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IN THE LAND OF OUR FATHERS
Little white clay bouses, covered with straw, scattered along
the brook, on the hill top, nestled in masses of green trees and flowers,
. . . . the indispensable o r c h a r d . . . in the distance the church with
its three domes, far off the broad fields of rye and wheat swaying with
the breeze . . . happy boys and girls*"
returning from the fields after a
thc sender and the route of the
days work, singing, d a n c i n g . . . this letter^...
is the picture, we of the "second
I had not finished writing this
chapter" visualize as a typical
Ukrainian village as described by letter to you and already I re
our parents. We were told and ceived your letter containing those
taught of the many Ukrainian cus clippings mentioning our fighters.
toms, the Ukrainian way of life My dear, of our sad lot I do not
and the ideals for which such know what and how to write, be
fierce struggle still ensues. Most of cause it is something that cannot
be described In words: the human
us have accepted and fitted these
mind is unable to explain. Right
traditions into the pattern of the
now. I write, but my head feela
American way of living.
as if I had taken dope, my heart is
The above description was a as heavy as a mill-stone, a person
beautiful portrait — now ruined. can go insane thinking why the
ARGENTINE GOVERNMENT RECOGNIZES UKRAINIAN
NOTICE
Today, we hear from eye witnesses world is so unfair. That which
NATIONALITY
what has happened to that Ukrain you read there about our Insur
The Ukrainian newspapers "Nash forms for all Ukrainians. Previous The English text In this Weekly's ian village. News secretly dis gents arc just minor details; their
patched to us tell of burnt towns sacrifices and their sufferings are
When—28 Мчу to 31 May 1948. Very Important is the question? jKlych" of Buenos Aires Informs us ly Ukrainians were grouped: Rus edition to limited to the tret page; and villages, the murder or en
impossible for anyone to describe.
sians,
Poles,
Rumanians
etc
Where — Eenn - Sheraton Hotel. What will be expected of the dele-і that through combined efforts of
The principle of Argentine gov on pages 2-4 Is the official Ukrain slavement of our relatives and All during February and even now
Iyan Hrehoraschuk'and DT. Evh'en ernment is to know the nationality
39th and Chestnut Sta., Philadel getoa?
friends. That beautiful і picture in March there has been great
Delegates are expected to be і stoykevich, officers of the Ukrain- and not the race of person apply ian Report of the 1948 Annual has faded a w a y . . . memories only frosts, intense cold and snow lies
phia, Penna.
a meter or more deep. They can
'
Why Attenj^HTPo organize the prcpared to. discuss and decide ^ Reiier Commit*, the Deparf ing for citizenship papers. The Session of the Supreme Assembly remain.
u p o n - 1 . Name of organixation, 2 . ! ^ ,
Щ^.^Щ Ukrainians deem It an insult when
How does Ukraine look today? not always remain in the forest,
Ukrainian American veterans na By-Laws, 3. Constitution, 4. Ritu-!
of Ukrainian National Association.
What is left of those towns, vil because they must eat, but they
government officially recognised classed as Russians, Poles, Czecho
tionally.
ate. 5. Veteran national publica
lages, people? What has happen cannot always venture into the
slovaks
or
other
occupants
of
Uk
=
Who may attend aa delegates,— tion, 6. National. State and local the Ukrainian nationality inserting
ed to that country "flowing of milk villages, since they are full of red
Members who are. selected as dele* organization, 7. Election of per the word Ukrainian in identification raine.
SECOND EDITION OF THE and honey"?
bandits. They, the poor things,
gates by organized posts. Posts manent officers for the National
UKRAINIAN BULLETIN
Today, Ukraine i s , a vast ruin. have neither hot nor cold food t o
UKRAINIAN STUDENTS IN EUROPE HOLD CONGRESS
must submit % registration fee of Organization.
All Ukrainian ideals trampled on, eat. nor the means to get Warm,
$10.00 which, will entitle post to To insure Hotel accomodations
»
send four delegates for the first we are appealing to all of you who The Ukrainian Students in Eu tralnyi Sbyuz Ukralnskoho Stu- The second Issue of "The Uk everything destroyed, people de- or get a peaceful sleep. If they
^
^
twenty-five ( 2 5 ) members and one plan to attend to register immedi rope hold their "Ideological Con dentstva). May 15-17, 1948. The rainian Bulletin" appeared on May prived of all freedom, even m e r e f ^ ^ ^
ЩІЩ
additional delegate for each fif ately. Registrations may be sent gress" in Munich, U. S. Zone of themes of the lectures were: The 15th. It is published by the Pan existence. Today, Ukrainians are , ^ v
,
•
g ^
teen (15) members thereof. Dele to either the Pens-Sheraton Hotel, Germany. Congress was organized Ukraine In the vanguard of the new American Ukrainian Conference, 50 in a pitirul and tragic position---I
gates must have an authorisation 39th and Chestnut Streets, Phila., by Central Union of Ukrainian ideas; Our Time and the Ideologi Church Street, New York, N. Y. displaced persons, with a fear o r
Among many interesting items the future Plight^in hope of findsigned by post officers, of post Pa. or to Miss C. Podhainy, 708 N. Students, known as CESUS (Cen. cal Bases of Ukrainian Liberation;
яггт.м і •,., '"Літ '• Mtaen I -r- Christian Ideology and the Stu about Ukraine, there appears an big protection in democratic c o u h - >
^
щ
^
which they represent
5th St., Phlla.. Pa.
tries
is
preferable
to
communtot
^
^
^
article
of
the
"Reliability
of
the
dents;
The
Social.Part
of
the
BELL No. ібвІЗ
Can delegates only attend — This is the opportunity that
Ukrainian Students in the Histori Soviet Armies." This article deals tyranny. The occupation of Uk
Guests may be veterans or non- every Ukrainian "Veteran has been May 18, 1948 Congressman Har cal Development; The Idealistic with the possibility of large scale raine by Russia, Poland, Germany Day before yesterday, N . . . from
veterans. All are welcome.
awaiting, therefore take advantage dy Scott of the 33rd District in Ideology In the Character of the desertions in Soviet armies in and again by Russia, the many L . . : fell prisoner in their hands,
Registration fees — Post regis of it Don't sit back, but come in Philadelphia proposed at the 80th Ukrainian Nation; The Problems event of war. Detailed information years of fighting, the terror.and alive. How mean was the attacks
tration fees—$10.00. Delegates or pitching with your ideas and en session of Congress bill No. 663,3 of Materialism; The. Problem of is also given of. the confiscation of. the iron rule of the Soviets brought on him by those rod devils! They
thusiasm. All Veterans are wel whereby Paul Daciuk, a Ukrainian Science and Our Social Life; ;The the Ukrainian Museum in Prague
guest—$2.00. .
about such a chaos wiping out
^
heated iron,
Social Functions—Welcome Dance comed. And to you non-veterans DP could permanently domicile in Christian. Socialism;! The Basic by the Czechoslovak Bolshevists. everything Ukrainian, but the free^
^
on Saturday, May 29. 1948 at the we also extend a hearty invitation the ШЗ.А.
Ideology of the Ukrainian Students,
dom loving Ukrainians keep on
^
This
second
edition
continues
to
Ukrainian Hall, 847 N. Franklin to attend aa we realize you are Paul, Daciuk arrived in New etc. The Congress was closed with
J
inform the democratic countries strugg tag waiting for the day of ^
Street. Philadelphia, Pa. Banquet also whole heartedly behind this York last. year as a steward traditional "Vecbernyltsl"
of
the
truth
about
Ukraine.
liberation.
torturers. His sister came to these
and semi-formal Dance on Sunday, attempt of Rational Organization aboard an American liner. He left
Instead of^little houses, gardens, J ^ ^ " ; * Г ~ d i d " n o " t admlt"her
Msy 30, 1948 at thie-Penn-Sheraton of the Ukrainian Veteran. We are the ship' and wandered around ''^Ч'ГЛГ '; Я ?!
today we see .ruined shacks, empty identity, that she was his sister,
Hotel,- 39th and ' Chestnut Stai, eagerly looking forward to the town several days, "thereafter, he
fields. Instead of prosperous, land or she would have met the same
week-end of May 28 to 31, 1948 wanted to sal) for Argentine* and
Philadelphia, P » ; ' ,
owners—beggars.
. -.
. . ..them for
- .the £body
J..
,
-Г t J,Instead
it, і ofJhap- ,f*te.
She asked
when
we
shall
be
able
to.greet
Available—Complete books which
boarded a steamer which Railed
py* people—sick, dslllusloned, en- of. this
... martyr, saying
.
.. . she
7~
that
you
personally.
Be
eyre
to
regis
include tickets for all social func
only to Philadelphia. Jri Phjladeit
-* »u, would bury hun. When the body
As fantastic s s a'.child's fairy quiry .service which .operates in J , ' ^ u , 1 ^ i£Li&
tions and registration fee for dele ter; for your Hotel Accomodations. phia he was held by. the authori-.
_^^^Ki
A. BILYL
^ ^
gates or guests.
ties and turaed over to the United taie are the stories of how fam- 65 nations to locate persons who : Nevertheless, tnsptc of this ^ ,
щтттятщт и bmm l l l . i '.ии •' ' !t*Q*mmmiMim
! ruined, and enslaved Ukraltti;* there
Z^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
Ще Itvh^r itt tbir ^ t e d Stotob
Риій%ЙШ--\&^
blackout of nomal < » m m u n i c a « j ^ J ™ ^
In custudy of Major Dai- have found, in the past year,, re* і ^
j3ij
tSofihla niittee
Mans
free ава
and moepenaeni
independent Uk^ ^ ^ ^ and
^ ^ ^friende
^ ^ ^ all over
' the Гі
--'•і——•
чапа a iree
UK« „. - ^ -v.^ь^
*^^, . . .
. „ ,
mopray. Upon the intervention of latives
VlVl(t
J » « n « . On the broed land,
гії^?.!^^*?.!?'^
Dr. Gallan, Director of'the Relief world who were "lost" in the mass
, Щ і ^ W "
і
A woman in Cooperstown. Ш ^ ^ fc the underground of , T
^ ' Ти
^
Л
"LAST TWO WEEKS Ш JULY** there's another kind of restful Committee' and Maj. Darmopray, dislocations of war.
Congressman Scott proposed the Their equivalent of the fairy York, believed her mother dead ^ ^
„<,.„„. Ч * hot iron. The people of the
vacation,
at
a
health
resort
You
TTB easy to tell winter's ojver,
American
Red ^ cameQ.,_
U k SSaLni"l ZI n s u l tiwi.
*Arm
y Ш
Й " *W*H
Й ^^ Й Ш ї &ї
above bill permitting Paul Daciuk godmother who could make wishes until recently
when word
1L
* * Г ^ШШ
summer shall pop in without may have to rise early and do to remain permenently in the U.S. come true is the Red Cross «n-. f alat
t the
the mother was alive and well
^ ^ ^
theh; respecte at the Lord . Tomb
plenty
of
exercise,
but
the
com
warning one of these days. How?
This
. !m Neuetuenster,
Neumuenster. Germany. T
his|,
/
,p
„„
on Good Friday. The weeping was
pensation lies In the early hour
It's easy. Just read the ads. They
was the first word that Mrs. to liberate Ukraine.
Г*"
* Г ^ Г ? f »,
<Г^
yon hit the sack, assuring you of
don't tell you, "Go South!" any
Joharin Zacharias had heard since The following letter freely trans- * ***
^
*
ten hours a night of "restful
more; instead," they head you in slumber." So what If you don't
November, 1945, when her mother lated was sent by a Ukrainian' Again a bunker containing our
the opposite direction. Ah, уе&т- have a good time? The air is fresh,
to« a .woman to her brother In America rebels* commanding staff was dhir
wwwn *nvr+A.
iflk««k«.w- t>-^„., « * -і—«л„;.became ill «and was taken
.
to the cool north country. But the vegetables are chock full of
NEWS NOTES.
S h e v ^ k o Pageant are already
,
.
^ ^
^ ^ ^
. The reds came for axes to
"north" can щеап anything from vitamins, and—well, after all, you
Y° ' ™ ! . ^ , , ";
^
* І conditions in Ukraine today.
the home of B . . .whose son was also
Akron The Ukrainian girls from
thirty miles upstate all the way
Inside this bunker, You can imUkrainians
up to Alaska, and believe me, some did come here to rest, didn't you? this fair convention city have just usual
what this mother Went
usuallyconsidering
wait until that
the last
minute 1 a Tn vV German children, lost when
I have
sent you three letters . . . *s*l
Brother:
of the advertisements would have Many people, especially farmers, completed their first year* in an to buy anything. Therefore a word | t h -' parents sent them to the IDear
In
them
were
13
pages
of
typethrough
when she found out what
ептіяіоп a visit* to New York City official bowling league. Represent- to the wise. Get your tickets as v i n c e of Posen during the bombyou go /that far. for a week.
the axes were for. She fainted
written letters, three or four pages
as the perfect vacation. After ac- ed were two teams from the U.t*A.
**<l again. The reds set fire
All the chambers of commerce cumulating a few dollars over a ' d the Ukrainian Junior League, soon as possible or else you m a y j g f Berlin, were found after',.""'"„ 'fetter I have written the S
ShevFairbanks,
Alas
which have been inactive all these period of many years, they are off Although Akron's finest didn't take *be too late.
* Remember
" "the
" "'""
"
""" "voluntary" resettlement of our to the bunker. One girbioaehlntat
long winter months suddenly come to the big city to be relieved of top honors they still managed to chenko Pageant, June 6th a t the ka. asked the Red Cross to help people beyond the Curzon line. I "
"-utenant took their own
to life again. Florida is forgotten, their lucre. They stay at a mid- j make a good showing despite the School of Fashion and Design.
' t c them. Through the com- | £ 2 Г Г^'.'Г. "Г J ^ T " • " * " " Г lives while snother jrirl also a
and one word covers anyplace you town hotel, where music and noise J novelty of the game for some of Newark. N. J.: The newly de-lbined efforts of the American and Г ™ *
™
* ° *"' n l n l s t and two officers were
dragged
out „j
and—oh. Show
they
,? " „
Р°
«
.
'„..
I ^fcfc
may choose to spend the summer: reign until four AM.; they take| the members. They came through corated and completely remodelled Polish Red Cross societies and the I \ ! :
*
^ were tortured! They tortured them
North. Both private enterprise and in the eights, craning their necks; ^ t h 7th, 8th and 9th places. How- Ukrainian Center held Its official German Red Cross branches, t h e y .
to death, but I cannot write you
'
civic organizations jump on the to view the skyscrapers. T h e y i e r in a special Sister Tourna- opening o n M a y 1 5 t h a n d 1 6 t h . were found living a s orphans o n '
ріапев. they Bhot down on the poor
gravy train. If you don't believe, visit the large movie theaters, m u - ! t two of the girls: Dorothy Present to wish it well were pco- Polish farms and returned to their people who did not want to leave' ЬоцІ it; my nerves won't stand
"New York StateHaa Everything," seums, and the Empire State Build- • Sudomlr and Helen Sudomir John- pie from throughout the city and joyous parents in Berlin,
j their ancestral homes and flee to "•
then you go out to view the won ing. They make the rounds of the-son won a beautiful trophy and a beyond. However all admitted that
David Obetfeld, San Francisco, thc w o o d s . . .
Oh. my brother, my brother, if
ders of Oregon. Anyhow, each night clubs and take a guided tour'cash prize. A week later' Dorothy gone were the days when every- had assumed that hie Bister had
Keep on sending those clippings you only knew, if all of yo;u there
chamber of commerce has dug up of Chinatown. And in all these | captured first prize in a Ladles one knew everybody else. Why j died in Germany during the war— from American papers. I have al-! only knew how deeply our people
selling points foe its own territory. places they meet other people like j Handcap. Ah well! I always knew they even advertise In the personal 'until thc inquiry service found her, ready passed them on to our, are suffering... I am enclosing a
Everybody looks forward to a themselves—all strangera to the [those Akron girls could bowl one column of the Newark Evening alive and well, in the German "harps." • and that ralsee their ] little page frorn'one of our "hares."
News. "Are you lonely? Then colony at Haifa. Palestine.
j
very much to know thatjTn this note he авкя If he can
vacation. All. year: long you w o r k j t o ^
visitor exchanges t e n | e r .
^ brothers in America are en-1 come to . . . He could not comc-bc*
apd sock away, a few bucks for a ' r d a with a native New Yorker,
Pittsburgh: TIIP Associated Uk come down to the Ukrainian Cen-1 These are typical completed і our
'" """•— ~r r*.\ ~
. . . . ...
_ , .
few measly w^eka. Comes time to
can ^
rainian Clubs of* Western Penria. ter etc." Might be a good idea if leases from the nearly 40.000 for-' °.° "'""
.
_
_, .
. I V^ ,
. j, j
.. .deavoring to help them.-and that cause it is full of soldiers. But I
go, and you're e^bjt excited. You've & ^ ^ ^
accomplished are certainly making it easy for
some
our young
Ukrainians readegn
Inquiries
handledmx-by,i...«
the ' Americans
\ T_T * 'too* are , ntereated
"' . '
л лbit
и І * 'advertising.
ііі2іл.» і
\A
•
o^» r%.^„-1„
went
info thc
storm.
bought additions to your wardrobe, ^
usual
all of their members to participate и
this
American
Crosa
. • ,
„, when
, we read» these
. in,іdrifts
. , . out
t anow
i. ^>i
. • of«x_
», . \ ,
# _.u ~rRed
»ц-^
„^~ n, 194«. threei„„. І Ukraine.
We.
up to my knees,
bundle
on
made your reservations, purchased Г
juveniles look forward to j Цт, the organizations various events
_ . j they
_ that
andof welfare
of^personsIocs-'
of —
^ , ^. . .^, • .- •
^
Jersey
CHv.
N. J.: .._
To
fourths
them concerning
.
_,,
. ..
, . щ . . ^,- ^
your tickets, packed, and you're the summer, when they can go to і All the member need do is check
have
stamina
plusDrove
the
fact tion
lost d u_ r -iteme,
^ ^ wo cried with joy. „Please my shoulder,. and brought
„ ttom
.. had .been
,
off. Once you get to your destina camp and get away from home.[the function he cares for on the (that there is a Ukrainian National whom all trace
і information about how wo arc op-! whatwer I could. I eofckjnot
tion, you- immediately proceed to "Parents are such a problem!" card that is mailed to him. Listed | Home, on Shevchenko Street in jtagthe war.
' t r a v e l on the roads, because Ще
look for all the things the vaca Camp affords children a place on the card arc the following j Spring Valley, N. Y. a whole carl Location inquiries addresBed t o
erv-one know what a!R«viB would see me. s o I w-int
tion folder bragged about, and you where everybody is equal. No par items: Business and Social Meet- load of people from the Shevchen-j the American Red Cross involve | ^ ^ ^ '
.
, '
ine; through, through fields, round abont, fallusually find they, have been over ents; only counselors. Of course, ing. June 3rd, Fort Pitt Hotel June I ko Pageant program drpve up to! correspondence with all of tbc j
,
,
„
the snow, my heart fainting.
rated. In other words, the picture the parents tearfully take leave Nite WWrl. Akron. Ohio June 12, .Spring Valley one evening after і other 64 Red Сговв восіеііев. The'
іf f
h „j^g would see me.
you find is oofc exactly the way of their darlings, and for the first Choir rehearsal. Will attend faith- rehearsal. After singing for three | American Red Cross inquiry sen*- — L — „
it's painted in the booklet. Oh, few days they find they are lost fully on Thursday evenings, and a'hours they evidently think nothing: ice, suspended at the end of h o s - | * Word used for lnvirgenu o< ' - ^ B u t for all this when I arrived at
Bobhevlsf ceiHorsh-p^j ^ „ ^ „ u n g . p i ^ to a IJiri near
well. You make the best of it, and in their newly-found paradise. But Week End trip to Washington.'of driving twenty five milea In Unities, was reopened to all parts j!g
manage to have a good time any comes September, and they once D. C What more .could anyone'one direction after midnight and;of the world except Germany last A T T E N T I O N YOUTH OF BR. 361 j the woods, what a joy to see our
| then going to work early Tuesday I May. and the channel into GerOF U.N.A.
| dearest knights and heroes. T h e
way. You get home after two again welcome home their "angels." aBjj f ?
Detrolt: A commemorative pro- morning. 8uch pep. vim, vigor and і many was reopened in November, Л special meeting will be held {joy was short-lived. І о г the loakweeks, and you're worn out. Now The profound conclusion to be
drawn from all this is that every-! gram honoring the memory of con-! vitality. N o wonder the affair is j Since then the heaviest inquiry Thursdey. May 27. 1948 at 8 o'clock out shouted "reds are coming."
you could first nee a vacation.
j traffic of all has been to Germany, at St. George's Church Hall, 28 E. j they took to the, woods, and I reRest, did you say? Why not try body takes a vacation whether he j temporary heroines: Olena Teliha, і bound to be a success.
turned home in tears.
one of our rest.ful vacations? Well, likes It or not, and that everyone Ludmifla Staritzka - Chernahivska! Akron: When the girls from this і Not every one of the thousands 7th St.. New York City.
Don't be surprised if I do not
we have a cruise. All you do is looks forward to the end of vaca- 'and Haritia Kononeko la being plan- [ city advertised for some competi- of inquiries is satisfactorily an- Business of the Branch demands
loll on the deck, and let the sun tion time. But cheer up; it'll soon'ned in this city, reports Olga Kach-'tion In bowling the only response jswercd and some inquiries have re- that resolutions adopted be acted j write often to youu. Because I
beat down on you (thump, thump.) be time for the hucksters of the ner. Mrs. Dorpshenko is scheduled! they received was from thc Am- quired more than a year before be upon. Therefore It Is important j write and here my hand is shak! bridge, Pa. boys. Sixteen of the ing closed. In many cases they in that each and every member be ing, fearing that at any moment
Makes you loook as though you South to peddle their wares again, to be the guest speaker.
W. Fawlhv, President the police will come. A while a g o
spent considerable time playing and dnce more we shall find our New York: The New York Me- boys travelled up to challenge the volve tracing persons from city to present.
P. Kuchma, Secretary one of those devils from the mili
tennis, swimming, horseback rid selves planning^ a trip to "warm, tropolltan Area Committee an-1 girls. However all was solved city and even through several
N. Lewkovych, Tress. tia came to the house, the terror
tag, etc You'U he glad to get back Sunny "Florida"—that is, either J nouneed that over eighty percent j when they merged their forces and countries before catching up with
S. Levko, Rec. Secretary we experience ail t i e tiace.., ,
them.
(Concluded o s p. 8)
to work whg£ it's over. Then planning it or dreaming about it. of the tickets for its forthcoming j bowled together.

