
ВЙСЛЩ ВИБОРІВ ДАЄ ДЕМОКРАТАМ КОНТРОЛЮ КОНГРЕСУ 
Гарридан обраний на губернатора стейту Ню Йорќ, але Джевітс переміг Рузвелта у виборах на стейтового генерального прокуратора; Рибиноф переміг Ладжа в Нонектикат; 

Говел, Перемігшії Кейса, здобу'в демократам місце в Сенаті зі стейту Ню Джерзі; вислід виборів, після „брутальної" кампанії, виявив силу обидвох партій 

Ш й Т Й Н Ю ЙОРЌІ КОНЕКТИ-
КАТ ВИБРАЛИ ДЕМОКРАТИЧ-

НИХ ГУБЕРНАТОРІВ 
Стейт Ню Иорк і Конектн-

кат, досі республіканські, ма-
твмугь яа найближчі чотнрв 
роќя знову Демократичного 
губернатора, після перемоги 
Ейверела Гаррнмана надрес-
публіканськнм -̀ кандидатом 
Ірвінгом Айвсом в стейті Ню 
Иорк та демократичного кан-
дндат-` А. Ри$нкофа над Ла-
джом в Конектнкат у вівтір-
ховях заборах. Згідно з доте-
перішвімн підрахунками го-
лосів, Гаррнман здобув 2,-
546,701 голос, а Айвс 2,535,-
076 голосів. Перемогу Гаррн-
мава запевнили виборці міс-
та Ню Иорху, бо в горішній 
частині стейту Айвс мав біль-
шість. Різниця голосів під час 
поступового підрахунку була 
така кала, що ` ще ранішні 
видання нюйоркськнх газет 
У середу „асекурўвались" в 
передаяні висліду виборів, 
подаючи, що „Гаррнман мо-
же вќтрати" вибори. Тим ча-
сом, головна стентова квар-
тнра Демократичної Партії 
вже у вівторок вЂечорі прн-
пясувала собі перемогу і теж 
реслубліканськян кандидат 
Айвс признавав їм її. Гаррн-
ман уже ввечорі заявив, одо 
вія свій уряд почне там, де 
скінчив його демократичний 

попередник Герберт Лімен. 
Тям часом, дотеперішній гу-
бернатор Дюї, з уваги на ду-
же малу різницю у внсліді 
голосування, доручив місце-
внм властям держати під гос-
трою контролею виборчі льо-
калі та основно перевірити 
вислід голосування. Ріпно-
часно з перемогою демокра-
тнчного кандидата на губер-
натора, р є с п у б ліканс ькнй 
кандидат на стейтового гене-
рального прокуратора, Дже-
коб К. Джевітс, переміг демо-
кратичного кандидата Френк-
ліна Д. Рузвелта молодшого 
помітно більшою кількістю 
голосів, ніж була перемога 
демократичного к а н д ндата 
над республіканським у вн-
борі губернатора. Подібною 
малою кількістю голосів пе-
реміг демократичний кандн-
дат Ейбрагам Рнбнкоф рес-
п у б л іќ анського кандидата 
Джава Дейвіса Ладжа в 
стейті Конектнкат. В загаль-
ному у виборі 33 губернато-
рів під час останніх виборів, 
демократи вже, здобули 16 
перемог, ведучи перед у вн-
борах трьох дальптит стейтів. 
Кінцевий вислід усіх губер-
ваторськях виборів у цій 
хвилині ще невідомий. 

Всі десять осіб перевиконали 
ГргЧЗ -̂"А№вяефо-. 

нувавшн до десятьох осіб у 
різних стейтах ЗДА, Айзен-
гавер попросив їх, щоб вони 
кояче взяли участь у вибо-
рах і в свою чергу заклнка-
лЯ голосувати ще по десять 
осіб. Вже надійшли відповіді 
від усіх тих осіб`, які ствЄр-
джують, що вони виконали 
просьбу президента і зателе-
фояувалн кожний навіть до 
більше як десяти' осіб. Еме-
рятована учителька паяна 
Ілейн Андерсоя із Ел Монте 
в Каліфорнії зателефонувала 
до 43 своїх приятелів і про-
снла їх, щоб вони закликали 
також своїх знайомих голо-
суватя за республіканських 
кандидатів. Емернт Чарлз С. 
Чопп із Клівленду телефону-

Джорджія Г. Вортон із Діт-
ройту — до 16, в таму числі 
й до одного демократа, який 
відповів їй: „Я голосуватиму, 
але за демократів". Вільям 
Дж. Гані Катѓ із Північної 
Каролайни телефбнував вісім 
разів, розмовляв особисто з 
12 особами і промовляв на 
зборах, де було 300 осіб. 
Панна Бетті Міллер з Калі-
форнії виконала просьбу 
президента при допомозі чле-
нів свосї родння. Чаоопясн 
пишуть, що про успіх заклн-
ку президента можна буде 
говорити аж тоді, коли теле-
фонічні компанії повідомлять, 
в якій мірі збільшилися ра-
хункя за телефонічш розмо-
вя протягом трьох передвя-
борчнх днів. 

Американська Партія Пращ дістала тільки 
39,814 голосів 

Ню Иорк, Н. И. — Амери- президента був Генрі Воллес, 
Партія Праці, канська Партія пращ, на 

якої кандидатів голосували 
комуністи, дістала в цього-
річннх виборах тільки 39,814 
голосів. При найближчих ви-
борах вона мусить збирати 
підписи,, щоб її вмістити на 
виборчому спясну, бо не здо-
була 50,000 голосів, потріб-
нях до того, Щоб автоматич-
во мати право на те, щоб її 
містили на виборчих списках. 
Ця партія, що існус впро-
довж 18 років, в цих виборах 
здобула найменше число го-
лосів. Найбільше голосів во-
яа мала під чає виборів 1948 
року, коли її кандидатом на 

який здобув був більше як 
500,000 голосів. 1950 року з 
цісї партії кандидував на гу-
берватора Джан Т. МекМа-
нус, який здобув був тоді 
221,966 голосів. Цього року 
яа губернатора Нюйорксько-
го стейту кандидував від цієї 
партії знову МекМанус, але 
здобув тільки 39,814 голосів 
внаслідок чого ця партія 
праці, під якою крилися ко-
муністн, втратила свій статус 
політичної партії і прн най-
блнжчнх виборах мусять збн-
рати підписи виборців, щоб ЇЇ 
кандидатів вмістили яа вя-
борчнх списках. 

Ейверсл Гаррнман, новообраний демократичний губернатор 
стейту Ню Иорк. Бачимо його на тлі Тризуба, українського 

гербу, та на тлі плакату, що представляв снм-
Первявлавський договір, п е р е т н и мечем. Фото 

під час виступу п. Гаррнмана на українській мані-
феотацїї в Ню Норку в дві 19-го вересня ц. р. IL Гаррвміш 
воді висловився проти „словяої політики визволення", за- вќборах' 

РЕСПУБЛІКАН1 
ДЕМОКРАТИЧ 

ЎВИБОРАХ 
Вашингтон. — Хоч кінцеві 

підсумки виборів ще не зроб-
леві, голова Крайового Комі-
тімѓў Республіканської партії, 
Леокард Голл, уже признав, 
що демократи у внсліді внбо-
рів уже здобули контролю Па-
латн Репрезентантів та евен-
ткально „збаляясують" від-
вошення сил у Сенаті. У ви-
бррах до Сенату демократи 
вже здобули дві більші пере-
ь"оги, як їхній кандидат — 
Чарлз Говел переміг респуб-
ліканського кандидата Югіф-
форда Кейса в стейті Ню 
Джерзі та з перемогою був-
шого заступника президента 
Албена Варклі над республі-
кансь`кнм кандидатом в стейті 
Кентокі. Тим самим, демокра-
тя вже мають 48 сенаторів, а 
республіканці тим часом 47. 
У внсліді теперішніх виборів, 
демократи можуть здобути 
спікера Палати Репрезентаи-
тів та пости предсідників по-
однвокнх комісій в обидвох 
Палатах, здобуваючи тим са-
мнм, як і своєю загальною пе-
ревагою, контролю Конгресу. 
Перемога в усіх випадках бў-
ла дуже малою кількістю го-
лосів, що свідчить про майже 
повне зрівноваження сил о-
бидвох великих партій в кра-
їні. В коментарах підкреслю-
еться, 

ПРИЗНАЮТЬ 
ПЕРЕМОГУ 
ПАЛАТИ 

Чарлз Р. Говелл, 
новий демократичний сенатор 

із стейту Ню Джерзі 

кованости в наступних внбо-
рах, вказуючи, що така „бру-
тальність" під час передвнбор-
чої кампанії не завжди по-

ЯПОНСЬКИЙ ПРЕМ'ЄР ПРИБУВ ДО ЗДА 
ОФПЏИШ В І Д В І Д И Н И У В А Ш И Н Ґ Т О г а З А К Ш -
ЧАТЬ ВІЛЬКАТНЖНЕВУ ПОДОРОЖ ЯПОНСЬКОГО 

ПРЕМ'ЄРА ПО ЗАХІДИЬОхМУ CBITL 

Ню Иорк. — На помості ко-
рабля „Ќвів Мері" прибув у 
вівторок по полудні до Ню 
Норку Шіґеру Иошіда, пре-
м'ср Японії. Він був у ЗДА 
вже у вересні, але тільки пе-
реіздом до ЌМиџрі й із Кана-
ди до Европя. В Ввропі він 
відвідав Західшо Німеччину, 
Францію, Італію і Англію, де 
перевів нарадќ з головами 
держав і Інтими керівниками 
держаннями мужами. Тепер 
прибув на 6-деяне перебувая-
вл в ЗДА а офіційною візн-
тою і тому місто Ню Иорк у-
ладить в його честь офіційне 
прийняття. Першу велику по-
літичну промову він виголо-
сить мабуть на бенкеті, що 
його влаштув Японське Това-
ряство у Валдорф Асторії. 
Безпосередньо з порту він по-
Ьсав до дому Рокефелерів в 
Таррітавні, як їх гість. В су-
боту буде обідатн з губерна-
тором Дюї, а після того від'-
їде до Вашннґтону. Передба-
чається також його зустріч з 
генералом МекАртуром, з я-
кнм в'яже його тісне знайом-

шіда, на рік молодший від 
Вннстона Черчнла, с другим 
найстаршим прем'єром у світі. 
У короткій розмові з журна-
лістами після виходу з кораб-
ля, він заявив, що різні ІЯ-
формаціі, які ПОЯВИЛИСЬ у 
пресі у зв'язку з Його подоро-
жжю не відповідають правді 
Підкреслив, що не буде внсу-
ватн перед американським у-
рядом ніякях таких пропозя-
цій і просьб, які поставили б 
американський уряд в клопіт-
лнве положення.1 Його приїзд, 
мовляв, мас на цілі подякува-
тя американському народові 
за поміч, яку Японія дістала 
від Америки після програної 
Японією війни. Все ж, у своїх 
к о м є н т а рях американська 
преса с однозгідна в тому, що 
ціллю приїзду Иошіди с об-
міркуватн детально японсько-
амервканські взаємини і зв'я-
зані з цим усі проблеми, як 
напр. японсько-совстські вза-
вмнни, та старатись за допо-
могу ЗДА для нової японсь-
коі збройної сили і для відбу-
дови японського господарст-
ва. Від вислідів подорожі Ио-
шідн по західиьому світі зале-ство з часів, коли ген. Мек-

Артур був головним ќоман-1 жить доля його уряду, вн-
плачується. Кінцевого підра-1 дантом збройних сил ЗДА вві ставленого на дуже гострі 
хунку висліду виборів очіку-1 Далекому Сході із осідком у 1 атаки скрайяьоі правої і соці-
сться в найближчих годинах. Токіо. 79-річний Шіґеру Ио-^ялістнчної опозяцїї. 

Йорданія погрожує отвертою війною проти 
Ізраїля 

-Амк№Я.,^- Швівтвр закор-ідАнія б1уяе,пр№иушана сплою . 
датах'справ Йорданії, ВалІд Івриішянтаг Tf роботќ. Капи Uoi ^ 

адв. Степаном Яремою. 

