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КОНГРЕС ДОМАГАЄТЬСЯ 
ВИЯВЛЕННЯ Д0М0ВИ 

ПРЕЗИДЕНТА І НІКСОНА 
ПРО ЗАСТУПНИЦТВО 

Вашингтон. — Заява през. 
Анзеягавсра, зроблена ніш у 
середу цього тижня під час 
пресової конференції в Бі-io– 
му Доні, що в нього с окре-
ис порозуміння з віце-npe– 
зндентом Ніксоном щодо за-
ступництва на випадок не-
спроможноетн Президента вн-
кону на ти його обов'язки. вн-
иликала не тільки багато ко-
ментарів і здогадів, але теж 
і рішучий спротив збоку дся-
них конгресових кіл. Предста-
вники Конгресу стоять на то-
му, що справа евентуального 
заступництва Президента по-. 
винна бути умебльована спе-

” ціяльним законодатним ак-
тои, опрацьованим і прийня-
тих за .порозумінням із са-
мим Президентом. Тни часом, 
йк виходило б із заяви през. 
Аіізенгяверя, він ” полагодив 
цю справу безпосередньо із 
самим віце-президентом Нік-
соном. Повідомляючи про іс-
нування виразної домови між 
ким і віце-президентом НІК-
соном, і стверджуючи, ЩО ВО-
на с зроблена за відомом дея-
кнх людей з його оточення. 
Президент водночас із цим не 
виявив, 'чи та домова с спи-
сана на письмі чи вона в ли-
ше усною. Здогади, що през^ 
Айзенгавер устійвив цю до-
мову з Ніксоном у порозумін; 
ні з членами свого уряду, ви-
явилися неправдивими, бо ба-
гато ч.іоній уряду про цю 
справу нічого не знали і не 
знакові Про домову мали бу-
пі повідомлені тільки провід-
ннкн республіканців у Кои-
ґресі, зокрема мав про неї 
знати провідник республікаи-
нької.меншосте в Сенаті сен. 
Вільям Ф. Новленд. Але і ре-
спубліканці і демократи сто-
ять нд. тому, що Президент j конституції. На всі запити й 
повинен поінформувати про: інтервенції у справі цієї до-
зміст своєї домрвн із Ніксо- мови Білий Дім не дав досі 
ном у справі заступництва не, ніякої відповіді. Пресовий се-
тільки Сенат і Палату Pcnpe– кретаріят ствердив тільки, що 
зентантів, а й теж І загал rpo–! він не мас ніяких коментарів 
мадяиства, тим більше, що до залпи зробленої Президен-
справа заступництва - як зи-' том, ані теж не може подати 
явив сен': Морс з Орегону - і ніяких ближчих іжрормацій 
не може бути предметом нія-Іу цій справі. 

Айзенгавер підписав закон про Франції погрожує знову нриза 
збільшення висоти федерального 

заборгування 
Вашингтон. — Президент 

Айзенгавер 27-го лютого під-
пнеав закон, який дозволяє 
ібільшпти федеральне забор-
гування на 5 більйонів доля-
рів, цс значить з теперішніх 
275-ох до 280-ох більііонів до-
ллрів. Цей закон важний 
тільки до 30-го червня 1959 
року, а після того дня знову 

може доходити тільки до 275' 
ох більйони) долярів, хіба що 

УРЯДУ 
і Париж. т - Французький 

прем'єр Фслікс Гавр зявив, 
що він усе вважав за свій не-

Президент Айзенгавер 
І Віце-президент П ікс он 

кого секік?тного порозуміння. 
В політичних колах, зверта-
ють у зв'язку з цим увагу на 
те, що цю справу занедбав 
вирішити Конгрес, який роз-
глядас її вже віддавна, і,що 
мабуть тому теж Президент 
був примушений зробити де-
які "заходи для її полагоди. 
Дехто вважає вирішення 
справі! заступництва Шляхом 
безпосередньої д о м о в и між 
Президентом і віце-президен-
том ' актом, який суперечить 

Аллен закликає якнайменше побрязкувати 
зброєю 

Вашингтон. — Голова Ін-
формаційної Агенції ЗДА 
Джордж В. Аллен^у своєму 
піврічному звіті Коигресов' 
заявив 26-го лютого, що прсд-
ставники ЗДА повшіні розу-
міти становище інших, за при-
лзнених країн, і повинні ,.як-
найменше побрязкувати збпо-, 
сю". Аллен стверджує, що 
СССР випущенням свого са-
тсліта зробив був на деякий 
час конкуренцію ЗДА, але, 
ЯС ЗМеНШуЮЧИ ЗОВСІМ COBCTCb– 
кого успіху, треба признати, 
що „в наукових і техиологіч-
них успіхах" ЗДА ведуть пе-
ред у відношенні до Москви. 
В деяких закордонних краї-
нах цього вповні не розумі-
ють, і тому треба це виясню-
вати, бо інакше деякі країни 
приймуть за своє тверджен-

ня Моеквн. що ЗДА .,загро-
жують світовому мирові". 

ВІД ТОРНАДО ЗГИНУЛО 
12 ОСІБ, А ПОНАД 100 

ПОРАНЕНИХ 
Джексон, Міссіссіпі. 26 і 

27 лютого лютували чис-
ленні торнадо в стеНтах Micci– 
ссіпі і Луїзіана, які спричини-
лн смерть найменше 12 осіб, 
а понад 100 осіб було поране-
нкх. Поліція ствердила, Що 
між жертвами с 107-річна 
жінка, яка згинула разом з 
4-ма іншими особами в при-
сі.ікуФармгсвсн. В місцевості 
Волнат Гров недалемо Джек-
сону. яка нараховує 600 мсш-
канців, половина домів пош-
коджена, 60-річна жінка вбн-
тса, а 28 осіб поранені. 

І АМЕРИЦІ 
ф На остатній пресовій кои-

ференціі журналісти ствердили, 
що Президент Айзенгавер після 
10-денного відпочинку ВИГЛЯ-
дав дуже добре, був у доброму j 
настрою і часто сміявся. Слідів 
недавно перебутоі Президентом 
недуги горла вони не ствердили. 

ф Пані Айзенгавер, яка ncpe– 
персбувас тепер в Фініхсі. Api– 
зона, більше відпочиває як лі-
чнться в косметичному, закладі 
Елнзабет Арден. Всі паціг.нти 
цього закладу мусять строго 
додержувати певної дієти, після 
сніданку плавати, робити ру-
ханку і приймати парову ку-
піль Після обіду вони принима. 
ють соняшну купіль і ncpexo– 
дять відповідні маніпуляції у-
фризіерки та масажистки. 

ф Френк Ґордон уперше по. 
бачив Мюнхен 13 років тому. 
коли прибув там як капітан 
американської армії. Він так по-
любив це місто, що по закінчсн-
ні військової служби спровадив 
собі 7КІПУЛ- і стало там замеш-

,'каи. працюючи як журналіст 
(для американських часописів. 
Тепер він прибув на відпустку 

!до ЗДА і не може нахвалитися 
ї Мюнхеном, в якому живе 80.000 
американців В Мюнхені . - - ка-
же він - an одного доляра мож-
на. мати дуже смачний обід, а 
за 7Г) долярів на місяць мати 
служницю, яка сама береться и 
суботу помити авто 

обов'язуватиме закон про те, і значить виносить малощомен-
що федеральне заборгування' ше від 270 більйонів долярів. 

Сенатор Спаркман вніс законопроект про 
трильйонові видатки на будівельну 

програму 
Вашингтон. — Голова Се- бувалося 

натської Підкомісії для Буді-
ВСЛЬНОЇ програми демократич-
ний сенатор Джан Дж. Спарк-
ман 27-го лютого вніс зако-
нопроект, згідно з яким феде-
ральний уряд м а в би видати 
на будівельну програму З бі-
льйони доларів. Інші демокра-
тнчні сенатори обіцяють по-
дбати про прнспішене yxaa– 

Конгрес продовжив би тепе^ і відхнльнии обов'язок перевес; 

рішне збільшення. Президент ітн через парламент закон про 
Айзенгавер просив Конгрес зміну конституції задля за-
про збільшення висоти феде- певнення більшої тривкості! 
рального заборгувавня, щоб;урядам Франції. Виступивши 
уряд міг вести сміливішу фі- перед радіб телевізійною 
нансову політику. Тепер фе-: програмою у пресовому інтер-

в'ю, він заповів, що в най-
бдижчих паях скличе лідерів 
урядової більш'остн ДЛЯ ОСЯГ-
нення компромісу в справі 
урядового законопроекту для 
зміни конституції.Коли тако-
го компромісу не вдасться 

деральне заборгування дося 
гас до дозволеної висоти, це 

відразу на повній 
Сенатській Комісії, і щоб об-
межитв переслухання до двох-
трьох днів. Сенатор Опарк-
ман і голова Сенатської Бю-
джетової Комісії сенатор Дж. 
Вільям Фулбрайт оскаржують 
уряд в тому, що заповільно 
поборює господарську затрим-
ку і збільшування числа без-
робітних. — Демократичний 
бльок в. Конгресі плянує ВЗЯ-

лення цього законопроекту, ти ініціативу в поборюванні 
Переслухання в справі цього 
законопроекту мало б відбу-
ТНСЯ вя:с у ВІВТОРОК 4-ГО б е -
резня. Деякі сенатори лляну' 
ють, щоб переслухання ,від-

екоиомічної знижки, а зако-
нопроект про будівельну про-
граму с одним із десятьох 
пунктів цього пляну ДЛЯ ПО-
ліпшення економіки. 

Домагаються збільшення фондів для 
участи у Світовій Виставці в Брюсселі 

Вашнгтон. — Голова ,конгре 
сової підкомісії для справ де-
п ар та менту :ідороп'.ч. ВИХО-
ваннл і Добробуту конгресмен 
Д ж а н Е . ФоГарті домагається 
додаткового одного мільйона 
доларів на влаштування при 
а м е р м к а к с ькому паві.іь. 
ііоігі на Світовій Виставці в1д-
д і л у Здоров'я. КонП'^смен В 
Фогарті домагається влашту-
вати цей відділ тому, бо СССР 
плянус показувати в Врюссе-
лі, який с стан здоров'я поза 
зал і зною заслоною. На думку 
конгресмена д-р Иояас Е . 

Солк повинен в Брюсселі де-
мовструвати свій винахід вак-
ЦННИ ПРОТИ полісі, д-р Пол 
Додлі Вайт успіхи в лікуван-
ні серцевих недуг, а браті: 
Мениінгер свою працю в ді-
пінці поборювання умовах 

недуг. Також І головний комі-
cap цієї виставки Говард С. 

, Кюлкман домагається збіль-
шенн.ч фондів на виставку в 
Брюсселі , щ о б і американсь-
КИЙ павільйон міг бути від-

осягнути, тоді він зв'яже гс- уряду Гаяра. 

.ак-уванна над цим проектом 
із питанням довір'я для уря-
ду. В минулому тижні nepep– 
вано дебату над цим законо-
проектом, не знайшовши мож-
ливостн перевести його на 
пленумі парлямеяту. Тому за-
кррдонні 'обсерватори в Пари-
жі переконані; Що коли Гаяр 
ДІЙСНО ЗВ'ЯЖе імлосупанна 
над зміною французької кон-
ституції із довір'ям ДО 'ЙОГО 
особи, то він програє і прова-
литься, тим паче, що останнє 
дальше загострення відносин 
в Альжнрі, конфлікт з Tyaici– 
сю і різні інші.труднощ Фран-
ції не скріпили становища 

35 осіб згинуло в новій 
катастрофі літака в Англії 

Лондон. — Англійський ii.i– подільників із острова "Айл 
сажирськнй літак зачепив сс- оф М е к на Ірландському морі, 
ред сніговії за шпиль т. зв. щ о 6 -taBtaOT" одну фабрику 
с,,„. ' ги . , , автомобільних батерій в Мен-
Вінтер Пдл в окрузі Ленк- ч с с т е р , Катастрофа сталась в 
шир в Англії і погребав під 35 хвилин після того, як подо-
своїми руїнами 35 осіб. Оцілі- рожні розпращалися в най-
ло 7 осіб, всі вони більш або кращому настрої з своїми дру-
менш ранені. Між оцілілнми жинами і приятелями на ле-
був помічник пільота і стевар- товищі і тільки за 10 миль від 
десса. За 400 ярдів від місця летовища під Менчестером. 
катастрофи знаходилася те- Це вже друга велика летунсь-
левізійва стація. Згаданих ка'катастрофа впродовж од-
двос оцілілих дібралися ту-Іного місяця, яка навістила 
ди поранені серед пітьми і''Англію, в лютого ц. р. роз-

ЗДА ЗАКИДАЮТЬ СССР 
ВИКЛЮЧНУ ВИНУ У 

НЕВДАЧІ РОЗЗБРОЄННЯ 
Вашннґтон. „З'сдинейі црп Об'єднаних Націях, Дже-

глнбокого по коліна снігу та 
повідомили про катастрофу. 
Радіотелевізійна' стація за-

бився під Мюнхеном англій-
СЬКЯЙ пасажирський літак. ЩО 
ним верталась найкраща фут' 

алярмувала світ. Цим літаком 1 больна дружина після розіг-
летіло 39 автомобільних роз- j рання змагань в Югославії. 

Румунія ніби хоче купити в ЗДА машин 
за S 100 мільйонів 

Вашингтон. —Румунія го-іїї економічного розвитку. Як 

Держави вважають далі не-
відхильною потребою дійти 
до міжнародного порозуміння 
в справі обмеження зброення. 
Однак уряд Совстського Сою-
зу від серпня мнн. року ВІД-
мовився дискутувати вад кон-
структивними пропозиціями, 
що їх представили ЗДА, Ан-
глія, Франція і Канада, та 
співпрацювати з Підкомісії 
постійної Комісії роззброєння 
Об'єднаних Націй. Він nporo– 
лосив також, що не візьме у-
части в ніяких нарадах Комі-
сії Роззброєння, що її склад 
змінено на останній сесії Ге-
неральної Асамблеї ОН. Він 
поставився теж негативно до 
..аавп голов урядів держав 
ПАТО, що вони привітали 6ш 
конференцію міністрів закор-' 
донних справ, яка вийшла б з 
цієї сліпої вулиці. З'сдинейі 
Держави вважають, що обмс-
ження у зброенні є такою ім-
перативною ціллю, що змага-
яня до неї не можна псрерва-
тн без уваги на перешкоди, 
що їх ставить совстський у-
ряд. Ми заходим^еь і будемо 
заходитись, щоб перебороти 
ці процедуральні труднощі і 
знайти шлях, як би зняти з 
плечей людства небезпечний 
та щораз більший тягар ни-
іцильного і деструктивного 
зброення". — Так буквально 
говориться в офіційному KO-
муиікаті, що його проголосив 
державний департамент В ЧЄТ-

ймса Дж. Водсворта. Проте 
він не матиме згаданого фор-
мального титулу Стассена і не 
звітуватиме та не відповідати' 
ме безпосередньо перед Прс-
:,ндентом. як Стассея, а перед 
державним секретарем. На 
цьому грунті були спори між 
Стасссном і державним еекрс-
тарем Доллесом і Стассен 
врешті підійшов, щоб кандн-
дувати на гі”бернатора Пен-
Снлвенії. Доллес оприлюднив 
тепер, що він запросив 4-х вн-
датних військових і політич-
инх діячів, як своїх дорадиН' 
ків для справи міжнародного 
роззброєння. Є ННМИГ ген. 
Альфред Грунтер, КОЛИШНІЙ 
ГОЛОВНИЙ командант збройних 
сил НАТО, тепер президент 
А мернканського Ч є р воного 
Хреста, - Д.і.ан МекКлойг 
колишній заступник секрста-
ря оборони та високий комісар 
у Німеччині, а тепер прези-
дент Чейз Мансеттен Бенк, — 
ген. Волтср Беделл Смнт, кол. 
шеф штабу в головній кватнрі 
Айзеигавера за останньої вій-
ни й кол. амбасадор у Москві, 
та Роберт Ловетт, колишній 
секретар оборони. Всі вони'— 
самі високі старшини в стані 
спочинку, знаменито зоріснто- -
ваиі у стані збройних сил' у 
вільному світі І в Совстах. 
Джеймс Водсворт обійме своє 
нове становище.щойно після, 
повороту з Далекого Сходу 
амбасадора ЗДА при ОН Ген-
рі Кебота' Ладжа, якого він 

ГумуИІЯ ГО-lU еКОНОМІЧИОГО розвитку. Ді ї ' "7 5 о - ” г , "” - - w . e " " W ' - , ..^^. vr - -
това закупити в ЗДА машин що б ЗДА не погодились, тоді ввр 27 ц,м, у зв язку з peop– заступає. Як зрушити з мерт-
за кругло 100 мільйонів і за- Румунія переведе аадумані за- ганізащею тіла, яке надалі і вої точки справу переговорів 
платити готівкою у доляро-Ікупи в Англії, у Франції або вестиме справу роззброєння.із Совстами про роззбросяня 
вій валюті - заявив комуно- в Західній Німеччині. Комуно- Н а - м 1 с 1 і р спеціального асис-1 - про ц е йдуть наради о д -
румчнський прем'єр Хіву румунський прем'єр півтора j тента Президента для справ JHaKORo а генеральним сскрета-
Стонка кореспондентові „НП- години розмовляв з амернкан- f розлбіхх,ння Геролда Стассе-Ірем О Н І”аммершнлдом. я к 
Таймс-у''. Румунія потребує ським кореспондентом, внлв- на призначено дотеперішнього теж із союзниками Америки 
повного фабричного вввіоу-1 ллючись - на словах - ввіч-1 заступника амбасадора ЗДА'з НАТО. 