Last Call To the'Ukrainian American War
Veterans Convention
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Rqd Cross Helps in Search for Those Lost
During War
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ПРОТОКОЛ
З нарад річного засідання головного уряду У. Н. Союзу, що відбулося
в днях 22-го до 26-го березня 1948 року, в Домі У. Н. Союзу
під ч. 81-83 Ґренд Стріт, Джерзі Ситі, Н. Дж.

борі-, повісти, поштова скрипка і т.д $2,879.53; адміністраціяннй фонд У.Н.Союзу $5,000; комісове $13.87. Разом $93,516.96, менше $12.77 кутнюго опусту. .
Порівняння:
Загальний прихід друкарні в 1947 році був найбільший.
Він був 6% більший як у 1946 p., 4 16% більший як у 1945 р.
Прихід з оголошень у Н>47 р. був 12% більший як у 1846 p.,
а 19% більший як у 1945 р. З Друкарських робіт прихід був
%19 більший як у 1946 p., а 38% більший як у 1945 р.
Платня робітників виносила 13% більше як у 1946 p., a
24% більше як v 1945 р. Редакторів платня виносила 18%
більше як у 1946 і 1945 роках. Платня кореспондентів-.вино
сила 30% більше. Поштові видатки були 13% більші як у
1946 p., а 25% більші як у 1945 р.
Висилаємо тепер безплатно 1^215 чисел „Свободи" й
„Юкрейніен Віклі" тижнево до Европи сингальцям, а дещо
і тут в Америці. Річно це виносить понад 70 тисяч чисел. Ви
дання Часопису кожний день коштує тепер $275, а від членів
і передплатників адміністрація дістає тільки $І 93. Ріжницю
треба брати з інших приходів.
Отеє є загальний перегляд минулорічної організаційної
праці. Всім вам, шановні головні fl відділові урядники, ре
дактори, організатори, членнці ft члени, щиро дякую за те,
що в тій праці брали активну участь.
ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА,
Г. ГЕРМАНА.
В минулому році я 'був на чотирьох засіданнях голов
ного екзекутивного комітету.
Дня 30-го серпня я мав реферат на конвенції Ліги Мо
лоді в филаделфії, на тему української преси.
Упродовж року я відвідував відділи У:Н.Союзу а моїй
околиці, в цілн посилення каїшанії над приєднанням нових

ПОВІДОМНА
ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ'
У. Н. СОЮЗУ.