УНРада вислала протест до ОН проти 
масового пересолювання українців 

Мюнхен. — Викопний Ор- пропаганди про нібито добро-
ган Української Національ-
воі Ради вніс за підписами 
заступника голови С. Довга-
ля і керівника ресорту закор-
донних справ Д. Андрієвсь-
кого меморіял до Об'єднаних 
Націй з протестом проти ма-
сового переселювання моло-
дях віком українців і ўкраї-
нок в УССР до Казахстану 
на т. зв. освоювання цілнн-

земель. У меморіалі опи-
суеться досить докладно всю 
ту московсьо-большевіщьку 
акцію, яка ведеться ніби під 
економі чннмн гаслами, а 
фактично має суто політичні 
цілі, подібно, як мав їх штуч-
но викликаний в 1933 році 
голод в Україні. Внкриваєть-
ся забріханість совстської 

вільне зголошування ўкраїн 
ськоі молоді на виїзд і пода-
ється докази на те, що це 
масове переселювання йде 
переважно з України, хоч за 
густотою населення дані око-
лнці заселені не густіше від 
околиць центральної І пів-
нічної Московщини. Меморі-
ял вказує, чому теперішня 
масова акція переселювання 
українців з України мас ха-
рактер народовбнвства, і про-
снть Генерального Секрета-
ря ОН подати наведені фак-
ти до відома членам Об'сдна-
них Націй та покликати, на 
основі 87 статті чартеру 06'-
єдвавих Націй, окрему під-
комісію для прослідженяя 
цієї справи. 

У виборах на Кубі переміг Батіста 

В А М Е Р И Ц І 
# У виборчі дні пригадують, 

чому вибори в ЗДА відбувакггь-
сяя 2 листопада. Давиішв пябо-
рв в деяких стввтах відбувалн-
ся в жовтні, але під 1872 року 
у всіх стейтах, крім Мейну, аме-
рккаиці голосують ва початку 
листопада, коли , вже жнива 
скінчилися, а шяихя ще мож-
ларі до вжитку; Тміькн в Меяні 
вяборн до Конгресу відбува-
ються у вересні, хоч президента 
цей стейт вибирає також 2-го 
"листопада. -' ` 

ф презндевт АвВевввввв нв-
слав ґратуляцИ катодидькому 
сВяздеиикові, Веввдиктвнцеві о. 
Адемелмові ГессоВІ в Консеп-
шея. Мо., за те, ШР він 60 років 
безкорисно працював для Бюра 
Погоди, висилаючи звіт про 
стан погоди й температури зі 
свосі місцевости. Таких обсер-
ваторів погоди в в ЗДА 4,500 і 
вони висилають свої звіти до 
окружних Бюр Погоди. 

Л західиьо-німецмаій амба-
садор в ЗДА Гаянц л. Креке-

лер повідомнв, що сім амери-
кавських підпрнсмств і внхов-
ників погодилися опікуватись 
Німецьким Інститутом в ЗДА 
для п і д т р и м к а культурних 
зв'язків між цими обома держа-

Гавава, Куба. — 1-го лис-
топада відбулися на острові 
Кубі вибори президента, у 
яких легко переміг генерал 
Батіста, теперішній президент 
Кубинської Республіки. Його 
противник, д-р Район Грав 
Сан Мартін, заявив, що ви(кг 
ри відбувалися під терором 
поліції і війська, яке підтрн-
иувало генерала Батісту. 
Згідно з першими вислідами 
виборів, Батіста здобув 82 
відсотки голосів. Батіста за-
хопив владу 1952 року, і те-

Ш Секретар рільництва, Езра 
Тефт Венсоя заяќва, що амери-
капські `фармвря стоять ва по-
розі великого розвитку еільсь-
кого господарства. Але, додав 
Беясов, фармери мусять для 
цього користуватися кращим 
знаряддям, кращим насінням 
і кращим кормом плекати свою 
худобу. 

Џ Місто Е д н з а б е т в Ню 
Джерзі хвалиться тим. що вже 
сьомий місяць в цьому році не 
було в ньому жадного випадку 
на вулицях і шляхах. 

# Команда лоцвива пові 
домила, що зробила нові замов-
леивя на суму 13S мільйонів до-
лярів. За ці гроші мають вяпро-
дукуватя нові легкі бомбовиќй, 

І найшвидші в цілому світі. 

пер, прн допомозі виборів, 
став виборним президентом 
країни. Але політичні спосте-
рігачі твердять, що при дій-
сно вільних виборах був би 
переміг д-р Грав, бо його ггід-
тримус більпїість населення. 
Батісту підтримують тільки 
поліція і військо. Безсторонні 
чужинні журналісти твер-
дять, що в дійсності в ку-
бнських- виборах програв 
нарід, що н надалі житиме 
під урядом Батісти, який не 
вможе зорганізувати дійсно 
народного представництва. 

Труман спав, не чекаючи на висліди виборів 
Інделесдеяс, Мо. — Був- собі до ліжка, як це зробив 

ший президент Геррі Труман, і 1М8 року, коли кандидував 
не зважав на мороз 
ступнів Фареягайта), тільки 
прийшов до льокалю, де від-
бувалнсь вибори, щоб вико-
натн свій громадянський обо 

(25 н а президента". 1948 року 
Труман кпив з журналістів, 
які заявляли, що на прези-
дента виберуть Дюї, І, не че-
каючи на вислід виборів, пі-
шов спати, щоб вранці вста-

в'язок. За Труманом ішли' ти як вибраний президент 
репортери й фотографи, ба- ЗДА. Президент Айзевгавер 
жаючн довідатись від нього, j заявив своєму особистому ое-
що вів думає про висліди ви 
борів. Але бувший президент 
заявяв репортерам: „Я не че-
катяму яа виборчі висліди 
ввечері біля телевізії, а піду 

кретареві, що він вдоволений 
з того, що вже скінчилося те 
„клацання і ляскання", яке 
відбувалося під час виборчої 
кампанії. 

Об'єднання залишається першою журбою 
Німеччини 

С^'едяаяі Нації. — Тому, 

Гордон Данн — новий заповідач ѓураганів 
Вашингтон. — Бюро Пого-

ди сповіщає про найменуван-

що об'єднання було і залн-
шавться найбільшою журбою 
для всіх німців, очевидно, за-
хідньо-німецькиЙ уряд вважав 
за необхідне переговорювати 
з СССР, — заявив західньо-
німецький державний секре-
тар для закордонних справ, 
заступник канцлера Аденау-
ера в його харатері міністра 
закордонних оправ. проф. 
Вальтер ГальштаЙн під час 
обіду, що його впорядила на 
його честь організація жур-
налістів, акредитованих при 
Об'єднаних Націях. Галь-
штайн підкреслив, що Захід-
ня Німеччина окремо не вес-
тнме з Совотамн переговорів, 
лише тоді, коли погодяться 

ня Ґордона Е. Данна иете-
орологом в Маямі на Флори-
ді, який мас повідомляти про 
зближення ѓураганів, що ви-
творюються на Атлантійсько-
му океані. Дави мас 49 років 
і працює на метеорологічних 
станціях ЗО років. Під час 
світової війни він працював 
у Південно-Східшн Азії і по-
відомляв про зміну погоди 
летунів, які відбували рейси 
з Індії до Китаю. Його вва-
жають за доброго фахівця, і 
від мас кілька наукових 

праць про тропі кальну пого-
ду та виникнення ѓураганів 
на океанах. Останнім часом 
Данн працював в Пюрі Пого-
ди в Шікаґо. 

Ф В Ню Норку в останньому 
тижні зменшилося число неща-
слнвих випадків від автових 
катастроф в порівнянні з тим 
самим тижнем з минулого року. 
Всіх актових випадків було 
цього року в цьому тижні 632, а 
1953 року 701; вбитих — 5 (11); 
поранених — 83в (897). Ная-
більгае випадків було напри-
кінці тижня Від початку цього 
року було 27,091 випадків, вби-
тих — 436, а поранених 35,462. 

на спільну конференцію ЗД-
Америки, Англія і Франція. 
Західня Німеччина — заявив 
він — хотіла б, після того, 
як ввійдуть в життя Паризь-
кі договори, стати членом 
Об'єднаних Націй, будучи 
вже тепер членом ЮНЕСКО 
ft різних інших міжнародних 
агенцій, зв'язаних із ОН. То-
му Західня Німеччина „у від-
повідному часі" зголоснть 
прохання на прийняття П до 
ОН. ГальштаЙн відмовився 
відповісти на питання, чи не 
думає він, що представник 
СССР закладе свос „вето" 
проти прийнятѓа ЗахідньоІ 
Німеччини до Об'єднаних На-
цій, так само, як зробив це 
він відносно Італії, Фінляндії 
і кількох інших держав. 

це було б відновленням воен-
ннх дій, він отверто признав, 
що він має це ва увазі Цю 
справу порушить на торені 

пяняв будову великої греблі 1 Об'єднаних Націй Диван, бо 
на ріці Йордані ва південь від (Йорданія не є членом ОН. Ра-
Галнлейськогр озера, заявив- і ніше формальний протест 
шн, що будова тієївгреблі яс-j Йорданія закладе ще на міша-
краво порушує постанови до- ній військовій комісії в Пале-
говору про перемир'я, в яко- стині. Спір за воду Йордану 
му визнано status quo, себто і за пристанов'ище та відшко-
Існуючий тоді стан. Гребля, дування для поверх мільйона 
яку будують жиди проти волі арабських втікачів з Палестн-
Йорданії на ріці, яка в одно- нн — є головними точками 
місці ш кордоном між обома перманентного жндівсько-а-
державамв, загрожує, мовляв, рабського конфлікту, який по-
перетворити в пустиню вели- стійно погрожує вибухом но-
чезний кусень Йорданії. Мі- вої війни, тим паче, що між 
вістер Йорданії заявяв про-1 Ізраїлем і сусідніми арабськн-
сто, що коли Ізраїль далі бў- ми державамв все ще нема 
дуватнме ту греблю, то Иор-' формальвого миру. 

Туреччина хоче приязни з арабами 
Анкара. — Президент Ту- званням говорив вів про ко-

реччннн Целяль Баяр, вито- Роля Йорданії і прем'єра Іра-
лошуючн промову на від-ікУ- Коментатори цієї промо-

" " ' г^ j і ђй звертають увагу, що ту-
крятті осінньої еесП парля'Ірецькнй президент уперше 
менту, ввернувся в палким ніЧОго не говорив про — ду-
закликом до" арабськях дер- j же добрі до цього часу — 
жав, в першу чергу до Єгип- взаємини з Ізраїлем, якраз з 
ту, яоб вовн спільно з Туреч- j уваги на арабські держави. 
чняою створялв оборонну, Туреччина від довшого часу 
систему на Середньому Сході.; вамагасться переконати Єгя-
Презндант підкреслив з особ- і пет, щоб той позитивно по-
лявям вдоволенвям поќра- ставився до турецько-пакіс-
щаяяя взаамин між Туреччя- танського пакту, бо тільки з 
ною та Єгиптом І славив пер- j уваги на неохочість Єгипту 
сояальво теперішнього єѓн- j відтягаються від прпступлен-
петського прем'єра Абдель. ня до того пакту Сврія і 
НассерА. З найбільшим прн-1 Ірак. 

Комуністичні шпигуни в індійській місії 
Карачі. — У столиці Па 

кістану заарештовано 12 осіб, 
яких обввнувачувться в шпн-
гунській роботі „на корись од-
ної сусідньої держави"; керів-
ником цісї шпнгуиської орга-
нізаціі був колишній сержант 
пакістаяської армії, що меш-
кав три місяці в будинку, де 
приміщується Індійська Внсо-
ка Комісія. Після свого ареш-
туваиял він привів поліцію 
до цього будинку, де в помеш-
канні урядовця при індшсь-

кому військовому аташе, по-
ліція знайшла багато компро-
мітуючнх документів. Івдійсь-
кий високий комісар запро-
тестував проти порушення 
днпломатнчної недоторкавос-
ти цього помешкання. Справа 
набрала розголосу, бо ствер-
джено, Що комуністична шіш-
гунська cл^'жбa вякористову 
вала бюро індійського внсо-
кого комісара і його військс-
вого аташе для свосї роботи 
на терені Пакістаку. 

В С В І Т І 
Џ Мд минулої евреди ЗНИК 

був брат і р а к с ь к о г о шаха, 
32-річннн к н я з ь А л і Р і з а , 
ваступяих престолу (шах Різа 
Палеві ве мав сяка, а за Іран-
ською коистктуціою жінка не 
може правити державою). Воо-
танив бачила його в середу по 
полудні, коли з своїм адьютан-
том і шлотом перевозив вій а 
одної місцевости хворого селя-
ннна до шпиталю. Вія їздив 
ва інспекцію віддалених око-
жнць. Тепер відвавшвв його, 
його віхьота І того селянина 
мертвями серед решток літака в 
гірському проваллі. В Ірані 
проголошено жадобу. 