критий 13 годин денно, як це вання для фабрикації сннте- лнвнм і компромісово настро 
роблять інші країни, не тіль 
ки 8 годин, як це плянують 
американці 

Продукують балістичну ракету з засягом 
на 5,500 миль 

Вашингтон. — Директор пустити нового (третього) 
програми керованих ракет — штучного сателіта на весні або 
Вільям М. Галсдей дав дозвіл на початку літа. Другий шту-
летунству на продукцію балі- чний сателіт мас бути вицу-
стичних керованих ракет, які шений в березні. Представнн-
можуть мати засяг від 500 до ки фльотн твердять, що лс-
.1,500 миль. Цей проект кон- тунство веде нечесну конку-
струкції називається „Мінит ренцію, заявляючи в депар-
Мен?. У зв'язку з його здій- таменті оборони, що його про-
снюванням побудовано під- екти будуть дешевші від про-
земні інсталяції в різних ра- ектів фльотн, а в дійсності 
-іонах країни, щоб могла бути воно не є згідно з правдою, 
більша безпека під час воро-
жої атаки. Ці балістичні ра-
кети мали б бути готові впро- Оптична Амср. Компанія 

сподівасТсл збільшити у 19SS 

тичної фібри і фібрових внро-Існнм. Він запевняв м. і., що 
бів та для фабрикування ав 
томобільннх опон. Стопка жа-
лувався, що американський 
уряд видає тільки 6-місячні 
експортові дозволи, а внготов-
леня такого замовлення три-
вас довше, як пів року, після 
якого можна стрінутись з від-
мовою дальшого дозволу і з 
анулюванлм цілої трансакції. 
Стопка твердив, що активний 
румунський платннчий ба-
лянс дозволяє Румунії на го-
тівкове вндаткування SlOO мі 

бажає собі конференції бал 
канськнх держав для розв'я-
зания спільних проблем, але 
на такій конференції обов'яз-
ково мусять бути приявні Гре-
ція і Туреччина — обидва 
антикомуністичні члени НАТ-
О. Комуйо-рзтвунсьіаЧй уряд 
Стопки дав Дозвіл на виїзд 
до Ізраїлю по 80 жидів кож-
ного місяця. У Вашингтоні 
заявили, що там нічого неві-
домо пію поважний замір Ру-
мунії закупити в ЗДА вирял 

Ливан лякається за свою долю 

кореспонденти з столиці тієї! включно з делегацією ВІД ОПО-
країни, Бейруту. Річ у тім, що І акційного до нього патріарха 
Диван - єдина арабська дер-1 демонстраційно виїхала була 

льйонів для збулуваня в Ру- для влаштуваня цілих фаб-
мунії фабрик, необхідних для' рик. 

довж чотирьох-п'ятьох років, рад, п р о л ю к сво1х товарів на 
Одночасно повідомляють, що ю' ; . пипускаючя на рино.: оку 
Пентагон дозволив армії ви- лярн нових стилів. 

Летунство звільнило генерала Акермана 
за марнотратність ' 

Летз-нство 13-ої Летунської Частини в 

ф 59-річний нім”-ш.і.нй іше і,-
меншії; Еріх Марія Рсмарк. ав-
тор славної долись повісти „На 
Заході без змін", подружився 
з 42-річною кіновою зіркою По-
летто)о Голдард. Шлюб давав 
суддя К. Т ДрісКОЛЛ. „Молода" 
брала вже 4-ий шлюб, а „моло-
дия" - другий. 

щ У Клівленді, Огайо, в Лю-
теранському шпиталі того само, 
го вечора народили немовлят 
Альберта Ді'й 139 років) і її 
донька Роберта Вотлер (18 ро-
ківі. Мати народила дівчнн-
ку. а П доня хлопчика. 

Вашингтон. — 
звільнило свого команданте 
на Філіппінах генерал-майо 
ра Джана Б. Акермана за тс 
що він підміновував моралі 
у летунів своєю марнотратні' 
стю. передекоровуючн аж чо-
тири свої приватні квартири.. 
Офіційно команда летунства 

повідомила, Що генерала А-
кермана відкликано до Ва-
шннгтону за його „нсрозва-
жливість" у вирішуванні де-
яких справ. Летуиство повІ-
домило, що минулої осеїш 
конгресова слідча комісія пс-
ревіряла поведінку генерала 
Акермана, зазначуючи,' що 
вже перед тим вона сама ці-
кавилася діяльністю цього ге-
нтерала. І конгресова комісія 
і військова контроля не зиай-
шли надужиття у видатках 
генерала Акермана, тільки 
ствердили марнотратне внда-
вання федеральних грошей 
иа речі, які не були конче по-
трібні. Генерал Акерман мас 
48 років, під чаЄ війни він 
служив в Китаї. Бірмі. Індії 
іа Окінаві, після війни був( 
три роки в Англії, а в остан-
ніх рсках був комендантом 

Лондон. Англійська па 
лата громад (нижча палата 
парляменту) була знову apc– 
иою бурхливих сцен під час 
дебати над оприлюдненою ан-
глійськнм урядом так званою 
Білою Книгою з накреслен-
ням нового обронного пляну 

Клерк Філлі в Люзоні на Фі-j Англії. У четвер 27-го ц. м. 
ліппінах. 'соціалістичний посол, пастор 

Посол англійського парляменту 
воліє совєтську окупацію 

від ракетних, баз 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
Ш Згідно з Іяформвцівмв о-

деряцмшмм з Ш н и и о , там за-
кінчився судовий процес запра-
во власности і юрисднкційної 
прішалежности Свято - Покров. 
ського Собору УАПЦ (Соборно-
правної) в Шикаґо іпри 27Т0 
Вест Айова Стріті. На підставі 
голосування парафіян, суддя — 
своїм рішенням з дня 20 лютого 
- признав усі права' і майно 
згаданого Собору групі napa– 
фіян, які належать до УАП-
Цсркви, очолюваної архиспис 
копом Григорієм. 

Ф Конференція Членів Вер. 
ховішх Органів Українського 
І'еволннаапо - Демократичного 
Руху а'едмнених Дрржаа Амг-
рикк ft Каниди, що відбувалася 
41 і 23-го лютого ц. р. в Торон-
то, Канада, постановила створн-
ти Координаційну Раду, мстою 
якої с унапрямлюватн й узгід-
нюватн діяльність ftoro складо. 
вих частин. Програмову допо-

нсика, двох застуипнків ред. 
М. Воскобійник і майор Ю. 
Булат, та шістьох членів — ке-
рівників постійно діючих комі, 
сій: М. Дальшій. Н. Шинкар. 
О. Сосна, В. Новицький. Є. Фс-
доренко. Серед важливіших по-
станов с схвалення пропозиції 
ВО. УНРади про склиі:ання в е с 
світнього конгресу Українців та 
рішення приєднатись до вша-
нування пам'лги жертв штучно. 
го голоду в Україні та до віл-
значення 230-річчя збройного 
виступу гетьмана Івана Мазепи 
проти Москин. 

Ф Мір. Антін Шутка, науко-
ВИЙ співробітник Медичної 
Школи Генсмана у Филадслфіі 
1 докторант на Університеті, ви-
голосив 5 лютого ц. р. доповідь 
на 11 Зїзді „Американського Хс-
мічного Товариства", на тему: 
„Вплив радіяції на тетрафе-
ннльпорфінн 111 частнйаі. Wy– 

оцтова і 

Бейрут. — Керівні політнч-
ні кола в Ливані висловлюють 
острах за дальшу д о л ю цісї 
держави — твердять західні 

захоплених тепер егнпетсько--
сирійським з'сдиненням. Вся 
політична опозиція д о тепе-
рішнього у р я д у в Ливані 

жава із більшістю наесленл 
(рнстнянського віровизнання, 
і дістала вона за найближчих 
:усідів два арабські бльоки 
"Піпетсько-снрійську З'с:динс-
ну Арабську Республіку га 

д о Д а м а с к у на^ святкуваянч 
опіпстсько - сирійської злукн 
та для складення поклону 
президентові Нассерові. Тому, 
що Спінет 1 Снрія не мають 
спільних кордонів, їм стра-

ЇТордансько-іракську Арабсь- шепне залежить на присднан-
'су федерацію. Ливан—поруч 
"з Іраком і Иорданісіо. зорі-
:нтованнй на Захід , але ето-
ть під великим морально-по-
іітичним тиском збоку арабів, і сї держави. 

ні до себе щ е Ливану. Тому 
липанський УРЯД передбачує 
для себе велику трудність збе-
ІНІГТИ ПОВНУ СУПРРСННІСТЬ CBO-

рашкова ( формічна), 
відь при відкритті Конференції иропіоністнчна кислота, як роз. 
виголосив Заступник Геиераль- j чинники". Ця доповідь була зві-
ного Секретаря Михайло BOCKO– j том із його дослідів і досягнень 
бійкик. Після затвердження у цій ділянці і вона викликала 
Правильника Координаційної велике зацікавлення. Чергова 
Ради й устійнення П складу і доповідь на подібну тему мати. 
обрано виконавчий і рспрезен- ме мґр. Шутка на „Міжнарод. 
таційний орган - Президію ному Конгресі радіяційних дос-
Координаційної Ради, що скла, лідів". що відбудеться в серпні Англії ракетних оаз о і о голо-
дасться з , Голови - М. Степа. цього року. Ісамн проти 263. 

Лсвсллин Вільямс, заявив, що 
він уважаї: за менше зло со-
вотську окупацію Англії, ній' 
влаштування на англій'Ьькій 
території ракетних баз, бо ра-
кетні бази й склади атомової 
зброї на території Англії оз-
начають практично її повне 
знищення. Така заява виклн-
кала гострі протести збоку ін 
шнх членів парляменту. В са-
мій опозиційній, Партії прац: 

нема згоди щодо оборонного 
пляну. Офіційний провід пар-
тії стоїть на становищі, що 
треба стриматись з улашту-
ванням ракетних баз до часу, 
поки покажеться, чи нова кон-
ференція „на вершинах" не 
доведе до роззброєння. Те ся-
ме стосується дальших екепс-
рнмеитальних вибухів атомо-
вої зброї. Зате велика частина 
парляментарних послів цісї 
соціалістичної партії підписа-
ли заяву, в якій домагаються 
припинення дальших атомо-
вих експериментів і відиида-
ють ракетні рази - без ува-
гн на становище большевиків 
в цій справі. В обороні Білої 
Книги виступили гостро міні-
стер обоїюнн Дункан Сандіс і 
т. зв. секретар для справ вій-
ни. Соме (до речі — вони оби-
два жонаті з двома доньками 
Винстона Чсрчила). Остаточ-
но палата громад прийняла до 
відома Білу Книгу 317 голоса-
ми проти 261, та затвердила 
постанову про влаштування в 

Польща святкуватиме своє 1,000-річчя 
Варшава. — Польський 

''чім прийняв ОДНОГОЛОСНО 
к?золюцію про святкування 
п д 1960 д о 1966 року 1000-
)ічл існування польської дср-
кави і християнства в Поль-
:ці. Голова т. зв. Державної 
-жди Адам Завадськнй видав 
і цього приводу відозву, в 
якій —І як зауважують за-
чордоні кореспонденти - не 
береться д б увага 985 років 
існуваня Польщі, тільки час 
від 1945-го року, себто за па-

ті.-п.кн володіння комуністів л 
ласки Москви. Тому єдиний 
момент у тій відозві, присм-
ниіі для всіх поляків, цс 
ствердження, т о первісна 
польська держава сягала да-
леко на зах ід від Висли, на 
пізніших німцями скольонізо-
ваннх землях, які тепер зно-
ву приєднані д о Польщі піл 
назвою . від.пісканнх земель". 
ПОЛЯКИ НеКОМуНІСТИ BHKOpll– 
стовують Про: оЮПК ннл цього 
святкуваня для підкреслення 

нування комуністів.Весь nonc– І принилежностн Польщі до 
редній період у тій відозві j західньої культури і її гону до 
іромовчано, а піюс;іавлено волі. г 

У С В І Т І 
ф іііі.іійі-М..І поліція псреете-

рсгла одного з найбільших ко-
лись в Америці „ракетнрів" 
сілочннних обманціві Чарлза 
Лючіяно, депортованого до Іта-
ліі, щоб він не появлявся в ніч-
них клюбах і иа перегонових 
полях. Лючіяно живе в Неапо. 
лі на широку стопу. Його адво-
кат твердить, що Лючіяно зай-
масться тепер продажем лікар-
ськогп приладдя і с сп1ввласни-
ком фабрики меблів, яка виробе 
ляг. малі столи для народних 
шкіл. 

Ф У Західньому Берліні з а . 
арештували довго поніукувано-
го д-ра' ВольфГанГа ВольГему-

ноі. в'язниці за зраду держав-
иих' таемннць. больґемута nepe– 
r–' їли до Західньої Німеччини і 
судитимуть окремо. Невідомо, 8 
яких цілях пін крадькома ирв-
їхав до Західнього Берліну із 
підсовстськоі зони. 

Ф Чеські комуністи г у ч н о 
святкували 10-річчя захоплен-
іі)! влади. Американський шар. 
же д'яффер Вільям Кравфорд і 
Ще деякі Інші західні дипломя. 
ти :іГюйкотушілн п р и й н я т т я , 
влаштоване президентом Чехо-
Словаччини. Антоиіном HOBOT– 
ним. Як відомо, під час того 
підступного Й насильного за-
хоплення влади комуністами, 
міністер закордонних справ Ял 

: Мяі'япнк пий іяі-ііппиикн чесь. та. таємничого лікаря, приятеля Масарик, син засновника чесь-
колишнього шефа західньо. j коі незалежности проф. Томи 
німецької розвідна д-ра Отта Массарнка. вискочив через вік-
Пона. якого Вольґемут ніби но і згинув, а президент Ед-
приспав наркотиками і вивіз до і вард Венеш, який „добровіль-
большевнків. Пои потім вернув- но" зрікся, незабаром після то-
ся І -тепер відсиджус кару 4-рІч.; го помер з журби. 
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БЕЗРОБІТТЯ 

НОВІ ІЛЮЗІЇ 
Недавно американські часописи принесли світлішу, яка 

не викликала великого захоплення у мільйонів людей, що 
не мають ніяких Ілюзій відносно Москви та її репрезентан-
тів: президент Айзенгавер і новий соастський амбасадор 
у Вашингтоні Міхаїл Меншіков з широкими усмішками на 
обличчях стискають один одному руки. У коментарі сказано, 
що, всуне і„-ч первісному плянові, .який виключав світлини 
я нагоди офіційного пред'явлення вірчої грамоти Менші ко-
ним, Президент змінив свій погляд уже в ході розмові! з 
ним і попросив покликати фотографів. Це був ніби куртуа-
зійннй жест для заманіфестування доброї волі супроти со-
встського ()епрезентанта. Дальшим жестом, уже змістовні' 
u:oro характеру, була узгіднена з Меншіковим заява Прези-
дента про те, що. вони мають надію, що „вдасться зорганізуй 
вати" нову конференцію „на вершинах". 

Таким чином приїзд Міхаїла Меншікова ніби запрчатко 
вус. нову еру в амернкансько-совстських взаєминах. Але від 
J6 листопада 1933 року, від дня', коли Америка визнала 
большевицькни-режим і нав'язала дипломатичні взаємини з 
СССР, було вже таких „ер" чимало, а їхнім остаточним під-
сумком г." нинішній стан. Москва буцімто тому призначила 
Меншікова на місце Георгія Зарубїна, що він мас кращі 
кваліфікації дипломата у часі „мирової офензиви". COBCT– 
с іка дипломатія знас дві школи: Чічеріна-Літвінова-Красіна 
і Молотова-Вншинського. Гррмнко і Зарубін ніби залежать 
до породи дипломатів, що в" їх словництві найчастіше пов 
торюсться слово „нст". Меншіков — це тип „гладких" боль-
шевиків, які вільніше поводяться на лрнйняттях в країнах 
„гнилого капіталізму", вміють краще одягатися, знають за-
:м.'ні мовн і мають тонкіше внчуття такту. 