Головний секретар У. Н. Со
юзу тількищо розіслав уряд
никам всіх Союзових відділів
таке письмо в справі кампанії
за збільшення Союзу до 50,000
Річне засідання головного уряду У. Н. Союзу почалось в Склавши собі ясну уяву про всі важніші причини не діяльчленів:
понеділок, 22-го березня, в год. lU-Ій рано. Наради тривали ностн стільки відділів і їхніх членів зможемо певно найти
*
чотири дні* а проводили ними по черзі головний предсідник, способи для зміни такого стану.
Повідомляю, що кампанія,
Доки в багатьох з нас тяжитиме нерозуміння того, що
та заступник- й заступниця предсідника. У нарадах взяли уціллю якої було* збільш йти У.
часіь всі головні урядники, а це: Микола Мурашко, головний дія розвитку У.Н.Союзу треба всім постійно працювати, до
Н.. Союз до 50,000 членів до
предсідник; Григорій Герман, заступник головного предсід ки ми не зможемо виконати вповні своєї повинності, бо все
кінця 1947 року,',ще досі не
ника; Марія Мал^ннч, :іаступинця головного предсідника; лишатимемо виконування організаційної праці кому іншому.
покінчена. Бо загальне число
Дмитри Галнчнн, головний секретар; Роман Слободян, голов Пожвавмо всю нашу організаційну діяльність цього року і
ний кясіьр, Дмитри Кап і гула. Володимир Гірняк, д-р Амвро- таким чином надолужмо прогаяне.
членів з кінцем квітня вино
зій Т. Кібзсй. Іван Іванчук і Степан Куропась, головні контро Праця, шо жде участи кожного.
сило ще тільки 49,143, а тнмл е р и ; Павло Дуда, Степан Слободян, Іван Романишин, Тарас
Пращо для духового розвитку, потрібну не тільки для
самим бракує нам'йде 857 чле
Шпікула, Володимир Дідпк, і'еновефа Зепко, Микола Давн- завдоволеїшя наших власних народних і організаційних по
нів Д* 60,000. '
скнба, Іван Кокольськнй, Дмитро Шмагала, Олена Штогрин і треб, але й для збагачення нами американського „храму люд
Як відомо, то цю кампанію
Петро Кучма,',головні- радні.
ських змагань, праць і трудів", У.Н.Союз і ь 1947 році вико
Головний предсідник, відкрив наради таким вступним сло нав таксамо гідно як і в лопередних роках. Подбав він і в
продовжено -до кінця червня
вом:
ц. р. Значить, тепер лишаєть
.минулім році про те, щоб підготовити, і як буде змога ви
Шановні Головні Урядннці й Урядники.
їдати, англійською мовою книжки великої письменницької
ся
до праці тільки вже два
Вітаю Вас всіх і відкриваю засідання.
[вартості з ділянки української культури, мови і літератури.
місяці, а тут нам--потрібно ще
Головною ціллю, якій Український Народний Союз від і Про велике) значення всіх досі підготованих і виданих У.Н.Со857 членів до -повного числа
дає найбільше послуг, t зедннити в організації людину з лю >юзом книжок англійською мовою зайво говорити. Однак не
диною. Йому, тому зединенню в організації людини з люди (зайво буде говорити про те, щоб кожний українець ці тво50,000.
ною, завдячує У- Н. Союз свій розвій і духову та матеріяль- | рн мав у своїй домовій книгозбірні. Щоб кожний подбав
Хтож має дістати те число
ну силу.
І про те, щоб тими творами заповнити якнайбільше і шкіль ЧЛеНШ.
членів,
якого потрібно до оПідчас літних вакацій я пробував також причинитися, до
На' річнім засіданні в 1947 році ми, шановні головні уряд них та публнчннх книгозбірень. Уможливмо американцям і
ники, накреслили невідкладні завиання для збільшення тої [родженим тут нашим дітям з тих цінних творів користати цеї кампанії і пішов між людей за новими членами. Мої ста- • сягнення наміченої цілі?
рання не мали належного успіху, головно тому, що крім обез
Відповідь на.тс повинні да
духової й матеріальної сили. Завдання ці вклали на нас усіх 'якнайбільше. ,
печення і патріотичного підложа, не було нічого притягаю ти в першій мірі ці відділи,
важні обовязки. Як у головній канцелярії так і у відділах ви
чого, що промовляло б до молоді вступати до рідної орга
магали вони пожвавлення нашої організаційної активності. У j Справа Захисту для Старців.
У вересні 1947 року Сестри Служебниці з Филаделфії по нізації. Не було спортової дружини, ні союзових підприємств, які в теперішній кампанії не
звітах, що їх зложимо цього року, викажемо як ми ці важні
дістали ані одного нового чле
відомили Український Народний Союз проте, що вони зго ні товариського життя, що найкраще промовляє до молоді.
обовязки виконували та яка була наша активність.
Щоб такі відємві обставини направити, я скликав дня на. А таких неактивних відді
Перед ухваленням порядку нарад віддаймо помершим дили за $68,000 і завдаток дали на відповідну реальність для
і Захисту Старців, що мала 7 акрів землі, гарні дерева, вели 17-го серпня кількох молодих союзовців на наради і пере лів, з кінцем квітня, було 157.
членам мовчазно належну пошану.
Повстанням з місць та хвилинною мовчанкою пошану кий камяний будинок з великою верандою, ЗО великих кім- дав їм проект на створення клюбу союзовців під назвою ,»МоДальше, відповідь повніші
вали головні урядники помершнх членів, а тоді головний сек інат,. і один малий мурований будинок на 7 кімнат. Були там лодь У.Н.Союзу", що мав би на цілн навязання товариського теж дати такі відділи, шо по
. й інші будинки. "Реальність гарна і відповідна. Показавши життя між членами місцевих відділів. Цей проект принято
ретар відчитав такий порядок нарад:
1). Звіти головних урядників, а саме: членів головного екзекутйві У.Н.Союзу реальність, Сестри піддали думку, щоб і постановлено зачати в цім напрямі працю через влаштований кищо сповнили свою квоту
екзекутивного комітету, членів головної контрольної комісії, У.Н.Союз дав гроші'на купно тої реальности. Екзекутива на бенкету на користь сиріт -сингальців. До цеї справи притяг тільки частинно, "а таких від
ділів с тепер іще 219.
• це згодилась і заявила, що, тому, що У.Н.Союз має на ту нено теж молодь з сусідних відділів з Гановер і Нантнкок.
і а головних радних.
ціль призбираних тільки біля $50,000, а реальність коштува
Бенкет відбувся успішно під всяким оглядом і запевнив
2). Звіт відповідального редактора „Свободи"
Якраз головний, уряд У. Н.
тиме $68.000, У.Н.Союз посілість купить, а на $18,000 дасть дальший розвиток цего клюбу. В місяці грудню, завдяки ак« Союзу, на своїм річнім засі
3). Дискусії над звітами.
моргедж,
який
жертвами
членів
і
не
членів
опісля
сплатить.
тивностї
клюбу,
я
створив
новий
відділ
(ч.
399)
в
частині
міс
4). Внесення та ухвали.
данні, що відбулось в березні
Прочитану програму нарад принято одноголосно на вне Усі подробиці розмов екзекутиви і Сестер у цій справі зако- та, де союзового відділу покищо не було. '
В минулому році я вписав до У.Н.Союзу десять молодих ц. p., рішив, щоб екзекутив
сення радного И. Давискнби, поперте заступницею головно муніковано адвокатові Чину Сестер Служейннць у Филадел
фії, щоб він разом з адвокатом У.НІСрюзу приготовили всі дорослих членів і троє дітей. Це є мале число, але я вірю, ний комітет У. Н. Союзу спи
го предсідника, Марією Малєвнч.
погрібні правні папери. В жовтні 1947 року, на 10-го, щоб що цей рік принесе кращі успіхи, бо є вже приготований тав листовно зарядів цих не
Тоді прнступлено до звітів головних урядників.
бути точним, У.Н.Союз одержав від адвоката Сестер Слу- грунт і вже сама молодь зачинає вербувати нових членів.
активних 157 • відділів, чому
жебннць, між іншим, таку відповідь. "! have discovered, to my
Хоч це не лежить в обовязках головного, урядника, я вони не зробили ДОСІ нічого
ЗВІТ ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА, М. МУРАШКА,
regret,
that
the
Sisters
have
no
authority
to
execute
a
mortgage
згадаю
теж
і
про
те,
що
в
минулому
році
я
був
кореспонден
за час від 1. січня до 31. грудня 1947 р.
and that it might he Impossible for them to arrange to get such том і дописував до „Юкрейніен Віклі" на ріжні теми, між для успіху кампанії. Бо голов
Нарис праці.
authority. It would appear also quite certain (and this was the ними пять статтей про У.Н.Союз.
ний уряд був , цеї думки, ЩО
Нарис минулорічної організаційної праці для добра і point that you stressed to me in talking to me over the telephone)Кінчаючи мій звіт, я бажав би поділитися з шановними
розбудови Українського Народного Союзу був такий: з най that the Order of Sisters in question could not get permission to головними урядниками почуттям вдоволення, що,в минуло коли жодні заклики й лросьі би не можуть' зрушити ЦИХ
більшою розсудливістю набувати і продавати різні цінні бон , accept titje to any property by a Deed of Trust."
му році активність в нашій організації набрала певного роз відділів до праці, то такі від
ди; насвітлювати у „Свободі", „Юкрейніен Віклі" й на окруж
гону,
що
дає
надію
на
кращі
успіхи
в
біжучому
році.
діли не повинні, остатись на
них організаційних зборах членів і нечленів розвиток і до ,31 злу кою запомогових організацій не пощастило.
Справа злукн всіх українських запомогових організацій,
ЗВІТ ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА,
сягнення У. Н. Союзу та користей з членства в ньому; вести
дальше самостійними одини
МАРП МАЛЄВНЧ.
зорганізовано кампанію за збільшення загального числа чле і хоч як важною п вважають усі, і далі зовсім не розвязана.
цями, але повинні, бути злуче
нів; пляномірно розповсюджувати освітно-виховну Союзову [Сказати ясир і одверто чому не розвязана, хто та що стоїть Шановні Головні Урядники!
ні з іншими активними яіддіна
перешкод|
«-дуже
трудно.
Міркую,
uiovm
Для
кого
не
є
працю; набути, або видати, вщповідинй. українсько-англійза минулий рік буде..короїкий, бо,.я ¥**».***». Ідами . • ' ' ік '
ськмй словар'; кампанія за пресовим* фондоіі та ведення- ад ітайноюТе, ЩР'на всіх нарадах у справі злукн представники малоМій.звіт
справ до полагодження.
міністрації друкарні. Зосереджуючи увагу на всі ці справи, та І У.Н.Союзу завжди ясно, одверто і щнро, висловлювали те,
Отже виконуючи поручепня
18-го' січня їздила я до Ембрндж, Па., та полагодила
багато инших, екзекутивний комітет на правильних і прото- І що хочуть злукн на здорових підставах, та ціпкім фунда там На
головного
уряду, ми ставимо
непорозуміння
в
34
відділі.
колованих засіданнях згадані справи розважав і впродовж менті. Що хочуть злуки дія того щоби н мети, а не дія того
перед зарядами цих 157 відді
4-го
травня
промовляла
на
ювилею
230
відділу
в
йонг'
щоби
тільки
про
неї
говорити.
Ні
для
кого
не
є
також
тайроку їх виконував.
| ною й те, що представники інших запомогових організацій на ставн, Огайо. Цей відділ дійсно заслугує на признання, бо лів такі вимоги: Або Ви, Ша
Інвестування Фондів.
всіх нарадах висловлювали тільки їхню зверхню облудну при завдяки невтомній праці відділових урядників, число членів новні Урядники, сповните свій
В набуванні і продажі цінних паперів великого вибору хильність. Говорили одне, а в газетах писали і пишуть інше. з кожним місяцем постійно зростає.
На ирнпоручення головного предсідника, заступала я обовязок супроти У. Н. Сою
для відповідного розділу інвестицій У. Н. Союзу в минулім До дійсного переведення злДпі вони приступити не відва
році ми не мали. Стсйтові та міські бонди біржа продавала жились. Може події в існуванні їхніх організацій колись до У.Н.Союз на зїзді Молоді. Цей зїзд відбувся в днях 22-23 зу, та приєднаєте до своїх від
ділів призначене Вам число
по дуже високих цінах і з такими низькими відсотками, що . цього їх заставлять. До того часу хай усі знають, що в листопада в Питсбургу.
На 30-го листопада скликала я окружні збори Пітсбур- нових членів, або поробіть не
не відповідали союзовим вимогам. Так було впродовж року. ;здійсненні злукн всіх українських запомогових організацій в
Тепер цей стан уже дещо відмінний. Набуваючи цінні бонди 'Америці Український Народний Союз, його урядники й члени, шинн. На цих зборах був приявний гол. секретар, Дмитро гайно старання, 'щоб злучити
різних „поблик іотилнтн" підприємств ми знайомились уваж добачувалн і добачують щось величне, могутнє, незломне. Галнчнн, котрий виголосив довшу промову, а також дав ба свої відділи з такими відділа
