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Ювілейне видання, т. 5, Накладом УВУ, Мюнхен 1948, 

8-ка, XXVIII + 255 +(1 ) стор. 

Український Вільний Універ-
снтет, оснований у 1921 р. в 
Празі українськими вченими, 
що опинилися на скитальщи-
ні після упадку незалежної у-
країнської держави, мусів вес-
ною 1945 р. перенестися з Че-
хословаччини до'Баварії, де в 
а столиці Мюнхені відновив 
свою діяльність з кінцем 1945. 
Про це інформує вступна стат-
тя в цьому Збірнику проф. І. 
Мірчука, що в 1947748 pp. був 
його ректором на'українській, 
англійській і німецькій мовах. 
Після того слідують статті 
професорів і доцентів УВУ в 
поазбучному порядку їх авто-
рів. Хочемо зап'ізнати читачів 
з їх змістом, тримаючись рече-
вого порядку. 

Загальне значення для укра-
їнознавчих дослідів мають 
статті поќ. І. Раковського і Ва-
дима Щербаківського. Перший 

представляє традиційний укра-
їнський ідеал людини (ст. 18-
25) за .‚Поўченням" Володимн-
ра Мономаха й іншими памят-
ками з княжої доби. Ярослав 
Падох виказує ідеї гуманнос-
ти Й демократизму в карному 
праві княжої України (ст. 111-

(с. 161-7) від прасловянського 
кореня „аґ", оспорюючи вияс-
нювання інших мовознавців 
(В. Щурата, М. Тершаковця, 
О. Макарушки, А. Крнмсько-
ГО'Й В. Сімовича), що внводн-
ли назву ' дівочих великодніх 
забав то від „глаголу" то від 
„гаю". Галицькі впливи на ук-
раїнську літературну мову в 
ділянці наголосу обговорює 
Юрій Шерех (с. 208-12). Ќость 
Кисілевський подає питомен-
ности говірки в околиці Ста-
ннславова й Товмача в Гали-
чині (с. 51-8). 

Матеріал для дальшого до-

подає стан антротгологічних 1376, якому дехто з істориків 

головно за „Руською 
Правдою". Матвій Стахів роз-
глядає зміну назви держави як повнення й майбутнього об-
вислід П розвитку (ст. 185-9) і слідування полоністів подає 
України. Замикає княжу добу і Роман Смаль-Стоцькнй у запи-

саних ним зразках говірки 
польських партизанів (с. 168-
73). Квалітативними відмінка-
ми в творах римського пнсь-
менника Публія Корнелія Та-
цита займається Василь Сте-
щок ( с 180-201). 

Причинками до історії новіт-
ньої української науки є стат-
ті Зеяона Кузелі про органі-
зацію науково-інформаційної 
праці за кордоном (с. 59-65), 

головно за памятками княжої 
розвідка автора цих рядків про 
останніх Романовичів (с.1-12), 
якими були не внуки Льва Да-
ниловича, що згинули в бо-
ротьбі з татарами 1323 p., тіль-
ки нащадки Мстислава та Ро-
мана Даниловичів. За нащад-
ка Мстислава Даниловича слід 
уважати останнього холмсько-
го князя Юрія Даниловича, 
віпомого з його за віщання 

дослідів над українським наро-
дом (сі55-166) .та., визначення 
на їх основі українського ан-
тропологічного типу, цдо стано-
вить мішанину щонайменше 
6-ох расових типів: ядрансько-
го, альпейського, 'середземно-
морського, східно-европейсько-
го (темного), сарматського 
(східноєвропейського ясного) і 
нордійського; два перші типи 
мають перевагу, інші виступа-
ють замітко слабо. Стаття 
Щербаківського про звичай 
звертати праворуч' або ліворуч 
(с.213-8) виказує протилежну 
до московської євразійської у-
країнську психіку,_що в старо-
вину творилася під впливом 
культур близького південного 
Сходу, а тепер вляжеться з пів-
денво-західними' країнами Ев-
ропи. 

До початків княжої доби на 
Україні підноситься огляд Я-
рослава Пастернака (с.138-48) 
його археологічНик розкопок 
на Плісневському городищі в 
Підгірцях к. Олеська в Золо-
чівщині, де існував княжий го-
род Пліснеськ. На'основі зна-
хідок автор здогадується, що 
оснували цей город наприкінці 
IX або в першій половині X 

Храплнвого про - Сергія Боро-
дасвського і його навчання ко-
операції в Українському Віль-
иому Університеті (с. 202-7). 