ІТрез. Айзенгавер на одній з своїх останніх пресових 
конференцій вказав на найбільшу - на' його думку 
трудність у зберіганні добрих взаємин з Совстамн: це те, 
що вони жонглюють поняттями компартії, як чимсь окремим 
від совстського уряду, при чому одно за друге ніби перед 
закордонним світом формально не відповідає. Коли Максима 
Літвінова, попередника Меншікова, викликали до держав-
ного' департаменту через кілька місяців, після підписання 
договору, за яким ЗДА визнали СССР, і 'вказали йому, що 
Москва порушує зобов'язання не вмішуватись у внутрішні 
справи ЗДА, посилюючи підривну діяльність американської 
компартії, то Літвінов відловів, що це іюбить партія, а це 
уряд, формально і Міхаїл Меншіков підлягає совстському 
міністерству закордонних справ, отже урядові, але за дії ком-
и.:і.гії СССР він „не відповідає". А компартія СССР, разом 
з усіміг іншими підлеглими їй, проголошує явно деклярацію 
про свою ціль - накинути комуністичний устрій всім дер-
жавам світу „всіми існуючими засобами". 

Міхаїл Меншіков переводить тепер „рунду" своїх пер^ 
шнх візит. Відвідав уже й віце-президента Ніксона, з яким 
іюзмовляв 40 хвилин. АИв.ця розмова - йоментують газе-
ти — стосувалась архітектурних. пам'ятоіг та інших oco– 
бливосгой Індії, де Меншіков на становищі амбасадора СССР 
зіюбнв величезну рекламу Совстам, заініціювавши. будову 
великої сталеварні совстськнми. грішми й техніками, — во-
иа стосувалась і вужчої батьківщини Ніисона, стейту Калі-
форн і ї .У дотеперішніх розмовах Меншікова з Айзенгаве-
ром і Доллесом також не ,заторкувано ще самої о т і enpa– 
ьи - - амернкансько-совстських взаємин. І поки їх не затор-
КУСТЬСЯ. очевидно, розмовці можуть бути „вдоволені" і за-
іГевняти. що їхня розмова „принесе користь американсько-
совстським відносинам та саітовому мирові". . 

Англійські соціалісти, які тужать за новою конферен-
цісю „на вершинах", визнали як великий „поступ" на шля-
ху до такої цілі те. що ніби през. Айзенгавер зрікся своєї 
первісної вимоги, щоб перед його зустрічею з Вулгяніним 
відбулася зустріч міністрів закордонних справ. Але Джан 
Фостер Доллес пояснив дуже просто, чому конференція МІНІ-
стрів закордонних справ ,ме с істотною", як передумова для 
конереренції „на вершинах". Бо ось в Палаці Tpo– 
янд у Парижі зустрілись 5-го березня 1951 р. міністри за-
кордонних справ ЗДА. Англії, Франції і СССР і аж ДО 21 
червня 1951 p., протягом трьох з половиною місяців, деба-
тували виключно про те, які справи повинні бути темою 
їхньої конференції. Не погодились і, на цьому й скінчи-
лаеь ця скандальна конференція. 

З особою Меншікова, інженера за фахом, з добрим зов-
нішнім виглядом, добрими манерами, із знанням англійської 
мови, зв'язують деякі надії ті, які наївно вірять у еерйоз-
ність совстської „мирової офензиви" і в можливість ,.покра-
щання відносин". Це основна помилка. В совстській систе-
мі правління люди грають куди меншу ролю, ніж в систе-
мі демократії, де вільна людина І вільна преса формують 

За'останніх 17 років не бу-
;ю в З'сдннених Державах ,та-
кого числа безробітних, як у 
лютому 1958 року. У 1941 р. 
було їх 6.930,000, а тепер -
кругло 5,000,000. Проте. по-
РУ': ІЗ ЦИМ ДУЖЄ ” НЄВЄСЄЛИМ 
явищем, не видно в масі, аме-
рикянського народу значного 
обннження жнтгьової- стопи, 
устінненої в часі найвищого 
добробуту. За ' найпереконли-
'віті докази, що, поруч Із.те-
перішнім 5-мільйоновнм без.-
робіттям, насправді не відчу-

j пстьея t-r , американському 
чептті господарської кризи, с 
гакі фактн: 1. не погіршилось 

сплачування довжникамн rino– 
точних позик (мордгеджів) і 
навіть персональних баико-
внх боргів, 2. не' зменшився 
автомобільний рух на шля-
хах, себто не видно ощаджу-
вання на газоліні (відкинуи-

СИІЖеНИЯ ШЛЯХІВ налипають 
на коловий рух) і 3. назагал 
не зменшились післяріздвяні 
обороти в роздрібних Kp;iMHH– 
цях, у порівнянні З МІСЯЦЯМИ 
січень-лютнй минулого року, 
особливо в'харчовій бранжі. 
Тому нема тепер ніякої па-
ралелі з депресією 30-х років: 
паніка на біржі, як то було 
п жовтні 1929 p.. закриття 
банків, утрати, ощадностей, 
касові втрати людьми неру-
хомостей, залягання у пла-
ченні комірного, погоня хоч 
їй за наймізернішим заробіт-
ком. І тому всі економісти рі-
шуче заперечують, начебто 
теперішній г о с п одарськнй 
стан в ЗДА є .депресією", а 
називають його . „знижкою", 
переводячи порівняння не з 
репресією pp. 1929-1936, а з 
подібними знижками з pp. 
1938Л939. 1949,'1950 і І954. 

Передусім цифрово ситуа-
ція на ринку іірацІ.виглядал 
ла за депресії цілком інакше. 
У 1929 р. було в ЗДА 2.600,-
000 безробітних, у 1930 р. 
3,900.000. у 1931 р. - 7,590,-
100. а в 1933 р. 14.320.000. 
Деякі противники адміністра-г 
чії Д. Д. Айзенгавера припи-
сують їй вину за теперішнє 
безробіття і'Покликуютеся на 
іеформи Ф. Д. Рузвелта (,,Ho– 
анй поділ"), які поклали 
край депресії. Республіканці 
-.і свого боку пригадують^ що 
це в першому році другої ка-

; ценцЯ Ф. Д. Рузвелта. у 1938-
му році, було -в Амерлці 
3.370,000 безробітних, і що 
ще за рік перед . зловісним 
Перл Гарбором, отже перед 
прнстз'пленням ЗДА до війни, 
у 1940 р. було їх 8.900,000, а 
іл Гаррі Трумана, в 1950 р„ 
число безробітних знову під-
-кочнло до нинішньої цифри 
- близько 5 мільйонів. При 

цьому вони звертають увагу, 
по коли в 1940 р. населення 
ЗДА нараховувало 131,000,-. 
100, то в 1950 р. воно зросло 
-:кс до l50.0d0.000, і тепер 
лраховіус кругло 172,000,000. 

Як уже згадувано в насвіт-
іюваині теперішньої . rocno– 
tapt-ької ситуації в ЗДА. її 
сірактсрнстичною рисою , є 
захоплення кризою тільки де-
:псих стсіітів, а не всієї краї-
!ш. і тільки деяких ділянок 
важкого чЬабричного промп-
лу. Ото ж у погіршеній СИ-

туації опинилось 8 стейтів, в 
п:их число безробітних. ста-
човить понад 100.000 осіб. З 
чйх найгірше виглядає стеііт 
Ню Иорку (337.397 на 15 лю-
того ц. p.), після якого йд^ть 
за числом безробітних Пен-

^"^ШШШШі^ЧШШ?ШпІсглит, Каліфорнія. Мишй-п доктрина, що л здійснюють диктатори. І поки не о^уть Тт,ЛННой Ню 
знищені комуністична доктрина і большевицькі диктатори. І г 
ніякі Меншікови. їхні неві 
гтву не принесіть. 

торкнені безробіттям фабри-
кн й майстерні автомобільно' 
го J тісно з, ним пов'язаного 
сталевого и маслинового про-
мислу, деякі фабрики одягу і 
Транспорт (залізниці). Застій 
в частині автомобільного про-
мнелу викликав деяке без-
робіття в тих промислових га -
лузях, які -працюють для ав-
т а : гума, скло і метал. Зате, 
напр., у сільському ,гостіодар-
стві було . цієї зими менше 
безробітних, як у минулому, 
а в ремонтних майстернях, по 
шпиталях, у ремісничих за-
кладах (шевці, .кравці. стри-
жії). у домах моди і в різних 
категоріях роздрібної торгів-
лі було навіть запотребуван-
НЯ На додаткові і к.Літ її і руКИ. 
У банках, в усіх асекурацій-
них і фінансово-торговсльних 
фірмах — підвищено платні, 
незалежно від юнійних умов 

ши, очевидно, атмосферичні про вирівняння різниці у ко-
умови, які щороку під час зя- літах утримання. 

Коли ж тоді тільки нечи 
сленні особи належали до уп 
рнвілейованнх. що користали 
з забезпечення проти безро-
біття, то тепер коло двох тре-
тин безробітних дістають 'дер-
жавне відшкодування. Безро-
бітний у ЗДА дістає пересіч-
ио 120 дол. місячно протягом 
півроку. Це мало, але це вже 
забезпечує безробітного і йо-
го родину від голоду, тим 
паче, що на 44 мільйони ро-
дин в ЗДА кругло 18 мільйо-
нів мають більше як одну 
особу'на заробітній праці. Коі 
ло 7г, американських іюднн 
мають приватну забезпеку: 
банкові ощадності, державні 
бонди. акції, уділи чи поліси, 
якими МОЖІТЬ порадити со-
бі у „трудній годині". Резерви 
Фонду безробіття сягали на 
початку цього,року 8,700,000,-
000 дол., а законодавці у Ва-
ШННҐТОНІ і в стейтових столи-
цях готові негайно доповии-
ти -цей Фонд, якщо він вичер-
пувався б.. Однак, фахівці 
вже вирахували, що коли в 
цьому році виплатять безро-
бітннм навіть 3.500.000,000 до. 
ля рів, ТО касові резерви Фон-
ду безробітних будуть ще ду : 

же поважні. А з весною авто-
матично „рушиться" будівс^ 
льний промисл і праця ло 
фярмах. Критичним буде1 цьо-
горічне літо, коли маси'серед-
ньошкільників і сті'дентів за-

м „МЕРДЕНА 
В політичному словнику 

світу дістало зовсім недавно 
„право громадянства" нове 
словоозначеннЯ — „мердека", 
ло-маляйськя свобода, воля, 
незалежність. Для мільйонів 
патріотів далекого й багато-
го - Малайського півострова 
воно було магічним, свящеи-
ннм кличем до бою за свої 
законні права: державну нс-
залежність. В цьому однісінь-– 
кому слові „мердека" містила-
ся вся програма наїюдів і 
племен ЦЬОГО півострова, ЯКИЙ 
після 171 року КОЛОНІАЛЬНОГО 
статусу дістав .нарешті в ос-
танніх місяцях минулого ро-
ку державну незалежність. 

Горді й щасливі свободою 
мешканці цієї 82-ої держави, 
що входить у склад Об'сдна-
иих Націй, цьому своєму мп-
гічному слову „мердека" за-' 
вдячують свій сьогоднішній 
стан, - - подають кореспоНдеи-
ти американської преси з цьо-
ГО Терену. Щ е деСЯТЬ 1-ої;.в 
тому це слово було ЗОВСІМ не-
знаним. тобто не мало шир-
шого політично-програмового 
значення в масах, щойно піа-
ніше воно „викувало 
ло їхню волю! 

Кожного року, у місяці бе-
резні українці у вільному сві-
ті'віддають шану своєму про-
рокові волі,. Тарасові Шевчен. 
кові, який перший кинув в 
українські народні марїі сло-
во: воля! На превеликий 
жаль, його вогненна україн-
ська „мердека", не принесла 
за стільки років від її появи 
цього — наЙсвятішого в жнт-
ті народі', що добра доля й 
інакші обставини дають зов-
сім незнаним, слабо розвине-
ним, колоніальним народам, 
інших континентів світу . . . 

Як відомо, після другої сві 
тової війни Велика Британії' 
зазнала' великих утрат із сво-
го довговікового колоніяльло 
го стану посідання.Ч^ЗовсІА' 
ВІДОКреМИЛИСЯ ВІД Неї, ОСТОВ' 
шись тільки в симаоліч 
ио-коронній злуці із нею, та 
кі перлини її корони, як Ін 
дія. Бірма та острів Цейльон 
В останніх місяцях' минулого 
-юку відійшов від неї дужг 
важливий під стратегічним, v 
що більше господарчим огля-
дом — Малайський півострів. 
Не не сталося за одну ніч, — 
ловгих десять років боролись 

СВОБОДА Замість фейлетону 

одинадцять провінцій тієї кра 
Л'ни. під проводом своїх мож-хочуть сезонрвого з а р о б і т к у . і І І І О і и т д д 1 в . с у л т о н І В о к р и л е ж ; 

Тоді щойно виявиться, чи oc– п духово озброєні своїм наці-
таточно 
„знижка' 

зникне теперішня 

опійно мас і впливають на хід подій. У Совстах. вирішною 
оють диктат 
ктпина і больї 

пТннчі СЛУГИ, ніякої користи люд-ІДжерз, і Массачусетс. В усіх 
. ,. " і цих стентах без внинятку за-

ІІА КАРНИЗІ ГОЛУВ.... 

На карнизі, голуб. 
голуб на карнизі, 

Голубіє думка 
в синій далеиі, 

Мін: чоло вітер, , 
вітер мені лнже. 

І спроквола плинуть -
золотаві' дні. 

Понад містом осінь. 
осінь кучерява 

Кружить листя жовте 
весело в танку. 

І летить прозоре, 
біла і яскрава 

Павутинь в повітрі 
в простороні, зірку. 

І сміється сонце, 
сонце ніби листя, 

Мідяніє місто 
бляшане що-мнть. 

Я днклкк'іг на хустку 
У ніжну і вогнисту, 

-Що тобі на.чолі, 
мов огонь блищить. 

І мені здасться, 
що минула осінь. -

Що лишилось лихо 
у лікарні, там. 

Де жовтіє листя 
й золотисті коси 

Патлп вітер лютий 
дереву ft кущам. 

О. СОРОКА 

опальним кличем „мердека 
поки здобули .своє місце' на 
політичній мапі світу. При 
цьому треба зазначити, що 
"юротьбу вели вони зовсім 
'езкровло й чесно: не впав 
ІІ один бритійськнй вояк на 

"хній багатющій землі, що 
'лявиться найбільшими у сві-
-і плянтаціями гуми, як та-
юж рядом важливих для іи-
?устрії вільного СВІТІ' металів. 

'ДУЖЄ НебеЗПеЧНИМ ЧИННИ-
юм в цьому десятилітньому 
періоді боротьби під гаслом 
„мердека" був комуністичний 
рух, підсилюваний і фінансо-
ваний' червоними китайцями. 
У 1948 році, для більшої без-
пски та ефективнішої акції, 
комуністична партія пішла в 
підпілля, а комуністичну бан-
дн ширили спустошення по 
великих о б ш н р я х цього 
краю: довгими місяцями, а то 
й роками, контролювали во-
ни цілі провінції Маляйсько-
го півострова, сягаючи п о л я -

вннцькнх аспірати тісі своєї 
колонії. Подібно, як в Індії, 
Бірмі та Цеіїльоні, зміна вар-
ін на цьому тсрояі наступала 
планово й ступнево. Вибори 
до першого малайського пар-
ляненту, що відбулися 1953 
року, дали буквально стовід-
соткову перемогу па їтям , які 
стояли на платформі ',.мерде-
ка", свободи! У серпні мнну-
лого року офіційно проголо-
шеко Маляйську Федерацію, 
що складається з однингідця-
тн провінцій,, з якцх дев'ять 
мають і далі за своїх найвн-
щнх зверхників - 1 султанів. 
Як підкреслюють чужинецькі 
обсерватори, усі прошарки 
населення співпрацюють гар-
монійно в молодій державі. 
зокрема монархісти та лрибі-
чиики республіканського ус-
тіюю. що прийнявся у трьОх 
піювінціях цього краю. 

Підривною силою остались 
комуністи, в глибоких горах. 
В день проголошення само-
СТІЙНОСТИ Малайської ФеДЄ-
рації. бритійські літаки розкн-
нули 12 мільйонів летючок в 
околицях, де діє червона пар-

здобу- j тизанка, з обіцянкою повної 
амнестії до кінця 1957 р.,-яі:-
що вони припинить підривні 
дїї. В закликах підкреслюв,іг-
но, .що після осягнення пов-
ної державної незалежногти, 
безцільною стає і антннлціо-
нальною акція та лропагац-
да червоних проти недавньо-
го колоніялізму. Як ПОДОЮ ТІ. 
останні звідомлення. червоні 
не прийняли амнестії, бо.- як 
всі' знасмо, не воля народі', 
не його незалежність — ле-
жать в програмі комунізму. 

З нагоди прокламації неза-
лежности цього народу прис-
лав. був Святіший Отець сво-
го окремого представника із 
сердечними побажаннями для 
молодої держави, а в усіх ка-
ТОЛНЦЬКВХ СВЯТИНЯХ Малаiici.– 
кої Федерації протягом п'яти 
хвилнн дзвонили -дзвони. 
Державною релігією nporo– 
ЛОШеНО ІСЛЯМ, При ЧОМУ ХРИ-
тиянські віровизнання діста-
їй повну евободу. Ще й по 
"ьогодні щасливі обивателі ті., 
її держави коментують факт, 
що в день прокламації її яе-
залежностн — палку „мердс: 
ка" проповідь виголосив був 
)І своєї катедри голова Ан-
гліклнської Церкви на цьому 
півострові. . . Ось у чому д у -
хоча сила й політична зрЬ 
'тість брнтійціп. зредукованих 
і ІМперіяльноГ величі ДО СВО-
їх етнографінпх границь. 
чрячнях островів Альбіону. 