но з їхнім минулим. Не забували брати до уваги і те, що і ;Щось таке, що раньше чи пізніше усунуло б багато трудно- гато цінних пояснень про нашу організацію. На зборах було
ми, в яких заряди не сплять,
найбільші та найсильніші підприємства, які видаються не по- щей, які в майбутньому певно стоятимуть перед дальшим заступлених 27 відділів.
але докладають якнайкращих
Користь
з
цего
зібрання
досить
добра,
бо
декотрі
від
рушні, як горн, можуть силою обставин несподівано захита розвитком усіх українських запомогових організацій. Лице
тись. Ніхто не знає в якій царині атомовнй поступ принесе мірство ні ніяка дешевенька пропаганда в часопису, чи про ділові урядники взялись до організаційної праці, та приєдна зусиль, щоб н£ тільки викона
зміни.
і себе і за себе, чи проти іншої запомогової організації, май- ли споре число членів до У.Н.Союзу. До кінця року чотири ти призначені їм квоти, але й
$1,227,710.39 ми інвестували в 1947 році в такі бонди, що [бутніх труднощів не відсуне. ПамятаАмо всі, що зеднання відділи з цих двадцятьсімох, що були заступлені на зборах, перевиконати, або! іншими сло
дозволені для інвестицій статутом У. Н. Союзу і законами 'всіх українських запомогових організацій принесло б тільки виповнили призначену для них квоту подвійно.
На 31-го листопада, їздила я в організаційній справі з п. вами, виконати не тільки ро
різних стейтів. Зміни в інвестиціях ми робили тоді, коли вва ! користі дія всього нашого запомогового руху в Америці і
Галичином
до Карнегі, Па. Рівнож відвідала я кілька відділів боту за себе, але. й за Вас.
жали що вони потрібні Як при набуванні так і при продажі | Канаді.
підчас річних зборів, та прислухувалась звітам відділових
бондів ми послугувались практичною розвязкою, що її да
Дальше звертаємось з га
урядників. Дуже радію цим, що по деяких відділах виби рячим закликом до зарядів
вала загальна сучасна економічна дійсність та інтерес У. Н. Позов проти У.Н.Союзу І „Свободи".
В липні 1947 року Володимир Клодннцький, православ рають на урядників молодих людей, вже тут роджених, та
Союзу. Вони дальше вимагають напруженого слідкування і
цих 219 відділів; які досі тіль
великої обережності. Завдання це не легке, головно в часі ний священик у Нюарку, подав до суду позов проти У.Н.Со приучують їх як господарити Союзовим добром.
Також була я приявна на трьох засіданнях Екзекутиви, ки частинно сповнили свій озмінлнвої господарки державного уряду та різних торговель юзу, як видавця часопису „Свобода , і проти д-р Луки Миних підприємств, що обмірковують і викликують на біржі шуги, як и редактора. Позовний жадає $100,000 відшкодо- з котрих рішення вже були проголошені в „Свободі" в своїм бовязок, щоб вони впродовж
звишки чи знижки цін. Майно збільшено в минулім році на вання за „лайбел", що, як вів каже, був поміщений у „Сво часі.
травня і червня доповнили свої
$662,360.53. Всього майна, з кінцем грудня 1947 року, мав боді" 2-го травня 1947 року. Український Народний Союз
На
цім
кінчу
мій
звіт.
квоти і в такий; спосіб збіль
це заперечив і справу оборони передав аквок*тови. Суд від
У. Н. Союз $9,627,761.35.
ЗВІТ ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ Д. ГАЛИЧИНА ЗА 1947 РІК. шили ряди цих відділів, що
будеться цього року.
"Окружні збори.
В обіжнику, який вислано до всіх відділів У. Н. Союзу вже виконали або перевико
Часопис 1 Друкарня.
в лютім 1947 року, було стверджено, що Союз збільшився в нали свої квоти, а яких з кін
На яких головні урядники і організатори насвітлювали
Важні
й
правдиві
вістки
про
новини
у
світі,
оборона
віль
січні 1947 раку заледвн на 4 члени, а тому порівнавши рух цем квітня було ще тільки 88.
членам і не членам розвиток і досягнення У.Н.Союзу та ко
рнеті з членства в ньому, були у сімнацяти містах. Вислід з ного слова, боротьба проти всякого насилля, боротьба проти членства за останні роки, покажеться, що місяць січень 1947
Чекаємо на відповідь від
них був добрий. Є вони важним чинником між головною і контролі друкованого слова, це особливості часопису, що року був під організаційним оглядом найгіршим місяцем зі
Вас, Шановні Урядники, що
відділовою управою та членами. Всі разом вони пожвавлю | роблять його важним і потрібним з організаційного і націо всіх .місяців за останніх 11 років.
Оттак започаткували ми 1947 рік. Він не заповідався стоїте в заряді цих 157 неак
ють організаційну, громадську і освітно виховну діяльність. нального становища. Особливості, що їх має „Свобода" й
З насвітлення розвитку і досягнень нашої організації нікому „Юкрейніен Віклі". Уже пядесять пятий рік ці особливості є добре коли мати на увазі вислід організаційної праці з пер тивних відділів, і цих 219, що
важним
чинником
у
розбудові
нашого
народного,
громадсь
шого місяця. Бо хоча 1946 рік, у порівнанні з кількома попе
не трудно помітити, що У.Н.Союз це не теорія, а 54-літна
організаційна практика пів сотні тисяч його члениць і членів. кого і організаційного життя. Воно завжди ставило велику редніми роками, був. гіршим щодо числа нових членів, бо дав розпочали, але ще не викінчи
Велика шкода з цього, що на всіх окружних організа відповідальність перед тими, що відійшли у вічність, ставить Союзові тільки*949 членів на збільшення загального числа, то ли своєї праці!
А Ваша відповідь, щоб бути
ційних зборах, що відбулись у 1947 році, деякі відділи У.Н. перед нами, поставить і перед ненародженими ще. Це гро вислід праці за січень 1947 року насував ще гірші припу
Союзу не мали своїх представників, а ті відділи, котрі мали мадське і організаційне життя завжди заставляло нас при щення щодо організаційних здобутків упродовж 1947 року:
гідною Вашої Союзової при
Ці недомагання нашого організаційного життя були й належності!, може бути тільки
своїх представників не все мали належну скількість. Тому кладати якнайбільшу вагу і до того, щоб часопис не тільки
подбаймо, щоб у майбутньому иа кожних окружних чи мі І вдержати на високому рівні, але і постійно його поліпшу? головним предметом нарад минулого річного засідання го одна: Прислати до головної
'вати.
Коштувало
й
коштує
це
У.Н.Союз
і
його
членів
багато
ловного уряду. Застановляючись над дальшою Союзовою
сячних відділових зборах було найбільше таких представни
ків, працівників членів, які вміють проявляти якнайбільше труд* і гроша. Помагати їм у тім труді ft. причинятись до працею, головні урядники були цеї думки, що в першій мірі канцелярії якнайскорше те чи
самопочнну, а тоді успіх організаційної праці певно буде І покриття цих величезних коштів повинен також кожний у- треба поставити перед членством певно означену ціль, а о- сло аплікацій нОвих членів,
I краінець і не член, що вірить у потребу ширений У.Н.Союзом після шукати доріг, як ту ціль осягнути. Тоді то кинено яке Вам було призначено!
кращий.
і і його органом думок багатьох українських поетів, письмен клич, що за всяку ціну треба збільшити У.Н.Союз до 50 ти
За більший прибуток членів.
Д. Галичий, гол. секр.
ників і народних та громадських діячів, які багато* труду сяч членів, та що для осягнення цеї цілн повинні бути скерМогло б здаватись, що всякі завоаги л.о цих слів злншні. і вклали в те, щоб відчинити нашому народові якнайбільшу мовані всі можливі зусилля та старання всього членства. Щоб
На ділі так не є. Бо недоцінювання ваги постійного прибутку скарбницю науки. А помогти кожний може — ставши чле та ціль була чимскорше осягнеш, головний уряд поручив
"SVOBODA"
Екзеяутиві 'У.Н.Союзу поробити відповідні кроки в ціли пе
нових членів є помітне серед багатьох члениць і членів тоді, ном У.Н.Союзу, або передплатником часопису „Свобода".
реведення успішної кампанії за новими членами.
(CKBAIN1AN DAILY)
коли від праці у збільшенню загального числа членів не по Прихід друкарні.
винен відмовлятись ніякий член. Статут зобовязує кожного
Підготовчу працю до кампанії почато таки зараз по
POUNDED 1693
Передплата від членів У.Н.Союзу $54,000; від не членів
з нас, як члена, працювати для здобуття якнайбільшого чис і і кольпоптаж
Ukraiftha newspspet publUhed diily
річному засіданні головного уряду. Ця праця була така,
$4,764.09;
з
продажі
книжок,
календарів
і
кар
e*cept
Sundays
аяй,коІІ£І*у5 by the
ла нових членів, рішучо і настирливо. Це найважливіша по ток $4,393.06; з оголошень $8,141.71; з друкарських робіт
У першій мірі виготовлено плян, згідно з яким кожному Ukrainian National
Association, Inc.,
винність кожною Союзовцн. Точна перевірка минулорічної $11,522.79; зміни адрес $36.76; з продажі паперу $3,128.22; відділові приділено відповідне число нових членів дія прид U-83
Grand St., JtrsJry City 3. N. J.
прані в приєднуванні нових членів виказує, що сповненню з пресового фонду $7,033.89; ріжні дрібні приходи $1,108.62. бання. Прицілюючи дане число нових членів, ми брали під
тоТ повинности підпорядкували свою працю ч.тениці й члени
увагу загальне число членів, потрібне для збільшення Союзу Entered aa Second Class Mall Matlir
тільки 25й відділів, які збільшили в 1947 "році загальне число Разом $94,129.14, менше $268.96 продажного опусту.
до 50,000 членів, а теж тодішнє число членів кожного відді at Post Office of Jersey City, ft. 3.
00 March to, t 9 i t under the Act
членів на 1,613. Члени ці й члени 206 відділів тої повинности Розхід.
лу, та місцеві обставини.
of Mtrch 8, Ш 9 .
в минулім році не сповнили, бо не вписали ні иоодному но
Платня робітників $32,412.90; редакторів $14,220: корес
Щоб дати в руки більшому числові членів інформативні
вому членові. Замало в них достатнього усвідомлення про пондентів $2,928.45; поштові видатки $6,160.38; папір і ма матеріяЛн, потрібні гіри організуванні нових'членів, виготов Accepted tor mailing-«t special rate
важливість напруженої праці в користь своєї власної органі теріали $14.600.42; рент У.Н.Союзові $7,500; книжки $3,156.39; лено англійською мовою невеличку брошуру, в якій зібрано ті postage provided for Section tto3
of the Art of October 3, 1917
зації. Встановлення причин, що перешкаджають нам у збіль телефон $621.71; газ і електрика $1,416.32-"Друкарські части важніші факти про Союз. Цю брошуру вислано не тільки до
authorized Juiv 31, 19l«.
шенні загального числа членів, матиме велике значіння для j до машин і прибори $1,397.95; обезпечення робітників $1,- всіх відділових урядників, але теж до кожного члена * чле*
виріи/е'ння того, що на будуче треба нам робити і як робиш ,209.03; видатки адміністраційні, як асекурація, офісові при ниці, що дістають „Свободу", і яких адреси ми маємо.
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К р ш г і ц д е о , вже тільки цо самих урядників вислано в У 1947 році: суспендовано . . . . . . : . . . . '
455 український нарід. Б о -Кремль уважає Україну своєю кольоІ
HOW
ABOUT
"OUR"
COMMIES?
cnpaej кампаніц ака почалась J 6-го' серпня, відповідні листи
нією
та
є
за
дальше
поневолення,
українського
народу,
а
знов
95
відійшли з ігереступними листами ..
в с е р п к у жовтні т а листопаді. У цих листах закликали ми
The Bolshevik Daily News learn
406 ііро<К Манінг за свободу т^а за" вїльну й незалежну Україну.
відійшли д о новнолНіагх члені* . . . . .
уоядииків д о живішої прані, зазначуючн, щ о досягнути числа
коди брати л і д увагу цю критику, яка появилась тут в ed from Canada that 38 Ukrainian
ВІДІЙШЛИ д о інших кляс . . . . • > , . . . .
66
оо.иоо, збудувати SO тисячну -родину,, та передати "її опісля
відійшли на виплачене обезпечення
2 Америці на згадану книжку, т о воа назагал є прихильна.' За families will sail to USSR this
в спадщині молодому поколінню, це така висока й благород
відійшли на безплатне продовження
З кид, який роблять проф. Маніктові деякі критики, це той, | month. The reason for the return
на ціль, для якої варта напружити всі сили, щ о б тільки її д о 
що ці критики є з а одну і неподільну Росію, а.проф. Манїнґ is "Canadian reactionary attacks
відійшли з о зворотом в готівці . . . .
7в за
сягнути.'
подйг Росії на поодинокі самостійні держави, між якими
померли
..