Міжнародні проблеми права 
розглядають Юрій Панейко 
(Етичні моменти в державно-
му житті, с.129-37), Василь О-
релецький (Повоєнна пробле-
матика міжнароднього права, 
с. 107-10) та Юрій Старосоль-
ський (До проблеми міжнаро'д-
вого карного права, с. 174-84). 
Розрив 1 поневолення світових 
господарських звязків (с. 13-
7) з підкресленням впливу ПО-
літиќџ та ривалізації в політи-
ді між ЗДА та СССР обгово-
рює Микола Василів. 

З ділянки психології роз-4 
глядає Олександер Кульчиць-
кий проблему казки в світо-
гляді дитини (с. ; 66-70). Гіп-
ноїдиі стани мозгу ft психічні 

8юцеси представляє Михайло 
іщенко (с. 77-86). 
Короткий огляд українсько-

го тексту є поданий в анґлій-
ській і німецькій мовах, тимто 
для пропаганди української 
науки слід подбати, щоб цей 

ПОМЕР ІВАН ПЕТРУШЕВИЧ 

(в останнє Мирон Кордуба) 
відмовляв автентичиости, а я-
кого згадують сучасні польсь-
кі джерела: акт розмежуван-
ня між Холмщиною та Люб-
линщиною, хроніка Янка з 
Чарнкова ї'ї договір між поль-
ським та литовським волода-
рями з 1366 p. ; Холмщину 
щойно в 1377 окупували поль-
сько-угорські війська, 28 років 
пізніше від польської окупа-
ції Галичини в 1349 р. За до-
слідами Н. де Бавмґартена у-
важає автор нащадками Ро.ма-
на Даниловича колишніх во-
лннських князів Острозьких 
(що вимерли в 1620 р.) та За-1 
славських (вимерли в 1673 p.). 
Існування в першій половині 
ХІУ ст. в родоводі Острозьких 
Дмитра наводить здогад, чи не 
слід ного утотожнювати з га-
лицько-волинським регентом у 
1340-49 pp. Дмитром Детьком, 
якого прізвище мало б походи-
тн від його посвоячення з га-
лицько-волинським князем Бо-
леславом-Юрісм П Тройдено-
внчем. Для розвязки цієї про-
блемн потрібні дальші архівні 
розшуки на Україні і в сумеж-
них u країнах, в статті трапи 

доповідь виголошена на дру-
гому науковому зїзді в Празі. ЗДА і Канади. 
1931 року, та поќ. Євгена Микола Аидрусяк 

В прекрасній Каліфорнії, 28. 
липня 1950 року, відійшов на 
вічний спочинок однн з дуже 
заслужених українців — Гван 
Петрушевич. 

Покійний був родом з Єзу-
ноля, Галичина, та походив з 
славного роду Петрушевичів, 
який видав багато ревних 
працівників на народній ниві. 
Кінчив гімназію в Станиславо-
ві, а університет у Львові. Бў-
дучи природним лінгвістом, 
опанував англійську і фран-
цузьку мову ше в Галичині, а 
в 1901 р о т поїхав до Лондо-
ну і там покінчив університет 
з титулом Местер оф Артс. 
Вернувши до Галичини працю 
вав Покійний при заложенню 
спілоќ каси Райфанзена, а 
згодом став секретарем при 
Науковім Товаристві ім. Шев-
ченка у Львові. Пізніше став 
перекладати англійську клн-
снку на українську мову для 
Літ. Наук. Вісѓника. 

В 1913 році прибув до Ка-
нади і став працювати при 
українській є л є в є й торській 

Науковий Збірник УВУ знай- збіжевій компанії, а невдовзі 
шовся в наукових бібліотеках'покликано ного на головного 

редактора української ќато-

За науку дорого платиться 
(Докінченій зі сторони 2-ої) 

переступило ще кордонів Ніс-
си-Одри та Дарданельських 
пролінів. Поняття великої Ро-
с'ії, як політичного й госпо-
дарськоѓо контрагента — тіль-
ки з іншим режимом — усе 
ще є панівною офіційною те-
зою американської закордон-
ної політики, тезою, що її ре-
візія вже коштує і ше кошту-
ватиме американських подат-
НИКІВ НОВІ Грубі 6ІЛІОНИ ДОЛЯ' 
рів та різні „шоки" від пре-
різних майбутніх „несподіва-
нок''. Точнісько таксамо, як 
провал тези про „незрілість" 
Китаю і безвольність жовтої 
раси,- поділеної на стільки-то 
народів, племен і віровизнань. 