ф В Анкарі, столиці Туреччн-
ви, арештовано 4-ох американ-
еькнх вояків за „образу турець-
кого національно - державного 
прапору". Вони, нібіггл здерли 
його з маштн Ш потодоалн. Во-
яхн заперечують цьому, заявля-
ючи. що прапор упав, коли во-
вв грали в м'яча біля маштв, 
џ вовв шдяжли аото t дЯвйтво 

згорнули. Справою запДкааа-
лось командувакнл НАТО. 

ф Біля Салерно, центру ос-
танньоі повені о Італії, знааде-
но що 7 потопельників. Досі офі-
цінно стверджено 272 людські 
жертви, крім 50 осіб, зарахова-
кпх ще до загинулих безвісти. 

ф Анѓдійський ўрад своїм 
коштом реставрував дім ва ос-
трові са Оленя, де жив ва за-
славні 1 помер Наполеон L Як 
відомо, Наполеон перебув там в 
останіх років свого життя, а 
сторожили його англійці, зали-
шаючи мінімальну свободу ру-
хів. 

ф Геяерадкний секретар Об`-
однаннх Націй хотів був пере-
вести шдвишку платні wmnyy 
урядовцям цісї ўставова, але 
зустрівся зі спротивом в адмі-
ністраційній і бюджетовій комі-
сії ОН. Зрештою знайдено ком-
проміс, аа яким до двспозиціі 
генерального секретаря ввзиа-
чають певний фонд, Що з нього 
вій зможе на власний розсуд 
видавати урядовцям „бонуся", 
особливо на лікування. 
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НАРІД ВИГРАВ 
Передвиборчий шум-гук, від якого впродовж кількох 

тижнів гуділо в голові, закінчився і мн маймо нових сена-
торів, конгресменів та губернаторів. Підсумовуючи внслід 
них виборів, можна ствердити те саме, що й після кожних 
.Американських виборів: їх виграв нарід, вибравши тих пред-
ставннкгв, яких хотів і які, на його думку, найкраще ви-
конуватнмуть його волю. В американській системі та в аме-
риканських виборах може бути тільки перемога народу. Це 
підкреслюють не тільки ті, кого вибрано, але в першу чер-
гу ті, хто при виборах перепав. Вони перші не тільки під-
коряються волі народу і визнають свою індивідуальну по-
разку, але перші простягають руку своїм щасливішим опо-
нентам і, з думкою про перемогу народу, гратулюють їм, 
прирікаючіѓ свою СПІВПРАЦЮ І підтримку в їх відповідальнііі 
публічній службі. 

За їх прикладом повинні піти і в своїй масі йдуть звн-
чайяі громадянн-внборці. Ті, що іќ кандидати дістали біль-
шість голосів І були обрані, мають сатисфакцію, що їхню 
-гумку поділяє більшість. Ті, що їхні кандидати перепали, 
прилучаються в своїй праці до більшості! і підтримують у 
тих випадках, у яких уважають Л корисною, або конструк-
тивно критикують тоді, кола вона с проти їх найкращих 
переконань. 

Вибори скінчилися І нарід переміг, як перемагав зав-
жди досі. Перемогла незрівнянна американська вільна ен-
стема вільних людей, що піднесла цю нашу країну на вер-
шок народоправства, добробуту і могутносте. 

ВАЖЛИВІСТЬ КРАЇН ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

НА СТОРОЖІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ 
З правдивою приємністю треба підкреслити, що серед 

нашого громадянства о щораз більше таких інституцій і осіб, 
які вважають за свій обов'язок стояти на сторожі української 
правди. Перед у цьому ведуть такі інституції, як Ўкраїн-
ськнй Народний Союз із своїми виданнями, Український 
Конгресовий Комітет, обидві наші наукові інституції, Hay-
кове Товариство ім. Шевченка й Українська Вільна Аха-
демія Наук, а також Інші установи, організації й поодинокі 
особи. Якщо б зібрати тільки за останні роки і тільки від-
мічені в нашій пресі факти такої оборони української прав-
ди, ми мали б сьогодні вже досить імпозантний огляд справ-
жнього. навіть на наші обставини вже не дуже скромного, 
Хрестоносяого походу за Українську Правду. 

Крім позитивного поширювання цієї Правди, важливу 
ділянку становлять і повинні становити в майбутньому спро-
стовування тќаѓ помелоќ' і йереочгень, що не відповідають 
дійсності 'та роблять кривду українській Правді, а тим самим 
і Правді, яѓк такій. Теж у тій ділянці з українського боку 
багато дечого зроблено і досягнено деякі успіхи. Відомо, що 
при ЎЌКомітеті існує окрема комісія, яка мас за завдання 
перевірити всі чужомовні енциклопедії і запропонувати їх 
видавництвам доброзичливі поправки їхніх неточностей в 
інформаціях про Ўкраїн)-. 

У цьому відношенні подибуємо очікуване та побажане 
спростовання неточностей і невірностем інформації ІСліф-
тона Деніла про „відкриття 20 київських церков", надруќб-
вавої в „Н. И. Таймсі" з 19-го жовтня. В тому самому що-
денняку з 2-го листопада надрукований від заголовком 
„Українська культура" лист проф. Левка Чикаленка, секре-
таря УВАН, в якому виказується всю помилковість поданої 
раніше інформації і стверджується, що автор інформації 
помилково вживає слово „Росія" замість „Русь", що зовсім 
пе є синонімами; що друкарня Києво-Печерської Лаври — 
це не є „одна з перших друкарень в РосіЃ', як це подано 
в заперечуваній інформації, а с це друкарня встановлена 
і ведена українцями ще тоді, як Ќвів був столицею України 
і справжнім українським куль'турним та політичним цент-
ром. Теж спростовано неправду, мовляв, катедра св. Софії 
".рхітектурно є „клясичним російським барокком", якого в 
Росії не подивується, натомість вона с безсмертним мону-
;'ентом української архітектури. 

Ясно, що всі ці спростування, aid появились досі в обо-
роні української Правди, є все ще тільки краплиною в морі 
.О'Х) мрякобісся, яке витворили історичні вороѓн України. 
Але відомо, що й крапля внжолобас камінь, якщо часто па-
дгє. Нашим великим і відповідальним обов'язком б подбати, 
щ м це були не тільки краплі української Правди, але без-
пе іервянй струмінь, бо камінь, якай вона мас вижолобати, 
твердий і грубий. 

Иільям О'Двяііер, колнш-
йій посадник ІІю Порќу и 
амбясадор ЗЛА у Мехіко, був 
запрошений минулого ТИЖНЯ 
на свідчення до Лос Андже-
лесу в Каліфорнії конгресо-
воь) підкомісією, що прослі-
джус піюсякиння комуніста' 
ми країн Південної Америки. 
Як знавець стосунків тих 
країн, він виявив, що кому-
вістячиі впливи в Мехіко, які 
загрожували т е п є рішньому 
режимові н урядові, зм:иііли 
до мінімуму, одначе й цих 
впливів ні слід легковажити 
в південно-а м е р и к енських 
країнах, де економічне під-

ложжл таке, що сприяє по-
шнрюаанню комунізму. Він 
радить, щоб З'сдннені Дер-
жавн не чванилися в Півден-
ній Америці своєю могутніє-
тю, бо це там кожен і так 
відчуває, але щоб негайно 
давали економічну допомогу 
на підставі „Четвертого Иун-
кту" тій країні, яка її потре-
бус, не чекаючи, поки якась 
країна цього попрохає. 

Президент Айзенгавер, вн-
голошуючн в Ню Йорќу 
свою промову з вагодн 300-
річчя жидівської іміграції до 
ЗДА, також заторкнув спра-
ву розпаиошування комуніс-
тів у країнах Південної Аме-
рнкн, з'ясовуючи відношен-
вя ЗДА до цих країн такими 
словами: „У нашій півкулі 
ми скріпили наше солідне по-
розуміння з нашими амери-
каиськими сусідами. У кон-
ференції в Каракасі, на по-
чатку цього року, амернкан-
еькі республіки договорили-
ся, що на випадок, коли б 
міжнародний комунізм мав 
опанувати політичні устано-
ви в котрійсь американській 
державі і всі тамошні країни 
були б загрожені, таке поло-
ження вимагало б збірного 
виступу. Недавно така загро-
за виявилася в Гватемалі. 
Американські держави при-
готовлялнся до спільного ви-
ступу, але мешканці Ґвате-
малі самі запобігли небезпе-
ці. Угода з Каракасу зали-
шќті.ся наче забороло волі в 
Західній півкулі". 

Це дуже важлива заява, і 
варт мати її завжди перед 
очима, коли, прихошіться до-
сліджуватн відносини в краї-
нах Латинської Америки для 
ствердження, чи не йде з то-
го боку загроза для вільного 
світу. Недавно відбулися за-
гальиі вибори до федераль-
ннх і провіиціяльних установ 
в Бразилії, де за місяць пе-
ред тим президент Хетуліо 
Варґас покінчив самогуб-
ством, залишаючи иаче пе-
редсмертннй заповіт, лист з 
апелем до своїх однодумців, 
щоб вони виступили проти 
чужоземних посягнень опа-
нуватн Бразилію економічно. 
Підготова до виборів дала 
бразильським к о м у ністич-
ним агітаторам нагоду розпа-
лити ворожнечу проти З'єди-
неннх Держав і закликати 
виборців, щоб вони голосува-
ли за кандидатів Робітничої 
партії, в якій комуністи здо-
були поважну силу' (комуніс-
тнчна партія була забороне-
на спеціяльннм законом, 
ухваленим за часів Варгаса). 

Виборча система в Брази-
лії старосвітська і вимагає 
кількох тижнів часу, щоб об-
чнслнтн віддані при голосу-
венні виборчі бальотн. З ува-
ги на те, що агітація кому-

ЧИ ДРУГИЙ БІСМАРК? 
шстів могла загрожувати ре-
жнмоія нового президента 
Кафе, що вийшов був при 
попередніх виборах на стано-
вище віце-президента як член 
конкурсиціпної партії консер-
ватнвннх демократів, увесь 
світ з нетерпеливістю очіку-
вав висліду виборів. 

Перші вістки були сприят-
ливі для Робітничої партії, 
отже й для комуністів. Одна-
че, пізніше виявилося, що ѓа` 
ласування комуністів не та-
кс загрозливе, як це звичай-
но буваі:. Дотеперішні обчнс-
лення . вказують, що Кафе, 
який не ставав до виборів то-
му, що президента будуть вн-
бнрати азк у наступному ро-
ці, як провідник своєї пар-
тії, мав иастількн впливу, 
щоб перехилити внслід вибо-
рів на користь помірковано-
консерватнвних д є м ократів. 
Через те, що 'його партію і 
його самого вважають при-
хильником' демократичного 
ладу, який панує в З'сднне-
них Державах, треба споді -
ватная, що під його керів-
ннцтвом уся Бразилія тепер 
забезпечена від комуністнч-
ної небезпеки як всередині, 
так і назовні. 

Цікаві відносини запаиува-
лн. тепер у другій великій 
південно'американській краї-
ні, а саме в Аргентині. Там, 
під режимом відомого презн-
дента Хуана Перона, ішла 
довший час протиамерикан-
ська агітація, підтримувана' 
самим урядом. Аж недавно 
уряд Перона уклав умову із 
ЗДА в справі фінансової по-
зички, а продуцент амери-
канських авт, Генрі Кайзер з 
Каліфорнії, дістав концесію 
на розвиток автомобілевого 
промислу на аргентинській 
землі, і відносини між обома 
країнами покращали. Що-
більше, уряд Перона почав 
похід проти комуністів, як‡ 
під плащиком протнамериг 
канської агітації розгорнули 
агітацію й проти арґентннсь-
кого суспільного ладу. Арешг 
тування комуністичних проѓ 
ВІДІШКІВ внявнло, що Перов 
зрозумів, звідки вів небезг 
пека. ч 

Недавні вибори в середньо-
а м є р н к а нськШ республіці 
Гондурас принесли теж свог 
го роду несподіванку. Там 
було три кандидати на пре-
зндента. Відносцу більшість 
— 48 відсотків — дістав 
впливовий лікар Рамон Віло-
да Моралес, одо представляє 
ліберальний елемент, прн-
хильиий З'єдннешім Держаг 
вам. Одначе тому, що він не 
осягнув абсолютної більшоо-
ти, конгрес Гондурасу матц-
ме право вибрати президента. 
В кожному разі помітний у 
Гондурасі один осаѓ, а саме, 
— мивас загроза революції, 
яка приходить звичайно пЏ 
еля невдалих виборів. Мешг 
канці Гондурасу, які за 130 
років своєї політичної неза-
лежности пережили 134 per 
полюції, приходять до ви-
сновку, що демократія все 
таки краща, ніж революція, 
хоч демократія для них найг 
більш складна форма праа-
ління. 