16 була б і вільна Україна. Ці критики, як це могли ми прові- en people's freedom as revealed in
Щоб- поширити ідею У.Н.Союзу серед молодого тут ро
ржтя, це головна так звані ліберали, що ще дальше глядять raids by the police of Montreal on
д ж е н о г о покоління, та зацікавити більше цю молодь д о приРазо»...<
ступлювання в члени організації, ми заохочували ЇЇ д о тво Віднявши 1,119 від 13,657 дістанемо загальне число ді Ми на схід Европн тільки окулярами російської історії, а ще a Ukrainian school."
The "raid on a Ukrainian school"
рення Союзових спортовнх дружин, та піддержували фінан
12,538 більше російської пропаганди, б е з різниці, чи ця пропаганда
тей членів з кінцем грудня 1947 року , . ; -.
походила колись від царської, а тепер походить в і д кому was made on the intervention of
сово ці створені дружини. І так упродовж 1947 року уділено
ДІТИ БУЛИ ОБЕЗГСЕЧЕШ В ТАКИХ КЛЯСАХ:
ністичної Москви. Та з Другої сторони, не треба закрв&ати: Canadian authorities and found to
поміч 14 дружинам.
факту, щ о -не тільки серед лівих лібералів, але т е ж і be a meeting of the Communist
Кілька статей, та короткі заклики, які ми часто попгіщу- І У клясі 1. Молодечого Департаменту
3,490 іцього
серед інших, суспільних кол, навіть і консервативних, можна
вали в „Свободі", які вияснювали вагу цеї кампанії^ були І У клясі 2. Молодечого Департаменту . . . ; . . . . • !
1,009 знайти досить мутні та мильні поняття щодо ролі українсь Fifth Column, which chose Canada
теж цею. дідготовчою працею, яка помагала в посилинні ор ІУ клясі 3. Молодечого Департаменту . . . . ; . . .
2,429 кого народу в розвязці цього східньо-европейського питан as principle base of spying for
ганізаційної акції принаймні зі сторони ц и х щирих Союзов- ;У клясі 4П на $ 250 Молодечого Департаменту
134 ня, яке стало сьогодні актуальним теж і для Америки. Ц я Uncle Joe.
ців, які, як у минулих кампаніях, так і в теперішній, виказали ; У клясі 4ГІ на $ 500 Молодечого Департаменту
1,875 обставина' вказує нам, як багато праці треба ще вложита»
What about "our"* commies in
якнайбільше охоти та розуміння д о цих вимог, які ставить У клясі 4П на $1000 Молодечого Департаменту
668 щ о б розвіяти вловні цю тьму, якою ще далі оповита укра the U.8. ? Don't they want to enперед нами-дальший успішний розвиток Союзу.
і У клясі 5Е на $ 250 Молодечого Департаменту'
254 їнська- проблема. Ця обставина вказує нам теж, як надзви Joy the "people's freedoms- in Si
Для :спопуляризуваиня ваги цеї. кампанії відбуто теж У клясі 5Е на $ 500 Молодечого ДепартамеЖу
1,964 чайно важною.є ця видавнича праця, яку провадить С о ю з н а beria?
кілька організаційних зборів, на котрих бували головні уряд У клясі 5Е на $1000 Молодечого Департаменту
522 протязі останніх літ, а якою він старається нести світло в
ники. Я самий був на пятьох таких зборах; а саме, в Рачес- і У клясі 6С на $ 500 Молодечого Департаменту
143 цю темноту незнання та иедоціиювання ваги української спра
тер, Маганой Ситі, Нюарк, Ню Ріорк і Пітсбург.
BED CROSS HELPS
і У клясі 6С на- $1000 Молодечого Департаменту
53 ви.
Та згадана тут підготовча праця не дала сподіваних успі
(Concluded from page 2)
ЗоЬсім зрозуміло, щ о книжка „Де Сторі о ф ЮкреЙн"
хів; Бо ми-не досягнули числа 50 тисяч. Ми закінчили рік,
Разом . , . . . - •
12,538 проф.
А. Манінга знайшла прихильну оцінку в українських
виказуючи-31-го грудня тільки 48,282 члени. А не осягнули
Friends lost during the war are
Маючи на увазі, що з* початком 1947 року було всіх пов- часонисях на американському континенті, а теж і в Евроді.
ми сподіваних успіхів, б о число ревних і щиро відданих Со
not
the only persons for whom
нодітннх
членів
і
дітей
разом
46,669,.»
знов
з-Шнц^м
1947
роТа найшлись і тут критики, один в Канаді, а другий в Аме
юзових робітників не більшає, але меншає. Бо ці працівни
ки, яких ми мали серед давньоь іміграції, старіються і від ! ку те загальне число виносило 48,282, то загальний приріст риці, які в своїй партійній та засліпленій заїлосгі не оцінили foreign inquiries are started, howяк слід такої книжки, якої велику вартість добачили навтть атег; dozens of them hare come
них не можна сподіватись такого запалу д о праці, який вони у" членах за рік 1947 виносив 1»613.
;
Нові
члени.
Сусоенза
членів.
Виплата
готівки..
чужі. Та не дивуємось критикові з Канади. Він вже в і д давііа from former servicemen wanting
колись виказували. Знов роджена тут молодь не дала Сою
Хоча ми впродовж 1947 року не "осягнули бажаного успі знаная з того, що жне на своїм маленькім загумінку і на дна to find families who befrteuded
зові ще такого числа працівників; які могли б заповнити ці
всі місця,, які порожніють через відхід їхніх батьків. Бо х о - ху в нашій кампанії за відповідне збільшення Союзу новими кроки.не бачить, щ о довкруги нього діється. Зате більшою them during combat. Some, in
4aj ми впродовж 1947 року .робили всі можливі старання, щ о б членами, то все таки 1947 рік був кращим щодо числа при несподіванкою була критика, щ о походила від бувшого рад deed, come from servicemen who
дістати молодих організаторів, то наш успіх у цих стараннях єднаних нових членів ніж попередній 1946 рік.. Бо в 1946 ро ного У. Н. Союзу. Він пишучи в травні минулого року п р о married girls overseas, returned
був мінімальний. Ми дістали тільки одного молодого відді ці Союз збільшено на 949, а. в 1947 на 1,6ТЗ членів. Ми т- те, як то, мовляв, наші відповідальні чинники тут в Америці home, and lost track of their wives.
лового урядника, який виявив охоту і бажання запятись ор вязались в 1947 році краще ніж в 1946, не тільки порівнюючи ,,втчоНеінько н е роблять, щоби українській закордонній .полі Many of these turned to the Red
ганізуванням нових членів д о поодиноких відділів у своїй рух членства в нашій власній організації з двох років, але тиці помогти виплисти на чисті води", та як т о „цю шкідливу Cross to locate their wives and
місцевості, одначе по кількох місяцях праці і цей організа теж порівнуючп наші висліди праці зі загальним пнслідом роботу покривається видачами деяких книжок в англійській help get papers in order for their
праці всіх обезпеченевих підприємств. Бо статистика загаль мові", доходить аж д о такого дикого заключення, щ о твер
тор вже не проявляє тепер відповідної активності. .
transportation to the United States.
У цьому непривітньому образі нашої Союзової праці ного обезпеченевого руху всіх асекураційиих підприємств ви дить, щ о „навіть у видаванню цих книжок слідис своєрідне
Шкідливе наставлення", б о „в більшості ці книжки тЬактують
One such case was that an
знаходимо тепер одну д е щ о світлішу сторінку. Нею є наші казує, що в 1947 j)oni продано менше* асекурації як в 1946 лише
минуле України, не сучасне". Те „шкідливе наставлення" Austrian bride who disappeared
сподівання; щ о нова іміграція, що тецер приїзджае д о Аме році. А продано п менше тому, бо інфляція збільшувалась, добачує
бувший радвяй навіть в книжці „Де Сторі о ф Юк- while on her way to a staging
рики й Канади в що раз т о більшому числі, внеса в Союзові життя дорожіло, а тимсамнм люди мали менше можливос рнйи", написаній
Манінгом, а причину д о такого осуду
ряди новий дух, живішу активність, та додасть Союзовому тей щадити гроша на обезпечення. Отже маючи на увазі за д а є йому тс, що проф.
проф. Манінг згадав у цій книжці про б о  area, from which she was to leave
житті нової свіжої крови, заповнюючи ці місця, які порож гальний стаП обезпеченевого руху в цілій Америці, який в ротьбу Української Повстанської Армії (УПА) тільки одним for the United States to join her
ніють з причини смерти, чи знов старечих літ давньої імігра 1947 році був гірший ніж в 1946, ми під цим оглядом спи реченням, а про Українську Головну Визвольну Раду (УГВР) husband. After the frantic hus
ції. При цій нагоді, з вдоволенням треба ствердити, що хоч сались дещо краще, бо придбали Союзові Якраз в 1947 році 'взагалі нічого.
band had given up attpmpttng to
досі приїхало невелике число нових імігрантів, т о вже знач більше членів віж'в 1946.
reach her through normal com
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ствердити,
щ
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нових
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членів
ний відсоток з них є членами У.Н.Союзу, а деякі з них ви
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channels, he turned to
І
„
Д
е
Сторі
о
ф
Юкрейн"
ще
в
1945
році,
а
з
друку
вона
вий
брані вже, навіть урядниками відділів. Вітаючи оці свіжі ря було 1,803, а що в цьому числі було 406 таких членів, що
the
Red
Cross.
Workers in Ger
шла!
в
1946
році.
Всі
ми
знаємо,
що
в
1945
році
ми
мали
ще
ди Союзових членів щиро й радо в нашій великій Союзовій перейшли з Молодечого Департаменту до старших, то влас
родині, м^ можемо висказатн тільки побажання, щ о б Сою тиве число нових повнолітніх членів було 1,397. Крім цього І дуже скупі відомості про боротьбу УПА. Це ж був рік, в ко- many Anally found her in the
зові ряди більшали та поповнювались постійно цими нови принято в 1947 році 1,503 дітей, так що затояТаге число вст* ! трім закінчено війну, а доперва по закінченні війни ми почали Russian zone of Austria, whore
навязуаатн перші звязки з вашими людьми в Европі.
s h e d gone to visit her parents
ми членами,"та щоб вони проявили в своїй будучій праці для нових членів виносило 2,900.
хто має бодай якесь поняття про те. що повинна містити when she "got homesick."
Маючи на увазі це число зорганізованих нових членів, ми *
Союзу такрго піонірського Духа, яким відзначались колиш і
ні перші .Союзові піоніри, які вже більш як півстоліття т о  . могли досягнути чиста 50,000 вже з кінцем 1947 року, якби не і історія якогось народу, знає, що історію пишеться на під- Other workers in Paris located
му клали основи під будову нашої організації. А їх піонір- І те, що кожного місяця убувало певне число членів з причини j ставї відповідних джерел-докумеятів, а не на підставі кількох a French family for a former 6 1
ський д у х був позначений великим запалом, •витривалістю, і суспензи, відходу з готівкою, чв знов cweptjt. Хоч упродовж приватних листів чи кількох газетних вісток. А саме фактом from Columbiana, Ohio, nftcr the
J1947 року померло старших членів 354* а 16 дітей, то Ufc є, що коли проф. Манінг писав в 1945 році історію Україїш,
посвятою та охотою д о праці
о тоді він іще пе міг мати Й не мав цих документів п р о УПА, soldier had started a foreign in
Як уже було згадано, т о кампанія за збільшення Союзу ічнсло померлих членів треба вважати нормальним та при тЯкі
опісля присилано д о Америки, а тому якби він навіть х о  quiry' with nothing to go on except
родним
убутком.
Та,
з
другої
сторони,
не
можна
вважати
д о 50 тисяч членів не дала сподіваних успіхів. Вислід цеї
тів
був
писати більше про УПА, т о не міг, б о не мав потріб the name of the family's small
нормальним.убутком
те
число,членів,
яке
Ми
втратили
через
кампанії 'був -проголошений в „Свободі" з 25 лютого 1947
матеріялів. Та це не важне для бувшого радного У.Н. daughter and a snapshot of the
року. З нього ми довідались, що, хоч д о згаданого спису і суспензу або знов виплату готівки. Бо, наприклад, було 547 них
Союзу. В і н шукає „шкідливого наставлення*' навіть в такій
були зачислені навіть члени вже зі січня 1948 року, то все і таких членів, що були суспендовані а не прйняті наново, або книжці, яка зробила для України й українського народу таку girl taken in front of "a statue
таки було' тільки 49 таких відділів, що виконали, або пере І знова було 302 таких членів, які відійшли з організації з го велику пт^ьтуту, якої досі не зробила ніяка наша книжка, near her home."
,,
\
виконали 'Приділену їм квоту нових членів, а знов б у л о 222 тівкою.,
Foreign location service is avail
видана колітебудь і денебудь.
таких відділів, що покищо тільки частинно виповнили квоСправа суспендованих членів,, а т«Ж і ДНх що відходять