не пізнаваймо її поверховќо 
та не судім по її помилках. Ми 
порівняймо їх із трагічними 
помилками старих народів і 
держав та з нашою власною 
українською розхрістаністю гриста і працює 

рнка може дозволити сооі 
платити високу ціну за науку. 
Сумно тільки, що покищо до 
тієї ціни є включена також 
доля цілих інших народів, 
включно з українським. 

ст. варяги, які з сприбалтійсь-
кої (західної), Словянщнни!мДанила Ростиславнча" 
(шляхом Вислн-Бугу) привели бути: „Мстнславина". 
з собою реміеішкиаќ. -По. це н а й В ѓ розвідці . „український 
водить автор новішу німецьку Гетьманат ХУТІ ст. як форма 
літературу, забуваючи, що бў-'державного ладу" (ст.95-100) 

що взаємно винищуються, 
лася друкарська помилка: ст. ІКореанська ціна це тільки од-

на з заплат за науку: що таке 
знання історії народів світу, 

8_рядок 19 згори надруковано 
має 

ли це часи припливу варягів 
до Києва, „шляхом з Варяг у 
Греки" тобто з Балтійського 
моря понад Великий Нрвгород 
до Дніпра., яким діставалися до 
Києва, звідки їх князі висила-
ли на підбій доокрличних сла-
вянських племен;^ Пліснеськ 
був у водній області Дніпра 
(через Припять-Оґйр). Західно 
славянська гончарська.посуда 
могла дістатися шляхом тор-
гівлі. До німецьких і польсь-
ких дослідників; Що старають-

старається Лев Окіншевич ви-
казати монархічний тип гетьѓ 
манської влади, під час коли 
мимо змагань поодиноких геть-
манів до скріплення своєї вла-
ди шляхом установлення ді-

що таке роля психологічного 
чинника у міжнародніх діях, 
що таке політична, економіч-
на і військова розвідка, що 
таке координація внутрішньої 
і закордонної політики... 

В Европі ці запити є вже 
банальними труїзмами, бо їх 

дичности. все таки українська кожний рядовий політик 
гетьманщина ХУП ст. була f 
республикою з доживотнімн 
гетьманами, як польська річ-
посполнта з доживотніми, ко-
ролями. Борис Крупницький 
наводить спогади Туре Габрі-
єль Бельке (ст. 48-50) про со-

ся виказати звязо"к Західної У- юз гетьмана Мазепи з шведсь-
країн и з областю Висли в пра- ким королем Карлом ХП. 
історії слід ставитися критич- Проблему виборних і підпо-
но, бо це часи, з яких ляконіч- мічних козаків продовж існу-
ні вістки маємо про'цей простір вання Гетьманщини й після П 
в історичних джерелах, що од-
наче мовчать про 'шлях варя-
гів Одрою чи Вислою. Знайде-
ні в могилах здогадні варяги 
могли бути дружинниками кн-
ївськнх князів, але цілком це 
не є доказом, що аж мусів 
„приїхати до Галичини варязь-
кий основний пліснеського го-
іюдища", коли інші городшца 
на Україні того часу основува-
ли тубільці. 

Віктор Петров розглядає ме-
тодолопчну проблему обрядо-
вого фолькльору. ,народяо-ка-
лендарного циклю (с. 149-54); 
він критично ставиться до со-
лярної концепції'в фолькльо-
ристиці, якої серед інших три-
малися Михайло Ррушевськнй 
і Микола Сумцов, проти якої 
виступили О. Потебня й Ол. 
Весоловський, за думкою яких 
„у фолкльорі треба насампс-
Ііед вивчати звязок уявлень, а 
не образів, бо саме звязок у-
явлень породжує заязок обра-
зів", але вони не залишили 
послідовних речників своєї кон-
цепції. Вихідне положення прн 
аналізі обрядового фолкльору 
добачує автор у тому, що „на-
туралістичні уявлення первіс-
ного були натуралістично-ген-
тильними уявленнями". 