У Гватемалі вже усадовиц-
ся на постійно обраний 'р 
червні президент Ќарльос 
Кастільос Армас, і тепер тре-
ба сподіватися творчої слівѓ 
праці з ЗДА після недавньою 
го комуністичного режиму, 
який позначився був терором 
і ворожнечею до Північної 
Америки і вільного світу. 

В Західній Німеччині, а тг 
й в Евроні є немало иолітн-
ків, які порішіюють сього-
диішнього канцлера Адеиау-
ера з колишнім „залізшім 
канцлером" БІсмарком. Тому 
буде не від речі прнглянути-
ся ближче особі цього ви-
значного мужа та його ді-
яльності. 

Канцлер Адснауер був у пе-
редгітлерівських часах цад-
посадником міста Кельн, а 
від 1920 до 1033 р. — прези-
дснтом пруської державної 
пади. В цьому часі переппв 
він два рази як кандидат на 
канцлера. Щойно перший пі-
слявоснний парлямент, ви-
брав його канцлером. Зі 
звання він адвокат. Після 
свого вибору присвячує всю 
свою енергію закордонній по-
літнці. А були це часи, коли 
Західньою Німеччиною рядв-
ли високі комісари, які, коли 
хотіли з ним говорити, за-
прошувалн його в формі на-
казу. І тут треба було про-
бнвати перші мури. При цьо-
му потвердив канцлер стару 
політичну правду, що вміла 
закордонна політика промо-
щус шлях внутрішній полі-
тнці. А потвсрдкв цю правду 
факт, що канцлер зміг встоя-
тнсл в 1949 р. проти опозн-
ції соціял-демократів, яких 
тодішній провідник Курт 
Шумахер назвав в парлямен-
ті Аденаў ера „канцлером 
альяитів" і яким зумів пере-
провадитн саме тоді т. зв. 
„петерсбергську умову", що 
на її підставі альлнтн прнпи-
ннли демонтаж німецьких 
фабрик. 

При цьому належить за-
значнти.-що канцлер у своїх 
промовах не вміє захоплюва-
тн та електризувати маси 
так, як, на нещастя, уміли 
Гітлер та Геббельс. Його 
промови сухі, але перековлн-
ві, полеміка логічна, скріпле-
на здоровим гумором, забарв-
леиа сатирою. А це прнкме-
тн, які не захоплюють мас. 
Та коли канцлер, не зважаю-
на це, на різних зборах та 
з'їздах приєднує для себе та 
своєї політики завжди нових 
прихильників, коли пря ос-
танніх парляментарних вябо-
рах здобував абсолютну біль" 
шість — то завдячує він це 
зовсім іншим своїм прикме-
там та. факторам: `Вів самл 
його виступи та успіхи в за-
кордонній політиці вказують 
на надзвичайний дар, а саме 
на вміння здобувати довір'я, 
і то не тільки серед німецьѓ 
кого народу, але також за 
кордоном, для якого о він 
рівнорядним партнером та 
представником нової Німеч-
чннн. Таке саме довір'я мас 
канцлер серед втікачів зі 
східніх німецьких областей, 
і навіть серед німецького на-
роду по той бік залізної за-
слони. 

„В політиці — сказав цими 
днями канцлер Аденауер од-
ному закордонному кореспон-
дентові, не осягається нічого 
нараз. Все мусить наростати 
та мати можливість належно 
розвинутися. Останні 'ковфе-
ренції вказують на же, одо 
ідея європейської спільноти 
запустила глибоко коріння 
серед народів вільного світу, 
а зокрема серед американців. 
Я не бачив дотепер ніколи 
державного секретаря Дол-
лсса так глибоко перейнято-
го справою лондонської Кон-
ференції, — продовжував 
канцлер. — В справі продук-
ції зброї для нас ие є важлнг 

ЇИМ, чи вона буде виготовлю-
вена в Німеччині, натомість 
важливим с те, щоб вояк ді-
став у свої руќн якнайкращу 
зброю. В Лондоні осягнули 
ми дуже багато. Належить 
зазначити, що Англія пішла 
на дуже далекі уступќи тим, 
що постановила залишити 
свої війська на континенті. 
Цим вона зломила віковічну 
традицію в ім'я доброї спра-
ви .А також німецький нарід 
мусить собі усвідомити, які 
величезні зміни в способі ду-
моннн та наставленім до ш.о-
го зайшли у вільному світі, 
зокрема а ЗДА. І що ніхто, 
як саме ЗДА негайно після 
війни врятували мільйони ні-
мецького населення від за-
грозн голоду. Вони дали доб-
рий приклад, як мас посту 
пати переможець", — закін-
чив канцлер. 

Аденауер знає прекрасно, 
що у внутрішній політиці че-
кають його великі труднощі. 
Він числиться з диверсією 
Москви, в формі різних „мн-
рових пропозиція". Також 
числиться він з сильною опо-
зицісю соціял-демократів та 
професійних спілок: Але — 
сказав канцлер — вони були 
також проти „Монтан ЎніЃ' 
та ‚.Бвропейської роди" (го-
ловно гоопопароькі справи), 
а коли обнчпі установи ота" 
лн дійсністю, то вони почали 
в цих установах поважно 
.працювати. 

Про одне не гокпшіть кпнц-
лер: про надзннчаііно тяжку 
та безперервну свою працю 
(каицлера і рівночасно мініс-
тра закордонних справЛ. яка 
підриває його снлн (78 ро-
ків). І те. що спори вееради-
ні коаліційних пертій не до-
водять до поважних наслід-
ків, належить завдячувати 
тільки терпеливості та авто-
ритетові цього великого дер-
жавного мужа, який впнсав-
ся золотими буквами в істо-
рію не тільки німецького на-
роду та Европн, але цілого 
вільного світу. 

Іїестор 

С'. Д. 

„ВИКАЗИ" УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ФОНДУ 

Останнім часом Украіась-
кнй Конгресовий Комітет вн-
конав на відтинку Народного 
Фонду певну важливу і ко-
рнсну працю, а саме, — до 
всіх місцевостей у ЗДА ви-
слано Влипли Платників і 
Ж е р т в о давців Народного 
Фонду. 

ЦІ викази обіймають увесь 
пе'ріод існування Фонду, себ` 
то роки 1950-53-й і, частнн-
но, 1954-й, так що кожний` 
ПЛАТНИК і жертводавець мо-
же оглянути, а при тім пере-
вірити свою жертвенність за 
всі чотири роки. 
`Викази подають образ жер-

твенноетн кожної місцевостя 
зокрема і до кожної місцевос-
ти посилаються Викази, що 
стосуютьси лише даного ПО" 
селсння чи міста. 

Це, справді, ощадно і мас 
свій сенс. 

Мета цих Виказів ясна: 
вони подають образ жертвен-
иости громадян певного посе-
левня до УНФоиду і вказу-
ють на досягнення кожної 
громади, а тим самим клн-
чуть ,до направи". А „на-
праалятн", справді, є що: 
передусім Викази „покаау-
ють", що дуже багато укрв-
їнськнх громадян до Народ-
ного Фонду зовсім нічого не 
вплачують, при чому майже 
поспіль це усе громадяни, 
що цілком добре заробляють 
і даток в 10 дол. на рік же 
с для них жадним обтяжен-
ням. 

`Далі, — Викази мовою цн-
фер і рисок говорять, що 
жертвенність платників і 
жертводавців Фонду в знач-
ній мірі мас характер випад-
новий і нерівний: с великі 
прогалини (риски), які пока-
зують, що наші громадяни 
часто про Фонд забувають... 

Правда, разом з тим, Вика-
зв? подають в кожній місце-
вості також імена громадян, 
що, справді, можуть пнша-

„НОВИЙ КУРС" В СОВЄТАХ 
Багато слушвости є в тому 

твердженні західньоі преси, 
що зміна тактики московсь-
кнх комуністів у. напрямку 
відречення від культу особи 
вождя-двктатора і проголо-
шення культу партії і т. зв. 
колективного керівництва зу-
мовлені великою мірою гоо-
трнмн чварами серед найімог 
вірніших претендентів на ста-
лінський престол. Після ЛІКУ 
відаціі Бери` і опанування сн-
туації всередині комуні стич-
иої імперії, готування черго-
воі змови проти найсильні-
шого кандидата на москов-
ського диктатора перейшло в 
глибоке підпілля. Зовні все 
виглядає так, нібн й справ-
ді ,,колективне керівництво" 
присвятило себе вирішенню 
актуальних проблем з різнн-
мн „крутими піднесеннями". 
Насправді ж іде гарячкове 
накопичення сил одних про-
тн інших, зрівноважування 
впливів, окреслення фронтів. 
Дасться СХОПИТИ одна досить 
промовиста деталь — активі-
зація групи Жданова, що йо-
го нібито свого часу знищив 
Мале ішов. Прихід до поваж-
ного голосу цієї групи по-
значився, насамперед. на 
ідеологічному відтинку, зок-
рема ж у ділянці літератури. 

Іде ждановці завдали ннщів-

ного удару неовепівськнм 
тендонціям, `що знайшлв) своє 
мистецьке відображення 
„Відозві" Іллі Еренбуога. 
даному випадку цей остан-
ній, що с класичним зразком 
коньюнктурника, мусіа мати 
якісь сугестії від малснков-
ського кола. Посліпше готу-
вания до Другого Всесоюзно-
го З'їзду Советськнх Пись 
меќдиків (як відомо, органі 
затором і партійним комќа 
ром Першого З'їзду, що від` 
буася понад двадцять років 
тому, був саме Андей Жда 
BOB) за виразно ждановськн-
мн тезами свідчить про вели-
ќу потенційну силу цієї гру 
пн. З цього погляду на особ-
лнву увагу заслуговує і ос-
таннс четверте видання 
„Кратного Філософского Сло-
варя", що одним з його ре 
дакторів є якраз права рука 
Жданова — Павел Юдін. По 
чавшн свою кар'єру в партії, 
завдяки підтримці Жданова, 
з кандидата. в члена ЦК 
ВКП(б) в 1939 році, Юдін 
після другої СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
стає редактором органу Ко-
мінформу — „За трнвалий 
мир, за народну демократію", 
що друісувався десятьма мо-
вами. В 1953 році він був 
призначений заступником ео-

(Закінчення на стор. 3-ій) 

з: 

НАША ХАРИТАТИВНА АКЦІЯ 
(Матеріялн з річних нарад ДвфекцЦдаоІ 

РвджЗУАДВ) 

(10) 
І' брнтінській зоні охопле-

но 27 осередків: Любеќ, Ной-
шт ідт, Фішбек, Фалькенберг, 
)`а.іденав, Зедорф. ДіпгольЦ, 
Крель, Пльдесгййм, Ґеттія-
ен. Фарель, Лінген, Венен. 
равншвайг, Ганновер, Рай-

- є. Мюнстер. Августдорф, Ві-
'ефельд, Дортмунд, Лінторф, 

: (юнстер-Глядбах, Дуісбірг-
` Іайдеріх, Кельн-Парте, Дюс-
' льдорф Ротѓ, Білефельд 
( п ряватяи ки), Вігтерфюрт. 

військовики 
науковці 
громадські діячі 
мистці 

разом 

г зом допомогою 
'ІХОІІЛСНО 
А тому числі — 
сворі на ТБ 

.'фЗВІННО хворі 
ілваліда 
гт-рі віком 
: ч?:;ономічш 
j ЩЦВ8 
р"^пи з малоліт-
І'ЛМІ дітьми 
ггтотн 
і с '.а.іу..::и матері 
з лалцца дітьми 

7.374 особа 

2.366 осіб 
1.118 осіб 

441 особа 
836 осіб 

1.900 осіб 

204 особи 
15 осіб 

232 особи 

37 осіб 
65 осіб 
79 осіб 
31 особа 

7.374 особи 

ЗВІТ ІЇРАВНОГО 
РЕФЕРЕНТА 

У звітовому часі правийй 
відділ ЗУАДК опрацьовував 
1 полагоджував слідуючі 
справќ: 

Справќ відпис одувань: 
З появою `нового закону 

про відшкодування жертвам 
гітлерівського режиму У ве-
ресні 1953 р. дано можлн-
ВІСТЬ ВСІМ VMM, яких не 
узгляднював старки закон, 
поновитв свої претенсіі про 
відшкодування. Крім того 
новий закон передбачає нову 
категорію п є р є с л ідуванях 
нац.-соц. режимом, а саме пе-

{реслідуааних за свої націо-
УииЛвй лереко. 

