 

Год. і : ід УСК-Резервл — HELENIC - І'еоерва. 
ДОГЗД на плошу ПМТ Canarsie Line до Myrtle Ave., а звідси пересісти на Meiropolitan 
Ave. Train та їхати в сторону Middle Village до останньої лупннки. Управа УСК 

Second Annual 
D A N C E 

Sponsored hy 

THE UKRAINIAN BUSINESS 
and 

PROFESSIONAL 
ASSOCIATION 
To Be Held on 
SATURDAY, 

NOVEMBER 3, 1956 
at the UKRAINIAN NAT'L HOME 
214 FuJton St., Elizabeth, N. J. 
Starting at 8:30 P.M. Until??? 

Music by 
THE DOMINOS Orchestra 

Admission - - - SI.00 
Х Б =rx: 133= 3 3 Z 

Літер.-Мистецький Нлюб в Ню Йорќу 
иовідомляс, що 

І 

у п'ятницю, 2-го листопада 
відбудеться 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
ОЛЕГА ЛИСЯКА 

Крім Автора у виконати програми вечора 
беруть участь відомі наші артисти: 

Віра Лсвіщька, Ліза ПІашаронеька — Чепіль 
та Богдан ІТаздрій. 

Вступне слово Романа Купчинського. 
Початок о годині 8-ій вечора. 

УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ Й ОКОЛИЦЯ! 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ: 

45, 62, 83, 105, 116, 128, 153, 156, 163, 173, 189, 237, 
239, 245, 247, 248. 261, 268, 321, 324, 331, 339, 347, 

352, 3G2, 375, 383. 388, 397, 422, 424, 430, 479 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
вище поданих Відділів відбудуться 

в неділю, 4-го листопада 1956 р. 
о голині 1-ій но полудні 

в Домі Горожан, 847 Н. Франклін вул., 
Филаделфія, Па. 

На зборах буде прнявннн гол. касир УНСоюзу 
п. Р. СЛОБОДЯН. 

Всі відділові урядники повинні обов'язково я-
витись на ці збори. Також і члени УНСоюзу мо-
жуть прийти на ці збори. 

За Уряд: 
Д-р В. Галан, гол.; Олена Штогрнн, гол. радна; 
О. БакаЙ, секр.; С. Чорномаз, кас. 

ФОНД „ВЕСЕЛКИ" .-. 
У цій рубриѓці друкуємо з признанням 1 ІПХДЯІ:ПІО А Ц я твХ 
гроиидяи, иц. прмс.іалн свою пожертву 

д и т я ч о г о ні у р я а А у 
яа фонд 1 передплату 

„В є о л ж к А". 
(` П 11 Г О It Ч. в. 

Передплата Пола-ртвз Р а з о м 

Д-р П. Джудь, Дітроят 
Д-р Ю. С і)ріН.іііс ІЛ:ИЙ. Сая. Фр 
Ц-р Л, Г.п.ііі:, ІЛіІІ'ГСМТОН 
I. 'І`., ИІІ) Пори 
F. і'рибгьіаиі, Клііілснд 
ЛІ. В. Доль т і ці.іііін 
Д-р Б. .Макарушиа. Бруі^імн 
І'. Ф.тіонт, Фнладолфія 
Д. С`амбоД, .'Іоні" Лн.і.'нд (`ііті 
Д-р В. Г.і.іі ці.і.іиі, Шігиаго 
В. Ю. Лнсеиим, IIIпіфі.іч 
В. Ліп`нії:, Фя.іаделфія 
Я. Падох, Ліагваг 
В. Вианяк, К.ІІГ-ПЧІД 
О. Кичаіс, Д;І;О.ІІІ.Т 
Д. Галушка, Перт ЛмбоВ 
Н. ЌІ сі.. Вабнлон 
М. Ончар, ГлепдеЙл 
II. ЛІ а іў.ні. ІрпіПГіоіІ 
С'. іКсіісіи.нмн, Поши`рѓ 
М. Неділі.і ьі.иі(. Филаделфія 
Д-р А. Базар, Торонто 
Я. ІЬт ім, Мокіша 
Д-р T. Гн'.існ, ІІІислго 
Н. Пниоварчу'и, Моігтреол 
Я. Сліосаіуенко, Фіиіоделфія 
С'. Ихторовнч, Шмкаґо 
0 . Пнрожпнська. Бруклин 
1. Пидрніулн. Мідлтавк 
С .̀ Голяш, иінкаго 
М. І Іуі.'іш, Рачестер 
М. Літт.сп, Ніо Порк 
3. Маркопяч, Филаделфія 
І. Солтис, ДІтроат 
Ф. Саяечка, Гартфорд 
Д. Хрупалиќ. ГІДЄЙ Фолѓ 
I. Лаврський, Ірвінгтон 
П. Солявоький, Д:і:смсні;а 
П. Брезіцьхнй. Ню Гем її. и 
М. Мнпнті^, ЛорсПц 
Г. Тепер, Вунгакет 
К. Котило, Бріджпорт 
II. Кузенќа. Ролел 
М. Рожах, Кемден 
Ю. КрайкІж`ькнА. Едмонтон 
Т. ЛЬ'да, Филаделфія 
К. Степовий, Пюарк 
I. Зазуляк, Гадгон 
О. Гапушсип.ка, Потокет 
Д-р К. Кеиало. Пю Порк 
Д-р О. Коропей. Потакет 
О. Липни:. Вашингтон 
Т. ІІІІ.О.Н.ІШІ:. Клівленд 
Д-р А. Жі'ута, Аиленд 
IO. МоЛЬШІКОВНЧ, Г.ср.ісй 
10. Паран, Филаделфія 
К. К'і)уіп І.!.-ІІҐІ, Ді-ніх-р 
A. ІІІуль, Ню Порк 
Д. Чнрі.і,, Ню Порк 
II. Мотта, Торонто 
П. Ярема, Плейнфілд 
B. Новаковеький. Ф.іяшіпґ 
3 . Зубаль, Лорейн 
ЛІ. Цќіпка, Геркімер 
М.̀ Лукавеьіиій, Филаделфія 
0 . Гані.. Лот Анди;елес 
Н. Длшг.ікн:. Корона 
М. Б. ОБ. Коропецькяй 
C. Кашуба, Гадсон 
Л. В, Демус. ЛІокі`па 
В. Семеіпска. Гемптоя 
Р. Теметяло, І{олдейл 
B. Клоп, ДІтроат 
1. Грещак, Ст. Пол 
11. Котовнч, Филаделфія 
II. Маланчл'к. Лот Аиджелег 
IT. Поґічук, Бріджпорт 
C. Пі`тни, Филаделфія 
С. Череватюк, Фляшінг 
М. Дапки, Балон 
Д. Колтмк, МІтіеаполІс 
лі. Янореькнй. Ніоарк 
ЛЃ. Коѓтярќо, Брукляи 
І. Г.с і на їх ч.і.і їй, ДІтроЙТ 
М. Срібняк. Клівлелд 
М. Дикун. Ню БіЯтеЙн 
I. Кіи'(`ков. Ню Порк 
В. Ілі.їна, Шякаго 
О. Рогажипська, Ню Порк 
Д - р К . Рогожіпігьк'ия, Ню Порі; 
П. ЧПН. II і паї) і; 
Р. Стахур, Парма 
0 . Бозарніцький, Амгтепдам 
II. Садоведь, ;і:і;аиічіц Ситі 
В. Вовчепко. Клівленд 
II. Багрій. ІПнішґо 
М̂ . Бахеонич, Бронкг 
1. КІнах, Рутляпд 
10. Новак. Трентон 
X. Маланія. Кеігтон 
К. Гпа%-ренко, Бруклин 
П. Маікак. Флінт 
11. СУМИЌ, Амстердпм 
ІО. KvabMa, Брептфорд 
П. Добрянеькяй, Ню Піци. 
І. Занпдовоькня. Мідл BL.il.tiK 
Д. КУЛИІПІЧ. ЧЖГКГОН Гтг. 
A. Котовнч, С. Банд Брук 
П. Омелян. Фнладеіфія 
П. Коніобгя, Потевіл 
І. Шило, Спріигфілд 
М̂ . Вхюпін, Фулто)г 
М. СтеГіелі^`ькнй. Д^:ера1 Снѓі 
Н. Бубнів. ІПнкяґо 
Р. КпинІ"'.кий. Ню Порі: 
Д. ЛІх Міігаеаполіс 
B. Черкне`, ІСлІвленд 
П. ОлекгІпнко, Онтеріо 