Григорій Ващенко, педагог 

знесення в друпй половині 
ХУІП ст. за архівними мате-
ріялами розглядає Василь 
Гришко (ст.26-41). 

Олександер Оглоблин дошу-
кусться українських джерел 
для французького „Літопису 
Малої Росії" Жана-Бенуата 
Шерера з 1788 p., (с. 87-94) і 
думає, що вш був інспірова-
ний українськими новгородсі-
верськимн патріотами, з поміж 
яких походив і згаданий ним 
автор „Історії Русів" Опанас 
Лобисевич. 

Проблемою звязків творчос-
ти видатних українських ком-
п оз и тор і її ХУШ-ХІХ ст. з ук-
раїнськнм фолкльором та за-
хідно-европейською сучасною 
музикою займається Андрії% 
Ольхівський (До питань твор-
чої проблематики української 
музики, с. 101-6) 

і кожний студент державно-
політичних факультетів. Тому 
європейці, які з подивом ДИіІ-
ляться на розмах американсь-
кої цивілізації, на велетенський 
американський промисл і всю 
організацію життя на просто-
рі держави величиною аку-
ратно європейського конти-
НЄнту, — ремствують на амс-
риканців за їхню наївність у 
підході до міжнародньої про-
блематики, спеціяльно ж про-
блематики Схолу Европи, за 
їхню поверховність, за демо-
кратнчну отвертість у справах 
військових та господарських 
тайн, за повільність У таких 
питаннях, як напр. мобіліза-
ція, що проводиться в ЕВ.)ОШ 
блискавично, а не з публісчно 
оголошуваними плянами на 
місяці і роки — і т, д., і т. п. 
Але ж у всій цій критиці аме-
рнканського способу думання 
і діяння нема зрозуміння од-
ної правди: Злучені Держави 
це ж страшенне молода дер 

лицькоі газети, „Канадійсько-
го Русина". 

В 1918 рбці вислано його 
від канадійських українців як 
делегата на Мирову Конфс-
ренцію до Парижа. По кон-
ферепції стає він секретарем 
делегації Західно-Укр. Рес-
публіки до Лондону, де пере-
був до 1923 року. В цім році 
вертає до Канади, а згодом 
переїздить до Лос Енджелес 
на сталий побут. Дістається 
до фільмової студії на сцена-

з фільмовим 
тоді будемо вибачливі: Аме- Директором графом фон Бер-

ґом. Пізніше иеерходить до 

Большевицькі 
суди 

(Докінч(`тій зі стор. 2-гоТ). 

Декотрі слідчі запрошують 
в'язня на обід. На столі сто-

Пасаденн (12 миль з Лос Ен-
джелес) і дістає працю в го-
ловній бібліотеці. 

В 1943 році заснував Укра-
їнську Секцію прн ' Гуверівсь-
кій Бібліотеці в Пало Алто, 
Каліфорнія, віддаючи їй всю 
свою велику збірку книжок. 
Але що така праця потребу-
вала нових сил, тому в 1945 
році Покійний запросив вид-
ніших українців на збори до 
хати панства Ќолеўнів в Річ-
монд, Каліф. і там засновано 
„Українське Бібліотнчне То 
варистро в Каліфорнії", яке 
перебрало опіку над Ўкраїн-
ською Секцією і обовязок 

, іспільної праці з Ббліотекою 
- .. 1 7 Гувера прн Ліленд Станфорд 

голодно, людини аќ Голова Уїпверситеті а Пало" Алта Ќїї-
крутиться. Коли в'язе`нь ковт- ліфорнія. На цих зробах були 
Не перший KVCOK, то тарілку присутні: пані Текля Данис з 
і їжу від нього забирають і Сан Франснско, панство Іван і 

,- . Марія Колсуни з Річмонд, F ри-
пропонують підписати заяву г о р

, - й j Наталка С к е г а р ^ а ї й -
про вину, бо, мовляв, „обід'вуд, проф. В. Тимошенко з Па-
не втече`'... їло Алта., Михайло Підгірний 
При слідстві приводять „свід- 3 . С а н франснско. До Комітету 

'дібрано (за писемною зѓо-

ЧИ БИ ЗНАЄТЕ, Щ О . . . 
Єдиною взагалі українською національною організацією 

у світі, яка мас міжнародний засяг діяльносте , є тепер ЗЛУЧЕ-
НИИ УКРАЇНСЬКИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОПОМОГОВИИ 
КОМЃЃЕТ (ЗУАДК) з централею у Фнладелфії, Па., та з цен-
тральннм своїм представництвом на Европу у Мюнхені (Ні-
меччіша). 