Термін зложення внесків 
{Про відшкодування для тих, 
'які перебувають в НІмеччн-
ні, закінчується 1. 10. 1954 

jp., а для тих, які перебува-
ють поза кордонами Німеч-
чнни — 1. 10. 1955 р. 

За звітовий час опрацьова-
но 17 справ на підставі ста-
рого закону і 9 справ згідно 
з новим законом про відшко-
дування. Разом 26 справ. 

Справи реят (пенсій) 
В справі рент для: а) во-

снно-пошкодженвх, їх вдів і 
сиріт, та б) інвалідів праці, 
їх вдів і сиріт опрацьова-
но правіти референтом 25 
справ, які передано німецько-
му компетентному урядові на 
остаточно рішення. 

Актуального характеру на-
бирас справа рент (пенсій) 
для осіб старших віком, які 
користувалися в країнах сво-
го походження правом одер-
жуватн пенсії, або одержува-
ли їх. 

Згідно з законом про чу-
жинецькі ренти (пенсії), який 
появився в серпні 1953 p., 
а його виконавчі розпоря-
дження в серпні 1954 p., та-
кі особи буд.хть небавом одер-
жувати свої пенсії. Таких 
справ опрацьовано дотепер 6. 

Соціальна допомога і до-
помога безробітним: 

Уділяється п о т р ебуючим 
урядами суспільної опіки та 
урядами праці. Всякий, хто 
належить до цих категорій, 
одержує допомогу за унормо-
ваною ставкою. 

У випадках переходу лю-
дей з одного місця побуту в 
друге, постають часто труд-
нощі в переведенні належної 
їм допомоги, і в таких ви-
падках потрібно відповідних 
вияснень та інтервенцій. 

Таких справ полагоджено 
в звітовому році 39. 

Карні справи: 
Для осіб, які були свого 

часу карані американськими 
військовими судами або звн-
чайннмн німецькими і які 
стараються про звільнення 
від кари, чи то для уможливў 
лення еміграції, чи для одер-
жання сталої праці, правшій 
відділ виготовив 66 аплікацій 
для дарування кари до „Кле-
менсі Воард". 

На наші інтервенції і про-
познції в рямках Об'єднання 
Чужинецьких Комітетів на 
Баварію (АГАФІБ) в нініс-
терстві юстиції в Бонні, щодо 
закону про амнестії, який вн-

ншов у серпні ц. р. — дано 
можливість усім тим, які по-
давалн фальшиві особисті 
дані з страху перед релатрія-
цісю, виправити собі безкар-
во свої особисті документи. 
Реченець для зголошенвя ви-
правки документів кінчиться 
31 грудня 1964 р. 

Цей закон стосується тіль-
кн до тих осіб, які знаходять-
ся в Німеччині, а саме вн-
правлення документів прова-
днтьсл полі ці і і ними урядами. 

Цивільні справи: 
У справах цивільного ха-

рактеру правннй референт 
ЗУАДК посередничав зви-
чайно між заінтерссованнмн 
і німецькими властями в 
справах д о к у м е н т арного 
оформлення для шлюбів, ле-
ґітимації дітей, судового опі-
кунства над малолітніми або 
над особами недієздатними 
і Т- Д-

Таких справ опрацьовано в 
звітовому часі 22. 

Справи адмінктраційного 
порядку: 

Сюди належить головно 
оформлення людей для одер-
жання особистих домумевтів, 
себто пашпортів, вві служать 
рівночасно і для еміграції, а 
також оборона правного по-

л ожени я чужинців, на під' 
став і закону про „Прав не 
положення бездомних чу-
жинців у Німеччині" і наг-
ляд над застосуванням цього 
закону в кожній країні Федс 
ральної Республіки однакове 
та недопускання до евенту-
альних днскрнмінацін. 

Таких справ і їм подібних 
полагоджено в звітовому ча-
сі 43. 

Фінансові справи: 
Правшій відділ дао поради 

та інтервеніюс, коли йде про 
якіяебудь заощадження, де-
познтн та одержання кредн-
тів на побудову екзистенції з 
банку для втікачів у Бонні. 

Таких справ полагоджено 
в часі звіту 19. 

Податкові справи: 
У справах податкових да-

сться поради та робиться ін-
тервенції, коли йде про зви-
жку податків від якогонебудь 
заробітку або платќі, на яку 
бездержавні чужинці мають 
законне право. 

З причини незнання заіон-
них постанов, люди часто не 
корнстають з них і тому по-
трібно вказувати на них по-
однноко. Таких справ пола-
годжеио в часі звіту 21. 

Поради та інформації 
різного роду: ' 

Щоденно уділяється іифор 
нації та порадн петентам, які 
звертаються до ЗУАДК в різ-
ннх справах. Інформується 
заінтересованих . а справах 
судових, поліційно-адмініс-
тратнвннх, вказується на 
компетентність урядів в по-
одяноких випадках та внго 
товлясться всякого роду про-
хання до німецьких урядів. 

В звітовому часі вяготовле-
но 88 'прохань. 

Особисті інтервенції: 
Особисті інтервенції відбу-

ваються тоді, коли трапля-
оться складна справа, а пе-
теит через незнання німець-
кої мови ве може собі осо-
бнсто порадити. 

Таких інтервенцій відбуло^ 
ся 29. 

Посередництво для 
- одержамия праці: 

По закінченні контракту 
для діяльностн Бюра для по-
середництва праці пре ЗУА-
ДКомітеті в травні ц. р. спра-
ВЯ, які започаткувалися в 
часі існування бюра не мог-
ля залишитися веопрацьова-
нимн, бо щойно в кінцевій 

тиса своєю акуратністю, жер-
твеннїстю і тцедрістю. Це гро-
мадяни, щб дійсно можуть 
бути зразком для кожної міс-
цевости, і для кожної гро-
мадн. ` . ' 

Не підлягає сумніву, що 
такі Викази,''будучи дзерка-
лом жертвенностн, а тим са-
мим націояальаоі свідомости 
і патріотизму кожної грома-
ди, можуть значно еврнчнни-
тись до піднесення збірок 
Народного Фонду. 

Не одна 'громада, глянув-
пш у це ‚Дзеркало", поспі-
ишть поправитись, — бодаіі 
у цьому, п'ятому роцї` існу-
вання Фонду. А поліпшитвзся 
й „реабілітуватися" завжди 
можна, вирівнявши в якійсь 
мірі недотягнення минулих 
літ. ' . 

Маємо, одначе, з приводу 
Цісї акції одне поважне зау-
вшкенна. Оскільки анасмо, 
УКК вислав- до кожної гткь 
мади майже по шість прнмір-
ників ВиказЎ, себто лише 
для Відділів' УКК та для де-
яких більших українських 
організацій-.' І цей крок як 
ми роаумівмо, основно розмн-
васться а тою метою, для 
якої ніби призначені ці Вн-
кази. ' '77^ 

Яка де мета? 
Показати цлахаикам і жер-

тводавцям Народного Фонду 
як виглядає їх жертвеяність' 
кожного індивідуально, на 
протязі чотирьох раків 
ГР0 М аД" ь`.№оиу. а звідсн 
— викднкатм, загальвай рух 
в громаді ѓдодо П жертвен-
ностн, вказати на недоліки, 
обміркувати їв і зробити цю 
справу актуальною, щоб про 
неї якнанбіаьп)е людей знали 
і говорили. 

І. супроія. n id мети, що 
можуть ВДІЯТИ 6 примірників 
Биказ1^ ў'громаді, яка чнс-
лнть 200-500 мепгканців? Ще 
Добре, коли-Відділ УККоміте-
ту скличе .віче, де юинфор-
мув громадян про стан спра-
ин на підставі Виказів. Одва-
че. це даѓе^о т та, коли 
кожний громадянин, у себе 
дома, спокійяо перегляне та 
проаналізуіг Виказ: з того 
можуть постати певні пропо-
зиції й рішення про далеко-
сяглу мобілізацію цілої гро-
мадн. на аідтннку Народвого 
Фонду. . ^ ; 

Тому, коли б цілком слуш-
на думка про Викази мала 
дати справжній ефект, ђк, ці 
Викази, трвба..розіслатн індн-' 
відуально ^всрі платникам і 
жертводавцям Фонду. Тільки 
прн цій умові справа Фонду 
та жертвенностн до нього 
місцевих людей набере справ-
жнього розмаху, розвору-
шить громадянство і дасть 
безперечний м а т є р і яльнкй 
успіх. 

Зрештою, кожний платник 
і жертводавець заслужив со-
бі за 4 роки цю маленьку 
увагу, щоб йому вислати тих 
пару листів Виказу з його 
поселення. Особливо, коли 
тут мається на увазі й гро-
мадськнй інтерес. 

Окремо схоїть справа велн-
ких ‚‚укрі"щських мют" в 
ЗДА. Таких міст маємо, де-
кілька: Ню Иорк, Шікаго, 
Филадел^ія, Дітройт, Клів-
ленд. Як відомо, в цих міс-
тах мешкають десятки тисяч 
наших люДе$`і тисячі цлдт-
няків і жертводавців Ндрод-
ного Фонду,^ .Що для цих 
міст означаєте примірників 
Виказу? Отжеі ясно: платнн-
кн й жертводавці В цих міс-
тах мусять ще в більшій мі-
рі дістати Викази індивіду-
ально кожний, бож, при роз-
порошенності. наших людей 
в цих міста$, ЇВОНИ не зустрі-
чаються місяцями. 

Не підлягас сумніву, що 
багато громадян, дістадщя 
Виказ індивідуально та за-
становввпгясь над ним, поба-
жають і навіть поспішать 
„поліпшитись" в цьому, п"я-
тому році ^існування Фонду, 
особливо беручи на увагу, 
що, по відомостям, Конгресо-
анй Комітет, мас видати џ 
1955 році збірний, друкова-
ннй, Виказі всіх пдм^уці , І 
жертводавців Фонду в ЗДА 
за всі п'ять років, з нагоди 
6-го Конгресу Америкавсь-
ких Українців, що мас відбу-
тись 26 травня в м. Ню Иор-
ку — і буде певним переѓля-
дом наших, п'країнськах сал г . 

Віл 5 шиїте в 

фазі діяльностн бюра вложе-
ва в нього праця почала ва-
бнратн конкретних форм. . 

З уваги на те, агендн бюро, 
для посередництва праці пе-
редано — після його ліквіда-
ції — правяому референтові 
для дальшогв полагодження. 



Роман Смаль-Стоцьлий 

ЧЕР№ВІ ЗБОРИ АМЕРЙНАНСЬНОЇ 
КОМІСІЇ ДНЯ ЮНЕЄКО 

(2) 
Інші засідання були прн-

свячеяі - різних справам 
Юнеско, йвго. праці по різ'-
mix краях та плжяуйаяня її 
на наступні роки. А в п'ят-
ницкх на бенкеті прамовна 

Юнеско Об'єднаних Націй, 
Лютер Евене ,) знову проде-
монстрував всю ідеологічну 
безхребетніст сучасної бюро-
кратії Юнасна. Він відразу 
відзначив всцуплення Москви 
та її сателітів до Юнеско і 
заявив, що Юнеско не може 
бути полем.бќтп ідеологій, і 
проповідував v- „талеранцію" 
для противних, Америці ідей. 