a b l e to anyone in the United
З г а д у ю ч а про (культурну ділянку У. Н. Союзу,, приходять
'Ае-відді-л»; щ о - * цій кампанїї-не 4з»готівкою, г дляг організації таксамо важною snci приєдну
(States unable to locate friends or
вання нових членів. Бо коли ми, з одної сторони, будемо мені на думку деякі організації, які в своїх газетах чваняться relatives abroad through normal
Іля'-СоЮзу ані навіть по одному членові.
цим,
що,
мовляв,
ми
поступові,
чисті,
заслужені,
так,
щ
о
а
ж
Маючій'на увазі такий вислід кампанії, ми продовжили и і приєднувати нових членів, а, з другої, тратити ї х через суеmeans of communications. All such
і о кінця червня 1948 року. Б о ціль, яку ми поставили собі | пензу чи виплату готівки, т о з такої праці організація не мл З нами чистяться урядові чинники. В чому полягають ці за requests must be made by individu
па минулому річному засіданні головного уряду, мусить бу ітиме багато хісиа. Тому наша праця, наша увага мусите б у - слуги, ця чистота, цей поступ, цього еони не кажуть. Не ка als through the Red Cross chap
жуть, б о й не можуть нічого сказати, а писати можна — папір
ти досягнена. Ми мусимо збільшити Союз д о 50 тисяч чле ,ти звернена в однаковій мірі на придбання нових ч'лснів і на всьо
Бо чи можуть вони навести бодай один ter in their local community. Sim
нів. Це є така конечна й невідклична вимога нашого Союзо- задержання в організації цих, щ о вже є членами. Одна ді- такий видержить.
який вказав б и на їх корисні, творчі діла для на ilarly, the American Red--Cros8 reвого, та взагалі громадського життя на американському кон | ляпка мусить доповняти другу. Б о розвиток У.Н.Союзу мо- шого факт,
американсько-українського загалу? Правда, воші мог iceives many requests from sister
тиненті, що від неї ми не сміємо відступити так довго, аж \ же бути успішний тільки тоді, як жодна з цих ділянок н е бу- ли б навести
деякі факти, та тепер настали такі часи, що I societies in foreign countries conдоки вона не буде сповнена. А нема причини, щ о б вона не ;де занедбана.
краще про них не згадувати. Бо яка організація схоче тепер icerning whereabouts and welfare
була сповнена. Бож маємо організацію, що видає знамениті,
Коли мова про число суспендованих членів, а б о знова говорити, признаватись д о того, що вона своїм способом
модерні грамоти, за які треба платити нижчі вкладки, як по j таких, щ о вибрали готівку впродовж 1947 року, т о це число писання та пропаганди в своїй газеті, підготовляла літами і of persons in the United States.
інших компаніях, а які, в тому самому часі, передбачають було зависоке, але коли порівняти Ііого з числом таких чле грунт під Ию большевнцьку язву, яку маємо тепер серед пев
надзвичайно корисні привілеї для кожного обезпеченого. нів з попереднього року, т о треба ствердити, що в 1947 році ного числа американсько-українсько'го громадянства!
Треба тільки якнайбільше таких урядників і членів, щ о б о б - [зайшло під цим оглядом деяке поліпшення. Бо коли в 1946
Культурна праця У. Н. Союзу, як одна з ділянок його j fМОВНИЙ УРЯД У. Н. СОЮЗУ
знайомились як слід з цики привілеями, пішли між наших році було 328 членів, щ о відійшли з готівкою, то в 1947 році
людей, та дали їм в руки ці знамениті грамоти. Бо коли ми це число виносило 302. Знов усіх суспендованих було ї,097 широкої громадської діяльпості, є черговим доказом, що У.
цього не робимо, тоді за нас роблять це агенти різних ком в 1946, а 1,061 в 1947 році. Як бачимо, т о різниця незначна, Н . С о ю з дає нашому загалові не чванкуваті газетні слова, але ! головний ЕКЗЕКУТИВНИЙ
КОМІТЕТ:
паній, які нераз продають нашим людям подібні грамоти за та все таки поступ зроблено. Цей поступ є тим віднішин, ко- діла, факти. Про те "наш загал повинен иамятати н відповідно
значно вищі оплати. Бо асекураційний бизиес д а є нам ба ;ли матимемо на увазі, щ о хоч, наприклад, число аплікаптіп д о цього поступати.
І ГОЛОВНИЙ І1РЕДС1ДНИК:
На сторінці культурної праці У. Н. Союзу за 1947 рік
гато доказів на те, щ о при продажі грамот першу і головну >на видачу готівки було впродовж 1947 року більше ніж в
МИКОЛА МУРАШКО.
ролю відотрає не те, яку грамоту продається, але хто її про Ґ1946) т о одначе фактичне число членів, щ о вкінці вибрали треба вписати книжку англійською мовою про Івана Франка, 1Ь83 Grand St.. Jersey City 3. N. J.
написану
тепер
уже
покійним
д-ром
П.
Конді,
з
передмовою
дає. Б о можна мати найкращу грамоту, але як нема кому ви [готівку було менше в 1947 ніж в 1946 році. Це треба завдя- проф. Манінга. Ця книжка тепер у друку, так, що вже в ко ) иСТУТТНИК ГОЛ. ПРЕДС1ДИИКА:
| чити цим листам, щ о ми в таких випадках висилали д о кожяснити її.як слід, т о така грамота ніколи не б у д е продана.
ГРИГОРІЙ ГЕРМАН,
роткому часі появиться вона на американському книжковому t
Як представляється рух членства за 1947 рік, та в який іного члена, вияснюючи вагу задержання обезпечення в твкій ринкові.
9 t. Jackson St. Wllkes-Barre, P».
спосіб працювали ми, щ о б не тільки дістати нових членів, {організації як наш Союз. Та самими листами можна пере
І ІАСТУПНИЦЯ ГОЛ. ПРЕДСІДИИКА:
але теж задержати при членстві давніших членів, т о це вика конати тільки незначне число членів, щ о б вони не лишали
МАРІЯ МАЛЄВИЧ.
ЗВІТ ГОЛОВНОГО КАСІЄРА, P. СЛОБОДЯНА.
організації через суспензу а б о вибирання готівки. Багато
жуть -наступні табелі.
.'00 Б. Ainew Are., Pittsburgh 10, P».
Річний звіт з фінансової господарки організації був (ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР:
j більше можуть зробити в цьому напрямі відділові урядники
РУХ ПОВНОЛ1ТНИХ ЧЛЕНІВ ЗА 1947 РІК:
J особистим контактом у кожнім поодинокім випадку. Бо зна зладжений і проголошений у 49. числі „Свободи*' з дня 2. бе
ЛМИТРО ГАЛИЧИМ
З початком січням947 року було повнолітніх членів .. 34,843 йомство та живе слово є б е з порівняння- усніптніптям еред- резня 1948 року.
•Л-83 Grand St., Jersey City 3, N. J.
У 1947 році: прийнято нових
1,803 ством ніж листи, коли приходиться нам переконувати дану о- ПРИХІД за 1947 рік виносив суму $1,466,643.08. На цю суму , ГОЛОВНИЙ КАС1ЄР:
" • прийнято наново
338 с о б у про користі та потребу задержання обезпечення в У.Н.
РОМАН СЛОБОДЯН,
склалися ось такі позиції:
v • > прийнято з переступними листами . . . . .
217 Союзі.
З місячних вкладок від членів
$1,035,570 03
1*1-83 Grsnd St., Jersey City 3. N. J.
^ . » прийнято з інших "кляс
98
Звільнення членів від плачений
ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА
прийнято з о старого роду обезпеч
8 Рух відділів за 1947 рік.
вкладок в клясах 1—3 молоде
Упродовж 1947 року зорганізовано шість нових відділів,
чого департ. (дивіденди)
10,152.71
j
КОМІСІЯ:
Разом
37,307 а саме: від. 189 в Филаделфії, Па.; від 3$8 в Бінггемтттон, Н.
У 1947 pqui: суспендовано
•'
606 R ; від. 399 в Вілкс Бері, Па.; від. 436 в Кіченер, Онт., Ка
ДМИТРО
КАП ПУЛА,
Ц ,045.722.74 33 S. Hancock SL,
Разом з місячних вкладок McAdoo, Ps.
відійшли з переступними листами
222 нада; від. 449 в Вотерфорд, Онт., Канада, і від. 471 в Монтріол,
Відсотки
від
моргеджів
_
_
.
,
.
$
42.497.5f)
відійшли д о інших кляс
98 Квібек, Канада.
ВОЛОДИМИР ГІРНЯК
Відсотки
від
бондів
.
.
.
188,486.34
відійшли д о нового роду обезпечення . .
8
Зогляду на те, щ о з початком 1947 року було всіх від
j
l CraJk Ave., Klnpway,
від членських позичок
16.5D&.18
' - відійшли з о зворотом в готівці
226 ділів 460, а зорганізовано впродовж 1947 року шість нових "Відсотки
[Відсотки
з
банків
102.40
Toroatt
9. Dm., Canada
відійшли на безплатне продовжеїжя
20 відділів, т о з кінцем 1947 року було усіх відділів в Союзі 466. |Чкиш з реальностей
Д р АМВРОС1И T. КІБЗЕИ,
54,338.64
. відійшли на виплачене обезпечення
5
4654
Braden
Ave.,
Detroit to, Midi,
І
- відійшли з виплаченим обезпеченням . .
24 Культурна праця У.Н.Союзу.
301.930.12
ІВАН В. ІВАНЧУК
Разом
з,
інвестицій
13.25
• 8910
ftUnor,
Detroit 4, Mien.
померли
••••
354
Зя останніх сім літ У.Н.Союз видавав кожного року одну
і Продаж платннчих кннж. і відзнак $ і 33.28
!
СТЕПАН КУРОИАСЬ,
Разом
1,563 нову книжку англійською мовою. Треба ствердите з приз І Звороти позичок д о народ, фонду
нанням для "нашої організації, щ о ці книжки причинились дуг9М H. Montdaire St, Chicago, щ,
Віднявши 1,563 від 37,307 дістанемо загальне число
622.78
|же багато д о поширення правди про Уїсраїну. український З продажі книжок Історія України,
ГОЛОВНІ РАДНІ:
Гетьман богдан і інші „
повно'літних членів з кінцем грудня 1947 року
35,744 і нарід, ного історію, культуру, його змагання" д о волі. Про
ІЗ переносу сирітських мастей по по- 7.039.51
ПАВЛО ДУДА
ПОВНОЛІТНІ
ЧЛЕНИ
БУЛИ
ОБЕЗПЕЧЕЖ
В
ТАКИХ
іце
свідчать
численні
рецензії,
які
появлялись
в
десятках
різ
f
і мерших членах
—
КЛЯСАХ:
93.860.18
I5U5 Benjamin Ave.. Windsor, От.,
них поважних журналів та часописів в англійській та інших [Приходи
друкарні
і
книгарні
Cancia.
50.00
'мовах* Про не свідчать ці численні листи, які Союз діста Жертви д о запомогового фонду
У старЬм'у роді обезпечення
••
вав і дістає від різних осіб та інституцій, а які висловлюва
«, « «
СТЕФАН СЛОБОДЯН.
В обезпеченні платнім по смерти з вкладками д о / 0
Разом інші приходи
з подякою з а те, щ о їм, як вони нераз писали, дано
10i.7t9.t9O 14333 N. 16<h St.. Philadelphia, Pa.
року; Життя
**> лись
•BAH РОМАНИ1Ш1Н.
нагоду запізнатись з цим великим народом на сході Европн, Надвншка при продажі рсальїгости $ 345.60
В обезпеченні платнім по смерти з вкладками продовж
15 — 38th St.,
Irvlnfton, N. J.
про котрий вони досі так мало знади.
ІЗаробок на оондвх
16,472.6в
ТАРАС іиПШУЛА.
20 років'
>
Деякі з виданих книжок, як от Історія України! Грутаев- ! Піднесено вартість інвестиція в рсj5466 W. Madden Ave*. Chicago, III.
В обезпеченні платнім за життя з вкладками впродовж ^
ського, що була першим більшим видавництвом Союзу, знай
альносги
400.00
ВОЛОДИМИР Д1ДИК,
67ц Rutland Ave.,
Detroit, Mich.
52.96
20 років
; • • • 5,360 шли широкий попит в апгльосаськім світі, б о згадана Історія і Піднесено вартість іниест. в Лоядах
ГЕНОВЕФА ЗЕПКО.
В новім обезпеченні на ціле життя для нових членів .. 8,400 України дочекалось вже третього накладу. Знов інші книж
1369
Brown
St,
Akron, O.
17.2Л.22
Заробок на інвестиціях
В новім Обезпеченні на ціле життя для старих членів 12,090 ки, як, наприклад, „ Д е Сторі о ф Юкрсйв" проф. К. Манінга,
МИКОЛА ДАВНСКИБА.
найшли
широкий
відгомін
у
цілому
світі.
Про
неї
заговори
Разом
35,744
SL. . Mattapan, Mass.
Разом прихід sa 1947 рік $1,466.643.08 41 Rosewood
ли десятки журналів, часописів, а навіть, п о радіо, яе тільки
ІВАН КОКОЛЬСЬКИЙ
РУХ ЧЛЕНІВ МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНУ ЗА 1947 РІК: в Америці, Англії, але навіть і в Росії. Очевидно, щ о Кремль РОЗХІД:
23 Falrlawn Ave., P. О. Вод 467
Woonsocket, R. I
З початком'січня 1947 року було всіх дітей членів . . . 11,826 заговорив на свій лад. Він визвав автора книжка останніми Виплати посмертних запомог
$276,068.07
ДМИТРО ШМАГАЛА.
лайливими словами, а навіть погрозами фізичного ушко Виплати запомог з фонду залояот. 25,488.00
У 1947 ропіг прийнято нових
»
4037 Rlveredjpe Rd„ Cleveland. Ohio
ОЛЕНА ИГГОГРИН
прийнято наново
176 дження. Та з цеї сторони світу і не можи* було нікого іншо Виплати повної готівки за вивінуго
сподіватись.
Бо
Кремль
стогть
за
фалш,
облуду,
пере
47 53 N. Hutchinson St.. Phlla 4t, Pa.
- ' прийнято з переступними листами
86
і вальне обезпечення (Ендавиент)'_
5,000.00
ПЕТРО КУЧМА
1 а ПРИЙНЯТО З ІНШИХ КЛЯС
66 кручування історичних фактів щ о д о українського народу, а
Разом виплачено запомог
$ 306,556.07 95 East 7th St., New York 3, N. Y.
Разом
13,657 проф. Манінг за висвітлення правди ІК тільки правди про
а
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^
Гр.ощеві звороти
25,045.91
Дивіденда виплачена чеками „-І--- " 85,138.57
Днвіденда у звільненню членів від
оплати місячних вкладок у класах
1, 2 і 3 молод. департаменту
10,152.71