Дійсними членами ЗУАДК-ту є всі існуючі в Америці ук-
раїнські установи й організації, які плятять по $10 річної 
вкладки, а спомагаючими членами окремі американсько-укра-
їнські патріоти, які платять 5 дол. річного членського внеску. 

ЗУАДК причинився у великій мірі, що в березні 1946 ро-
ку американський уряд і всі демократичні держави відкинули 
совстське жадання примусово відіслати „на родіну" всіх, що 
походять з країв, окупованих Совєтами. 

ЗУАДК осягнув у червні 1950, що в американських паш-
портах і громадських паперах вписуватимуть їх українську 
національність, а не, як раніше, польську чи московську. 

20,000 українців із різних країн світу відшукало своїх рід-
них, дякуючи акції розшуків ЗУАДК-ту. 

Самих однѓі в ЗУАДК зібрав і вислав в Европу в мннуло-
му вартости округло $750,000. 

29 вагонів харчів вислав ЗУАДК в першій половині цього 
року для українських сингальців, як частину того, що має ще 
до кінця року вислати. 

ЗУАДК існує виключно дякуючи українській жертвеннос-
ті, яка дала на цілі ЗУАДК-ту до кінця червня 1950 округло 
750,000 дол. готівкою. 

ЗУАДК переселив з Европи в Америку до кінця липня, 
1950 рівно 17,000 осіб-українців, а 5,000 дальших українців 
мас вже в Европі ашуранси від ЗУАДК-ту. 

Новий іміграцінннй закон з 16 червня 1950 про підяищен-
ня іміґраційної квоти для ДП дає ЗУАДК-ві змогу спровадити 
ще дальших 20,000 українців. 

Підписувати аплікації мають право за новим законом не 
тільки окремі особи, але й всі українські установи ft орґаніза-
ції в Америці та що сам ЗУАДК мас право вносити власні ап-
лікації, аби тільки мав певність, що иовоприізжими хтось за-
опікується. 

В цій справі повинні співпрацювати з ЗУАДК-том усі ук-
раїнські організації та всі свідомі американські українці, щоб 
не пропустити історичної нагоди, яку дає українцям амери-
канський нарід, американський закон. 

Нова переселенча акція, як також опіка над сингальцями 
в Европі, вимагає нових великих коштів, що їх мус'ять склас-
ти свідомі українці. 

Т О М У . . . 
V 

1) Зголошуйте аплікації до ЗУАДК-ту або готовість за-
опікуватись стільки-то особами, що їх спровадить ЗУАДК. 

2) Складайте масові пожертви на ЗУАДК! 
3) Става'йте масово членами ЗУАДК-ту, бо своїм членс-

твом (5 дол. річної вкладки) маніфестуєте свою духову спіль-
ноту з ЗУАДК-том і його цілями. 

ЗЛУЧЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ 
ДОПОМОГОВИИ КОМІТЕТ 

Аплікації, зголошення і пожертви привітайте на адресу; 
UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE, INC 

P. O. Box 1661— Philadelphia, 5 Penna.—U. S. A. 

K1B яких в язень ніколи а 

меччині. 
Коли хто підпише ирнзнан-

ня, то вже його пошлють ту-
ди, „де козам роги правлять". 
Засилають на каторжні робо-
ти в Сибір, бо Москві потріб-
ні люди для індустрії. 

Не все вживають засобів 

До історії української мови жава, шо американці 
належать огляди Пантелеймо-

В НВДЇЛЮ, 27. СЕРПНЯ 1950 Р. 
ЄР! ВЕЛИКИЙ ПІННІН і-^Н 

Ії ЛАРОХІЯЛЬШМ ПАРКУ 
Увага! — Newark — New Yorlt — Увага! 

Прошу брати "!46,,Mirristnwn" бос. Коло банку у 
Випані висісти — тут чекають о год І, 2, 3, пополудні 

і наші авта шановних гостей.' 