Р а з о м . . . . 
І'аніпіг проголошепо 

1.60 
1.66 
1.66 
1.00 

229.00 І 
609.Ж) $ 

221.00 
774.35 

$ 460.00 
$1384.15 

Р а з о м в с е $ ЯЗЯ.Я0 $ МЛ.ЗЗ $1.834.15 

Ќступайте о глени Укьаінськогп Народного Союзи' 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ 
(MUTUAL FUNDS) 

-
Платять такі дивіденди: 

Institutional Foundation Fund, 4-та Квартальна 
днвіденда, $0,11 від акції і звичайних приходів. 
$0.11 від акції зі зисків з пеі)епродажі, платні 28 
листопада 1956 року. За останніх 12 місяців цей 
фонд вплатнв: $0.45 від акції зі звичайних прихо-
дів і $0.45 від акції зі зисків перепродажі. 

В минулому тижні, цебто між 22 і 26 жовтня, 
ціна за акції цього фонду вагалася між $11.90 і 
$12.00. 
.`'ВАГА! Шукаємо предетавнпкіс в місцевостях з більшим 
скупченням Українців. Заінтересованих просимо написитж 
або задзвонити до нас до п. Пормака. 

Увага OHIO! Нашим представником в стейті Огайо 6 пав 
LEV DUBAS ' -

2669 West 14th Street Cleveland ІЗ, OWo 
Tel.: TO 11547 

. . . . a v e . v x A . . 

Ім'я ' ю № MERR1TT A CO. lac 

Вік . . . 
Адреса 

Тел. 
(Ukrainian) 

391 Grand Aveoee, 
Englcwood, fkm Jersey 

TeL LOweU 7-0103 
MUrray НШ 8-8840 

' ) п ""i 



Ч. 210. ^ СВОБОДА `ЩШШР. 1-го ШЎТ'ОПАЛА же. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 1 ОРГАНІЗАЦІЙ 

Вашингтон, Д. К. 
Столиця гпяткунаТнме Тисячо-
ліття Християнства ца. Україні. 

Українська греко-ісатолицька 
парохія Святої Родини в Ва-
шннГтокі робить, останні прнго-
тупання, щоб які}айвслнчавіше 
віденяткувати річницю 1000-літ-
тя Християнства ' на Україні. 
Святкування веўдеться в ВЄ: 
ділю 4-го листопада 1956 року і 
буде складатися' а двох частин. 

У першій частині відправнть-
ся торжсственна Служба Вожа 
в храмі Непорочного Зачаття на 
Католицькому 'університеті о 
і од. 11-ій перед? полуднем. її 
правитиме ноьоімоиованнй спис, 
icon, Прсосв. Посиф Шмонюк в 
асисті о. д-ра Василя Макуха, 

- ректора Семінарії "он. Посафата 
в Вашннгтоні та Щ д-ра Мелетін 
Войнара, ЧСВВ.'професора ка-
ионічвого права `па католицько-
му університеті. ОгТеодор Дану-
сяр. парох Вашингтону та о. Ва-
силь Лостен будуть дияконуяати. 
Монсіньор Микола Бабак, ксріп-
ник Семінарії в Огсмфорді, ма-
тнме прннаИдну' проповідь. 

Римо-католнцьь(({й архнспнс-
КОП а Вашингтону' Преосв. Пет-

рюс О'Войл, агодився патропу-
аатн під час торжественної 
Служби Божої; те;к недавно іме-
нованнй ппнскоп Фнлип М. Гек-
нан заповів свою участь. 

Співатиме хор парохії Святої 
Родини під орудою п. Матвія 
Берка. 

Після обіді', о год. 4-ій підбу-
дсться святкова Академія а за-
лі св. Петршса, ч. 924 „Г`` вул. в 
середмістю. У иій ВІЗЬМІТЬ у-
часть запрошені промовці Га-
вард Пойл, асистент президента 
ЗДА, Едвард М. О'Коннор, 
проф. д-р Лев Добрянський та 
д-р Михайло Кушнір. У ми-
стецькій частині виступлять п-ні 
Марія Лисогір і п. Лев Рейнаро-
внч із сольоспівами та хор бан-
дурнстів під дирекці'ю проф. Р. 
Левнцького. 

ІСомітет свята, під проводом 
пароха о. Теодора Данусяра, до-
кладас усіх зусиль, щоб свято 
випало якнайкраще, а участь 
визначних промовців, відомих 
мпстців співаків і хору банду-
рнстів дозволяс. пірити у пелн-
кий успіх свята. Комітет спо-
діваг.ться, що не тільки ціла ук-
раїнська громада Вашингтону 
та численні американські гості, 
але ft багато гостей з-поза сто-
лиці заповнять церкву та авдн-
торію св. Петрика під час цього 
свята. 

Платне політичне-оголошення. — Платне політично оголошення. 

i^f^^^f^^^^fy^f^^X^Ci ТгТгУііУгУГіГтУіУгУ^ 

Елкарт, Інд. 
З хрестин на „Веселку". 

В неділю, дня 16 вересня 1956 
відбулися п Елкарті, Іидіяна. 
хрестини донечки панства Євге-
на ft Воснлннн Вербянськнх. 
Батько малої Варвари повср-
нув недавно з Аляска, де вико-
нував військову повинність в 

г 
частинах дядькя Сена. Хрестгоіи 
відбулися в каплиці Університе-
ту Нотр Дам, куди приїжджає 
для обслуги вірних українців 
щотретьої неділі грско - 1KVT0-
янцькнй парох Всч. о. Ђ- Яремаќ 
з Дітройту. З огляду на дуже 
невелику кількість українців в 
цій околиці, навіть таке родин-
не свято, як хрестини, .мас свос 
національне значення. Невелич-

і:а група рідіпгх І приятелів під 
час прийняття не забула також 
і за підтримку нашої рідної пре-
си. На пропозицію краяна п. 
Вербяиських пана Михайла 
Німця, що приїхав аж з Канади 
(Гемілтоні, щоб привітати мя-
леньку Варвару з U хрестіінпмн.' 
присутні зложили на пресовий 
фонд .‚Свободи" $13.00. і 

Даток зложили: Євген Верб-! 