Найважливішим засідан-
ням для над, було в п'ятницю 
пообіді, бо. мало на порядку 
дня пенель-дискусію над пн-
танням „які .рправи вплетені 
зі вступом ‚Совстів у ЮНЄС' 
ко". Головував Джордж Шу-
стер, а учасниками була 
проф. Джон Аристронґ, Віс-
консія Університет, достонннй 
Віліям Чентон, голова Енци-
клопедїї Брітаніка, бувшші 
сенатор з Крнвтікету, і Вол-
тер Левис, сумнознаннй со-
встофіл. І тут` щойно з одвер-
тою й дуже- рішучою критн-
кою Москви виступив Чен-
трн, підтримуваний почасти тиме 

9 Щ 9 w ^ ч - S — — 4- Ш ^ 

(Москви змінялася? Ца пн-
тання Чентона і Левис мусів 
заперечнтн. Чн не хоче мос-
ковськнй імперіялізм ще й 
далі підбивати весь світ? На 
це питання Чентона Арм-
стронґ дав практичну відпо-

}Ветуп Москви до- Юнеско — 
;це нова фааа культурної 
офензаан Москви і її змаган-
аш аробйтя із Юнеско плят` 

(фа94У саосї пропаганди. Але 
і навіть Чентон заявив, що 

^Москва мас „право" валежа-
до Юнеско, бо вона — 

Об'єднаних НЬЦІй, і 
^американська політика му-
Існть вяходптн зі заложеняя, 
що вона „може" хоче спів-
працювати. Щоб даѓм нагоду 
перевіряти заміри Москви, 
Чентон пропонує, щоб збори 
Юнеско відбулися 1956 року 
у Москві на внесення презн-
дента Анвенгавера . . . Проф. 
Арметронґ інтерпретував по-
части вступ Москви до Юнес-

від американської політнкл 
щонайбільшої „чуйностн й 
обережности" щодо всѓуну 
Москви до Юнеско. Цим 
вступом Москва хоче дістати 
можливість агентів НКВД 
розсилати по світі як урядов-
ців і уповноважених Юнеско 
та провадити шпіонажу — і 
це все під гаслом „культур-
ної співпраці в Юнеско". J 
Чентон остерігав, пдо Москва 
робитиме в Юнеско те саме, 
що вона робить в Об'єднаних 
Надіях, і десятилітній досвід 
з Москвою в Об'єднаних На-
сцях не .8,йВРЖНТА нічого доб-
ро'го для Юнеско, бо не мас 
жаднісіиької підстави при-
пускати, що Москва шанува-

констятуцію Юнеско. 
Ї^ЩІ ^ щџ щ? Цр ЩГ`тр` ЦГ 

УВАГА— Филаделфія, Честер, Вілиінг-
тон, Трентон й Околиці! 

В НЕДІЛЮ, 7-го ЛИСТОПАДА 1954 Р. 
і УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА СВЯТО-ПОКРОВ-г ІЩА ПАРАФІЯ У ФИЛАДЕЛФП 

^ а- — обходитиме — 

ХРАМОЙЕ СВЯТО 
день рівно о 10 годині 30 хв. ранку розпічнеться 

АрХМСреАськд Служба Божа, яку відправить Явѓо 

„епівісвування", - що Москва 
розпочала, і передрік, що во-
на змагатиме до того, щоб 
впровадити туди і червоний 
Китай І Східню Німеччину. 
Заразом віь одверто заявив, 
що немає оправданої Надії, 
що Москва зміняла свою пб-
літику, і шануватиме констй-

(туцію Юнеско. Містер Левиђ, 
професор університету Іядіа-
нн, сердечно вітав вступ Mot-
ќви і домагався, щоб амерй-
Канська Політика не сумніва-
лась в „добрій вірі" я замі-
рах Москви. Тому треба з 
Юнеско ашигочитн всякў 
„непотрібну а ґ р є с ивність" 
проти Москва і, одним сло-
вом, ,де гайбол і чарка, там 
минеться сварка" і іателек-
туальна співдраця иаладйа-
сться . . . Але все таќв Чен-
кш наскрізь опановував днс-
кусію, і успіхом Левнса ця 
дискусія не була тим більше, 
що голова Шустер ще поін-
формуваа, що Москва органі-
зус вже й духовні семінарії в 
краях сателітах, щоб вико-
рнстовуватн і свящейнчі ре-
верендн для своєї пропагаи-
дн ,а не тільки Юнеско. 

На тім кінчиться справа збо-
рів, що цікавлять наш загал. 
А тепер треба зробити під-
сумки щодо Юнеско і нової, 
а властиво старої Кенанівсь-
кої лінії американської полі-
тнкн на цім відтинку. Чи її 
підтримують всі чинники? 
(Сумніваюся, І найбільш важ-
ливнм доказом була публіч-
на атака в пресі амбасадоро 
Генрі Ладжа, голови амера-
канської делегації до Об'сд-
наннх Нащій, що ооудвз дй -̀
рсктора Юнеско, Лютеро 

^Eaesca за aaTPJVnicHHa вісь-
мох амернкаиців-аопутязікіа 

„НОВИЙ КУРС" В СОВЄТАХ 
(Закінчення зі crop. X) 

встського високого комісара Іня 1952 р. — ‚‚Під керівннц-
8 Східній Німеччині — Се- ітвом Комуністичної ііартц" 
мьонова, а на початку груд-
ня 1953 року несподівано 
успадкував становипіе Куз-
нсцова -— і став новим пос-
лом в Пейтнгу. 

Західия преса, в тому чис-
лі н вільна українська преса, 
вже принагідно аналізувала 
це найновіше видання „Крат-
кого Філософского Словаря" 
— свосрідної абетки комуніс-
тичиої філософії — переваж-
но з погляду дещо стримані-
шої оцінки ролі Сталіна і 
певного Повороту ‚‚назад до 
Ілліча". Ці аспекти, справді, 
дають багато доказів, якщо 
порівняти видання 1952 і 
1964 pp. Так, наприклад, під 
гаслоќ „Сталін" у виданні 
1952 р. знаходимо такі паие-
гірнкн: „Сталін Иоснф Вісса-
ріоновнч — геніяльний тео-
ретик і вождь світового про-
летаріяту, великий сораткиќ 
і друг В. І. Леніна, продов-
жувач учення і справи Мгірк-
са, Енгельса, Леніна". У ви-
данні ж 1954 р. Сталіна ваз-
вано тільки „вірним учнем і 
найближчим соратником Ле-
ніна, великим вождем і вчн-
телем Комуністичної партії і 
соастського народу". Як ба-
чвно, позбавлено титулу „ге-
нілльного теоретика і воікдя 
світового пролетаріату". 

Подібні оцінки можна знай-
ти на кожному кроці, якщо 
порівняти обос видань. Щ6-
разу частіше опускастьсй 
слово „Сталін" у тих очсінд-
ннх випадках, коли їх реда: 

гував сам диктатор в поне-
редніх виданнях, намагаю-
чись приписати собі всі успі-
хн й заслуги. Що більше, 
„визнаним вождем" соястсь-
кого народу редактори остан` 
нього видання називають не 
Сталіна, а Комуністичну пар-
тію. Під гаслом „Особа в ІС-
торіГ', замість тези з вндан-

Понад 200 виставок. 
Сценічні програми. 

Від сьогодні до неділі 
7-го листопада. 

Щоденно від полудня до 11 p.m. 
Вхід Мѓ шпос текс 

71st REGIMENT ARMORY 
34th SWA Park Ave._M.YX 

соціалізм переміг в CCCP". З 
нового видання довідуємося 
також, що „Краткій Курс Іс-
торії ВКП(б)" написаний не 
Сталіним, а „складений Ко-
місісю ЦК ВКП(б) і схвале-
НИЙ ЦК ВКП(б);'. 

В короткій згадці не сила 
подати всіх навіть важлнві-
ших прикладів „підчищень", 
спричинених виключно смер-
тго диктатора. Та зрештою 
нас цікавить і дещо ІНШИЙ 
аспект, а саме: поширення 
тенденції зречення від куль-
ту особи також на можливих 
наслідників диктаторського 
престолу, зокрема на Малси-
ковп, і прихід до слова жда : 

новської грз'пн. В багатьох 
випадках, наприклад, у гіьс-
лах ..Антикомуністичні і не-
антагоністичні протиріччя" 
та „Війна", видання 1954 р. 
екреслюс цитату. МалснхЬаа 
і навіть посилання на це ім'я, 
подаючи їх зміст словами ре-
дакторів. Це вже баѓатознач-
на вільність. А якщо додати 
н той факт, що у виданні 
1954 р. вперше появляється 
гасло „Жданов", що Його не 
було у виданні 1952 p., то це 
дас підстави до поважних ме-
дитацій з цього приводу. 
При чому Жданову приділе: 

по майже стільки місця, як і 
Мао Тсе-тунґові і трн чвертн 
того, що приділено Сталінові. 
В цьому виданні Ждалова 
названо „одним з видатніших 
діячів КомуністнчяЬї партії і 
Совіѓтської держави, видат-
ним теоретиком марксизму, 
талановитим пропагандистом 
ідей маркснзму-ленінізму". 
Замітку про Жданова закік-
чено оцінкою його ролі в ді-
лляці фЬюсофії, мистецтва і 
літератури, що належить . . . 
перу Молотова. Нам видасть-
ся, що це не звіічайна собі 
випадковість. При комбінації 
Малаіков-Хрущов роля Мо-
лотова видасться покищо не-
ясною. Може це „третій зай-
вий"? А може „третя сила", 
оперта на ждановську групу? 

Мнкос 

Чятаате уафаівеьяд катншвв 

`І газети, бо часте чнтаанл 
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СПЕЦІЯЛЬНІ Ц І Н И 
. ' ' . . . І . І 

НА М'ЯСНІ ПРОДУКТИ ФІРМИ 

124 First Ave., New York З, N. Y. (МІЖ 7 І 8 вулицями) 
ВСІ СПЕЦІАЛЬНО ПРОГОЛОШЕНІ ЦІНИ НА М'ЯСИВА 

І ПРОДУКТИ В Л А С Н О Г О ВИРОБУ ФІРМИ П. СТАСНЖ триватимуть до 13-го листопада (Nov. ш ) включно 

СКЛЕП ВІДЧИНЕНИЙ КОЖНОГО ДНЯ ДО ГОД. 7. ВЕЧОРА ТОЧНО 



СТОБОДА^^т№г^гоЛИСТОП^АІ^ 

ДОСТЃОЙНИХ УДШОВЩВ (ШЕРОВЩВ) 

Т-ва Український Народ. Дім у Ню Йорќу 
повідомляємо, що 

в неділю, 7-го листопада 1954 р. 
О ЃОД. 2-ій попол. 

У ВЕЛИКІЙ ЗАЛІ ВЛАСНОГО БУДИНКУ 
відбудуться 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
З ТАКИМ ДЕННИМ ПОРЯДКОМ: 

1 Відкриття, 2. Звѓѓи Дирекції а) голови, або його заступ-
ннкн. 6) і-карбннка, в) праввого дорадника і г) адмінктра-
торя У Н Дому, 3) Звгг Контрольної Комісіі. 4 1 Дискусія 
пал звітами, 5) Звіт Мандатної Комісії. 6) Вибір 7-ох членів 

Дирекції, 7) Евеитуалія. 
У Загальних Зборах беруть участь тільки власники 

уділів (шерів), або ті, які закуплять шерн ще безпосередньо 
перед Зборами. Просимо всіх тих ВП Громадян, які зголо-
сили закуп шеру (-ів) і вплатилн тільки частину, допов-
нитн решту належно! сумо, щоб могти взяти участь в За-
гальних Зборах. 

Крім розісланого всім ВП Уділовцям (Шеровцям) Ф1" 
нансового обрахунку в англійській мові — вони одержать 
на залі рахункове зіставлення прибутків і видатків укра-
іні-ькою мовою. Це оголошсвня с запрошенням усіх В Ш 
Уділошцв (Шеровців), без уваги на те, чи вони дістали 
листя в цій справі, чи ні. На збори треба принести вдер' 
жане поштою уповноваження ("Proxy") або шерн. 

`'січ тих ВП У діловоди (Шеровців). які при купні своїх 
уділів ішерів) взагалі не подали були своїх адрес, або 
потім змінили свою адресу і про зміну не повідомили Ди-
рекцію. просимо подати свою теперішню адресу письменно 
або устно Адміністраторові У.Н.Дому, п. інж. Я. Гузарові, 
1-М) — 2nd Avenue, New York City. 

.Мирослав Лепкалюк — голова, Володимир Вакад — 
1-ий заст. голови, Іван Кедрни-Рудннцькна — 
2-ИЙ заст. голови, Володимир Баранецьккй — се-
кретар, Петро Кучка — скарбник. Стефая Ярема 

— правнвй дорадник. 

9 П Р А Ц Я 9 
ф HELP WANTED—MALE Ф 

НАКЛАДАЧІ ПІДЛОГ 
Ц" готові деревяні кістки (твер-
да маса). Голоситнеь повниш 
тільки досвіди. %Ўі с per square 
foot. WOodlawn 3-5896, Camden. 
N. J. Телеф. no 7 веч і у неділі 
reverse charge. Job Wilmington. 
Deiavare. 

ПОТРІБНО 
ПАЛЯЧА з ЛАЯСЕИСОМ 

І СТОРОЖА 
Голосятнсь: 

ST. ANTHONV'S GUILD 
508 Marshall Street 

Pater son, N. J. 
Зѓол, до R. Wilkinson 

Help Wasted Male—Female 

ФРИЗІЄР-КА 
Експерти у всіх ділянках фаху 
— стиль Вродвею. Досконала 
платня. Приємні умовний праці. 
(Закрито в понеділки). Голос.; 

2488 Broadway 
(Between 92 — 93 Streets) N.Y.C. 

or phone: SV 7-1324 

П о т р і б н о ДОСПІДЧГИОГО 
КУХАРЯ або КУХАРКИ 

до ресторану в м. Дітройті. Мо-
жу прийнята до спілки з неве-
ликим вкладом гроша. 