В шевченківському місяці 
березні далекосхідне, маляй-
ське слово „мердека" нехай 
стане для українців у вільно-
му світі пригадкою, якою до-
рогою є Воля. „Возвеличу 
оцих рабів німих, і на cropo– 
жі біля нпх поставлю Слово", 
- сказав великий наш про-
чок Свободи. Може й не на-
ша вина, лю далекі, відсталі 
народи — випереджають нас 
ЛРОЇМ святим „мердека" вже 
стільки років. Т. К. 

БІЛА ОБЛОГА 
Коло години 1 :ЗО почав па-

датн сніг. Спочатку — лише 
дрібненькі сніжини, спочатку 
це був лиш тон сніг, що про 
нього Ліза Шашаровська — 
Чепіль співала ще в краю: 
,.Сніг п а д е . . . фантастичні на 
склі творить квіти . . . ” Але 
поволі, на широкі артерії 
мільйонової Филаделфії, на 
вузькі вулички ,,давнтавну" 
на розлогий Фермавнт Парк 
(нпалось снігу все більше. 
Високо,внсоко над містом, на 
ВСЖІ МІСЬКОЇ ратуші, СНІГ ВМІЄ 
припорошував трикутний ка-
лелюх Вільлма ІІенна, що 
кам'яними очимп давИТЬСЯ на 
найбільше місто своєї Псн-
енлвенії. Котрий це вже раз 
дивиться Вільям Пенн своїми 
ік-вндючнмн очима на черго-
ву KaTacTi)otjiy свосго міста і 
свого стейту — на великий 
несподіваний сніжний оппд? 

Спочатку, все таки це не 
виглядало грізно. В кожному 
разі не на стільки, щоб мояс-
на було оборонитися перед 
спокусою сісти а приятелями jOJ'bOK!B 
в авто, прямуючи в бік Ню 
Норку, де цісї суботи „Чер-
вона Калина" давала баль. 
,,Червона Калина"! Не ліка-
рі, не інженери, не дрефтсме-
нн, не студенти — але „Чер-
Бона Калина"! 

Але „Червона Калина" і 
біли її сніг, що лежав на Руз-
велт Булварді вже нп інч ви-
соко, не хотіли погодитись. А 
ще до того, коли телефоніч-
на вістка від шляхової полі-
ції подала неприємне: „Мож-
ливо, що сніг дійде уночі до 
висоти 18 цалів". Скільки це 
с? (В Сюрі числю на інчі і 
фіти, — але з досвіду таки 
волію метри і сантиметри). 
Отже — як би не було — ма-
смо право сподіватися до пів 
метра снігу. 

— Вистачає, щоб повер-
мутись з Ню Норку а найкра-
щому разі в понеділок впо-
лудне. — стверджує наш шо-
фер і володар (колись з ба-
тальйону Фізильсрів Дивізії). 
Завертаємо! А. може хтось 
фундус залізницю до Ню 
Иорку? Може пані? 

Тому, що пані не малі) oxo– 
ти фундуваги залізниці -
„Червона Калина" за мінила-
ся на „Мальовану Каву" Ми-
отецької Студії у Филаделфії. 
Раз це остання карнавалова 
субота -^-г то трудно, забава 
мусить б іти! 

В міжчасі місто прибрало 
вже досить неприємний ВИГ-
ляд. Авто по головній вулиці 
(і наше з ними) їдуть з 
,.швидкістю" 20 миль, витн-
рачки на шибах треба щораз, 'хат . . . Не 
піжстанувши, чистити з льо- ІД" а втом . 

- глузує 
лопатою 
Ану, ще 

ПРІІВУТКИ ФЛРМКРШ 
В 1057 р. ВИНОСИЛИ 511.6 

БІЛЬЙОНА 
Вашингтон. - Згідно з тим-

часовим обрахінком прибут-
ки фермерів становили в 1957 
поці 11,500.000.000 доларів, і 
булл на 500 мільйонів менлгі 
в порівнанні.з 1956-им роком, 
коли вони виносили 12 біль-

забави, тортниці, 
хтось, вимахуючи 
коло задніх коліс -
ОДИН кадриль! 

Вітер 3 ПІВНОЧІ ДУЄ ЯК неса-
мовнтий, так як тоді, коли та-
кою самою снінсною дорогою 
тііеба бул,о йти вітрові назу-
стріч, також темної ночі як 
сьогодні. - Ти. я вже знаю! 
- гукає друг. Так само ми 
йшли'на Югославію, Із Сло^ 
алччнии — в, лютому 1945 ро-
Ку! Ану, ніп-рсд. фі.'.ільг,рн! 
і Але тоді фізільери й інше 
иіїи-ько мало , кільканадцять 
років менше, не ХОДИЛО В TO-
варистві лань у 'довгих сук-
нях і не привикло ще було 
до їзди автом; тому радо зу-
і-трі'тк.мо чергового , , (амітнн-
ка", що сам не годен випха-
ти своєї машини 'із снігу. 
Кілька сильніших „гей-руп" і 
вже їдемо. С надія, пю не бу-
де треба йтл пішком серед 
нічної завірюхи, у снігу по-
коліна. 

Даремна надія. Після трьох 
вто стас. Стає і нема 

ради. Зустрічний чорноіш:і-
рий американський громпдя-
нин допомагає своїм Бюїком 
запхати українського Мерку-
ра до хідника. Стій, авто, спо-
кійно, поки сніг не стане І 
власник не відкриє на шибі 
поліційного „тикета" за не-
леґальне паркунпння . . . 

Якби не добрий поііторіка-
нець, що керує церковним 
автобусом есранського косте-
ла „Санта Марія Мірако;іьо-
за". хто зна, коли б ми були 
зайшли до хати. Десь з-по-
між хурдиги, зліва і зправа 
блискають жовті очі ліхтарів 
авта, хтось їде по лівому бо-
ЦІ вулиці, хтось по правому, 
заспи виростають до „крайо-
ЬИХ" маштабів. А добрий noji– 
торіканець, що завознп, нас 
додому, хоч це йому не ло-
дорозі, не хоче брати грошей 
за послугу: - Дай на церк-
чу. Можеш дати на свою. Я 
не за гроші. Буена ноче, 
аміго! 

Ранок встає тихий і мовча-
кий. Не чути гудіння авто-

бусів, не стартують мотори 
запаркованих на вулиці авт. 
Дев'ята година. Відкриваю 
радіо. Час на україномовну 
комерційну передачу чужої 
фірми. Ану — чн заїхали ди-
ктор -і ного рекллмова екіпа 
на місце? 

Ані ч^нху.-іЗомість україно-. 
мовної передачі чути лише 
повідомлення і остороги: ,,Bi– 
тпи з швндкісткз до 32 миль... 
Не виходьте без потреби з 

виїжджайте ніку-
Не йдіть до цер-

вже хтось станув впо- квн, не подзвонивши напе-
ред чн Богослужба буде 

ДУ 
перек дороги, загородивши 
своїм автом весь рух — од-
ним словом, внглядас, що й 
нач „Мальовану Каву" до бу-
динку ЗУАДК-у можна не 
доїхати. 

Забава у молодих малярів 
була, добра, шкода говорити. 
Ще коли буфет дармовий, а 
в буфеті такі чуда, що роз-
пливаються в устах. „Гай-
.jian" — патефон грає цілими 
серіями вальси і тайга, д-р 
Ґалан розповідає про свою 
промову до коня на .,таліян-
ському фронті", різна артяс-
пічна еліта мандрує постій-
ннм курсом від „гай-фай" до 
французьшіх тісток у буфеті 
- а на дворі сніг паде". 

Може це тому, що на залі є 

Один погляд на вулицю вн-
стачає: авта впоперек вулиці, 
авта на хіднику, сніжні "завії 
попід вікна, на вулиці ні жн-
вої душі. Треба Ще примкну-
ти одне око на хвилину: сніг 
же ж паде І .. 

. . . Котра година? Що, за 
хвилину десята? Ану,.ще раз 
до радіо. Напевно і так не 
буде української. рад,іопереда-
чі ім. Блавацького, але все 
таки попробуймо. . . "9' 

Ні. не чути. Не чутя сріб-
ної трубки, що на ній награв 
Юлько Сухар шість чи сім 
років., тому сигнал „Хлопці, 
алярм!", вибраний В. Блава-
цьким як сигнал для своєї 
передачі. Ну. трудно, нема то 

також і Ліза, яка увела цю і нема: ясна річ - як же ж бо 
ПІсеНЬКу В Наш „класичні ї і" 
пісеньковнй репертуар? 

„Мальована Кава" ще ки-
пить, коли невдалі .,червоно-
калинники" рушають в домо-
ву путь. На дворі заметіль. 
Лямпн гойдаються у подувах 
вітру, снігом сипле просто в йонів доларів. Департамент 

жливу пристань і „ключ" до рільництва подасть точні да- о ч ^ т а м " Де колись стояло на 
Далекого Сходу, Сінгапур, ні про прибутки 5-го березня Р 6 авТо н а Френклині - те-
Мабуть, під впливом червоної 1958-го р. Т І Т мова про чисті п е Р с т о я т ь лише високі купи 
загрози на цьому невральгіч-' прибітки ф а р м е р і в - с у м и за ffift, " ^ f f ^ - f f g f f f f 
нрму пункті світу. Велика продані .продукти і з держав- ” І , п Ш Л и з вечорниць „Три.' 
Британія поставилась відразу ної допомоги, - після відтяг-, Зуба", пробують випихати 
з великою повагою до держа- нення коштів продукції. свої авта. - Захотілось вам 

і;. Смовсьіаїй , 
Генерал-хор. Армії УНР 

МОЯ СЛУЖБА БАТЬКІВЩИНІ 
(Спогади) 

Урядовець П. Шевченко пе-
Іред пеінпим засіданням комі-
тету відкрив мені.свою тасм-

;ннцю, що пін уж.- кілька рр-
іків як належить у Катерино-
і славі до української партії со-
! ціял-демократів. Він знав ме-

якрї цілі сісликасться війсьісо-' Коли ми вернулися зі з'їз-
вий з'їзд. Під час промови ба- ДУ до бригади з купою укра-
гато вояків пустило сльозу. 
На залі сиділи також стар-
шинн-москалі: полк. Язнков 
і к-р дивізіону), капітан Слов. 
цов, кап. Петров, кап. Совен 

не”та nop. Ященка ще до регіко (малорос), nop. Левандов-

(2) 

D Текучому застала мене 
російська „безкровна і)еволк)-
ція". Вона мало кого з вояків 
засмутила, навпаки — всі ті-
шнлнея і негайно, навіть ви-
щі старшини, чіпляли на rpy– 
ди червоні стрічки. Правда, 
деякі старі офіцери плакали і 
говорили: „Ну, а як же те-
пер буде без царя? Ми ж 
присягали йому і матушці Ро-
сії" 

Треба згадати, що 34 арти-
лерійська, бригада мала ста-
лий гарнізон у Катерииосла-
ві. і під час першої мобіліза-
ції на її доповнення багато 

ський (поляк з Кнсва), під 
nop. Шенгалідзе (грузин). Нп 
цих зборах виступив з про-

і волюції і часто чув при грі в 
f карти і за повною чаркою, як 
і москалі-офіцери говорили про 

мі, мали революційний дух. нас, що ми з „малоросійським І МОВОЮ І Я. Це був перший ви 
бо походили переважно з душком". І тому то він вис-і ступ в моєму житті, де мені 
промислових районів, де час-ІЛав своїх'людей по батеріях, jприйшлося говорити до мас. 
го по заводах і шахтах відбу- щоб вони впливали на вояків, f Я оповідав про боротьбу на-
валися страйки. Український і щоб нас вибрали до комітету. І ших славних козаків з поля-
національний рух пішов від- Далі, він сказав^ мені і nop. ^ нами і москалями, про битву 
разу згори, зі штабу бригади, Ященкові.що Українська Цен- 'козаків під Віднем та про ін-
де вже 15 квітня з ініціятиви, тральна Рада на місяць тра- ' ші славні походи наших ЩЇЄД-
скарбника бригади Петра! вень скликає в Києві перший , ків проти татар і турків. 
Шевченка був створений ук-1 
раїнськнй військовий комітет. 
До цього комітеті' від кожної 
батерії вибрано по одному 
старшині (я був вибраний від 
2-ої батерії), по одному кад-
ровому підстаршині й по од-
HOM.N– воякові. Під час творен-

їнської пропаганди8но-осві-
домлюючої лггератл-ри, нам 
уже не було чого звертати 
уваги на квасні міни старшин 
і вояків москалів, які nepe– 
шкоджали нам на кожному 
кроці відмосковлювати мало-
росів. У бригаді, можна ска-
затв, загуло, як у вулику. А 
тут ще розпочали організува-

2-нй військовий з'їзд до Ки-
сва. 

Вкінці травня 1017 року в 
Чернівцях відбувся з'їзд ук-
раїнців '— представників усіх 
фронтових і запільних частин 
Румунського фронту. На з'їзд 
прибуло щось із три сотні Во-
яків, в тому числі -40-50 crap–' 

таю, як один з її членів вис-
тупив з промовою про зна-
чення ціс.ї збірки. Промовля-
ючи, нін сам плакав і бага-
то вояків і молодих старшин 
також плакали. Коли цю про-
позицію подано, кілька прн-
СУТНІХ на залі ЦНВІЛІВ yi:pa– 
їнців з міста негайно вийшли 

кілька полковників і підпол 
ковників, і деякі навіть доб 

ти поляки і свій комітет (пор-іре говорили українською МО-
Леваядовський і підпор. Лю-Івою. На з'їзді було й кілька 
банський). Не менше загуло й j генералів, але вони тільки 
по всіх піхотних полках 34-ої слухали, а з промовами не 
і 13-ої дивізій, а також 13 виступали. На тому ж з'їзді 
арт. бригади. Треба тут під- вибрано делегатів від Румун-
нреслити, що vnкорпусскла- )ського фронту (біля 60-70 во-
дався майже на 80fr з укра-! яків і старшин, в тому числі 

шин. З промовами виступали (з'їзд відбувався в приміщен-
ні опери), десь дістали хрис-
тнльну (форма церковної ча-
ШІ) І перші почали кидати в 
неї золоті перегоні, російські 
та австрійські гроші. Хтось з 
вояків крикнув: „Україна по-
требус грошей, а ми на гру-
дях носимо золоті і срібні 

можна дібратися двом жінкам 
до радіостації за містом у та-
ку погоду. .7 А все ж таки 
шкода. Перший раз за стіль-
ки разів, і передачі не було 
в неділю. ТО так, якби часгн-
на української Филаделфії 
відпала 

. . . Щ о цей анонсер каже? 
„Аур чармінг гостіссес Єдокія 
Дичко енд Галина Зейкан 
джаст еррайвд і,..” Та яким 
чудом-? 