лнськнй $2.00; по $1: Віктор. 
Вербянський. Іван Вербяиськии. 
Іван Яровий (хресний батько), 
Іван Горинь, Михайло Німець 
tКанада), Василь Ковалюќ, Мя-
хяйло Шкрумеляк, Михайло! 
Перший, Юлія Перший, Muxaft- і 
ло Пап. Михайло Ромашок (Ка-
нада t.— Жертводавцям щира 
подяка. М. П. ' 

Короткі Вісті 
Џ Метрополітен Опера в Ніо 

Иорку відкрила у минулий по-
иеділок свій цьогорічний сезон 
оперою Вілліні „Норма" з iwfl-
славнішою амсрш:ансько:о і ссі-
товою співачкою Марісю Кал-
ляс. Прибуток з квитків стано-
вив $75,510.50, себто на $10.000 

вище від дотеперішнього PWWIH 
допого прибутку з віяетів за, оді 
ну виставу. 

9 Канада стримала ш остф-
ній хвилині призначені для вл-
снлкн до Ізраїлю 24 торп?диі 
літаки. Внсплкп Цих літаків за-
лежатнме від того, чн Ізраїль 
буде признаний а г р е с о р о в і , 
чн ні. 

Платне політичне оголошення. - Платне політичне оголошення. Платне політичне оголошення. — Платне політичне оголошення. Платне політичне оголошення. Платне політичне оголошеяиА 

ВЕЛЬМИДОСТОПНІ ШІБОРЦІ УКРАЇНСЬКОГО 
РОДУ СТЕПТУ мгангЕН! 

Молодість, енергія і активність, розум і інтелігенція 
та високі чертн характеру, а в тім скромність, особисте 
самовідречення і безмежне бажання служити народові 
та помогти одиниці збігаються тільки Виїмково гармо-
нівно в одній особі, як це с випадок у нашого провіднн-
ка-ґовернера МЕННЕНА ВІЛІЯМСА. 

їнстннкт народу не помилився, коли видвнгнув ііо-
ио вісім років тому на найбільш відповідольний пост п 
степті — на говериера. 

Це перший раз в історії Мішігену виборці стейту 
вже п'ятќи раз обдаровують його довір'ям, бажаючи 
його мати в п'яте на пості ґовернера. 

І Li основі дотеперішніх дій нашого державного му-
жа, які увійдуть до історії Мішігену, його досвід і по-
свята дадуть нам напевно чимраз кращі досягнення на 
дорозі поступу Мішіґену. — Він же був ініціятором су-
спільного законодавства, поширення лікарської помочі, 
розбудови 12 тисяч шпитальних ліжок, описи над умово 
хворими, над ветеранами, над молоддю, над безробітни-
ми, над виселенцями т. зв. ДП., зрівноваження стейто-
вого бюджету,'"‚який світив дефіцнтами, ЛОШИрЄНШІ ін-
дустрії, а в парі.з тим додаткових рук праці,, опіки над 
фермерами і v.'д. і т. д. — яку то всссторонню ініція-
тиву годі в кіЛькох словах навіть вичислити. ` 

Виборці українського походження зокрема цінять 
в говернері це,'що він розуміє а також знас нашу Істо-
рію, розуміє і,іпівчувас змаганням нашого народу до 
визволення з-під московсько-большевнцького ярма. 

Він с один з тих виїмкових державних мужів З'еди-
нених ДержавмАмернки, що в наших визвольних зма-
ганнях, оказався приятелем не тільки на словах, але і 
на ділі. 

Навіть йото політичні противники визнають, що 
наш ґовсрнер t виїмковим державним мужем з ласки 
Провидіння та ідо перед ним стоїть будучнісгь найвищо-
го достоїнства,в федеральнім уряді. 

Його політичні противники визнають високі прик-
мети особовості МЕННЕНА ВІЛІЯМСА, а саме, що він 
найбільше заслужений ґовернер нашого стейту. 

Ми знаємо, що тої міри провідник дібрав собі та-
кож високої вартості! співробітників в уряді. 

Тому голосуймо всі лавою на МЕННЕНА ВІЛІЯМСА 
і Пѓѓо дорадників. 

Толіў стягнім всіх управнених до виборів в день 6-го 
листопада^1956 року. 

Голосуймо пр}імо тільки на одкоцілу Демократігту 

листу. )'-
Голосуймо окртмо на суддів до Найвищого Суду ТАЛ-

БОЇА СМУГА і ДЖОРДЖА ЕДВАРДСА! 

Український Комітет при Демоиратнчлій Партії 
'„ стейту .Мішіґен 

Дітройт. 21. ЖОІГГІГЯ 1956 року. 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ ПЛАТІВКИ 
j Оаходіть або пишіть по українські в другі 

іГЧ 'платівки. ВИСИЛАЄМО платівки по цілому 
світі. Пишіть щодня ПО український ката-
дог платі БОН 

FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 West Chicago Avenue, Chicago 22, III., U.S.A. 

i i 

ОЩАДЙУИТЕ СЬОГОДНІ 
так щоб мати завтра... 

' - `вЌ! 
Цей знак запевняє забезпечення ^ хіў`сї-^ 

платимо З % % Дивіденди 

T r i den t . Savings fit Loan Assn. 
1035 WESP 51st STREET, CHICAGO 9, ILL 

GRovehill 6-4711 
ІІКЇР`Ь ПУЦПЛО, Еилрктпгиігай Днрі`ктор. 

ELIZA G. WRIGHT 
conscientious public official, 

social welfare leader 

FRANK S. PLATTS 
veteran legislator, 
county fiscal expert 

Clean Government Republicans have 
a majority on the Board of Freeholders, 
but the Democratic machine-controlled 
minority continues to obstruct progres-
sive programs through its veto power. 

Unless all three Clean Government 
Freeholder candidates are elected to over-
ride this Veto, the progressive program 
of the Essex Freeholders will be blocked 
by this politically-maneuvered Demo-
cratic machine. 

The record of these Democratic 
obstructionists is deplorable. They have 
not represented the people of Essex 
County—they have taken their orders 
from the Democratic political machine. 

Against this political maneuvering 
by the Democratic machine, stands the 

VOTE FOR ALL 3 
REPUBLICAN FREEHOLDERS 
TO ASSURE CONTINUANCE 
OF CLEAN GOVERNMENT 
IN ESSEX 

unblemished record of more than 20 
years of prudent, progressive and humane 
administration of Essex County Govern-
ment by Clean Government Republicans 
—20 years without a scandal or hint of 
corruption. Essex County Government 
is recognized as a model of good govem-
ment throughout the nation. Our 65 cent 
county tax rate is one of the lowest in the 
country. 

Defeat the Democratic machine by 
electing all three Republican Freeholder 
candidates and put an end to this politi-
cal abuse of the veto power. Vote Repub-
lican and keep t}ie Democratic machine 
from turning Essex into another Hudson 
with padded payrolls, "no-show" job 
holders, extravagant public contracts and 
lavish spending. 