це 
, І наймолодша в є л н кодержав-

на Ковалева про „Датівус ?б- . 
солютус в памятках старої й н и ц ь к и MUUI"' ' . -
нової української літератури і не могли здобути вже досі те 
(с. 42-7) та Василя Лева про все знання всебічного життя 
лексичні новотвори т. зв. „Кре- великої державної потуги (от-
хівської ПалеЃ' (с. 71-6) з ХУ ж fl закордонній ділянці), 
ст., якої текст надрукував у Ѓ J; ' ..‚‚„а vnnr,VTi, 
1899 році Іван 4.ранко Ярос- ^ 0 и о г о м о ж н а добутії 
лав Рудницький виводить по- тільки довгим, довгим прак-
ходження слова „ягелка" тичнн.м досвідом. Оця моло-

дість американської диплома-
тії, американського ресорту 
закордонних справ, велетен 
сьќого американського війсь-
кового апарату, — оця моло-
дість американської держави 
є. здається, праджерелом тих 
усіх трагічних непорозумінь, 
за які платить і ще довго пла-
титиме Америка, як за прак-
тичну науку. І тому й ми, що 
вчимося пізнавати Америку, 

Парохія Св'. Іваиа Хрестителя у Випані, H. Дж. 
: влаштовує : 

„ д о ю ) проф. Р. Придаткевнча 
житті не бачив. Ці „свідки і Паню Тетяну Орлик з Філан, 
заявляють, що належали з об- Каліф., яка рівнож прислала 5 
винуваченим до організації'. п а к книжок до Укр. Секції 
яка мала ціль повалити 
родню владу" в совєтській 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(Нотатки з советської преси) 

з оо- ічаліф., яка рівнож прислала о 3 vcix обіастях і 
заціі, пак книжок до Укр. Секції. yKptfm' населення зо 

Пізніше приступив П Теслюќ н с
 К

В І Л Ь В І ХВИЛИІШ в і 
" ‚з Сан Франснско, який покрніі н а п ц ю д л я п і 

8 " ' ус. початкуюч. видатки ново ш к і л ь н и х приміщень д 
го товариства. 

ШКОЛИ ГОТОВІ ДО НАВ- тому до Москви відправлено 
ЧАННЯ (суцільну гранітну скелю ва-

В усіх областях і районах І г о ю п о н а д т тбн. З неї має 
5 0 В я з а повстати нам ятник, що зоб-

в іддаватиІР а ж а т и м е ГРУ"УЯ трудящих, 
ідготовкі!ІЯКІ ,,ec-VTb ТРУНУ Леніна... 

римішень до ново 
Го роќт. В околиці Проскуро- В КІРОВОГРАДІ 

Франснско міжнародна конфе-
рснція, на якій основано Ор-
ганізацію Обеднаних Націй. З 
нагоди неї події вислали своїх 
представників політичні пред-
ставннцтва американських і ка-
надійських україндів. Ці пред-

Іставники запросили Покіино-
грубого примусу биттям або г о до свого складу на дорад-
загрозами. Є способи на пер-

: 1945 ропі відбулася в Сан ^ роботи й е ' ^ н ч у ю г ь с я Т І"іябулос піо-

ший погляд майже „невинні". 
В'язня садовлять на невисо-
кий стілець, при чім він му-
сить тримати свої ноги рівно, 
не згинаючи. По кількагодин-
нім сидінні ноги в'язня напу-
хають, і він не може навіть 
ходити. В такому стані воля 
людини втрачає відпорність, 
вона, щоб позбутися дальших 
мук, готова визнати кожне 
обвинувачення. 

Звичайно, на публнчних про-
цесах може статися, що в'я-
зень відкличе свої вимушені 
‚.признання''. Але й на це мос-
ковські 'кати знайшли спосіб: 
вони роблять для в'язня „про-
бний процес". Коли вій ствер-
дить свої признання на тако-
му процесі раз, то, з обереж-
ности, цю саму пробу ще пов-
горять. Коли ж в'язень запе-
речить те, що заявляв на слід-
стві, то пробний процес пов-
торюють не один раз, і в'я-
зень врешті не знає, чи то 
.‚проба" чи справжній процес: 
він бачить прокуратора, суд-
діи, оборонців, представників 
П'роси, глядачів і перекону-
еться,, що вже нема йому ні-
гкого рятунку. Мусить `нід-
твердити те,, що визнав на 
слідстві, а то знов буде мусі-

ішка та учасника в нарадах. 
Повишс нехай буде доказом, 

як багато зробила одна люди-
на, яка мала охоту і добру во-
лк) прислужитися чимсь для 
свого народу. 