3 - -JL#0 ~ ТX— ФX

O- f
*++**+*+**+++РФФФ0000*ФФЛ+Ф9Ф9Ф1&
lIfifi a^JUi^KCBffii^ B4Mi^ H Уегусь, М. Гунчарнк, Р. Кузь Василія,^ Е. Романик,• TL PРовкладнії 10;
"
"''"'''' ма/ А. Серафим, М. Мадараш, ліцкий, Й. Діннчик, ОГгГе'льці}ДРШН1 ОГОЛОШЕННЯ \
ЗІ ЖЕРТВ, НАДІСЛАНИХ ДО Еюл, Міш. — Ю. Науко* Ц.59. # . ПлеснарськиЙ, П. Профета, Н. Кіцак, Е. Венгер-Гадек.
ЩЄК, H . H . ,
^ W n . w
НА ПРОДАЖ
Пинконинг/Міиі. — В. Задоня М; Осиповський, П. Стасів, Ю. С. Сеник, О. Черешньовський,
ЗЛ. У. А. Д. КОМІТЕТУ.
УКРАЇНСЬКА МАШИНКА
• .
(За місяць квітень, 1948). $5.
Дроніх, Т. Р. Червінська, М. Т. Сарна, К. Собков, Т. Шква
ДО ПИСАННЯ
120,337.19
Разом інші виплати
Джексон, Міш. — С. Филипс Марків.
рок, М- Чорній.
найновішого виробу.. Пишіи. по ін
(Докінченая)
$5.
формації:
"По $1.00: В. Яремчук, Г. Ан- UNlTEp UKRAINIAN AMERICAN
426,893.26
Разом виплачено членам :
S U R M A
Дітройт, Міш. —Укр. Воєнний дерсон, Е. Шігінська, В. Пахо11 EMt 7tb St., Now York 3, N. Y.
RELIEF
COMMITTEE
53,454.29
Нагороди для відділових секретарів
Вунсакст, Р. Ай. — Українсь Долом. Комітет ((Вор РілнЬ") лИк, Н. Дранка, В. Матковсь16,343.65
Нагороди за нових членів
P. О. Box 1661. Philadelphia 5, Pa.
кий Допомоговий Комітет при $2,000.
•кий, М.- Яким, А. Бараник, І.
5,611.97
Кошти подорожі організаторів —
КАНВА. НИТКИ Ш
православній церкві, зі свята Йонґставн, Огайо- — Право Давид, Р. Гладчук, П. Завой5,751.26
Лікарі за нових членів
^
ПОШИРЯЙТЕ „СВОБОДУ".
ВИШИВАННЯ D.M.
22,233.83
Шевченка $40; вкладка 10.
Платня помічних сил
:
славна Церква св. Петра і Пав ськня, П. Лемцьо, М. Шегда, І.
С.
і СТЕМПЛЬОВА15,000.00
Платня головного уряду
Менвил, р. Ай. — Українське ла $6.50.
» , . W « I « » W « « * ^
Коваль, Д: Підсадний, Дж. Га- W W « « « « « I «
JU РІЧИ.
Асекураційні департаменти стейтів
ІРИНА
АРТИМ
Запомогове Товариство $10. Лорейн, Огайо. — М. Вартніц- нуля, М. Тимошук, М. ВасьоUKRAINIAN BAZAAR
720.38
за"дозволи
Роксборо, Масс. — Антін Бу- кий $5.
170 Е. 4tb S T , NEW YORK 3 , N. Y.
вич, М. Наконечна, К. Ґураль631.11
Стейтовнй податок за помічні сили
дінськнн $20.
350.59
Клівленд, Огайо. — Українська ний, М. Ґелета, С. Боєчко, Т.
Федеральний податок за пом. сили
7,500.00
Бостон, Масс. — Союз Украї Народна Поміч, відділ 125 $10. Герчаковський, Л. Литвин, І.
Чинш за офіси У.Н.С. у власнім домі
ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ
Винайм і направи машин, вода і
нок, відділ 44 $50
Мнлвокі, Віск. — Емерікен О- Торік, Е. Мацур, Е: Рогач, Е.
в
кольороаїй окладшші
1,394.14
інші виплати
Вустер, Масс. — й . Зазуляк $р. версіз Ейд, Кисконсин Комітет Лиса, Я. Сидорович, М. Білоус, Сторін 100.
Ціна 35 и>
Друки, видавництва, оголошення і
Ансонія, Коня. — Олена При- $1,349.79; о. ГІ. Петруш 5.
Замовлення слати до:
Л Пейко, В. Козак, Г. Хомета,
12,340.79
інші виплати
дун, збірка з похорону Кате Моргентав, В. Ва. —,М. Каль- Н.Н., М. Калинка, Г. Ґіба, Гр.
2,487.49
"SVOBODA"
Видатки на пошту і телефон
рини Дрнпчак $18.
Р. О. BOX 346,
нянчин $5.
Відзнаки і платничі книжечки для
Кат. Церква, І. Григус, А. Пет723.69
JERSEY CITY 3 . N. J.
членів
Манчестер, Н. Г. —- Союз У- Маямі, Фла. — Український А- рончак, М. Корнасевич, Д. Йо54.000.00
. . С в о б о д а " І UKRAINIAN WEEKLY
країнок, відділ 45, вкладка $10. мернкамський Клюб $10.
сафат, М Кендзерськнй, Г.
3,668.56
Кошти річного засідання
Шікаґо,
Ілл.
—
Ліга
Американ
Гарчай, І. Сидор, И. Дудар, С.
Канада:
Ванкувер,
Б.
К.
—
В.
Кошти правій при виплаті посмерт
ців українського походження, Заканнч $5.
.50.00
Грушкевич, І. Сорока, І. Г. Баних запомог
1,710.00
з балю присланого через К. Тарзана, Каліф. — Іван Годях рабаш, І. Тихоневич, М. Су
Інші кошти правні
.
Машини і шафи для офісу У. Н. С. 6,781.84
Гульчій, секр. $100, відділ 220 $100.
хий, А. Децик, М Калинка, М.
43,235.96
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ
Виплати на реальностях _
УНС,
вкладка 10, А. Шміґель- Балтимор, Мд. — Т. Черній, за Муха, Д. Костинюк, П. Гла
11,559.73
Виплати з фонду сирітського
мрашнуа погребами ао іМ m
ський
5,
Тов.
Шевченка,
відділ
4,810.00
мість вінка на могилу Варвари диш, П. Шунко, Я. Сидорович,
Виплати з фонду народного
вивакМ як ЯВО.
252 УНС вкладка 10, А. Сир-Шандровської $10.
Й. Костецький, І. Теплак, Г.
Доплачено до вкладок за членів Зго
ОБСЛУГА НАЙКРАЩА
2,867.15
ди Братств з їх спеціяльного фонду
чук 5.
Куртіс, Бей Мд. — Бр. св. Пет Іванов, о. В. Грабець, Т, Сокач,
Лктюар і зладження статистики для
В. Корнелюк, й . Лісничик, Ю.
Медисон,
Ілл.
—
Тов.
св.
Івана,
ра
і Павла, вкладка $10.
3,125.62
оцінки членських грамот
Шевчук,. Я. Муштук, М. Берес, Uc«n»*d UaderUker А ШтЛяі
відділ
197
УНС
$10.
1,030.73
Бонди голов. уряду і помічних сил
ПООДИНОКІ ЖЕРТВИ.
487 East 6th Street
А. Мацьо, М. Демчук, М. ПеІст Шікаґо, Ілл. — Клюб Укра88,504.18
Виплати друкарні і книгарні
New York City
86.90
лей, И. Деміновський, А. КорПо $3.00: М. Олійник.
їнськбї Молоді, відділ 452 УНС
Оплата за канадійські чеки ..—-235.00
Вкладки до доброчинних організацій
вкладка $10.
По $2.00: М. Лучка, К. Бяла, ній, Л. Чуйно, О. Лебріяк, М. Oixntfied funemlt as low m f l t t
450.00
Спортова акція
Telephone: Сіиямгеу 7 . 7 M 1 .
Мт. Клеменс, Міш. — В. Ша-Т. Коляр, А. Меренко, L Пара- Дубай, Т. Ясик, Коллегія св.
Обниження вартостн інвестицій в
щак,
С.
Винор,
I.
Демськйй,
пайда
$10.
3,000.00
реальностях
1
UKRAINIAN
Гемтремк, Міш. — А. Холевка М. Маґура, М. Голубець, В. ООбниження вартости інвестицій в
Buy From a Ukrainian
3,106.10
FUNERAL DIRECTORS
$5, Тов. „Згода", вкладка 10, павка, А. Лисах, Ф. Блех, Ф.
бондах _.801 SPRINGFIELD AVENUE
Обниження вартости машин у дру
FUNERAL HOME
1.075.83
NEWARK, N. J.
SPORTING GOODS
карні
COMPLETELY AIRCONDITIONED
ond IRVINGTON. N. j .
TROPHIES
377,389.29 такі: податок $19.193.44. опал $6,745.31, платня дженіторів і
Etiox В-56Б5
Разом інші виплати
ЗАННМАЄТЬСЯ ПОХОРОНАМИ
BADGES • EMBLEM PINS
податки $2,275.40, асекурація $1,664.15, мальований апарта
ВСТЕИТ1
OUR SERVICES ARE AVAILABLE
Разом розхід за 1947 рік
$
804,282.55 ментів і домів $2,489.50, направи і праці $4,639.12, холодільні,
* & CELLULOID BUTTONS
NEW
JERSEY
•
ANYWHERE IN NEW JERSEY
чищення вікон і чищення апартаментів $1,153.04, кошти обни
ЗІСТАВЛЕННЯ:
;
і
ЦІНИ ПРИСТУПНІ ДЛЯ ВСІХ :; . . . . .
ження
податків
$1,158.80,
колектор
ччнїиу
$921.72,
електрика
З кінцем ЗІ. грудня 1946 року було майна .
^$8,965,400.82
MICKEY
ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА
.___•_
:____ 1,466,643.08 $1,411.43, вода $1,263.01, зворот чигішу $100.00, печ і Меблі
Прихід за 1947 рік
- ^ ^O
У вкладку смутку в родині 1 —• m m w
$54.00 і дрібні видатки $167.04. разом розхід $43,235.96.
кличте як в день так І в ночі:
Разом
.
$10,432,043.90 Зіставлення: прихід за 1947 рік $54,338,64, розхід $43,235.96,
Розхід за 1947 рік
:
804,282.55 остало чистого доходу $11,102:68. З цьої суми перенесено
Завжди ЩАДІТЬ дешо
на обниження вартости інвестицій в реальностях $3,000,00, а
COMPANY ,
з вашого обезпечення
.Майно У. II. СОЮЗУ З кінцем 31. грудня 1947 р.
суму $8.102.68 ужито на заплату відсоткі'в від інвестицій.
,Мн уладжувмо пре
129 GRAND STREET.
остається . . . . І - $9,627,761.35
605 цціврои Атавші
СОГ.' Warren Street.
іфвсннй ЦІ ЛИН
В 1947 році одержано $10,56Г.53 більше ніж в 1946" за(Near 53rd S i )
ПОХОРОН аа
ВИЯСНЕННЯ.
• • * . . ' рібку від проданих і сплачених бондге.
JERSEY CITY, 2, N. J.
!
У
внтиигу смутку • рожмяі клнчт»:
В
1947
році
виплачено
посмертних
запомог
на
суму
TeL
BErgm
4.5131
NEW
YORK
22,
N.
Y.
Поршнуючн минулий 1947 рік з попереднім 1946 роком,
знайдемо, шо в 1947 році зібрано більше місячними вклад $23,835.11, більше ніж в 1946 році. В І947 році виплачено
ками $48,916.85, та шо одержано більше $17,078,90 у .відсот нагороду відділовим секретарям у сумі $53,45429 а то: за
Найбільший укранїський
ка*, рід бондів. Дальше, одержано з реальностей суму $54,- членів ,що платять в першім році членства $15,891.80, а за
погребовий зарядчик
338.64, а на цю суму /склалися ось такі позиції: чинщ ре усіх інших членід $37-;562.49, а порівнюючи з попередиим 1946
в~Аи€рии1
альностей $51,990.35, звороти асекураційної премії $1,030.69 роком, "виплачено' $5,981.16, більше у 1947 році. Ця п£Д8Йщка
S. KANAI КАШ, Ргеа.
і звороти податків $1,317.60. Виплати на реальностях були за минулих два роки виносить суму $12,921.82, а підвншка у
виплаті нагороди відділовим секретарям є ТЙ'му, бо зібрано
4 3 3 STATE STREET, >
більшу суму місячними вкладками і підвищено нагороду д о
ТТТТТТГТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТГТТТТТІГІЇІЇІІІІІ11111'
ГЕКТН AMBOY, N. J.
чотирьох відсотків від зібраної суми.
Щ.
•">•"
1
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В30РИ