JAMES A. CURTIS 
Distinguished lawyer, 

legislator, county official 

Re-elect 
NEIL G. DUFFY 

Sheriff 

VOTE STRAIGHT REPUBLICAN LINE " B " 
УКРАЇНСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КОМІТЕТ ПОВІТУ ЕСЕКС 

Кандидат'ці нору чають: 
Адв. ШАН РОМАШШШИ, Гол Укр. Pen. Комітету 

Стейту Н. Дж. 
МИРОН ЛЕСЬКГО, Секр. Рсл. Комітету Стейту Н. Дж. 
Проф. ТЕОДОЗШ КАСЬКІВ, Голова і Директор Укр. 

Централі в Нюарку 

АННА НАСТЮЌ, Голова С.У.А. Відд. в Ніоарку 
ПОСИФННА ГІБАПЛО ПББОІІС, Член Укр. Pen. 

Комітету повіту Есекс 
ПЕЛАПЯ КУЧКУДА. Секр.-кас. ОО"сд. Орг. Комітету 

Маніфестації Стейту Н. дж. 

ЛЕВ БЕМКО. Екз. Член Управи Бат. Круж. Укр. Шко-
лп, Член Окр. Управи Відд. У.Р.С. в Н. Дж. 

ГРИГОРІЙ ДОРОШЕНКО, Гол. Відд. УНС в Њоарку 
АНДРІЙ КУПБІДА, Провідний Член, Лідер Укр. Мо-

лодечкх Орг. в Нкжрку. 



СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 1-го ЛИСТОПАДА 11)50. Ч. 210. 

`# ̀  -" ТІ Р A It Яг - # -
# HELP ЎУ'ANTED—MALE а 

ДО ПРАЦІ 
в "COFFEE SHOP" 

і "DRIVE IN" 
Праця зараз љля мужчин І жі-

поќ рано або по полудні. 
Ресторан відкритий цілу ніч. 

"BUS BOYS" — ПОРТЕР 
(парівки. налої і т. д.) 

Всі корнеті оплачўе працсда-
ВСЦЬ, Програма пншколу. Плат-
нз під час вяукв. Голоснтнеь 
особисто від 8.U0 рано до 4:30 
по пол, від понеділка до п'ят-
ииці. 

Mr. М. CALVANO -
MAYFLOWER COFFEE SHOP 

540 Hempstcad Tpkc, 
(ріг Cherry Ynllev Ave.) 

West Hempstead, L. I.. N. Y. 

МУЖЧИНА 
до вирооу ювелірних МОДСЛІВ. 

Одііа з найбільших фабрик юі 
велірпн.ч г.иробіг. п околнпі Рго-
vidciKG R. І. нас місце для пср-
шоклясного моделіста Доскока-
ла Нагода, багато` компав'Аяшс 
користей ЛЛЛ ВІДПОРІДНбгЧ). Як-
пю Ви 3slttrepecpBa.nl в іюліп-
ЩСНИІ свосі еіітуяціі, або стати 
псршокяяі ним моделістом пи-
нпть: 

Лих 0-22 — Room Я'К). 
11 West 12 St. New York City 

BENCH LATHE OPERATORS (2) TURRET LATHE OPERATOR 
до праці на малих прсцізіпних 
Чистинах. Мусить вміти само` 
стійію робити "set-ups". 
HARRISON MACHINE Д TOOL 

CO. 
75 Calvcrt St., Harrison. N. Y. 

КРЬ(` . ІЯР, преціяійнил n iiuii. 
Мусить звати ймер. методи. Е-
лскр, приладдя, Ковсрук. нпн-
рат; слекр. кругообіг, знатні 
крсс гярства. індустр. і військ 
асистент. Мусить персатн "fiov-
сги. security regulations." Добрі 
укоо. праць Платня відлов, по 
досвіду. ПИПІІТЬ р. р. Н"х 1(37. 
(irc.it Seek. L І., "бо тсл. Hunter 
2-S-lbU 

`# н---Р-.-А а- л - `#' 
_a HELP WANTED—MALE в 

ХЛОПЦІ, ВЉТЕРАИІЇ — 
подорожування. 18-28 р. прпсм. 
піігляд. їзда до Кал.. Флор. і на-
зад. $400 міс. заробіток Продаж 
по домах, комісопе. Шодсгіио 
готівка, кошти подорожі. Mr 
Woodward. Hotel Paris. 97 St. Л 
W. End Ave. 10-2 6i 6-8 P.M. He 
телефонувати. 

ПОРТЕРИ 
і 

ДО МИТТЯ 
ПОСУДИ 

Попшш час праці. 
Багато робочих користей. 

Голоснтнеь в"-кс! 
Праця вже до зайняття. 

Голоснтнеь п годинах 
відкриття крамниці. 
GERTZ - HICKSVILLE 
Hicksvillc, Long bland 

MID-ISLAND PLAZA 
3rd Floor — Personnel I^pl. 

П Р А І І Я 
Help Wonted—Female 

ДІВЧАТА — ЖІНКИ 
У піці 21-С5 p. 

Легка фабрична праця доб-
рі, сол'яні робітниці. Досвіду 
непотрібно —' ми навчимо. 
Платні свята, вакації 

Тељ: Mr. Мќѓої, 
СА 6-3376 

ОЛВРКПТОРКії 
З досвідом ТІЛЬКИ в дскоратив? 
ній праці Доб. ПЛЯТИЯ. постійна 
робота, досконалі умовний пра-
ці. Праця близько яоиу. 

ANNETTE INTER'ORS 
39 East ІІПІі St - V..rk Citv 

AL 4 Ўї'ї 

FLOOR ASSEA1BLERS 
до індустр. Heat Treading I urn- і 
aces: зпавпя читати "ШиергііИ"; 
до^під a Piping або Assembling 
AMERICAN GAS FURNACE CO 

Spripc and Ijlfayettc St. 
Elizabeth, New Jersey 

ПОДОРОЖ І ЗАРОБІТОК 
Самітні, ішікчс 20 p. ло полиро-
жупання в Каліфорнії, Тексас і 
Флориді. Переоічннл аероб, S76 
тнч.н. (СоніООВС. плюс бонўі-. О-
іьіа'іскс KOUfltt но;іарожсіч уділл-

'стьс.'і зачотп ' Circulation Sa{cs".. 

ДІІІЧАТА — молоді .ќпилі 
Проляж в роз'їздах. is-28 p.. 
прні.мннп внглял. і`.'а до Кал.; 
Флориди і вазад. ўп`о міс заро-
?ІІГОК. Продаж по помах Коміео-
не, щоденно ѓотіѓ.'; і, -'`ѓ'ти ІЗЛП; 
Mr. Woodward. Il-.tcl P'.Hs. '.'7 
St. 6 W. i'.nd Eve. HI-'.' 6 і̀ь.Ч P. 
M. He тсдсч`юнупати. 

Џ КНИЖК'И—ЖУРНАЛІ! 4) 

і Sidts", 
24 W v -

,4'.'th St. ioii, ill{uaijwav). Nc- j 
Д'оѓк Citv. І0 рано до 2 no пол. 
l i e телефонувати ! t . - ц і , j 

ЧИТАЙТЕ ..C B O Ќо'.ЧІЛ" 

л. к)РігаякА 
,На далеких шляхах' 

ІІ!.'-л п Я діях 
і ‚жаття нової еміграції — nd-

I г"`жиинннп сингальців - '-тряя 
`еред рвяатр‡Яи^иХі сумне Н 
міпіне з тчборового побут^', за' 
і;'.м'нем.) мри 

1 Ці н а 7Г. :цт. 
. S.V О В О D А 

І(Л(-іКМ)гамІ SI. (Р. О. Вол 546 
Іегяеу CHv 3. N. J. 