Але вже дійсно чути голос 
Галини: .Дорогі слухачі! Не 
подаємо комуяікату про по-
году, бо що про таку погоду 
можна говорити . . , ? ' ' 
- - Значить добилися. добнли-
ся відважні жінки. Через сні-
ги, через завії,, при допомозі 
своїх І чужих,авт і лопат, І 
тепер передаЧоть українській 
Филаделфії її щонедільне ук-
раїнське слово. Браво, „велл 

(Закінчення на гтор. З-тій) 

їнців. 
Незабаром, незалежно під 

військовий з'їзд, і що треба і Треба було бачити злість 
нам на цей з'їзд вибрати де- на обличчях старшин-моска-
легацію з 5-ти осіб. ' "ів. Один з них говорив пізні-! загального солдатського комі-

3 бригади і парків зібралося ше: „Ви малоросійською іде-!тетї', був утворений при кор-
до комітеті'40-45 вояків, в то- єю руйнуєте російську імпе- пусі український комітет. За-
му числі 7 старшин. П. Шев-ірію!". ігальний комітет також висту-
'іечко відкрив засідання і ви-! На військовий з'їзд до Ки-,пав проти „украннского дви-
голосив до присітніх rtpoMO-jcBO вибрано мене. nop. Ящен-1жения".. яле ДО ПОЛЯКІВ ВІД-

г і Ш Ш в и х - Г ' в о я к 1 в " ^ "У українською мовою, в якій ка. уряд. П. Шевченка. стар-j носився прихильно. Москалі 
виключно з катерияоеітвсь- поем вимагали, щоб 6VB ITBO– ПОЯСНИВ, ХТО МИ, ЧИЇ ДІТИ, ДЛЯ т о г о фоорвериепа Терещ”нка почали агітувати за „Учредн-
кої губернії. Пі вояки хоч іІ-рсяий запип,ний комітет p v c якої цілі :юрганілупплась в 'дуже свідомий лідетаршіїнп) .тольлое Собранпе". а українці 
були ма :о національно свідо- І і-ких сОлдат^И)фицсров". Києві Центральна Рада і д л я ' і двох вояків. з а висланий делегації на 

й мене) на другий українсь-
кий з'їзд, що відбувся в чер-
вні у Києві. ” 

Цей З'ЇЗД В ЧерНІВЦЯХ трн-
вав два дні — суботу й иеді-
лю. На другий день президія 
З'ЇЗДІ", несподівано для Його 
учасників поставила пропози-
цію —; провести збірку на 
фонд Центральної Ради. Сьо-
ГОДНІ ВЖе НЄ н j-н їм д у ь . cr:-ia– 
ду президії, але добре nav'a– 

хрести й медалі — то де ж 
наш український патріотизм 
— докажім, що ми українські 
патріоти не тільки на словах. 
а й на ділі! ' ' В той час на за-
лю ввійшло з два десятки жі-
нок-буковинок у різному віці. 
Відразу запанувала тиша. Всі 
дивилися на цих жінок з ці-
кавістю, що вонн будуть ро-
бити. Тоді підійшла одна ста-
ревька Жінка до хрнстильні. 
зняла з пальця золотий пер-
стень, а з шиї хрестик, пере 

хрестилась і, поцілувавши 
хрестик, сказала: ,.Воякн-ук-
раїнці, я цей хрестик носила 
на собі 68 років і завжди мрі-
яла про свою любу Україну, 
а тепер віддаю я ного і ось 
цей перстень на фонд УкраІ-
ни". Сказала це вона з таким 
піднесенням і чуттям, що в 
кожного вояка потекли сльо-
-' н. Решта жінок склали ка 
фонд гроші. Але коли поча-
ло вояцтво склвдпти свої Гю-
йові хрести й медалі, то не 
можна було дов'гнй 'час дос-
тупнтись до хрнстильні. Для 
підрахування лоногртв створе-
но було комісію з делегатів-
вояків і .кількох цивільних. 
Мею тепер трудно вже ска-
зати як багато тоді зібрано 
хто і куди ці пожертви nene– 
дав. 
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З наших буднів 

НЕ ТАК ЩЕ З НАМИ ПОГАНО 
Ден інженер ig „Самопо-

могі", як його популярно 
народ називає, крім гис-
ленних службових і гро' 
мадських обов'язків, мас 
щ4- один, сказати б, пат-
ріотигно - американський: 
дбає,.щоб З'сдинені Держа-
ви мали більше громадян, 
або, іншими словами,- хо-
дить людям за свідка. 

А в зв'язку з тим мас 
всякі пригоди і переживана 
пя. Вгора, наприклад, був 
у нього „пеховий" день. 
Попеуше, дістав ,^слієнта", 
який майже вмирав зі crpa– 
ху перед . натуралізацією. 
Наш, простий голов'яга, 
слабо балакав^ пр-анг'лій-
ськи, а поза тим сильно бо-
явся, що не складе іспиту з 
конституції. Отже треба, як 
то кажуть, підтримувати 
хлопа на дусі. 

Але сталася ще, гірша 
біда... Коли вже їх заре-
естрували й дали нумерок 
до урядника, пан інженер 
спостеріг, що немає при со-
бі свого горожанського до-
кументу! Просто — ква-
пився і забув узяти. 

..А най тя колька ско-
лс!" ... Що робити? Резиґ-
нувати з нинішнього „іспит 
ту совісти", ги Чхати до 
Вруклина, на Пасифік Ев-
ню, по той1 папір?.. Пан 
інженер взявся на відвагу 
і вибрав третій спосіб — пі-
шов до урядника, який мав 
їх переслухувати і погав 
проситись: 

— Така, каже, і така 
справа, я зранку дуже cni– 
шився, щоб бути тут на гас 
і забув свій документ, lxa– 

ти по нього на Бруклин і 
назад вертатись, то .заба-
вить три години гасу, а я 
ще нині мушу, бути в СЛуЖ' 
бі. Чи не були б ви ласкаві 
— просить урядника — 
списати зі мною протокол і 
прийняти мас свідгення, а 
я завтра доставлю вам до-
кумент? 

Урядник уважно поди-
вився на ,^еліентів", загля' 
ну в До паперів і питає: 

— О. то ви українці? 
—Українці. — відповів 

пан інженер. 
.— О, то все впорядку. 

Вам не .треба показувати 
паперів, я вам вір'ю на сло. 
во. Ви, каже далі, украЬїці 
масте в нас високу марку 

З ЖИТТЯ ГРОМАД^ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Дітройт, Миш. 

Гіншада збере 5.000 доларів 
на Фонд Капелі Бандуристів. 

17-го січня ц, р. відбулося під 
головуванням д-ра Степана Го-
рака чергово засідання КомІтс-
ту Збірки на Фонд Капелі Ван-
дурнс-тіЕ в .Дітроаті. На цьому 
засіданні вироблено вже. до-
ісладний пляи зібрати на Фонд 
Капелі намічених 5.000 доларів. 
Згідно з цим планом приділено 
поодиноким членам Комітету 
ряд організацій Дітройту. з 
якими вони мають увійти в I:OII– 
тіїї:т відносно дотацій від них 
та виділення лбірщи.:іп для пс-
реведеиия збірки серед їхніх 
членів. Цією схемою охоплено 
(і Церкви, з яких деякі, з якими 
ііже . перетворювано, перове-

Снраіиоз: УККА - 72. Topou– 
то: А, Шндогуб (СУЖЕРО) -
82.76, Треитон: І. Самоквтп 
63, Трой: УККА - 50. Вілеман. 
тік: УККА - 60. - Всього 316-
раио по 31. 12 1957 (11.386.78. 

О.фомо дякуємо щиро й тим л 

тисячам жертводавцям і збір-
^ ^ ^ ^ п Г ^ . „ S ! ' W ' " – " й переслали менші 

суми, а яках прізвищ ми не ма. 
емо можливості! тут помістити 

дуть збірку серед Вірних через 
ровдачу. їм конверт, як це мас 
міеце зі збірками на церковні 
цілі. 

БІЛА ОБЛОГА 
(Закінчення зі стор. 2 ) 

ми Комітет запланував міні 
мольну висоту пожертв, яку вів 
повинен отримати від поодпно-
ких груп жертводавців — Цер-
ков, Організацій, професіонйліс-
тів. купців і ' промисловці!: ти 
від індивідуальних осіб. Від ар. 
ганізацій повинен дістати Ко-
мітет від ЗО — д о 100 дол. і ви-
ще. залежно від їх фінанвових 
спроможностей, від індивіду, 
:ільних осіб — від 5 дол. вгору. 

Рішено поширити летючки. 
з а к л и к и Метрополітольного 
Відділу УККА, Місцеве радіо 
буде І.І.ЛІ.ІЧСІІО в :п:цію Збірки. 

Надто Комітет звертастьсн 
до цііч громадян, які отримали 
від Т-ьа Приятелів заклики з 
^плаченими зворотними I;OH– 
L^^riu . uv'u ьчі... пи,.ериу.і.і ЦІ 
Кии^еріл з иаммешиими хоча о 
ііижер.вими, аоо н порожні. 

Через місцеве радю і пресу 
подавишиеіим звіт з перебігу 
збірки. 

”. ...і-: ці.'.іо Союз Українок і 

і о м мі ПРО ПОДОРОЖ 
ПАНІ МІ:?І п і л ні і- Д О 

ЛРІЗОНН 
И ю Порк. — Колишній про-

-ІЯку державну приналеж. J J ^ J ; ^ , ж Г Т Т ^ р ^ ш в з в д е в т Г а Р 1 Л С ' Т Р ^ а я зля' 

тут і мужчини мусять 
поклонитись. ,„ 

Щ о відважні жінкн щойно 
під вечір вернуться з засні . 
женої радіостації, перемерзлі, 

ї х прізвища, будуть поміщені в ^змоклі і півживі - - це друга 
окремому бюлетені, який вида. справа. А л е передача відбу-

лася. Слушно могла при кінці мо пізніше 
При цій нагоді просимо всіх. 

які отримали наші заклики зі 
зворотними оплаченими коивер-
тами. переслати в них иаймен-
ші хоча б пожертви, або їх 
повернути, за що заздалегідь 
щиро дякуг 

Уираьа Т.ва Приятелів 
Каналі Бандуристів 

Адреса для пересилки'пожерти: 
Friends of the Ukrainian 

Handurlst Chorus 
P.O. Box 119. Detroit 12.' Mich., 

U.S.A. 
землякиt 3 MCHC ТОЖС ЗрО' 
били українця! 

— Як то — зробили з вас 
Передусім, вас ціниться за українця? - питаємо, 
те, що ви не жебраки, не;, - Цу, я вам розповім, 
шукаєте легкої наживи, Питас мене, той урядник, с у м організують імпрезу в дп 

, , . „ . п„„.,.„л..,. ..Jt.,„y,n^.... тройті. а ЛІТНЬОЮ порию на ,jii– 
ете клопп-п, пе-пжпві Мптіїм -У ДСР'кавП1' . " Р , ш я л с ^ - брові". Рівно ж цьогорічний 

wu державі.-Jiprt-W і ш е т ь мас мені втисати. То дохід із Шевченківського свята вив, ВДо не мають слушносте 
— не дпґуруєте в криміг.п пажу: ,Л вродився в піде в ЦІЛОСТІ на Фонд Капелі, ті, які критикують президента 
пальних реєстрах. Далі — І Л с м б с р ґ , Львів, Львуф!" 4 е Д а с т ь можливість побільши.' Айзенгавера з а те, щ о в уря-
ваша молодь дуже поряд- Л в , „ то;іі: )ш0, то я тобі ві- l l ^ ^ " ^ l ^ ^ ^ ^ l довому л і т а к у і з а урядов і 
н а , н е л а є сст ,ед н е ї з л о г ш і - : „ н ш у .уі:раша". А я ка- S v u e н а Ф о а д і Ж , і і Ж з кошти завіз свою д р у ж и н у на 
пости. Взагалі, як нацю- ж у : )ЛУг я к а україна? Я 
пальна група, ведете с е б е j в р о д и в с я за Австрії, потім 
дуже гідно. Іприйиїла Польииі, потім, 

Ну, каже пан інженер, це я к віоухм ei^m 3 ГІТЛЄ-. 
мене так заскогило й зво- v0Mt то я ^-^ д 0 Палести-руишло, що я крім „Тенкс", 
не знав, що маю казатіи 
Вийшли ми з будки на ко-
ридор гекати своєї герги, а 
мій кандидат на гро.мадя-
нина каже до мене: 

— Пане інженере! Гур-
ра! Тр з нами ще не так 
зле, коли нас так хвалять? 

Аж тут підбігає до нас 
якийсь грубенький добро-
дій, простягає обидві руки 
і гукаг: 

- Гслов! Як ея масте. 

ІПОПОРКСЬКИП ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО 
КАТОЛИЦЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ „ОБНОВА" 
ім. Митрополита Андрея Шептнцького 

повідомляс. що 
ж НЕДІЛЮ, 2-го БЕРЕЗНЯ 1958 р. 

о год. "і-їй вечора 
в золі ч. tt Українського Народного Дому н Пю Парку 

виголосить 

ДОПОВІДЬ 
Всечесніший отець АНДРІП МЕЛЬНИК 

на тему: 

„МАСОНЕРІЯ" 
Д о вислухання -доповіді запрошуг. членів „Обнови", 

студентство та загал української громади 
Управа К.-ІЇ. Відділу УКАО „Обнова" 

ни, а як вібухла війна в 
Палестині, я втік до Амс-
рики! То яка Україна?" 

А він каже: „Ол райт, 
тле ті українці так завзято 
гбайтуються за Львів,стіль' 
ки роблять мені тут рекур-
сів і реклямацій. що я не 
хотів би мати свіжого кло-
ПОТу. ЩО ТОбІ ТО ШКО' 
лить? .. Я тобі віпишу „Ук-
patwa". 

А я кажу: „Ол райт, пи-
ши Україна". Ну, і маєте 
ще одного українця. Чого 
хогете? 

Ьир. 

І відпочинок д о Арізони. „ Щ о 

жертводавцям ми Фонд ІСапелІ' П ' И ї З И Д е Н Т ^ ^ Д Л Я ^ 
Г.ан ,.vpucrlв .4. 4. (ВІД їв. в. І̂ ОДНИН - ЦС HOBUHHO буТИ 

мо s i . i t . 37). ' і й о м у дозволено робити. Я не 
Синвид: Владика Іон - 2 0 . 1 е проти того, щоб атакувати 

Честер: Уіф. Амер. Клюб - 50.' чоловіка з приводу ного роди-
Шнкаго: Т.во Укр. Визиесмепіо ня. Я не маю нічого проти 

ройї'”к”бо”^онТой?'ійн: Айка- Ііи.мені завжди под?-
ство Фіґолі - 26. диндора: б а в с я Я ""-'ІЬКИ К Ш КУ. щ о в ш 

Укр. Прав. Церква - 40, Ман- с злим адміністратором." 
честер: УККА — 25, Міннеапо. 
ліс: О. Вулавиць.:нй - 26, Ню 
Гейвен: УККА - 25, -Нортгсм О Совсів заявили німцям, що 
тон: Укр. Прав. Церква — 25.85. подорож приватних прогуляної: 
Фнладелфія: „Провидіння" - німецьких науковців і студеи-
100, Укр. Громада при пул. 23. тів д о С о в е т і в з власної Ініці. 
- 25. Укр Амер Клюб — 25, ятиви-чи ііа основі договорен. 
Роземонт '(Моитреалі: Ірина ня з якимись совстеькими висо-
Tj-рченюк - 50 Рачестер: У К """"” школами або студетськн. 

L 
І Щ Н І М М М І М І І І І І І І М І М І І І М І І І М М І І М І ^ 

УВАГА! :: УКРАЇНСЬКА : УВАГА! 
ДІВОЧА ГІМНАЗІЯ У, П.Т. „РІДНА ШКОЛА" 

у СТАНИСЛАВОВІ 
' Всч. Отці, Катехити, пп. Директори, Професори ;; 
1- і Товаришки! -' 
; повідомляємо, що ;: 

З'ЇЗД 
УЧЕНИЦЬ НАШОЇ ПМНАЗП 

J 1 ' - ^ в і д б у д е т ь с я -
І в дні 31-го ТРАВНЯ 1958 р. 

в ІПО ПОРКЛ'. 
І І ПРОГРАМА З'ЇЗДУ: 
' ' 1. СЛУЖБА БОЖА, в церкві св. Юра при 7-ift пул. в Ию J j 
1 1 Иорку; „ „ , ' ' 
- ” 2. СІШІЬЮІИ ОБІД в Українському Навідному Домі j j 
' І 140 2nd Avenue. N. Y. ! ! 
, , 3. ЗАБАВА, на яку запрошуємо учениць з С. С. Васпліянок , , 
' ” і товаришів з мужеськнх гімназій з Родинами. JІ 
' ' Просимо надсилати зголошення до дня 1-го травня 1958 p. , , 
J І на адреси: ' -
І ! Л и в КАРАТІІІПІЬКА - КРУІІІЕЛЬІПЩЬКА 
” 346 Е. 10th Street, New York City, N. Y. J; 
1 ' або , , 
! ! Свгенія MOCOPA 
І; 514 Avon Avenue Newark 8. N. J. . 

Щ І М И І Н І М И Н И l H U M f 

Іван ВУЙКІВ 
Знана 

УКРАЇНСЬКА 
ФУТРЯПА ФІРМА 

виконує на замовлення 
НОВІ ФУТРА 

І псремодельовуг. проходжені 
футра по налновіших 

фасонах. 
Приймає футра пп 

ПКРЕХОВ AHHA-STORAGH. 
Відбір І доетава на місце. 

J. WUJK1W, Іпс 
MANUFACTURING FURRIER 

i l l f:– 7th Street 
New York 9, N. Y. 

Tel.: SPring 7-8710 

K. A. .— ЗО. Сон Фронсіско: Га 
лина Гриневич — 20, Скрентои: 
Укр. Робітн. Союз — 60, Ше-
рои: Укр. Прав. Церква — 20, 
Савт Вавкдбрук: Консисторія 
УПЦ — від церков —. 60.30, Ст. 
Луіс: Т-во ,Любов" - 25, То. 
ронто: Друкарня „Київ" — 50, 
Аі:урат Вилдерс — 25, Трой: 
УККА - 25, Ионгставн: УККА 
- 125, Укр. Прав. Шерква -
42.30. 

Окремо дякуємо щиро нашим 
приятелям, які зібрали на міс-
цях 1 переслали нам суми від 
50 дол. вгору: 

ми групами — виключена. Всі 
такі „виміни! ВІДВІДИНИ" мусять 
відбуватися на основі окремого 
договору між двома урядами 
про „затіснення культурних 
взаємин" і стояти під строгою 
контролем) соостського апарату. 