PAWLO K0ZYN 
16325 W. Warren, Detroit 28, Mich. 
Тел. LU 4-1520 або WA 2-7807 

9 П Р А Ц І 0 
9 HELP WANTED FEMALE 9 

ДІВЧИНА або ЖІНКА 
У віці 25-35 років до догляду 
над 2 дітьми у віці 2 і 8 років. 
Спання на місці Мусить гово-
рнти по-англійськи. 

Телефонувати: 
СА 6-9341 

ОИКРЕИТОРКИ до СХ)РОЧОК 
Стала праця, повний час, добра 
платня. Тільки досвідчені. 
HUDSON ECONOMY LAUNDRY 

6817 Polk Street, 
Otrttenberg, N. J. 

ГОСПОДИНЯ. 
Спання у власній кімнаті з лаз-
ннчкою і T V . Опіка над дітьми. 
Всі електричні прнрядн. Добра 
платин. Приємна домашня ат-
мосфера. Телеф. collect: 

Scarsdalc 3-6916 

Gnop т 
Б Л И З А Б Е Т , Н. ДЖ. 

„СІЧ" — ІРІ 0:0 (3:0) 

Елнзабет, 31 жовтня 1054. — 
Відплатќі змагання. „Січ", на 
своєму грищі, трикратно підпи-
щус внслід перших змагань 
(3:0). Від самого початку за-
значасться технічна перевага 
„Січі", але відношення сил по-
чатково на таку високу виграну 
ніяк не вказувало. Наші змагу-
нн комбінують, у добрій спів-
праці ліній переводять часто 
пливкі акції аж до підворітного 
поля противника, але всім тим 
акціям не достає викінчення. 
Аж у ЗО хв. гри Маланчук з 
помочі підтягає м'яч, подас Ві-
тюкові, вибігас на позицію, і 
м'яч від Вітюка ефектовно по-
силас у ворота. І від тоді висе 
пішло, хоч противник держався 
амбітно до кінця, але його до-
волі часті випади ліквідувала 
добра оборона, або такий же во-
ротар. Гевко. Дальші ворота 
здобули всі наші напасники: Ві-
тюк 2, Сохан 2, Голюка, Феди` 
шнн, Кашнцькнй, Понось по од-

("^ 

9 REAL ESTATE Ф 

LAKE VIEW in 
МАТА WAN BORO 

ЗНИЖЕНА ЦІНА НА СКОРИЙ 
ПРОДАЖ. 

5-КІМН. дім-ранча. 2 спальні, 
дім збудований з "cinder block", 
з прикріші, ґаражом; великий 
комнвок з цегли і каміння, твер-
ді піддоѓн, великі шафи, ках. 
ќерам, лазннчка. модер. кухня 
нключ. Мадіс Chef (тая ranpe, 
автомат, і економіч. газ. огрі-
вання. Дім зовсім відокрем. Ве-
лнкий огорож, город, цементові 
хідники, macadam візд. Алнш. 
комбінов. вікна, сітки 1 двері. 
Догідно до Parkway. Turnpike і 
Railroad, доступ до Lake Lerferrs. 
Ціпа $13,950. Телеф. MAtawan 
1-3889-М. Frank Н. Leontine, or 
your local broker. 

BELLMORE, L I. 
Солідно збудов. відокремлений 
7-кімнатний дім. 4 спальні, їй . 
лазннчкн, 2 закриті верандв. 
Подвійний Гараж. Квітник. А-
люм. охор. сіткн. Інші особлн-
вості. 5 внроб. площ. Влнз шкіл, 
склепів і комун. Чудове купно, 
тільки за $14,990. Телеф. вла-
сянка: SU 1-6871 

(G Т - В О У К Р А Ї Н С Ь К И Х І Н Ж Е Н Е Р І В В А М Е Р И Щ 
л попідомляс, що 
І В С У Б О Т У , Д Н Я 6 - г о Л И С Т О П А Д А 1 9 5 4 Р . 
(ѓ. о ѓод. 7. ввечорі в доиівц) Товариства при 78 St. Mark's Place, fj) 
5 New York City 
У : відбудеться : — - ., 

і доповідь Л. Гайдамаки 
S Ha тему: КОБЗА-БАНДУРА —- один а музичних 

інстру'ментів укрдѓнйького народу. г л Л -

† 
Посмертна Згадка 

Flatbush (Marine Park) Brooklyn 
Напів-відокрем. 1-род. дім. 7 
кімнат, пов. підвал. Модерні у-
догіднення. Прнват в'їзд, охор. 
сіткн. венец. заслони й інш. О-
лив. огрів Площа 23x100, ого-
рожа. Мешк. дільниця. Вл. шкіл, 
склепів і комунікацій. G.I. 4% 
Mtps. $13.500. Call owner: 

Dewey 2-7022 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
ВІЛКС-БЕРІ, НА. — В-во св. 

І. Хрестителя, відд. 223, поні-
ДОМЛИБ, що збори відбудуться 
в неділю, 7-го листопада, в па-
рафіяльній залі, зараз по Сл. 
Божій. Масно важні справи, то-
му просимо членів прийти на 
ч а с — Уряд. 

Ставайте членами Українського 

Народного Союзу, а тямсамжм 
І співвласниками 15-тн иільйо-

нового майна УНСоюзу. 

MISCELLANEOUS 

How to gel 
plenty 
of heat... 

with the least 
possible fuel 

OAKMONT 
O i l BOILII 

Kew Forest 
run OB. wc 

TW 4 - 8 2 2 0 - 8 2 2 1 

УКРАЇНСЬКА РОБІТНЯ МЕВШВ 
Sound Furniture Mfg. Co. 

П А В Л А М А Р К А 
430 EAST 10th STREET, NEW YORK 9, N. Y. 

Телефон: САпаІ 8-4140 
В НАШОМУ СКЛАДІ МОЖНА НАБУТИ НАННОВПШ 

МОДЕЛІ МЕБЛІВ: СПАЛЬНІ, ЇДАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ 1 Т А 
Модерні моделі різних столів 9 мармуровими, або схляня-

мн штатами, або в сталевому виќѓтанні. - ̀  -̀
Коди бажасте гарно умеблювати свій новий дім, пря-

краситн помешкання, чи кімнату для дітей, або відновити 
свої старі меблі, просимо удатися до кас з повним ШЛЛЏі 

Крім того переробляємо 1 виконуємо нові устаткування 
склепів, клюбів 1 взагалі всякі праці а дисам, ' 

ВИКОНАНА НАМИ РОБОТА Є ВНООКОЯККНА 
І ГАРАНТОВАНА, А Щ Н И ФАБРИЧНІ. 

Фабрика відкрита июдии від ѓод. 8 рано до б пополудні 
а а суботу до ѓод. 1. 

MISCELLANEOUS 

лвою ќќЯ`кович 
а Руньків проснмо відізва-

тись. Маємо вістки. 
YAROSLAW KLYM 

114 Е. 1Ш St 
New Yotk 3 t N. Y. 

Џ ЕНЗНЕООВІ НАГОДИ О 

Ш Е Н Ш И Л І 
2 парн — 2 молоді пари NBCA 

Реєстровані $1,200. 
Or Best Offer. 

2000 North Road 
West Point Pleasant, N. J. 

PO 5-3467 

9 Business Opportunity 9 

БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРШЛ 
9 CINDER BLOCKS 

О INSULATION 
9 OVERHEAD DOORS -
9 STEEL SASH 

(AH Types) 

9 ROCK LATH 
9 SHEET ROCK 
9 ROOFING MATERIALS 
0 PACE BRICKS 

(All Type.) 
Т а к о ж . . . лопати, тачки, пачки на вапно, розгрівачі, комин-
ки, кахлі, різнородні рури, Pennsylvania синій камінь І Тео-
ncssec світляний камінь. 

ВСІ ПОМІРКОВАНІ ЩНИ. 

_^ ALLEN A BUBENICK 
STELTON ROAD NEW MARKET 

Phones DU 2-8867 Days DU 2-6567 Evenings 

УВАГА, БУДІВНИЧІ І ВЛАСНИКИ ДОМНІ! 
ВІДНОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР. . . 

Наша спеяДялмпсть; всі 'роди загального домашнього ау-
дішшцтва. Прнннмаємо праці на є алюмінійові обрамуваи-
ня є покриття дахів І шінґлямн т внутрішнє і зон 
малювання є Інсталяція огрівання є охоронні двері 1 

по знижених цінах. — Даром кошториси. 
без завдатку — сплата на S- роки. 

Call: СН. 9-3282 up to 5 рлп. or СН. 7-7738 after 5 pan. 

116 FRENCH STREET, 
SIATTA SALES 

NEW BRUNSWICK 

CARMEN'S BOARDING HOME 
Д Ш ДЛЯ СТАРШИХ ЖІНОК. 

Дім, який Вам подобається. Найкращі харчі 
^ левізія — радіо — чудовий город. 

Зайдіть або телефонуйте: 
107 HALEDON AVENUE, PATERSON, N. 

LAmbert 5-3363 

те-

П О Ш У К У Ю 
спільника, або купця, для добра 
виробленого бизнесў „драй клі-
нінт" для міста Лос Анджелес. 
Прошу писати до: 

М. BR1CKNER, 
4051 Mdrose Ave., 

Los Аадекв 29, Calif. 
І ,, S s 
# Д Р І Б Н І ОГОЛОІПКННЯ џ 

Машинки до писання 
УКРАЇНСЬКІ Н АНГЛШСЬВІ 

(Українська ft 
НАЙКРАЩИХ МАРОК 

HANUSEY. MUSIC CO. 
244 W. Girard Avenue 

Philadelphia 23, Pa. 

Miami, Florida 
Пжпить або їдьте просто до: 

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

Plorida. — Phone 82-2692 

Купуйте в гф(присмстеал, 
що оголошуються 

в „Срободі" 

ҐЃ= 

А 

0. У. А. „Самопоміч" 
ВІДЩЛ В НЮАРБУ, Н. ДЖ. 

запрошує Вас з Ріднею на 

ВЕЛИКІ ОСІННІ ВЕЧЕРНИЦІ 
— які відбудуться — 

в суботу, 13-го листопада 1954 р. 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕНТРАЛІ 180 WILLIAM ST., 

Newark, N. J. 
Початок о год. 8-ій веч. 

Вггуп: $1.25 (включно із місцем при столиках). 
()ркестра: Б. Гірняк. Буфет в заряді ВШ. Пань. 

Аранжер: Д-р Володимир Гук. 
Ввесь дохід призначений на переселенчу акцію! 

Г Увага! Клівленд, 0., і Околиця! Увага! 
БРАТСТВО СВ. ВАСИЛІЯ. ВІДД. 864 У.Н.СОЮЗУ 

В КЛІВЛЕНД, О. 
-—: влаштовує : 

Дня 24. ЛИСТОПАДА, в навечеря ДНЯ ПОДЯКИ 

ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 
(ЗАБАВУ З ТАНЦЯМИ) 

В У.Н.ДОМІ (ІСТ) о год. 7-ій вечором. 
Всіх наших членів і гостей щиро запрошує 

Управа Т-ва, 

Увага! — Елизабет, Н. Дж., й Околиця! 
БР. СВ. АРХ. МИХАІЛА, ВІДД. 142 У.Н.СОЮЗУ 

: влаштовує : 

ВЕЛИКИЙ ОСІННІЙ БАЛЬ 
В СУБОТУ, 6-̂ 0 ЛИСТОПАДА 1954 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
214-216 Fulton St., Elizabeth, N. J. 

Початок о год. 8:30 вечора. Вступ $1 з податком. 
Музика Посифа Снігура. 

Й Всі члени Братства мають обов'язково взяти участь. 
Я Запрошуємо всі українські організації та че-
3 сннх громадян до участи. Комітет. 
r^TTXXtlXltltlXXJttXXXXXlXJJHXXXltXXllXJllll 

І І я II І Н І І ' . J . ‡ 

МИКОЛА ТЕШАРОВСЬК И И. 
члея 117 відд. У. Н. Союзу І 
ЗвяорозмсоІ О М в Н м Норку, 
м и р а шятяикт, L. лжсто-
пада 19б4,.вровшввш 74 роќж. 
Похорон відбудеться в четвер 
4. листопада о год. 8-іж рано 
з пох. заведешія П. Яромж, 
129 Е. 7th S t в Ню Норку. — 
В . И . П . ! 

Уврава 117 Відд. 