ШКІРА НА ОБУВ'Я ДО ЕВРОПИ 

GEORGE LASKA 
LEATHER and SHOE STORE SUPPLIES 

,4 ^ 0 A Vbom EL 2-1997 
13 WASHINGTON AVE. . LLIZADETM, N. J. 

^-З.ЛИСТЯ-ХЕОМАД I flprAHiaAHJPL і Господарські Вісті 

Дітройт, Міш. 
П.іппп та трудноті U1KO.HI 

Укр.іінолиалетва. 
Вже ВІД 0 рокіп існує п СХІД-

ньому ДітрОВТі Школа Уьраіно-
зиаастсо, удержувана коштом і 
трудом миленької групи. ,%п:раїн-
СЬКЮС патріотів, що хотіли б да-
7и українсьі:ій молоді бодаЛ 
дрібку того, що моло.ть могла б 
дістати в українських держав-
HUX школах у пільніЯ Україні. 
Останньог`о року було 150 дітсн. 
щр ГЛЮВШЛЯ цілорічне навчання 
українознавства в 8 ь^яясах. Чс-
рса тс. що мусить Школа Укра-
нюзц.їќства містнтнсп п чужому 
приміщенні, кошти її удержання 
враз із учительськими плятия-
міі доходять до 5 тисяч доларів 
річно. 

її цьому році запланувала 
управа БатЬКДВСЬХОгЬ Комітету 
при Школі Українознавства 
зорганізувати ще два нові від-
ділн: Дворічная ЛкадемІчаиД 
Курс? Уі.раїнознавстпа і Курс 
Українознавства для молоді ро-
ясеноі в Лмсркці. Оба ті курси 
0 конечні в дітроитській громаді 
ВЖЄ від ДОВШОГО часу. З восьмої 
КЯЯсн НІКОЛИ Україиолнапства 
виходять щороку хлопці й дів-
чата зі середньою освітою укра-
Інозиавства й не мають можлн-
вости довести свос знання до 
полемў вищої освіти. Також зі 
школи парохіяльної при ўкраїв-
ськіа церкві виходять І'ЖЄ трс-

9 П Р А О а т 
Ш Help Wanted Male Female О 

ЧИ ХОЧЕТЕ жнтс далеко поза 
містом і мати добру роботу? 
Погребўемо досвідчених ткачів 
аа Label iS Narrow Fabric Looms 

Come to sec us in. 
Mnrlboro, New Hampshire 

J. M. Gulenberg A Son, Inc. 

МОДКЛІСТИ-КИ 
яра ця п)пі виробах біж}теріі на 
Лпім метплю. Мулїчнна. який 
:ІИІІ: робитн ПрОСХТЯ з поску а-
бп моделювати на білому мста-
т о . Постіаив праця, добра плат-
чя, надчосельиі години. 

WI 75317 

в BUSINESS OPPORTUNITY а 
ГРОСЕРНЯ І ДКЛШЛТКСЕН 

НА ПРОДАЖ. 
Дрбрна бнзнес. також велнхпа 
збут П'̀ реќўсоќ і сенлвічів) і га-
рнчмі і.-.чг.н. Голоснтнеь: 

218 East 5th Street 
New York City 

, КРАМНИНИ 
З ВЕПГОВН.М М`ДООМ 
I i;v t,'.KI'HIIMH яііробимн, 

L : 4 Ковбаси. 
Погне влаштування. Готово до 
ОІДМрііття. Рент ;ібо ліз. 

GI 2-4345 

Краміпіця відкрита -іцоденяо 
до 6-ої всч., в четвер до 9-ої вечора. 

Увага! Нюарк, Н.Дж., і околиця! Увага! 
^ У МІСТІ НЮАРКУ ПІДЌРИТА НОВА 4 

КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛКИ 
П А К У Н К І В 

^ ЛО ВС`ІХ КРАЇН КВРОШІ. ^ 

United Package Express Co. 

шчшш клюг. 
Псмлоклж'ію положення на Ті:т-
саіілі 80 St. Uiarks Place. Повне 
влішітувлнич. велика'' бара у 
формі ' іг'.пконн. їдальня )іа 250 
місць. Доскокала нагода, про-
дастьсіі з упнѓи 'на здоров'я, 

HY 2-46В8 — по 11-ій рано. 
ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

ПІЛЌС-Г.Ї ї'ї. ПА. П-во ев. 
І. Хрестителя Вілл. 223 повідом-
лгіс всіх члечів. що збори підбу-
іутьея в Н'`лілю. 1-го лнстопа-
т , в П"пох. залі зараз по Сл. 

Гіожій. Проспться членів прий-
.п па ч'іс м:".мо важні справи 
їм иолмгоджепнп. - Управа. 

303 Маѓќсі Strcei, Newark 5 
Mitchell 3-4067 

N. І. — (near VMM. Sla(ion) 
- MArkct 3-2277 _ ^ 

t Ия)'нласмо пожавў, мову і попіпіу o f жў, ѓўкошті, шкі-
pmil І ТЕКСТИЛЬНІ ВИроГін. МЄДЯВаМЄИТВ І Т. п. Вишліть 
споїм рІДНИМ І знайо`інм: 

а Накуики будуть доелгаялеиі ю ніі-ця при ишченнв ппо-
тяі`ом гиости тижнів. Могилки ваглаиі повітряною пош-
тоіо будз'ть дорг"чувятиея протягом 7-Ю днів. 

в і:ненл:иочнГі одержить оеобисту посвідку від відоордя 
імкункн. Ниќўмќи яоетавласмо па пошту до 24 годхм. 
Ииеилки паќ}нків I доручення Ѓа ранту сться. 

9 Всі посилки повнотою оплачўеться тут включмо з митом. 
Той. т о одержить наќўмок іќ` буде нічого доплачувати. 

КАННКЛЛПЯ ВІДКРИТА КОЖНОГО ДНІ! ВІД 9-ої ГОД. 
РАНКУ ДО 6-ої ЃОД ВЕЧОРОМ. 

R ( У"ВОТУ ВІД 9-ої РАНО ДО 4-ої ГОД, ПО ПОЛУДНІ. 

United Package Express Co. 
PACKAGES SENT TO ALL PARIS OF EUROPE 

305 Market Street. Newark. N. J. 
Тлл,: {Newark) Mitchell 3-4067 — MArket 3-2277 

(Кіля Неиси.тв'-нів станції в міі-ті Нюмрку). 
Принесіть це оголошення зі собою, заощадите $2.00. 

тій рік хлопці ft дівчата роджені 
н Америці, які вже мають перші 
почат†ѓи знання української мови 
і не мають можлнвостн поглнби-
ти тс початкове знання. С між 
ними багато таких, що хотіли б 
луже радо видовжувати ту иа-
уку І с т с ж о а г а т о батьків, які 
жалуючи, що їх діти забудуть 
те. чого навчились з таким тру-
дом. шукають способу, як умож-
лнвнти своїм дітям науку рідної 
мови. Через тс неможливим с 
дальше відсувати справу тих 
двох, так потрібних курсів. 