ф Амефвшаисько-ніяеожа ко-
ролева краси, вибрана читачами 
июйоркського німецького що. 
денника „Штаатсцайтуиґ". Вир. 
бара Амман, подорожує по Ні-
меччнні й Австрії з „місісю доб-
роі волі" від американських 
німців, які фінансують цю по 
дорож. В центрі зимового спор 

їх сказати В. Блавацьна: Слу-
хайте нас щонеділі - без ог-
ляд,у на погоду! 

По порожніх, пустинних ву. 
лицях гуляє вітер і несе СНІ-
гові тумани. Впоперек вулиці 
Жірарда - „вгромоздився" ^Tj)a-
явпіі, щ о вискочив з рейок, 
всі бічні вулиці заткані бел-
надійно засніженими пвтпми, 
патрольні автп поліції з тру-
лом пробиваються . . . Часом 
десь появиться прохожий і 
швидко зникає. 

Лпшс діти гуляють. Звід-
кись появляються лещета, 
щораз б ільше санок, а гурт-
ковиЛ rj'pTK8' . .Акули" веде 
своє військо в лещетярськомуг 
трохи і^шровізовйному внряді, 
в бік сніжних просторів Фер-
мавнт парку. - Госьці, к а ж у 
вам, сніг клявенькии . . . Та-
кий як на Україні: я знлю, 
мені мама казала! 

А л е ц е й . с н і г не був такий, 
як на Ук,раїні. В кожному ра-
зі ц е не той сніг, щ о його ра-
дісно зустрічали ми в няшо^ 
м у незмоторизованому краї. 
Цей сніг — це м о ж е д л я ді-
тей був добрий. Д л я всіх до -
рослнх, д л я цілого східнього 
побережжя З Д А це був зло-
віщнй ворог: це сніг, що від 
нього померло кількадесят 
людей, відгортаючи його з-пе-
ред хат; це сніг, щ о засипав 
безліч авт на бічних шляхах , 
з яких витягнуто інколи й 
замерзлих трупів, це сніг, що 
на ньому ховзалнея авта, до-
водячи до катастроф; це сніг, 
щ о стримав тисячі людей від 
праці - ц е недобрий. важ-
кий, прикрий сніг. Це не тон, 
що срібними зорями іскриться 
тепер на далекій, масстатич-
ній Говерлі у Карпатах. 

А він падав і падав. Треба" 
було багато днів вставати jia– 
ніше і, не чекаючи на авто, 
бус , рушати в далеку дорогу 
д о праці. Ц е все таки mv.:i– 
ток дороги: так як з Личаків-
ської рогачки до Винник. 

Одне ноч добре: Слава Бо-
гу. щ о хоч війна не вибухлп 

Увага! ФИЛАДЕЛФІЙЦІ! 
” ОКОЛИЦЯ 24-ої вул. й цорквн.гв. ПИКОЛАЯ. 

На іюаі вулиць .ЛЖАДСОІГ' І „т-ІРІИІ^ 

УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
хі: .мічпого ЧІІІЦІ-:НІІЯ - ПРАСУВАННЯ 

чоловічих жіночих і дптмчих одніїв. 
І С Р А В К Ц Ь К У Н А П Р А В У О Д Я П В 

і П Р О Д А Ж У 
мсіночих паичіх. чоловічих 1 дитячих гкарпеток, 

ПО ШІЗЬКІІХ ЦІІІЛХ. 
Наша, адреса: 

П Р У Т " "-'АІ:' liv-'- Перин, Фм.і.,.і.-.:.',.іл. SO, Па. 
М.1 ” ^ ” - Телефон: рО 5-5834 

- ” - - - - - - - - - - - - -т-З”О'Г?'О”О'РСИ^'Я”ЗУ”З”Я'О'С^^?О'Д”РСТ^^ 

Знана Ювелірна Крамниця 
І РАДІОПСХПІЧіиШ ШПОРТОВШІ СКЛАД. 

добре ВІДОМИЙ серед української публіки. 
JEWJELERS 

218 East 14th Street 
New York 3. N. У. 

TeU GR 3-5875 ' 
K 

Над входом пелш:ин 
годинник. 

Тільї:кщо одержали ім. 
портовані. з Німеччини, 
незвичайно сильної кон-
струкції Л1ЛІІІІІНКІІ ДО 
ІШОА1ІІШ а v.:i,. або 
пигл. азбуками, з авто. 
м-пнчінім табулятором, 
двокольоровою лентою. 
для, приватного або upo– 
фесійного вжитку. Вираз. 

но відбнвас 8 копій. 
l lbm ТІЛЬКИ ssi;.:i.–, 

Рівнож на складі яели-
кий вибір .МАШИНОК 
ДО 11ІІСЛШ1Я Шших 
фірм, та маємо автори, 
зовпие ппедстаніпіцтво 
найбільшої амер. фірми 

SM1TH - CORONA, 
що ииробдяс машинки на 

всіх мовах. 

ву". Вона була почесним гостем відділ міста, опісля сонце на 
переміну з дощем зняли ц ю 
білу облогу залишаючи по 

УККА - 63.50. Востон: УККА 
- Д35, Шкі:аґо: Ліга Амер. 
Укр. Походж.: г - 95.06, Об'с.д. 
наяня Укр. Оргаиіз. — 74, Г. 
Ші:ерець — 90. І. Деркач 60.50. 
Клівленд: А. Сіренко - Сірив 
55. Гренд Репідс: УККА - 57. 
Гартфорд: А. Прншляк — 132, 
Фнладелфія:, Т. Лозянськнй - . -

иа рівних кариовалових това. 
риських імпрезах. 

Ш Багато иврижая написали 
с к Ш и . д о дирекції підземкп 
проти аморальної ніби афіші, 
що реішямувала останній фільм 
з славетлою фільмовою зіркою 

330.80. Рачестер: УККА - 1 5 7 , Марлевою Дітріх. Дирекція під. 

)Осгзооаосгзо.-^г5ос^Г)ос^зог ІО i-TZDOCTTX–. і " 

ї д-р. олкксАНДЕР СМІГЕЛЬСЬКИИ 
Оптометрмет 

Н А Д А Н Н Я О І І І : П 
У 2 Harvard Avc , Cor valley St., Maplewood, N. J. 
8 South OranRe 2-6513 
У 49 Market S t , Near Possalc S t , Passaic, N. 1. - PRescott 9 0255 
fe-тмі^гяі—-,ЛҐ-–i.^^—–.ЛГ—.a, .n. ,ni-^r-Mi ,nt—vir. івгггмсаас 

TOWN HALL 123 West, 43rd Street 
NEW YORK C1TY 

-v 
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УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у США 
І НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА в АМЕРИЦІ 

— в л а ш т о в у ю т ь — 

УРОЧИСТУ ШЕВЧЕНКІВСЬКУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
в СУБОТУ, 8-го БЕРЕЗНЯ 1958 р. - о 6-ій год. вечора 

в приміщенні Українського Інституту в Америці (2 Е. 78-та вул.. ,Н. П.). 
Д О П О В І Д І : 

Проф. В. ШЯКОВСЬКИИ - „ШЕВЧЕНКО І КОСТОМАРОВ" ' 
Проф. Б. ЗАГАИКЕВИЧ - „КУЛЬТ ШЕВЧЕНКА НА ЗАХІДНПІ 

^^ УКРАЇШ-
ВХІД вільний. 

Управа УВАН у США І Управа НТІИ в Америці 

КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ АМЕРИКАНСЬКО-УКРАШСЬКИХ 
ОРГАШЗАІЦП міста НЮ ПвРКУі 

ВІЛДЬТ УКРАШСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ АМЕРИКИ 
v і НАУКОВЕ Т-ВО ім. ШЕВЧЕНКА а АМЕРИЦІ 

. - в л а ш т о в у ю т ь 

в НЕДІЛЮ, 9-го БЕРЕЗНЯ 1958 р. - о год. 6-ій вечора 
и залі WASHINGTON IRVING HIGH SCHOOL пРИ ie-м вул і ірнінг илсис 

в ИЮ ПОРКУ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРТ 
ярисвячений 

Н 4 Р О К О В И Н А М З Д Н Я Н А Р О Д Ж Е Н Н Я Г Е Н І Я У К Р А Ї Н И . 
В програмі візьмуть участь: 

ппоА д-n Григор ЛУЖНИЦЬКИИ - промова: адв. Володимир СТКК - промова 
в онг мові" п. Лідія КРУШЕЛЬНИЦЬКА деклямація; п. Юрій ВОГАЧЕВС1.-
КИП сольоспів; міш. хор ..КОБЗАР" і українська філармонійна оркестра під 

дириґентурою д-pa Антона РУДЯИЦЬКОГО. 
Мистецьке оформлення сцени - мистець Михайло ЧЕРЕШНЬОВСЬКИП 

Квитки вступу до набуття в українських крамницях ..АРКА" та „ЕКО". 
Українці великого Ню Порку й Околиць, CBOI;IO чнел 

вшануймо пам'ять найбільшого Сипа vi:poi 
ісленпоіо участю 

їнн 

У неділю, 16-го березня 1958 р. 
О ГОД. 5:30 НО ПОЛ. 

КОНЦЕРТ ВИДАТНОГО. ТЕНОРА 
Marco SORlSlO 

В ПРОГРАМІ: 
перше виконання творів українських композиторів 

Миколи ФОМКНКА. Георгія МАИВОРОДИ 
на слова Є. МАЛАНіОКА, В. СОрЮРИ п українській 

мові та інші твори. 
„Його спів нагадуг. зворушливий ,.Вель Кпкто" Джілі, 

"Musical America". 
„Його вроджене мельодійне ЧУТТЯ дас справжню насолоду". 

"N. Y. Times" Е. Downes 
„Він був екстатично прийнятий численою публікою". 

"N. Y. Herald Tribune" R В. 
В КОНЦЕРТІ БЕРЕ УЧАСТЬ 

. бас-баритон ROBERTO S O R l S l O 
Вілети в цій! від 1.13 до Я.00 дол. в касі Town Hall. 

Concert Management - R. SORlSlO 
fA West 76th St., New York 23, N. Y., TR 3-5171; TR 39487 

Український Народний Союз 
153 Відліл їм. Л. Мишугн в ФИЛАДКЛФП, Па. 

- у л а ш т о в у є -

ТОВАРИСЬКУ 
ЗУСТРІЧ-БЕНКЕТ 

З НАГОДИ 
ЗДОБУТТЯ .1-го МІСЦЯ в ЗДА в НЕРЕД-

ІСОНВКІЩШІПП КАЛІПАНП'ЯІСліозу - 1957 
що відбудеться 

її СУБОТУ, 8-го БЕРЕЗИН 1958 р. 

року, 

в aa.il І'орожаиського Клюву пря 847 Н. Френклін вул.. 
на яку щиро за прошу і: 

усю Союаову Родину та Гостей нашої громади. 
В Зустрічі візьмуть участь Представники Централі УНС 

на чолі 
з гол. предсідннком її. Дмитром ГАЛІПППІОМ. 

У веселій мистецькій програмі виступлять: 
п-ні Л. ШАШАРІВСЬКА-ЧЕПІЛЬ - пп. В. ПАЗДРШ 
ШНОТ-РУДАКЕВИЧ - М. МІНСЬКИЙ В. ИЕНФЕЦЬ-

КИИ - БАЛЕТНА ГРУПА н-ні А. КРУГЛЯК. 

Ї І Я ? і ? і ї 4 ^ а- Г0Х- 8 ' Ц мл' - - ВСТУП; S2.50 
Передпродаж карт вступу в: 

Українській Кооперативі при 21-ій та Брови вулиць. 
Укр. розливні пива п. Ю. Проі:опншииа при 901 Н. Френклін. 
Укр. харчовій крамниці п Т ІІашківського. 4428 Н. 16 вул 

vuWWWWWWWWN^W^^^AWWWtAAAMftAAAmrtAAAA^ 

вій тільки СПОМИН. 
Олег Лисяк 

земі:н наказала своїм службов 
цям окремими наліпками „про 
довжіггн" занадто куцу суконку 
артистки. 

Артистично 
виконані 

медалики. 
власно! 

фабрикації. 
14 кар. зол.. 
S2.9A, SS.9.-. 

S яли. 
Тризуби я 14 кар. золота 

від 5 :;.d.–. 

Ф і р м а KARS с о д и н о к о ю о Н ю И о р к у . щ о м а с н а 
с к л а д і В С І М О Д Е Л І т а в н а й б і л ь ш о м у в и б о р і с т о -
лов і і к о м б і н о в а н і к о р о т к о х в і ї л е в і р а д і о а і і а р а т и : 

Telefunken, Btaupunkt, GrundiK, Ambassador, Tonfonk. 
Nordmeiu!e — n o н а й н и ж ч и х ц і н а х в ід S 5 9 . 9 5 . 

Маємо на складі всі ЧАСТИНИ та ЛЯМПИ, а репарації 
виконусться иа місці досвідченими фахівцями. 

Великий вибір ПАТЕФОНІВ американських та імпортова-
иих — правдиве НІ-ГІ. 

'' і' 111 RCA, General Hectric, Emerson. Travler -
також в кольоріїх. 

Представвицтво фірми OMEGA - найновіші моделі 
у великому виборі. 

Найбільший вибір ЮВЕЛІРНИХ ВИГОНІВ з 14 1 18 кар. 
золота, ручних виробів з бурштину, коралів та найліпших 
швайцарськш ГОДИННИКІВ: LonKines, СУМА, Doxa, Paul 
Buhre. Tissot, Schalhausen та багато інших, які ми самі ім-

портусмо. 
Наша годипшп:прська і юнелірни праціпия рекомендована 

фірмою OMEGA. 
Оригінальні частини для репарацій. 

Неправа і чищення годинними з писемною ґарантіпо. 
Всі нлправн виконусться в наших майстернях на місць 

Великий вибір ФОТОГРАФІЧНИХ АПАРАТІВ. 
Німецькі імпортовані АНТЕНИ для відбору короткохвилс-

вих передач цілою — S7.95 
Німецькі пера PEL1CAN - під S7.95 і більше. 

ГАРАНТІЯ НА ВСІ ТОВАРИ. 
Жадайте каталогів - - викоиусмо поштові за-довлвяяя. 

Ни би:киння продасми на догідні сплати. 
Крамницн відкрнгп кожного дня від і'-ш рано до '.'-оі веч. 

ч 
УВАГА ! Повідомляємо наших ЛонупЦів, М І Л Г А 

пін я дмем 15-го лютого ц. р. 
відомий на терені Ню Иорку та Околиці 

її. ТКОЛОЗШ ш л г о г о д І : И І , К І І П 
CTQU сніпласшіком нашої фірми. 

Вступайте в глени Українського Народного Союзні 

УВАГА l(S^S^S) УВАГА! 
Чи Ви вже використали ВЕЛИКУ ЗНИЖКУ ЦІН з нагоди ЮВІЛЕЮ УТС ? 
Спішіть НЕГАЙНО в ряди бигатьох тисяч вдоволених клієнтів, нкі ВЖЕ вико-
рнсталн ию нвгод,у і ЗАОЩАДИЛИ ВАГАТО ГРЧЛИЕИ. замовлнючи у нас па-
кунок для своїх рідних. Пригадуймо, що хто замовить НЕГАЙНО в нас ппку-
н'..к, заощадить н(інбли:ию 1.1',, на обннженні цін і ще додатково о-.рнмас — 

5 СПЕЦІЯЛЬНОЇ 
fo Ю В І Л Е Й Н О Ї З Н И Ж К И 

Наші ціни тепер с дійсно КОНКУРЕНЦІПНІ і тому закликаємо: 
ПОРІВНЯЙТЕ НАШІ ЦІНИ З цінами інших фірм. 

^ На терені Америки маємо слідуючі представництоа: ^ ^ ^ ^ ^ 
Mr. W. LAHOS11N1AK 
1028 Kenllworth Avc. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel .:^ROspecl М Ш 

INTERNATIONAL GlPl 
PARCEL SERviCE 
4230 Tennyson SL 
Denver 12. ^Colorado 

Mr. 1. ANDRlJUK 
854 Northampton Street 
Buffalo 11, N– Y. 
U. S. A. 

Mr. O. POKOTYLO 
719 - 5th St., N. E. 
Minneapolis, Minn. 
Tel : FE 2-21M5 . 

Mr. Al. SLOWlKOWSKYj 
107 Diirnuii Street 
Rochester 21, N. Y. 
Te l j HOpkin.t 7-71W 
Mr. R. CHOJNACKYJ 
653 Panlison Ave. 
Clifton, N. J., USA 
Tel.: PRescOt 76481 

PARCEL SERviCE of UTC 
10 Garden Street 
New Haven, Conn. 

- Tel ' U O. 21544 ^ 
Or. WolodyTnyr RYZEWSKYJ 
American Travel Service 
2134 W. Chicago Avenue 
Chicago г^щГпоиі 

PARCEL SERVICE of UTC 
24 lves Street 
Willimantic, Conn. 
Tel.: ll:irriviin 3-9735 

239 South Broadway 
Baltimore 31, Md. 
Tel.: OR 5-0646 

Mr. W. JAN1W Mr. K WOJTOWYCZ "DN1STER" 
80 Warren Street 158 Hobart Street 68 12th Street 
Carteret. N. L Utlca, N. Y., USA Pittsburgh 3, Pa. 