FARMS FOR SALE 
tOB АКР. З Д М Щ 169 уврввж., 

товар 1 ви ряд, верчепа кряяж-
ця. Дім 1 стодола, 40 чнстоі рв-
св Holtefn корів, ревстровавхх. 
Останнього року був дохід $12,-
000. Ціна $28.000, на сплати. А. 
W. OILMORE. Licensed Broker. 
Dennis Carrasco, Representative, 
East Main St.. Cobieskill. N. Y. 
TeJ.: 1467 

Увага! Повідомлення ОбВУА! 
ЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ нюаоркського Відділу 

ОбВУА відбудуться в СУБОТУ, 6-го ЛИСТОПАДА п .р в 
приміщенні Літсратурпо-Мнстсцького Ќлюбу в Ньіо Порќу, 
148 Друга Квіпо з ось таким порядком нарад: 1) Відкриття 
Зборів, 2) вибір Президії, 3) зачнтання і прийняття прото-
колу з попередніх загальних зборів, 4) звідомлення з ді-
яльности уступаючої Управи, зокрема: а) голови, б) за-
ступника голови, в) секретаря, г) скарбника, ґ) організа-
ційиого референта, д ) культурно-освітнього референта, є) 
референта Суспільної Опіки; 5) звідомлення з діяльностн 
Товариського Сулу, в) звідомлення Контрольної Комісії, 
7) дискусія над звідомленняии, 8) ўділення абсолюторії 
уступаючим Керівним Органам. 9) внбір нових Керівних 
Органів: а) Управи, б) Контрольної Комісії, в) Товарнсько-
го Суду, 10) вільні внески й запити, 11) закриття Зборів. 

Початок в год. 7-ій вечора. 
Якщо в означеній годині не явиться вимагана стату-

том кількість членів. Загальні Збори відбудуться на годину 
пізніше при наявній кількості! членів. 

Уврава ОбВУА — Відділ в Нмо Порќу. 

Want yowo %т 
extension phone? 

Й М М 

і ВАЖНЕ ДЛЯ ПікіЛ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ j) 
У двох частинах: 

І. Проф. І. ШшШКШ—Шт ДО 1914 р. і 
II. ІІроф. М. Довмпгамсого до останніх іагів. 

А' І.нижка мас 50 Ілн)страчіЙ. обкладинка роботи Е. Козака, h 
Ц Ш А : 9ШЩЛ9ШШ $2.50 `А 

у ПОЛО†ВІ з вологам вадруком 53.50. .', 
і$ ' 
к Замовляти: ' W 

"SVOBODA" 83 Grand Street, Jersey City З- N. J. 

! ̂ % f 

Wherever yoo decide — yoer 
new extension will save you 
many steps and needle 
rushing . . . and give you 
greater privacy and protection, 
too. And extensions are so 
chc.ip you can afford as many 
ae you need. 

KASV TO ORDER . . . juirt call 
your Telephone Biraincea Office 
. . . we'll see that you're enjoying 
your new extension right away. 
OwJy about 2Vic a day. 

НАПРАВА АВТОМОБІЛІВ 
1 крамниця в говеюамв до ваѓг. 
Повне влаштування — мав він-
ду. Засноване 16 р. Поміркова-
НИЙ рЄВТ — ДОВГИЙ " У " в м Д о -
бре база, положення. Добрий 
прихід. Власник продав по д. 
уміркованій Шві. Зайдіть до 

450 — 6th Ave^ Brooklyn, N. Y 
або тел.: ST 8-7544 

На продаж 
засноване тому 

3S років. 
Добре поло-

ження, 
досконалий 

бизяеа 
DElawarc 3-3708 
Jersey СНу, N. J. 

CANDY - FOUNTAIN - COFFEE 
Повне і модерне влаштування. 
Повно товару. Вазиес. положен-
пл. $80 рент ‚вннайм на 5 р. За-
крнто у вівтірки. Тнжнев при-
хід $450. Ножна побільшити. 
Власник продас по д. ўмір. цДнї. 
Мало готівки. Телеф до влас-
иика тільки paso: GE 8-9438. 

CLEANING STORE 
Повне і нове влаштування. До-
бре бвзнес. положення. Низький 
рент. Добрий вннайм, прихід. 
Власник продав цю добру бнз-
н е с нагоду тільки за $1,500. 

Зайдіть до власника. 
155 Prospect Park S. W. 

Brooklyn. 
Phone ST 8-5854 

GROCERY DEPARTMENT 
Повне влаштування. Добре по-
ложення в бизнес. дільн. Мож-
ка поліпшити умов, життя. Вла-
сник продав цю досконалу бизн. 
нагоду по дуже ўмір, ціні 

Зайдіть до власника: 
2 2 2 6 - 154th S t , VVhHeetone, U . 

Phone FL 9-9019 or Ba 5-3676 

ГРОСЕРНЯ 
Повне влаштування. Доб. биз-
нес. положення. Тижн. оборот 
понад $1,100. Можна легко по-
більшити. Власник продас цю 
бизнес. нагоду по д, ўмір. цій'. 

Зайдѓѓа до власника: 
4601 SkTOman A v e , Smnryekb. U . 

Phone ST 4-4872 

BEAUTY PARLOR 
Повне влаштування. Добре no-
ставлений бизнес. Вознес поло-
жекня. Низький рант, вннайм. 
Добрий прихід. Власник продає 
по д. ўмірќ, ціні. Телеф. власн.: 

TW 4-7772 
САЛЬОН КРАСИ 

Добре поставлений бизнес. Пов-
не планѓѓування. Визяес поло-
ження, прихід. Власних підхо-
дить, продас по д. ўмір Ціні. 
(Догідні сплати, мало готівки). 
Зайдітьь до власника: 

734 Saratoga Ave , Brooklyn 
or phone business daily till 6 P.M , 
Thur. cS Fri. НП 9 P.M. TW 6-6190 
or Dl 2-8524, home phone after 7 

P.M.: EV 5-1755 

Крамниця з доиаш. звірятами 
й акваріюн. 

Повне влаштування. Добре по-
ложення. Можна поліпш. життя 
Власних продає по д yxip't- Ш-
ні. Зайдіть до власника: 

135 Windsor Place, Brooklyn 
or phone: SOtrth 8-2286 

ФРИЗІЄРНЯ. 
Повне влаштування. З крісла. 
Положення WilliamsberR. Ннзь-
кай рент, довгий вннайм. До-
бряй прихід. Власник продас по 
дуже уміркованій ціні. Телефо-
нуйте дџ власника: 

BY 4-55М 

Hardware 
Builders 
Plumbers 
Contractore 
Stearnfitters 

T ^ f h . і irtsm.ins 

G E F R O S U P P L Y , INC. 
„Понад 100 років досвіду на нашій службі" 

GENERAL SUPPLIES ТО ALL TRADES" 
5908 Bergenline Avenue Marine 

West New York, N. J. g j g ^ 
Phone UNion 7-1600 industrial 

ЩАДІТЬ Н А ЧАСІ І - ЗАЙДІТЬ І Й Й Р 1 

ПЕРППС ДО OEFRO S t o w 

п Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КЛТРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

ПЕРЕРОБІТЬ ТЕПЕР НА 

АВТОМАТИЧНЕ 

0ЛИВНЕ 'ОГРІВАННЯ 
НЕГАЙНА ШСТАЛЯЦІЯ 

AMERICAN RADIATOR 

HEATING BOILERS 

GENERAL MOTORS — DELCO 

CONVERSION OIL BURNERS 

ТАК 
МАЛО 

ЯК 
% 289 .50 

ШСТАЛЯЦІЯ 

Call MArkct 3-3917 for free survey 

EAGLE OIL CO., Inc. 
800 RAYMOND BLVD., NEWARK, N. J. 

# 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
НОВИХ І УЖИВАНИХ 

т Радіаторів і парових ќ†тлів 
а Умивалень є Sink A Tub 

Combinations є Ванна 
є Синків 

VAN HOUTEN 
. PLUMBING SUPPLY CO. . 
908 Van Hotrten Ave^ Clifton 

PR. 90664 
Open Sun. Till I P. M. 

ІМА№ОІ 
і IN 3 HOURS a 
9 .їй Tti^. и.вм. wnti. rmn( ^t. a 
Џ МімП'Аііниі Кіл. Ш.шм. a 
Џ ІМІ'ЦОІ it џ priTitt ІШ4И-cmm t.ri.it: Ott-iw JL 
ж Try Л Yt H i . Prtritt І9ют II j 

HEQUORNESs ! 
. m ї м ѓ 6П..4 FL 1U 1Ш? 
5 W. 46 ST. ii.io P.M su. 4 H ' ? t P " Купуйте в підприємствах, 

що оголошуються 
в „Свободі" 

ПЕРШОКЛАСНІ 
НАПРАВИ 

І ПЕРЕРШКИ ДОМІВ 
Телефонувати: 

MR. R. ANDERSON 
ORange 5-6093 — 

LAmbert 3-8605 

ти за згодою. 

г=- ШЕНШИЛІ 
по гуртових цінах 

Пертояхісні — $350 і більше. 
Кожна кількість. 
Пишіть ПО ЦІНИ. 

ANDES CHINCHILLA SALES 
194 Route 17, Paramue, N. J. 

ВСІ ЩЕНЯТА т 
A. rC C рвастроваиі. 

також 
щенята $5.00 й більше. 

PUBUX PET SHOP 
4fi Cortland St., New York City 

Phone CO 7-9171 

УКРАЇНСЬКІ ООНОІТАФІЧНІ lUlATlBKH^ 
— it- Заходѓѓь або шшйть по ухрвінські я другі 

J P V V 4 платівки. Вакилаамо платппса иа пДлозгу 
Ш2Л Ш 1 e a i x L П к п і т ь ЩРВая по украіисмшй ката-

J дог платівок. 
1 Ф Ш f FOREIGN RECORD EXCHANGE 

221Є Weet Chicago Avenoe Chicago 22, ML, VAA. 

OR. 7-895U^t 
КУЗСН МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ІЩДИ АВТАМИ 

Постарасмосн для Вас про 
вѓзамін Лаясенсу. Наші учні 
дістанѓѓь диплом. Помагаєм j 
в одержанню праці. Інструк-
ціі в української англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
ЧІРН1 і НЕДТЛЬНІ. Іиструкг 
тори фахівці. Залож. в 1916. 

L. TYCHNIEWICZ. директор 
М Е Т R 0 Р'0 LІ Т А N 
A U T O S C H O O L 

155—2nd A v e , близ. 10th S t 
NEW YCORK CITY 

Цікаве для старших" 
чоловіків 

Вітаміни Й мінеральні води для 
спеціального вжитку людьми 
старшого віку — с вже відомі 
Корисні висліди дають вайбіла-
щу заохоту людям, які с стур-
боваиі 1 пригноблені своїм ста-
ном. Не потребусте морочнти-
ся, що ви „старі", втомлені, на 
почувайтеся, що ви ‚‚скінчені", 
холи той стан не є функціональ-
ний.а просто виклнканнй браком 
В1, В2 niacinamide. або заліза, 
тому, що тепер появився зна-
леянтнй І сильпий засіб, якнй 
охоплюс всі ті Життьові елеиен-
тя плюс 15 інших вітаиін і мі-
веральних вод а все це тільки 
в одній капеўльці. Ві`в, чого пс-
требусте, це взят`и одну з отих 
иапсульок денно, щоб дістати 
певну сќількісѓь терапевтичних 
вартостей з деяких найважяі-
ших поживних складників, яві 
витворюють енергію, відому чо-
ловікові. Щоб дістати 60 штуи 
запасу того препарату, вишліть 
просто поштою цю вирізку до 
TYNOL CO, Dept. 512. Box 321, 
Croton on Hudson, N. Y., а щоби 
мати певність напишіть друко-
ваним письмом свос првзвнщя 
в адресу на обороті коверти. 
Пакунок буде доставлений попи 
тою за післяплатою $4.48, що 
рівняється видаткові меншому 
ях 10 центів денно, себто до-
оать мало, щоб видати їх для 
свого добра. 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р . П О Г Р Е В В Н Ќ 

Обслуга чесна І найкраща. 

ЩНИ ЕГРИСТУПНІ, 

J O H N B U N K O 
Uceraed Undertakat 

Ш СПЮШШСі 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

REASONABLE PRICES 

Telephone: QRtmarcy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
7KP. ПОГРЕБННВ 
Іаиимвища похоронами 

a BRONX. BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОДНЦЯ 

Контрольовані трмпера-
тура. Модерна каллиця 

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

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

TeL: ORchard 4-2568 
m 