Каліфорнійська Земля нехай 
заступить Тобі Друже Україн-
ську Землю, яку Ти так щиро 

Д-р Григорій Скегар, 
секретар !S кр. Біб, Тов. 

в Каліфорнії. 

нерін і школярів, присвячене 
ЧЕРВОНИЙ ГРАНІТ ДЛЯ І закінченню навчального ро-

МОСКВИ. І ќу. В ньому взяли участь 9 
Біля станції Тік. сталінської!тис. дітей. В театрі ім. Кро-

залізниці, видобувається чер- пивницького відбч-вся самоді-
воний граніт високої якости, яльийй концерт. У Миколаєві 
яким не поступається передітРивала обласна олімпіяда 
уральським. Граніт відправля-'хУДО.кньої с а м р д і я льности 
еться у Москву для личкуван- шкільиоі молоді, 
ня високих будівель. Недавно' (У. Д^-мка). 

І ПОЛІТИЧНА ПЛП-П(" ОГОЯ " ' П О Л І ТИ ЧИ" ПЛАТІМ ЦГОЯ.Ї 

ь язень хоче мати жахний кі-
нець ніж пережива†й безко-
нечний жах... 

Так, очевидно, „признали-
ся" опозиційні комуністи на 
процесах у Болгарії (Ќостов). 
в Угорщині і інші. Як бачимо, 
система комуністичного теро-
ру д}же „проста". 

В. С. 

МУЗЕЙ МИСТЕЦТВА 
За останній рік колекція т 

зв. державного музею ўкраїн-
сьќого мистецтва 'в Києві ио-
повннлася творами видатнихj 
українських листців - малярів: 
Святославського, Васильків-
ського, Пимоненка, Мурашка. 
Деякі твори мистців-україн-
ців, які переховувалися в 
Третяковській гале"рії в Мос-
кві, а це Пузиркова „Чорно-
морці", Меліхова . „Молодші 
Шевченко у Брюлова", перей-
шли на власність музею в Ки-
єві. Крім того, музеєві псре-

найновіших Ідано творчість „а„„^а,ш, 
ти переносити муки. Деколи ^авреатіа сталінської премії. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЌЛЮБ 14-ТОЇ 
Округи в Бруклині з гордістю і приємністю піддержує 
РУДОЛФА ЗИМЕРМЕНА на демократичного лідера і 
ВІКТОРА Л. АІЇФУЗО на конгресмена. Ми закликаємо 
кожного американсько-українського демократа допомог-
ти нам зібрати для них обох якнайбільше голосів. Годо-
си число 2 і 10 на бальоті. АНФУЗО б число 2 1 ЗИМЕР-
МЕН ч. 10. Вони оба с випробоваиими нашими прняте-
лямн і приятелями нашої округи. 16 років управління 
опозиції принесло назі багато розчарувань і огірчень. 
Українців не признавано в політичному житті Ми, ра-
зом з іншими членами нашої громади, намарно домага-
лися публнчних поліпшень. ЗИМЕРМЕН 1 АНФУЗО 
прирікають нам їх, разом з визнанням нашої національ-
ности. 

МИ ВІРИМО В НИХ І ДОВІРЯЄМО ЇМ 
МИ НЕ ВІРИМО ЇХ ПРОТИВНИКАМ. 

НАСТАВ ЧАС НА ЗМІНУ 
ХАН КОЖНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТ ПРИЙДЕ 

ВІДДАТИ СВІЙ ГОЛОС В ПРАВИБОРАХ 
У ВІВТОРОК, ДНЯ 22. СЕРПНЯ 1950, 
між годинами S і 10 пополудні, та зазначить свій 

значок „х" в перегородці для чисел 2 і 10. 
ГОЛОСЎИТЕ НА КОНГРЕСМЕНА 

X 2 VICTOR LANFUS0 
І НА ЧЛЕНА СТЕИТОВОГО КОМЃЃЕТУ 

X 10 RUDOLPH ZIMMERMAN 