Найтяжчою перепоною в роз-
гортанні праці Школи Ўкраіно-
зкаветпа с байдужість нашої 
громади. Коли проголосити за-
гальні збори Батьківського Ко-
мітсту, чи „Рідної Школи", ніко-
ли не приходить більше грома-
дян я к . . . 25 U0. А ще тпжчс 
йде з батьками, що не дбають 
про тс. чого вчаться їх діти. 

ЃІдуть розмови ft намови: ..Сусі-1 
до, чому ви не запишете своїх ді-
дсіі до школи українознавства?" 
не ліпше це.-як сидіти в бруді 
Раз-по-раз дзвонять телефони: 
Запишіть. прНЯТЄЛІ, евоі.ч дітей) 
до школи українознавства, чи 
ви не чустс. що в них }тќе чу-
жий акцент в українській мові". 
Гомонить радіопередача п. Зсно-
на Тарнавського, повторюючи 
„Дайте своїм дітям знання рід 
ної мови, запишіть іх до школи 
українознавства". 

Та все таки більшість наших 
громадли залишається байдужа. 
До їх закаменілого серця ті кли-
чі не доходять. 

Не краще с й з нашими орга-
нізаціями. Якщо у Дітройті а аж 
70, але с тільки кілька таких, 
що в їх касових книгах запнса-
но між розходами „10 дол. на 
Рідну Школу". 

Як вони собі уявляють свою 
млГібутнігть'.' Звідки вони иаді-
ються, ішлливу нових - членів, 
коли молодь буде виростати в 
новќій байдужності до всього, 
що українське? 

Виховання молоді с обов`яз-
ком не тільки батьків, але цілої 
суспільності!, головно в цю по-
ру, коли Україна мас такі тяжкі 
втрати молодого покоління. Що-
дня приносить преса вісті, скіль-
ки молоді гине в перманентній 
боротьбі за волю України, скіль-
ІЛ! молоді вивозять большсвнки 
на цілинні роботи в Казахстан 
чи інші далекі азійські місцспос-
ті, де вона в більшості гине в не-
виносимих умовпнах життя і 
праці, а скільки пропадас в не-
вольній машині високоспеціялі-
зопаиоі бо.тьшсвнцьі:оі виховної 
системи. . . 

На цс все ми майже безродні, 
але не шльно нам бути б а й д у 
жими, коли кругом нас пропадас 
наша молодь "Ирез недбальство 
їѓќ'м іди. Націни обов'язком с 
тому запобѓѓѓіг і 'той - обов'язок 
паде на кожну одну одиницю 
нашої емігрантської спільноти. 
Ніхто себе ио. може уважати 
лвілмкпгнм від того обов'язку; 

Праці с. багато: збирання фон-
дів, розголос справи, вншуку-
н.шип дітей, які не вчаться по-
українськи, пнсаіпш листів, ші-
моаа батьків, щоб записали ді' 
тей до рідної школи і т. д , так 
що. кожяяй у тій мяогсграішіГі 
праці може взяти участь, без 
огляду на свою оовіту -чи за-
нлття. 

М. К-ин, 
голова Батьківського Комітету 

Ш. У. -

Ню Вестмінстер, Б. К. 
КЛК.АД.1 

З хрестим на ‚.Вссл.іку". 
Діш 2 ВСрЄСНЛ i960 р 

ІІЛНЛДІПСЬКІ НЛФТОШ 
ПОЛЯ 

Дпадцлть років тому Канада 
Прод.скувала тільки п і в т о р а 
мільйона б о ч о к н а ф т о в о ї 
ропи річно. У 1955 р. канадійеь-
ка прод.лчЩіп пиносила вже 129 
мільйонів, а нові джерела роз-
верчувано І ппровадясувано в 
прод`'ктивний стан майже що-
денио. 

Нафтова ропа (з земним га-
зом пключноі постачає Канаді 
яких 52'.; енергії. Сьогодні, ко-
ли Клнада вже с передовим про-
дуцеитом нафтової ропи серед 
країн бритійського Комонвслту, 
все ще приходпться спроваджу-
пати з інших країн іюло 42',', 
нафтової ропи. ЯІС виказўе ста-
тнстика. кпнадійці зучкнвають 
більше нафтових продуктів на 
одиницю, ніж будь-яка інша 
країна в світі, з а вийн.чтком 
ЗДА. Канадійська нафтова про-
мнсловість постачає млтсріллн. 
вша'рнстовуаані при внробннц-
тпі ри"них корисних продуктів, 
включно з ліками, косметиками, 
плястішами, синтетичною ґу-
М'.)ю. вннншупачамн бурянів і 
инсіллнвих комах. 
. Нп тсреиі Канади с 'І'! раші-

нсріі — власність 24 компаній 
У К'"іО р. збудовано коштом 90 
мільйонів дол. нафтопровід з 
Едмонтону до Супіріор. Внекон-
сін. ЗДА (1.129 миль). Згодом 
цей нафтопровід продовжено до 
Сарні в Онтаріо коштом даль-
ших 73 мільйонів дол. (у 1953 
p.). Теперішня спроможність 
нафтопроводу: 217,000 бочок 
денно з Едмоігтону. 

Іншою нафтовопостячальною 
д†яіао с Траис-Мавнтсн Паоп 
Лапн. якою доставллсті^`я иаф-
ту з Едмонтону через Сі:слясті 
гори ло Ванкуверу і інших осс-
редків на півдні. Засоби земного 
газу п Західній ІСанаді обрахо-
іуваля в минулому році на 22 
трильйони ќ%річних СТІП. ТОб"Пі 
на 2 трильйони більше як у 19М 
р. ІІепдовсіі цс паливо буде до-
ст%тіпе і в Східній Канаді. І ме-
шквнці великих міст натимуп 
дешевше опалювання своїх до-
Міп і варення страв. 

„К. С." 

В С Я Ч И Н А 
З А С Т Р БЛІІЛН AMBPHKAU-
СЬЌОГО ОЛЕНЯ. ПОКИ УХВА-

ЛИЛИ ЗАКОН ПРО ПОГО 
ОХОРОНУ 

Фчрмср Віктор Псіщк поба-
чив в гтсйті Кошіектш:ат амс-
риісанеького оленя („мус") і не-
гайно л^п'зяяти про не до Гарт-
фЬрлу. Там три дні пізніше у-
хяалнлн 38К0И про охорону 
Тієї тварини, бо її 100 років не 
було в тому стснТІ. Та коли ча-
сописн і радіові стаціі повідомп-
ЛЇІ про цс жителів цього стенту. 
то якийсь інший фармер, який 
не подав свого прізвища, теле-
фонував до стейтового %'ряду. 
бір вже їп м'ясо з того оленя, 
якого застрелив, як тільки По-
ГО̀  побачив. Директор Уряду 
для охорони риб і диких тварин 
галас, що той фармер. ЯКИЙ за-
етрелив Американського оленя, 
не бі :дс караний, бо він ше не 
знав про заборону стріляти до 
тих тварпн. яких досі не було в 
тому стейті. І тому вони не були 
під стейтовою охороною, под(б-
но лк „нема заборон:! стріляти 
слонів, які не живуть в Коннек-
ТЯкйт". Амернканеькі олені жн-
в`.ть `я стсПтах Ню Гемшнп ' 
Массачусстс. 