ь UKRAINIAN TRADING COMPANY. LONDON 
Main Office, New York 

c7o "MQLObE ZYTT1A" , 
302 E. 9th St., New York 3. N. Y. 

ORegon 3-9530; YUkon 2 0117 
З днем С-го лютого 1958 p.. ми" відкрили наше представництво при ti.iac– 

тоній крамниці „МОЛОДЕ ЖИТТЯ" у Ню Порку. під1 керівництвом укра!нсь-
кнх фахівців, які по.іаго;(жуватимуть всі справи, зв'язані з висилкою пачок. 

Перестерігасмо осіб не уиовновиженнч нами, що вони будуть потягнені 
праппо до відповідальностн за користування назвою, або знаком УТС іУкраїн-
ська Торговельна Спілка і для власних цілей. 

Повіломлясмо, що ми тепер висилаймо: 
РУЧНІ МЛІІІІПІІІ ДО ІІІИТТЯ (зі всіма оплатами) 545.00 
г:ЛЕКТРНЧНІ МЛШІІНИ ДО ІІПІТТН і зі всіма оплатами) . , . S 73.04) 

Вага машини ручної виносить - 7 фунтів 
Вага машини електричної — 11 фунтів 

так. що машину можна долучити до пачки, тим більше, що ми ТЕПЕР впгилас-
ИІІ плчі:н до 40 фунтів ваги товарів та необмежену кількість артикулів. 

Як СПРЦІЯЛЬНИЙ ДАРУНОК для українських дітей на батьківщині до коне 
ноі пачки ДОДАСМО 1 рухому ляльку з замикаючими очима 1 1 музичну труб-
ку (сопілку і. 

Всіх охочих стати ирелстпвиііками УТС просимо писати до Централі. 
ЗА УПРАВУ УТС: 

Діловий секретар УТС: Ю. Тугтаяівськив Голова УТС: А. Жуківськмй 
ЦЕНТРАЛЯ 5 Т С : 

A. z. UKRAINIAN TRADING COMPANY 
І ft la Hani Street LONDON, W. 11, Great Britain 
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g 
Ф П Р А Ц Я ф 
Ф HELP WANTED FEMALE Ф. 

D I E T I T I A N " 
Experience capable of assuming 
njsponsibilitv for dietary tlcp'nrt– 
iticnt. -Nen– kitchen :issislant 

dietitian on dittv. 
EXCEL1J-NT SALARY 

NURSE 
ANESTHETISTS 

Surcical suite amt P Л R. 
startinc Salary S .̂ Ю Plus 

callback pa v. - Anesthesio– 
togiet on staff. - ALSO 

REGISTERED 
.NURSES 

SURGICAL 
NURSES 

Модерний 160 ліжок шпиталь. 
Новий "air-conditioned''. 

Багато користей. Постійна 
праця. Досконала платня. 

Голосіться, 
пишіть або телефонуйте до: 

С. W. H1LDRETH. 
Administrator 

St. ,Qlaf Hospital 
AUST1N, Minnesota 

Ф Р О З Ш У К И a 

M.ijihii Густавівну 
ШШШЮВУ 

пошукує сестра СтефанІН. 
Іпі:ідомления слати на адресу: 

Юлія НАЗАРКВИЧ 
. 3248 W. Potoniac 

Chicago 51, ill. 

PROFESSIONALS 

DR. R. P. S!TULlN 
Медичці хірургічні поради. 
Radiology-Electrocardiograph 

Приймаємо -"compensation" cases 
і "Blue Shield". 

Години: від понеділка до п"ят-
кнці - від 12:30 до 2:30 по йол. 

82 West 12th St., NYC. 
Phone: ORcgon 5-8722 

І l . i ! i . M . M . ) ' 
Дмитра І1КРЦОВІІЧА. 

нна Петра, з Середнього Bepc– 
.оші. Він пішов до армії в 1У40 
оці Хто анпв би про нього, або 

він сам, прошу писати на 
адресу: 

John PERCOviCZ 
642 Sonncsidc, Elmhurst. ill. 

Г. ГОЛДІЙ і і”Пім.м 
тет) АННУ ПАСТЕРНАК. 

гіамужна Волик, адому Печені. 
')іля Львова. До Америки ви-
їхала в часі першої війни. Хто 
неп би дешо про неї. чи'вона 

- амд. npon:v писати на адресу: 
Н. GOLDY 

95 Crawford Street 
Toronto 3, ()nt . Canada 

PEAL ESTATE 

DR. ANNA MESS1NG 
ЛІКАР З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське усунен-
ия всіх вад дери, зайвого во-
лосся. зморщок. "Facial Uo– 
lift" без операції. 

Пі.ні”ім.и після VMOBM. 
130 West 57 St., New'York City 

Тслеф.: PLaza 71282 
і - s j ' 

ДОМИ ДО ПРОДАЖУ 
мешк.. біля Клермонт nap– 

ку. Бронке. за S 32.000. 
Н мешк.. а двома склепами в 

бизнесоній секції Бронксу. 
за S 19.000. 

б мені і;. (39 кімнат). ОливнС 
опалювання, біля Пелгем-
бей . .ібі:сіо. за S 17.500. Го-
тінки 56.000. 

15 мсіні... вікнами до aoonap– j 
ку. S 2.500 чистого прнбут-

” ку на рік Ціна S 15.000. Го-
тіикн' S 12.000. 

ВИГІДНІ умопн сплати, в кож-
ному домі с вільне мсшкан-

и і.. Д:шоннтн: 
AU І0ЇЯ4 

до Ю чраня та 7-0 вечора 
— ^ , - - - - і 

RESTAURANT 

Повний обід вТд 52.85. Бенкети 
ля 10-1,000 осіб. Ня бажаний 
приватні залі. Спсиіяльне мсіїи 
на групові обіли, прийняття, ве 
сілли 1 т. д. РгвІя-таині. llepe– 
кускн від полудня до З-ОІ гол 

CARL HOPPL'S - УА 5 6035 
УаПсу Stream Park inn. 

Merrick Rd. vaOev Stream. L 1 

OLYMPlc7RESTAURANTr 

877 Springfield Avc. 
irvington, N̂  J. - ESsex 2-9647 
Приватні "air conditioned" бсн-

кстові залі на 300 осіб. 
Подасться 'тільки найкращі 

харчі. Центральне положення. 
Спеціальні ціни на весільні 

прийняття. 

В. БИЗНЕСОВІ НАГОДИ ф 

11., проляж ' 
РКСТОІ'АИ 1 ВАР 

ДОЗВІЛ на кабарст. 
Поміркована ціна. 

Власник відходить на пенсію, 
по 24-ох роках. 

29 St. Mark's Place - NYC 
(Near Ukr. School A Church) 

РЕСТОРАН 
j n HlO ПОРКУ ira ПРОДАЖ. 

11 ЛУ'ЖЄ Добрім м.. ІМ.І.ГІІІІІ 
І добрий биаиес. ' 
„ Велика нагода 

Властитель пролас. через недугу 
Оборот S 800 на тиждень. 

Ціни S 2.500, половину готівкою 
За ішрормаціямн телефонувати: 

GR 3-8976 

Ваше ВЕСІЛЛЯ 
в IRVINGTON HOUSE 

буде моментом до зипим'и-
і .шч:і В іцні.і.і 1.1.' пні. і' ч-
ґ а н т н о м у її., і.іпні ft. о б й я у з і 

и.'.и.п.пні'... ПиВНОГО 

ОБІДУ 
п охолоджуваній, приватній 
залі з танцювальною долів-

кою і мікрофоном. 
Weeding Consultant at your 
command: Maitra d'Motel in 
person to direct your affair, and 

this fabulous Menu: 
Manhattan Cocktail 

l ed Hearts of Celery,, Green, 
and Ripe (Mivts. Rolls and. But– 

ter. Kmit Cup Glace, 
Old Fashioned Chicken Soup 

with Rice. 
Roast vcrmonl Turkey 

Giblct Gravy - Compote of 
Cranberries — Rissolee Potato 

vegetables Bouquctiere. 
French ice Cream ж Coffee 

plus 
Decorated Wedding Cake 

inscribed especially for you 
plus 

Decorations for Bridal Table: 
Lace Tablecloths; Large Silver 
Candelabra Floral Centerpieces: 
Ferns for all tables. — Plus — 
Bottle of Seagram's 7-Crown 

oa every table of 10, with all 
the soda 6c ginger 'ale needed. 
including All Tips 
for Maitre d Hotel, 
and Waiters. , 
No Obligation Per Person 
f. ideas (S estimates 5 P– Q C 
Phone S a o 

Banquet Manager , 
ESsex 5-1600 
10 Beautiful Banquet Rooms 
Accommodating 15 to 1500 ( 

Guests. - Elegantly appointed 
for any size wedding... with all 
facilities with the finest of food 
for even less than you would 
pay at many less-distinguished 
places. — Facilities for all ca– 
tercd functions," as ;M ell as pro-

perl y-sponsored -dances. 
IRVINGTON HOUSE 

925 Springfield Avenue 
irvington, N. j . 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
^JloBxA Відділ У. Лікарсь. 

кого Т-ва в Америці був засно 
гайни 1-го лютого ц. р. у Рочс 

стері, Н. И. Головою Віділу об-
раний л-р Осип Ти мочко. - за 
-тугшил'ами голови л-р М. Ло-
газа і д.р їв. Кіндрат, секретар-
і:ою д-р Марія Кознарська і 
скарбником д-р їв. Жовиірович. 
На зборах були присутні амс-
риканські Лікарі: директор стей-
тового шпиталю, в Рочестері д-р 
X. Теренс, який ВИГОЛОСИВ ДО-
повідь про етан психіятрії в 
Англії, куди він недавно подо-
рожував, і українського noxo– 

IRVINGTUN MOUSE - 925 
Springfield Avenue, irvington, N. J– 
- ideally located on Garden State 
Parkways exit І43А, has. been en– 
ireiy redecorated and has avail– 
ible twelve large banquet rooms, 
the largest of which can accommo– 
Jate 1.500 people. These rooms 
available for banquets, weddings, 
lances, dinners, meetings, etc.. 
ind can be had .at extremely low 
ales. The kitchen is modern, up 
о date and features the finest in 
-'rcttch cuisine. 

Large, parking area available at 
-to cost Jo our customers, visit the 
irvington House and see tne ma– 
nager about" your'needs. Mention 
this paper for special consideration. 

дження асистент - рентгенолої 
д-р P. Гремяк, який демонстру. 
вав перед присутніми фільм і: 
ділянки найновіших дослідів і 
технічних удосконалень у рент 
ГСИОЛОГІІ. 

ф Мгр. Зеніт Огефанів, відо-
titft український військовий іс-
горнк. став дійсним членом 
Наукового Товариства їм. Шеп-
ченка на підставі рішення Го-
ловноі j Ради Наукових Това-
риств ім. Шевченка з 22.ro 
лютого 1058. , 

Ф Софія, а, Бирчаків Рпбачев-
сьіаі. колишня українська плас-
туні:а. дружина лікаря д-ра 
Олександра Рибачсвського з 
Бреґенцу у'Форальбер'ґу в Ав-
стріі. п.імерла 9 лютого ц. p., у 
віці 47 р. в Інсбруці. в Тиролі. 

w 22-го лютого ц. р. в Ню 
Иоркл'. в Свято-Троїцькій УАП 
Церкві (359 Брум Стріті від-
булося вінчаная 22-річіюі япон-
::'и Вакако Абе з студентомГ Іго-
рем іАртуромі Александром, 
родженим ав Америці українцем, 
що відбував військову службу 
в Японії. Молодих обвінчап 
Прот. о. А. Сагайдакіпський. 
Перед вінчанням. 46-го лютого.. 
Вакако - Абе прийняла право-
слав'я. Від батьків. Цупсо Абе і 
Фуші Сузукі. молоді одержали з 
Японії гратуляційну депешу. 

Р І З Н Е 

RAB10 C1TY MUS1C HALL 
SKov.p'Qс. of lilt Notion . KockofoBar Contar ' О 4-4400 

„БРАТИ КАРАМАЗОВИ" 

YUL BRYNNER 
MflRlA SCHELL - CLAlRt BLOOM 

Sow. ffci M ttttbm kr 11CHUD HOOKS - ГІІЙСИ h ГАИОІ0 J KtHAN 
ta м с к ЯНия - і" NmOCfltOR 

- O N Т И І GREAT STAGE 

"BAND BOX REVUE"– 
B r i l l U f ! t now revue . . . w i t h lhO 
f?ockeitei. Corps do Ballet, О Р Н І 
Enternblo...Symphony Orchoitra. 

ЮОООООООООООРООООСЗОООЄССОСООООООООРОООООООООО 

MISCELLANEOUS 

WALTER -.'sTsZCZESNlAK 
Travel Bureau 

Носилки до всіх, і;pain. 
Забслпеченкч. 

Публічний нотар. 
224 lackson Street 

Hempstead. L. 1. 
Tel.: lYanhoc 3 0744 

Всі наречені c. чудові, u сукнях 
від 

ORIGINAL STELLL SUZETTE, 
inc. 

H a :i.iMi.ii.-ii-iiit.i сукні 
для Молодих і Дружок. 

Зайдіть і оглпньтс наш вибір. 
246 Grand Street. N У. С. 

СА 6-І 109 

Продасться 
М'ИСАРСЬКЛ КРАМНИЦЯ. 

з повним парадом до роблеи-
ня ковбас і вулільня. Дуже 
добрий биаиес. понад ЗО р. на 
одному місці, подальше від млр-
кетів. мішана кліеителя. З вяж-
ноі причини' на скорий про-
даж. по дуже приступній ційі. 

Тел : OR 3-6832 
иід гад. 9ої рано до 7-ої веч-

ш BUSINESS OPPORTUNITY Ф 

До продажу 
GROCERY - DELlCATESSEN 

STORE 
при 347 Е. 14th St, N– Y. 

Продасться пиво зимою на 
1.200 дол.. пліті багато більше. 
Надасться для двох партнерів. 
Мусять бути горожанами ЗДА. 

Інформації: Tel.: GR 5-4940 

К.ипуйтс в підприємствах 
шо оголошують є я 

' Ф „С в о б о я ї' 

MISCELLANEOUS 

C1MBALON MFG. 
нп басових струнах, обведених 

і . міддю. 
Ми також иаправлясмо всі роди. 
струнних інструментів, по умір-

коваких цінах. 
Daniel DUNA 

113 Avc. "С" (Bet. 7th A 8th Sts) 
New York City 

Tel.: OR 3-6538; or PR 8-0526 

ZACH Knit. Mils Co. Ave. "A" 
РОЗПРОДУ6 

100 ', nodiinui жіночі, чоловічі, дитячі грубІГ :інмнпі 
СВЕТЕРИ я, ЖАКЕТИ - - ШАЛІ - СУКНІ. 
і .-.(..– надаються пл ВИСИЛКУ ДО ЕВРОІІІІ. 

Дитячі евстерн від 70 є 
Пропонуймо Пам наші весняні вироби.'гарні еястерові 

БЛІОЗКИ. ВОЛ ЕРА. ац ЖАКЕТИ. КІМОНА. 
Продаймо з нашого складу: 

432 Е. 6th -between 1st Ave. and Ave. "A" 
NEW YORK 9, N. Y. - ORcgon 79380 

-9 ^ 

НАЙКРАЩЕ ДЖЕРЕЛО" 
ПІЗНАННЯ НАШОГО МИНУЛОГО! 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ -РУСИ 
М; ГрушеВСЬКОГО 

10 томів — 11 книжок німіікні.і формату. 
В^іетснська праця з історії українського народу, яка ніко-
ли не втратить найвищої наукової вартости. Найсолідніша 

прикраса домашньої бібліотеки української родини. 
Шва за 10 томів - S 82 .50 

Можіга сплачувати місячними ратами. 
Замовляти в vclx українських книгарнях, або на адресу: 

KNYHO-SP1LKA PUBL1SH1NG CO. 
68 East 7th Street New York 3, N. Y. 

ОСХ)БОЮ, 
що іде . і 

ДО ЛЮРДУ 
і потребус ОПІКИ, 

заопікуюся за зворотом 
коштів подорожі. 

Зголошення: 
Р. О. Box 346 

Jereey City, N, J. 

; Й Л - ;:- -SX, 

MISCELLANEOUS 

HENRY Flushuig 9-8563 

Weydig. 4is
nc

0N 
HOXOPOHHK ЗАВЕДЕННЯ 
Charles WEYD1G, Lie Mgr. 

13-39 122nd Street 
College Point, N. Y. 

ЩАДІТЬ У ЛЕГКИЙ с п о с г е 
К У П У Й Т Е СВОЇ Ь О Н Д И 
ЧЕІ'К:і НЕПРОЛ С Е П Ш Н К 
BUY i s . S A V I N G BONUS 

У ФІНЕНСІ В ПІДМІСЬКІЙ ЛІТНИСЬНОВІЙ ДІЛЬНИЦІ: 

Your Broker 
of Paradi.se Yallcy 

in Phoenix. Arizona 
WHitncy 5-6974 - Even:n; 

Wl 3-5362 - Day 

Коло 900 родин закупило парцелі вартости понад 1.500.000 дол. 
Багато Із них відмовилися продати ті парцелі за подвійну 
ціну .закупу. 