ПРОЩАННЯ

BUY Y O U R * * * * * *

;* EXTRA SAVINGS*
feBONDS N O W :

ІВАН БУНЬКО
JOHN BUNKO

Lyfwyn&Lvtwyn

ІВАН К в В Ш У К

IE ІІШМЛ ІШГІТІ

"'150.™

(

KAIN MORTUARIES, INC.

Forty-fourth

ч

3

%

Penn Sheraton Hotel 3900 Chetsnut St.
PHILADELPHIA, P A

ON MAY 29-30-31, 1948
FRIDAY EVENING, MAY 28
REGISTRATION
SATURDAY, MAY 29
9 AM—10 AM—Registration
10 AM— 1 PM—Settion* (Ballroom)
1 PM— 2 PM—Recew
2 PM— 6 PM—Session (Ballroom)
8:30 PM — ? — Welcome Dance at Ukrainian Hall, 847 N.
Franklin Street
SUNDAY, MAY 30
9 AM—Assembly for Memorial Service* of various Posts at
the following Ukrainian clubs: 801 North 23rd S t ,
2051 Rowan S t . 3320 N. Lawrence St., 1938 Germantown Ave., 847 N. Franklin St.
4 10 AM—General Assembly at Fox Chase. St. Mary's Cemetery
2 PM—б PM—Session: Ukrainian Hall—Progressive Club,
1928 Germ an town Avenue.
7:30—7—Banquet Dance: Penn Sheraton Hotel, 3900 Chest
nut Street
MONDAY, MAY 31
9 AM—1 PM—Session: at the Delia Rohbia Room, Penn
Sheraton Hotel.
1 PM—2 PM—Recess
2 PM—6 PM—Session: Delia Rohbia Room, Penn Sheraton.
7:30—?-—Farewell Party at the Ukrainian Club, 847 North £
Franklin Street.
For the Ukrainian American War Veterans V
of the U. S.
ANNE B1LYI, Adjutant

»итхіиххххххпіхххххз

Branch 180 Ukrainian National Association, New York. N. Y.

Attention! Bayonne, N> J>
— . Of the :—

UKRAINIAN NATIONAL ЙОМЕ

Saturday Evening, May 29th, 1948
From 9 P. M. to ?1

Vaux Hall Road near Burnett Ave., Union, N. J.
Mu.k by OLEV BROTHERS OreheHra

SUNDAY. MAY 3 0 . 1948

N PienU (rem 1 P. M. to 10 P. M.

Contribution $1.00

J DIRECTIONS to the I'Jrk: By Auto-.—Go straight up Springfield Ave.
to Burnett A v e turn left (by Shell Gis Sta.) continue on Burnett
Ave. to Viux Hall Pojd, turn left to the Picnic Grove.
. B y Bu«:—Take Springfield Ave. Bus to Irvlnfton Center, front
there take I'nion-Vaux Hall Bus to V*ux Hall Void, walk to your
left to Picnic.

Й

r^timTiMTTtTTttrtnttiniinnilimtiiiitTittl

328 WEST JERSEY STREET
Phonei EL. 2-3611

ПЕТРО

MUSIC B Y

llfffffffrfrr

DON'T MISS THE — FUN

FROLIC

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ

FRIENDS — AT THE
99

Заннмяегься вохоронаиа
В BRONX. BROOKLYN, NEW
YORK І ОКОЛИЦЯХ
129 EAST 7th STREET,
NEW YORK, N. Y.
Tel: ORchard 4-2568
Branch Office and Chapel:
707 Prospect Атешм,

AKRON UKRAINIAN YOUTH CONVENTION COMMITTEE

SATURDAY. JUNE 12. 1948

54<, tax l l f , Totsl 65 C^ato

*

Я PEM A
"JUNE,••'•»•,NITE
WHIRL
sponsored by і

JOE SNIHUR and his RECORDING ORCH.

М . . . І Щ И

HOME LOANS

•

3-6761

ELIZABETH, N. J.

33-35 West 19th Street, Bayonne, N . J.

•

NEWARK, N . J .
Phono BIfelow

——: at the :
ST. GEORGE'S AUDITORRJM
217 EAST 6th STREET. NEW YORK CITY.
•— MUSIC BY —
»
\
JOSEPH SNIHUR and HIS RADIO-ORCHESTRA
From 7 o'clock P. M.
ADMISSION 65c

20tn Anniversary Ball

AdmU.ion

УКРАЇНСЬКИЙ ПОП>ЕВНИК
88 ELIZABETH AVENUE,

SUNDAY, MAY 30, 1948

GERMAN AMERICAN HALL, 834 GRAND STREET. AKRON. OHIO.
Mu.ic by the "MELODY MAKERS".
76* Per Person.
8 P. M. — ? ? ?
DON'T DELAY! — WRITE AWAY! — MAIL TODAY toi
Ticket*: c / o Мім Era Zepko. 690 Alljrn St., Akron. Ohio.

(cor. E. 188 S i . )

Bronx, N. Y.
TeL: MElroee 5-в6ТТ

in and around Cleveland
WHEN YOU BUY. BUILD OR MODERNIZE YOUR HOME ASK
UKRAINIAN SAVINGS CO. TO FINANCE JT FOR YOU.
LOW INTEREST RATES.
SMALL MONTHLY PAYMENTS.
INVESTIGATE BEFORE YOU ACT.

T H E UKRAINIAN SAVINGS C O .
CLEVELAND. OHIO
PRospect 3627

2190 Professor St.

UKRAINIAN

PICNIC

sponsored by

PvL NICHOLAS MINUE Post No. 1260 American Legion, and
UKRAINIAN-AMERICAN PARENTS ASSOCIATION of New York

INDEPENDENCE DAY
SUNDAY, JULY 4.

GRAND P I C N I C
3 at Krivanek's Old Cider Mill & Picnic Grove

Phone РЕ 4-4848

:

Ukrainian Su Vladimir's Brotherhood

тіїіііїїгтїїхііііїт»т»їіг»»іїіптїпттіхііїіі

OF NEWARK, N. J.

Annual

:——: sponsored by the :

(Дальше буде).

Member Federal Savings & Loan Insurance Corp.

ST. JOHN'S UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

-

DANCE

P R O G R A M

— of the —
FIRST CONVENTION OF UKRAINIAN AMERICAN WAR
VETERANS OF THE U. S. A.
to be held at the

-

ATTENTION! Forward March!

* * * S I X STAR S H O W * * *
Annual Memorial Entertainment and Dance
OF THE ST. NICHOLAS POST No. 650 CW.V.
to be held at the

KIMISIS THEOTOKOU

HALL.

224 — 18th Street, near 5th Ave., South Brooklyn, N. Y.

on Saturday Evening. May 29th, 1948
Music by Ted Deproch Club Avalon Ortbe^ira
At 8:30 O'clock.
Admission $L0O (lncl. t*x)
1

:

SHh?

dt W i l U c K s Grove
NORTH STILES STREET, LINDEN, N. J.

у-^НУ*—* Music BY J O S . S N I H U R к^іУ*^
9jO0 A j l j e 9Ю0 P.M.

ADMISSION 7S f. ROUND TRIP WITH ADMISSION 52.50
BUY YOUR TICKETS AT:
• SURMA BOOK A. MUSIC CO.
PETER ZADORETZKY. "NASZ BAZAAR"
11 Em 7th Street, New York 3, N. Y.
1 SI Avenue А , New York City.
и

DIRECTIONS: FROM NEWARK—ulw to Qixabeth 14 or 12 line, truufor in Eliaoeth to Linden 3 2 ,
l e t off at St. George and Stibs St., in Linden and take boa No. 1 0 going North, got off at Willick'* Grore
FROM ELIZABETH—take also hot No. 3 4 . change in Linden at Wood Elia. Are. to but No. 1 0 or 4 4
going North. FROM PERTH AMBOY—take 6 2 line going to Newark, get off in Linden at Wood eV
Edgar Rd. take he* 4 4 Hr»e. FROM NEW YORK—Tram at Penn. R. R. Station to Linden, change to
ha* No. 10 going to WUlicW* Grore.

-~— f
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