Дітимоея сумною вісткою з Рідними, Прияте-
ля.мн і Знайомшш, що дня 30-го жовтня, о ѓод. 1:30 
рано упокоївся в Бозі Наш Найдорожчий Тато, Ді-
до і Прадід 

бл. п. МАКСИМ МУЗИКА 
проживши 90 років. 

Покійний родився в селі Криве, mm. Радехів, 
Зах. Україна. До УІІСоюзу встуннв 21-го. січня 
1912 р. Був одним з організаторці Т-ва св. о. Мн-
колая Відќ 106 УІІСоюзу в Шнкаґо. 

Тіло Покійного спочити; в каплиці иох. заве-
дення Василя Музики — сина при 2157 W. Chicago 
Ave. В СКРадУ, ЧКТВКР і П'ЯТНИЦЮ о год. 
8:15 ш'чора будуть вислужені ПАРАСТАСИ. 

ПОХОРОН відбудеться в суботу, 3-го листопа-
да о год. 9-ін рано з каплніЦ пох. заведгння до цер-
квн св. о. .Мнісолая на цвинтар св. о. Миколая. 

Покійний оставив в смутку дочку Марію, си-
нів Васнля, Михайла, Володимира, Петра, Макси-
ма, 12 внуків і G правнуків. 

Вічна Пому Нам'ять! 

Р О З Ш У К И 

сина 

HoiuvKVio етрнсчного брата 
МРЙКЛЛО ВАСНЛЯ, 
Матвія з села Конюх, п, 

Бережани, і 
ЛПХОЛНДА ФКДЬКА 

з села Бишки, пов. Бережани. 
відомості слати на адресу: 
MARIA MRYKALO KUJAN 

1037 Mill Hill Terrace 
Southport, Conn. 

Австралійські часописи прошу 
про передрук, 

Катерина І'ОЛДШ з Куропич 
пошуку.. Феді.ка ВНТГНКУША 
3 села Солова, пов. Перемншля-
нн. мас бунт в Ню Порќу. Маю 
вістку від брата Пеѓра Внтрн-
куша. Він сам, або хто знас П)ю 
нього прошу писати на адресу: 
Kalheriiie Goldcr, 3908 Liggett Dr. 
Parma 29,jOhlo. 

Нотукугтил ШАНА МИТО-
НОВИЧА, колишнього Органі-
заційного Референта При І олов-
ІІЙ Управі СУМА, який мешкав 
4 Бруклнні. Н. П. 172 — 13th 
St.. а опісля в Шнкаґ`о, 83-1 W. 
yVrightwod Ave. Хто знас про 
Його теперіріис перебування або 
іін сам ПІЮСИТЬСЯ ласкаво зго-
іоснтнся в дуже важній справі 

Mr. І. Е. ЛІЕЬЕСН 
524 EdgewOOd St.. N.E. 

Washinglon 17, D.C. 

O VII 

дня і. вересня 1900 p. на xpe-j ? 1 .00: пп. П. Юнги І Р. Іпасюки 
irruuax малого Яреми, сина Іри-' п о 5 3 : п в Шевчуки: по ^2: пп 
шѓ і Льва Ковальчуків, на заќ- м Татяпіпоки А -Т-,„„ „` , І xt 

і ЧИ ШЛУНКОВА НАДКВА-
СОТА ( нгмчннкк: ВАМ 

ШЛУНКОВІ БОЛІ? 
Багато огірчених чсргз свою 

недугу, наберуть нової радостн 
І ЖИТТЯ, коли дізнаються про ви-1 
Інахід ліку, що зветься R17MIL, 
і який наче чудодійним способом І 
ОбЛЄГШуО СПМПТОМН ШЛУНКО-1 

І ПОТ НАДКВАСОТН. Зяичяаиі І 
t об'яви такого стену це: пече зѓа-1 
І ѓа, тиснення і-и.іів. кваси, вопі-1 
І ти та болі після іджсиия — піс-
і ля яааін-.-гп перших доз пього 
ліку, біль МІІННІ; о кількох міну-
тах. 

Байдуже, як довго Вн хворі.тя 
j або які ліки вже заживали, ско-
. рястайте з ні'.ї чудової нагоди, 
! щоб попробувати Rl'MIL без 
j :калного риску. Якщо Ви зараз 
І вишлете цей вирізок по TVN01 

CO., Dcpt. 301. Box 321, Croloo 
; on Hudson, N. Y,, нони вишлють 

Вам дві S l̂.50 (рЛипнся за тільки 
І$І.ОО (плюс оплату СОП). Ви 
j щадіѓте не ТІЛЬКИ S'i-00. але Ви 
І масте імоі-у у ж и в а т и одну 
; фллиіку б є а р н с к у. Якшоб 
'ќІ'МИ- не поміг Ви Вам в илд-
І ному випадку, г.ц можете по-
і иернутн дрзтт фляшку для пов-

мог`о звороту. Не посилайте гро-
шсй. Заплатіть тільки пoштal^c-

(ні при доставі. Замовляйте те-
' nop, доки пропозиція с актуаль-

на. і Напишіть точно друком Ва-
т е Ім'я І адресу па зворотнІР 
стоїчнії ковертн І певно одср 
жнтс RL'MIL без опізнення.) 

к д-ра м. Гуиуляка, була про. 
ведена збірка на )Тфаїиську 
пресу, що принесла 33 доляпи. 

З цісї збірка прнзиачсно 510.00 
на „Веселку". 

Жертвували: по J5.00: пп. М. 
Гуцулякн і л. Ковальчуки: по 

М. Татаршоки. А. Данилові. М 
Грнцюки. С. Савчншин. В. Ло-
Оай: по ЏІ: Всч. о. М. Білиќ і 
Веч. о. В. Мартііник. 

Щир.і поляка жертводавцям, 
а малому Яремі миогая літа! 

ГІеть. 

БАГАТО БОЛІВ ЗНИКАЄ 
ПРН ПОМОЧІ ЦІСІ ФОРМУЛИ 
Цо проголошсннл принесе вели-
ќу радість тисячам хворим, які 
думали, що вже ніколи не бу-
дуть сміятися. Переконливі до-
кали людей, які терпіли на не-
стерпні нервові болі або постій-

болі Зішалсиня мускулів 
ешзіціа або Neuritis) внпро-
валн, що ці терпіння можна 

скоро облегшнтн і то без за-
стрнків або постійного зах(ішан-
т і ліків. Якщо Ви колись терпі-
ал на болі мускулів і нервів, Що 

і иеначе Вас палять І коли най-
і мсньшнй рух болючих місць с 
і иепсреноснмий; якщо рамена, 

плечі, попі так болять, що Вн 
j не можете працювати чи навіть 
І спати — тоді пеяяо будете вдо-

волені, коли цс прочитаєте. Ол-
на або дві дози цього чудесного 
ліку діс внутрішньо 4 різними 
способами І так скоро, що прямо 

і тяжко повірити. Цей лік ваші' 
і вастьсп ANTRO. Вн можете о-
I держати його, висилаючи цей 
І пќрілоќ до K1NGSLV CO., Box 
!'И5, Dcpt. ЗО. PcckskiJI. N. Y. Не 
! посилайте грошей, заплатіть 
і поштареві $3.46 при доставі. 
І Виповніть точно друком Ваше 
І ім'н і адресу на обороті ковертн 
і і булі`те гнчгні. шо одержите 
1 AN'i RO бс:і опізнень. 