Уявіть собі скільки вартости принесе Вам парпеля Із 10-ти ак-
рів, яку Ви можете сьогодні закупити лише за 1.950.00 дол.? 

Місто Фінскс с майже одиноке місто в світі, яке розбудовусться 
скорим темпом. Одні із найбільших індустрій, як: General 
Electric сі Sperry Rand та Інші, вже буд^чоть тут свої фабрики.. 

Крім того Фінскс. із своїм гарний повітрям, висе сьогодні с най-
крайнім місцем для літників, та иезаступннм для людей xuo– 
рнх на астму, легені і т. я. 

Коли бажаєте дешо більше знати, прошу писати до: 
ARIZONA INVESTMENT A REALTY CORPORATION 
-1117 Е, Bell Rd. R. U. 2, Box 088 - PHOEN1X, Arizona. 

-New Subdivision with 5 A 10 acres parcels could be purchased still 
at: Total Price only S 1,95000 per 10 acres with 10fi down 

Sc і50.00Monthly ind. ii',. 
We also have other good investments from 1 up to 1.000 acres 

of land, from 5 35.00 per acre. 
Масмо нашу філію у ДІТРОИТІ під адресою: 

743 No. Mclborn Ave. Dearborn 7, Mich - c7o Mr. Peter E. Young 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ТИТАНІЄВІ НЛЮБИ 
Д1ТРОІЇТУ, КЛГОЛЕНДУ, НЮ ПОРКУ, 

Ф1ІЛАДКЛФИ і ШИКАҐА. 
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ І Ч Л Е Н І В . ЩО 

CONTINENTAL IRON 
Д T1TAN1UM MiNiNG Ltd. 

в МОЦТРКАЛІ, 
нродао.чергових 250 тисяч акцій (шерів) 

по 110 дол за 100 штук. 
Цим4Спілка розпочинає Пий ЕТАП праці. мобілізую-

чи потрібні, кошти на закупно оборудування. потрібного 
для введення на рийок прнролнього РУТИЛІО (двоокису 
титанію і, як чергового продукту. 

Спілка вибудувала і урухомнла фабрику в Бей Ссйнт 
Пол. над рікою св. Лаврентія. 8 миль від своїх мільйонових 
:іло:к високоякісної руди - та від липня 1957 р. бсзпереб1й-
ио продукус т, зв. ,.геві аґрсгсйт" для будови охоронних 
стін в атомовнх реакторах. 

Додаючи до існуючого вже влаштз'вання. згадане пн-
ще оборуда'рання - Спілка зможе продукувати черговий 
піппродукт. природний р)тиль. до виробу фарбів та сЛектро-
діг для зварювання заліза. 
Гроші для підписки пкцій посилати на адресу Компанії: 

CONT1NENTAL 1RON A T1TAN1UM MiNiNG Ltd. 
4593 Jeanne Mance Street Montreal, Qucbeck 

Ближчих інформацій уділяють представники 
Титанісвих Клюбіи на місцях: 

І. ДІТ1ЮПТ: інж. Богдан ПЕТРІНА і 
Вссч. о. Ярослав КНЯГИНИЦЬКИП. 

Z. КЛІВЛКІІЛ: Інж. Іван ФУР 
ч^. ШО ПОРК: Тнж. Степян ЧАИКІВСЬКИІ 

1. ФИЛЛДЕЛФ13І: 

-,. ІІШКЛГО: 

п. Микола ШПНТКО 
Інж. Михайло КАРАМЛН і 
д-р Микола ЦЕНКО 
Інж. Олексяидер АТАНОВСЬКІШ. 

За Інформаціямн в справі основування Титанісвих Клюбіи 
у всіх інших місцевостях, прохас.мо звертатись до: 

д-ра Миколи ці .мі; ч 
932 Н. Фреикліи пул.. ФилаДелфІя 23, Па. — ВАли)-г 5-4SH8 

ХВОРІ, 
НЕ ТРАТЬТЕ 

НАДІЇ 
НВ ТРЕБА ДОВГО 

ЧЕКАТИ! 
я л ж і т т Е ЩЕ СЬОГОДНІ 
ЛІЛЛЯ Д-ра ПІ МІЛЛЕРА. а 
вже завтра почуйтесь краще 

Зілля це не вариться, ааа 
нр : іпітрми.тм-л, я пжнвпі:ть-
с я й о г о в п р и р о д н і м пиді . так, 
ЯК С у пачці . Тим то ноно ти-
КР ііомічіїр н корисне . 

Всі. що хворіють на неду-
гу шлунка, ик кваси шлунка, 
гази, запір, нестравність, від-
бнвання. завороти голови, 
біль у крижах, короткий шл-
дих, жіночі иедомагания, ге-
мороїдн. ревматичні болі ft ів-
ші недомагання, повніші ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛЕРА, п. н 
"1. М. L. Herb Compotind ^ 6м 

а вже завтра почуєтесь кра-
іце. ЗЬтля це повинно нахо-
дитяея, як верша поміч, у 
кожній хаті 

Ціна одної пачкя, враз Із 
ПОШТОВОЮ ПереСИЛКОЮ S 15.КГ). 
Якщо бажаєте зробити сво-
йому приятелеві вартісний 
Л.чрунок. ТОДІ ДВІ ПаЧКИ Ti.'ll.– 
КИ S 10 .00 3 ПІ'ІМЧ'нлкоіо. 

П я с и л а с и п т а к о ж ППШР з1д-
і.і ДО ВСІХ країн Кяроіти. 

Пишіть зараз долучаючи 
чек, або Money Order, "а 
адресу: 

THE M1LLER CO., inc. 
Dpi. Ц, 790 Broad Street 

Newark. N. J. 
і и а м м и м н н м и м 

r – PARCEL A TRAD1NC 
CO. 

80 East 7th Street 
NEW YORK ClTY 3, N. Y. 

ORegon 4-3930 
- ^ ВИСИЛАЄМО ^— 

ШКІРУ до всіх частин Европи 
Комплет ШКІР, найкращий ЮХТ. на 4 ПАРИ 

ЧОБІТ з усіма доплатами (пересилка, обез- , 
печення, митна оплата Й ін. і S 89.50 

ШКІРА БОКС з усіма ДОДАТКАМИ, на 
4 ПАРИ ЧОБІТ - S 89.50 

Ця сама шкіра (БОКС) на б ПАР ЧЕРЕВИКІВ 
з холявками - , ' .' 9 68.00 

Шкіру внсиласмо безпосередньо, з ВЛАСНОЇ ГУРТІВШ 
- негайно по одержанні замовлення. 

Масмо великий вибір - ШКІРИ, найкращих гатунків. 
- ф НИЗЬКІ ЦІНИ, ф 

ЗАМОВЛЯЙ? Е. 

вугілля 
НА ЗИМУ 

вже тепер в нашім 
складі вугілля 

P U L A S K 1 
COAL CO. 

Franctozek WUJC!AK 
власник. 

Вугілля першорядної якости. 
Ф LEHIGH VALLEY . 
Ф BLUE COAL FUEL OlL 
Ф KOPPER COKE 

Скора достава і солідна 
- ввічлива обслуга. 
665 - 15th Avenue 
IRVINGTON, N. J. 

Tel.: ES 2-5805 

New York City 
Телеф.: GR 3-3550 

ПРИБОРИ' ДЛЯ ПИСАННЯ 
українських писанок. 

Якщо ви вдоволені а офслуги) 
п укра їнській фірмі — с к а ж і т ь 
д р у г и м , я к щ о ні — с к а ж і т ь нам? 

Можна тепер дістати в ЗДА 
"UKRAINIAN SALVE MAZ.' 

І 

НА АРТРЕТПЗМ, ПОСТРІЛ 
1 РЕВМАТИЗМ. 

МАСТЬ UKRAINIAN SALVE ПО 
магас на облекшення болів і по 
ганого почуття, що його аикли 
кус постріл, артретизм 1 ревма 
тизм. Приносить пільгу в болю 
мускулів, які с наслідком над 
мірної праці 1 перевтоми. Ци 
масть поручається особливо нь 
болі мускулів на спині в лопат. 
ках, на раменах і суглубах. За 
мовте відразу один слоїк. 

2 02 Я-28 
поштова оплата .15 

Пашіть до:' 
OUFFER1N DRUG STOW 

DeDJJlmcnt 2. 
239 Duffcrin Avenue 

WinniDcg. Man.. Canada 

винам КОІЇА:ІЬЧИК 
HorjK'OHHK 

Community Funeral Home 
Air Conditioned 

Заннмасться похорон ax я. Ц1-
нн приступні для всіх.. 06-
сяуга чесиа і найкрапю. У 
випадку смутку в родині 
кличте, як в день так і в ноті: 
Community Funeral Home 

Yonkers. N. Y. 
YO 9-7272 

HALLETT A HALLETT 
FUNtRAL DlRLCTORS 

' Since 1854 
HALLETT HOMSTEAD 
147th St. Л- Northern Blvd. 

FLUSHING 
Howard L. Ha!!e't. Lie. MRT. 

Wesley H.ilk'ti. Treasurer 
FLuehlng 9-0062 

- .і " 

PHILLIPS 
FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Ave. 
Middle village, L, L. 

Охолодясуване заведений. 
Каплиці по всіх районах. 

John J. Phillips, Licensed Manager 
TW 4-8389 

ПОСПІШІТЬ вислати НА ЧАС 
ИДКУПОК-ДАРУИОК НА ВЕЛИКДЕНЬ! 

' 

PACKAGE EXPRESS Sc TRAvEL AGENCY, l n c 
(UCENSED BY U.S.S.R.) 

BROOKLYN -– 1530 lkdford Ave–, cor. Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 
Tel.: 1N 7-6465 - 1N 7-7272 

NEWARK. N. J 312-14 Market St.. Newark, N. J. - Tel.: Ml 22452 - Ml 2-1681 
ІЬи-м.іаіи МІ'М.И:І іі.іі.і.и інші речі і матеріали, одіж, харчові продукти, ліки, машини 
Л" ишття ..і...і .;.N,mi ї ї ні ;iirt-titiin пачок ґираитована; в також підпис аідворця. 
г.і і видатки, иклнічаїїімн мито, ипли'іусться у бюрі Фірми. Кожна посилка зибез-
иечена. 

Посилки ДПІІЦВДПГ.ТЬОЯ адресатам протягом двох місяців; летунською пош-
тою 8 in лин. Для виголи і.іи птін при бюрах нашої фірми с великий і plaiio– 
ролний вибір тин:іріц найліпшої якем-ти по уміркованих цінах. 

Фірма відкрита ді”Ленно. включно неділн) нід 9 рано до в вечора; в суботи 
від У рано до 1 пі, іі,м, в Ніоарку Фірма в неділю закрита. 
„ ^ ^ ^ 11 А НІ І В І Д Д І Л И : , ^ ^ ^ 

78 — 2nd Avenue. 
NEW YORK 3. N. Y. 

ORegon 1-1510 
651 Albany Avenue 
HARTrORl). CONN' 

CHapel 7-5164 

11601 los. Campau Avenue, 
DETROIT 12. MICH. 
TOwnsend 80298 ^^ 

121 S. vcrmorrt Street. 
LOS ANGELES. CAUF. 

DL'nkirk 5-6550 

832 N. 7lh Street 
PHILADELPHIA 23. PA. 

WA!nut 3-1747 
3741 W. 26th Street 
CHICAGO 23. ILL. 

CR 7-2126 

П А Ч К И ВАШИМ РІДШІМ В СТАРІМ КРАЮ 
з оплаченим тут МИТОМ і ЮОГо ГАРАНТІЄЮ. 
НОВІ РЕЧІ - МАТЕРІЯЛИ - ШКІРА 

І шки. 
ДОСТАВЛЯЄМО ПАЧКИ В НАИКОРОТШОМУ 

- ^ ^ ^ ^ ^ Ч А С І . '' ^ 
НАША НАПЛІПША РЕКОМЕНДАЦІЯ - БАГАТО 

ТИСЯЧ ПОСТІПНИХ КЛІЄНТІВ lit) цілій! АМКІ'ИЦІ.. 

Central Parcel Service, inc. 
220 Soulh State Street CH!CAGO 4, ill. 
Жадайте 

нового 
каталоги 

Наша дчвиовідомя фірма 
мас договір з ІНТУРИСТОМ 

від 1947 року. 

Phone 
WAbash 
29354 

РОВЕРИ 
до всіх країн 

Европи 
ГАРАНТОВАНА 

ДОСТАВА. 
ПОВІСТЬ: 

Експресові Х А Р Ч О В І 
ПАЧКИ до 44 фунтів. 

Також ГАРМОНІК, ЛІКИ і МАШИІПІ до шиття 
ВИСИЛАЄ тільки 

Т A Z А В 
36 Third Avenue NEW YORK 3, N. Y. 

N ALgonquin 4-4160 

Evergreen 3-4450 
EST. 1921 

MAPLE 
! COAL SL COKE Co. 

Anthracite FUEL OlL Bituminous 
GAS - OlL BURNERS - STOKERS 

SALES aud SERviCE 

72-74 Box Street, Brooklyn 22, N. Y. 
Deliveries to 

MANHATTAN Ф BRONX Ф QUEENS 
Fred K11 Jlak — Власник - T. Кудлай 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
F U N E R A L H O M E і 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

З А Ш І М Л С Т Ь О Я ПОХОРО-
Н А М И В О Т Е И Т І 

N E W J E R S E Y 
Ц і н и п р и с т у п н і ДЛЯ iwlx . 

ОГіг.чуга Чсч-ііл 1 н а й к р а щ а , 
У в и п а д к у г м д т к у н родині 
' илжчтг як в допь так 

І v н о ч і : 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY ClTY 2, N. J. 

- Tel. HEnderson 4-5131. 

Lytwyn Ar Lytwyn 
UKRAINIAN 

PI INERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Diir.ivi;i Щира 1 Чосян 
Our Services Are Available 

Anywhere in New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

IRVINGTON, N. JJ. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНЙК 

Залпшмпеа похоронами 
ш BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 о к о л и ц я х 
Контрольована, темпеїт 
гурА, Модерна каплиця 

по ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7tti STREET 

NEW, YORK. N. Y. 
Tel. ORchavd л.?г,г,н 

ТІЛЬКИ GRAMERCY 
Licensed and Bounded by N. l Banking Commislon 

ДАЄ ВАМ ТАКІ УСЛУГИ 

ГРОПП ДО КРАЮ 
Ґарантонапа достава 2 тижні. Посвілки. 100 рублів ^ 10.00. 
Оплата пересилки S300. Найбільше S50.00 одним.переказом. 
але Ви можете посилати стільки перекалів, скільки бажаїггс. 

навіть до тої самої особи. 

ПАКУНКИ ДО КРАЮ 
Жадайте наших 16 crop, каталогів і цінника на ліки. 

Наш 13-ий рік. і .000-чі задоволених клієнтів. 
GRAMERCY - Suite 925 

744 Broad Street Newark 2, N. J. 

ТЕПЕР-Є ЧАС ВИСЛАТИ 
ПАЧКУ-ДАРУНОЖ 

Г.:шпім Кріт.тім і ЗнаЙОМНМ пл 
ЗРОБІТЬ КРЕВНИМ ПРИЄМНІСТЬ, 

ВЕЛИКДЕНЬ 
ВИСИЛАЮЧИ ІІЛЧКУ.длРМЮК ТЕПЕР, щоб Вони одержали па СВЯТА. 

Користуйтеся уілугами відповідальної, ішічлипоі L скорої фірми. 

GENERAL PARCEL '4 TRAvEL CO., inc. 
(Licensed by the USSR) 

135 West 14th St. - NEW YORK 11, N. Y. - id . : CHelsea 3-2583 
Наша фірми одержала від ІНТУРИСТА спеціальний дозвіл па безиоеередию 

ВИСИЛКУ ПАКУНКІВ ло всіх частин КВРОІІИ і АЗИ. 
Всі оплати, включно з митом, оплачується v фірмі. 
Ф ВИСИЛАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ ф 

ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА. - КОЖНА ПОСИЛКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА. 
Ф -В БЮРІ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ТОВАРІВ ф 

Пакунки можна приносити особисто, або присилати поштою'. 
Відкрито ЩОДЕННО — від год. 9-ої рано .до 6-ої по полудні 

в НЕДІЛІ - до. год. 4-ої по полудні 
Для вигоди наших клієнтів відкрито філії в таких містах: 

116 East 7th Street 900 Literary Road 11339 Jos. Campau 632 West Girard Avc. 
NEW YORK. N. Y. CLEvELAND 13, Onto DETR01T 12, Alien. PH1LADJ І ІЧІІА 23. Pi 
YU 2 0380 TOwer 1-1461 TOwnsend 9-3980 WAlnut 5-8878 

-