MISCELLANEOUS 

We pay 
postage 

when you 

save by 
mail at 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

955 Broad St., Newark2,NJ. 

є . Р І З Н Е # 
А Р К А 

48 ІСТ 7-ма пул. а ІІю Порќу 
(тол. GRamcrcy 3-3550) 

вже виконус замовлення па 
КУТЮ. МАК, МЕД, ГРИБИ. 

МГТАвв 
ЛІ.к-ІНШІ ЗО.ТОТІ шннлькм, 

ііашіійннкн та медальйони 
ручної роботи. 

Ф ДО ІШНАП.`МУ КІ.МНАТІІ а 

Miami, Florida-
М:к.мо кімішя до винайму. 
Пншіь або ідьс просто до: 

Mr. A Mrs. М. SZPAK 
257 N. Е. 17th Terrace, Miami 32 

Florida. — Phone FR 1-2692 

Miami, Florida 
m Маємо до винайму умебльо-
вані апартаменті! з кухнею, з 
начинням до варення, столовим 
накриттям — ва тиждень $26, 
або $75 місячно. 

Mr. 4 Mrs. FRANK TARANDA 
684-692 N. E. 85th Six. 

Miami 38, Fla. 
Tel. Plaza 8-1078 

К Н Н Ж К И 

НА ЧАСИ ПРОЧИТАН'ЃЕ! 
Ялта, царський палац, де від-
бувалась Конференція Рузвел-
'а-Черчіля-Сталіна, — історич-
ні місця так цікаво описані у 
повісті: 

„СЕЛЯНСЬКА 
САНАТОРІЯ" 

а ЗВИЧАЙНОЇ. 
Ціна 51-вб 

Замовлення слати на адресу: 
SVOBODA 

81-83 Grand St., Jersey City 3. N.J. 

3% 
CURRtHT 
DIVIDtMO 

r f t Accounts insured ep U) 
WjiOjOOO. 

Funds received by Nov. 10 
am bom the 1st 

ЛІТЕРАТУРНА НОВИНКА 
О.'іі-па Звнчайня 

ОГЛЯНУВПШСЬ 
НАЗАД.. 

?біркв з Ів-тьох оповілань із 
няшоі недавньої мннувшинн. 
Усі вони просякнуті няціо-
нально-виховннм. аігтикому-
ніс.'ичннм І протимосков-
ським ідейним змістом 1 чн-

таються з захопленням. 
Стор. 32, ціна 1..-.0 

Замовляти: 
" S V O B O D A " 

P. О. Box 34b 
lersey Cllv 3, N. 1. 

Д О Л . 

МИХАЙЛО КАНЮК 
П о г р е б в н в 
K A N I U K 

CHICAGO FUNERAL HOME 
f 2321 W. Chicago Avenue 

Chicago 22, Illinois 
Phone: ARmttage 6-4575 

Похоронне заледеішя Існус 
вже понад чверть сторіччя. 

^ УКРАЇНСЬКЕ ВЛСПЛКОВЕ БЮРО 4 

"ZORYA PARCELS OFFICE" 
36 EAST FIRST STRt'KT, TcL: OR 4-393Q NEW YORK 3. N. Y. 

Гарантує иайскорішу доставў ПАЧОК до всіх країн Европи. 
Онаковуч; t висилаі; 
повітряною UOU1TOIO. 

В и с и л а й м о : 

пачки исзиоссргдяьо до кораоля. Полаі`олисус посн.ткп 
ЉРЖМ пі р'Ч'.їяні нам іюиггою до бюра, но.іагод;куслю 

до 8-ол ДНІЙ. 
ПОЖИВУ. НОВУ її НОШЕНУ ОДЕЖУ, ЩКН'У, 
МАНУФАКТУРУ, ЛШИ і т. її. 

..ЗОРЯ" веде власний склад усяких товарів: шкіру, мануфактуру, взуття з 
футряиимя вкладами, натеріяля на перини, хустки, панчохи, і'алянтсі)ііо, 
харчові продукти, гсрметнчно замкнені і т. 'ш. 

— а Оос.тл і-а фалива. ДВСМО інформаціќ Ф— 
Бюро відкрите вюденію віт ііонсді.іі.а до суботи від 9-ої ѓод. рано до 8-ої вечора. 

^ ЗВЕРТЛПТБСЬ ДО НАС З НОВІШМ ЛОВІРЯ.^ ^ 
За внси.ікове бюро. .(Зоря`' — О. М. ДОРОННСВНЧ 

L r T i r i i r ' i T i і'іч , _. ,.,,., н - " 11 і ' ів...і; , і 

Щ 
УВАГА! ШИКАГО И ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 

R. W. EXPORT - IMPORT CO. 
відкрила ФІШЮ В ШИКАГО 

2130 W. CHICAGO AVENUE, CHICAGO 27, ILL. Тслсф.: ARmitagc 6-8488 
Д л я 

ВИСИЛКИ ПАКУНКІВ ДО ВСІХ КРАЇН СВІТУ 
В и с и л а є м о ПОЖИВУ, НОВУ і НОШЕНУ ОДІЖ, ШКІРУ, МАНУФАКТУРУ, Л І К И та і н ш е . 

Ми масмо на складі різного рода шкіру, як ЮХТ, БОКС, та іншу, і псі додатки на чоботи 
та черевики. — Масмо матеріяли, ХУСТКИ, та Панчохи та різного рода харчопі продукти. 

^ СКОРА і ТОЧНА ДОСТАВЛ ПАКУНКІВ ГАРАНТОВАНА 4 
Всі пачки впсилаг-мо безпосередньо з нашого бюра на попѓѓу під 1-3 ДНІВ, 

Внконусмо пересплки на поштові замовлення-
в Неї оплати оплачує висилаючий. — Бюро відкрите щодня від 9 рано до 9-ої веч., в суботу від 9 до 5-ої пп пол. в 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р и О Г Р К Б Н И В 

Обслуга чесна і ааЯкраща 
тни нриступш 

John Bunko 
Licensed Undertaker 

St EmbaJmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New YorU City 

Telephone: GRamcrcy 7-7661 
^i 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Н И К 
Запжмастьса похоронами 

a BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура. Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. V. 
Tel. ORchard 4-2568 

ТЛРЗДН, ч. 37G1. Лови 

iir^jr ЇЃМЃ' 

ѓУ 

,‚Вітай у моїх володіннях! 
Я чекав довго на білу людину. 
Твос вміння nepeCjTjaTH в 
джунглях і твоя відвага за-
клнхаа мене внкорпстатн твої 
адібаості То ножсш щаш 

rVAS THIS 5 0 М Б JCiNP OP 
UOWE— OfZ PlP A SAPISTIC 
BNEMY LU^K" SOMEWHBRB 
IN THE FOREST ? f4M4 

трохи довше, але можливо ти 
вже незабаром згинеш — ні-
хто не врятовується звідсіль. 
— Ловець". 

Що це за жарт і що він мас 
Ввздачапі? Чи може ие садн-

стнчнни во{юг заманюс такнм 

чииом п гущавину? 

З лютою рішучістю Тароан 

знявся знову на верховіття дс-

ІК!В. За всяку ціну треба вн-

сіідцтн автора і^сіа. 

. . й ` . 


