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комуніаи 
HE ДОПУСТИЛИ д о 
ПРОМОВИ НІКСОНА 

В ПЕРУ 
Ліма, Перу. — Вще-презН-

дент Ричард М. Ніксов під 
час свосї подорожі доброї во-
лі прибув до Перу і 8-го тра-
ввя їхав із своїм почетом до 
найстаршого в Америці уні-
верситету Сан Маркос. Але 
перед будинком університету 
зібралася юрба комуністів, 
яка разом із деякими студен-
тами не допустила віце-пре-
зндента до того, щоб він міг 
ввійти до будинку універси-
тегу та разом із провідннка-
ми студентів обговорювати 
політичні і економічні ВІДНО-
синн між обома країнами, 
Перу і ЗДА. Комуністичні де-
монстранти кричали ,.Ніксо-
не, їдьте додому!" та трима-
ли транспареяти з такими ж 
написами, а студенти не-ко-
муністи гаряче вітали амерн-
кааського віце-президента Ві-
це-президеят вийшов із авта 
і ввійшов у юрбу демонстран- і його відмовляли перувіянсь-
тів, заявляючи, що він поїде кі урядовці і представники 
додому, але хотів би відкрити американської амбасади, бо 
правду тим, які проти нього не хотів капітулювати перед 
виступають. Демонстранти' групою комуністів. Ніксок 
кидали камінням, пляшками, J сказав, що це не с образа йо-
яйцямн і помаранчами на го особи. „Коли один із де-
Ніксона і його почет і nopa–' монстрантів плюнув мені в 
нили в шяю віце-президента' лице, то він плював на добре 
і одного Зі служби безпеки, ім'я Перу, на славну пам'ять 
Під час демонстрації анева- Сан Мартина, на тисячі тих 
жено також американський чоловіків і жінок, які згину-
прапор. який складений із ли за справу волі". І тому то, 
квітів положив був віде-npe– „той день буде днем ганьби 
зядент на могилі героя ^внз- в історії університету Сан 
велителя Південної Америки Маркоса" — казав віце-пре-
Хозе де Сая Мартина. Ніксон зндент. Демонстрація повто-
закликав демонстігантів до рилася ще перед готелем, в 
політичних дебат, але пізні- якому мешкав віце-прези-
ше зрезнгиував із того, коли дент, і поліція, мусіла робити 
побачив, що демонстранти не дорогу.. ИіксоиЬві, щоб міг 
хочуть дебатувати. Ніксок ввійти до середини. Пані Рн-
від'їхлв до католицького уні- чард М. Ніксон бачила з го-
верентету, де дебатував із телю демонстрацію проти її 
студентами, які його овацій- чоловіка, який" добровільно 
но вітали. Hav пресовій кон- пішов між ворожу юрбу, і 
ференції Ніксон заявив, що сказала до свосї приятельки: 
вій вирішив поїхати до уні- „Я була горда з Діка, як це 
верентету Сан Маркоса, хоч бачила". 

Поштові оплати від часописів 
збільшені на ЗО відсотків 

Вашингтон. - Спільна кон- муть і надалі два центи, иле 

Криза уряду у Франції погрожує 
станом анархії 

Париж. - - Колишній пре- вена, і за чергою кожному з 

Ричард Ніксон 

Найкращий американський „експорт" -
ц,е турист 

Вашингтон. — Департамент ло туристів до Европи не 
торгівлі обрахував, що всі за. збільшилося було на більшу 
кордонні країни найкраще скалю, бо на початку 1957 
люблять такий амернкансь- року була в Европі криза 
кий „експорт", як туристи із внаслідок замкнення Суезь-
ЗДА, які минулого року вн- кого каналу. Передбачають, 
везли закордон 2.000.000,000 що цього року число турис-
долярів. Департамент споді- тів до СССР подвоїться і ста-
васться, що цього року чнс- новнтиме коло 5.000. У зв'яз-
ло туристів поважно збіль-'ку зі збільшенням числа аме-
шнться, бо в Бельгії відбував риканськнх туристів, деякі 
сться Світова Виставка-Ярма- готелі в Европі замериканізу-
рок, І внаслідок цього, що на- і валися, бо в їх ресторанах 
стали полегші в їзді літака- можна дістати „кока-кола", 
ми. Число туристів із ЗДА' „гембурґери" і „чізбурґери". 
до Канади в минулому році В багатьох закордонних міс-
збільшилося було на 8 від- тах постали „мотелі", щоб 
сотків в порівнянні з 1958 вдоволити амнриканських го-
роком, а до країн Латинської стей. які їздять своїми ав-
Амсрикн на 7 відсотків. Чис- тами. 

. 
Особисті заощадження в 1957 році 

збільшилися на 3 більйони 
Вашингтон. — Забезпече- Торговельна публікація „Ав-

нсва й Біржова Комісія ствср- j томотів Нюз" повідомляс, що 
джус, що в 1957 році, в яко-1 збільшилася продукція авт в 
му почалася економічна зни- s попередньому тижні і стано-
жка, особисті заощадження вила 79.987. а тиждень рані-
збільшилнсь на 3 більйони ше - 58.664. Так само збіль-
долярів і виносили 16.300.000 шилася і продукція сталі в 
000 долярів в порівнянні з попередньому тижні. Все це 
1956 роком, коли вони ста-1 можуть бути познаки еконо-
новнли 13,300,000.000 долярів.' мічного поліпшення в країні. 

В А М Е Р И Ц І 

гресова конференція, складе-Іза туристичні і бнзнесові м'ср Реие Плевен, який мав них запропонував перейняти 
на з сенаторів і конгресменів, нкарткн треба буде платити по уже готовий склад нового місію створення уряду. Кож-
іогодплася на те. щоб пошто- 3 центи. Дальші знінн в по- французького уряду, остато- ннй з них відмовився. Оста-
іі оплати від посилок другої штовому законопроекті бу-І'чно зрікся свосї місії і рішив точно погодився пробувати 
члясн, це значить від кннЖок, j дуть ухвалені в найближчому не ставати перед парлямен- j склеїти новий уряд міністер 
курна лі в і часописів, збіль-: тижні, коли 12-го травня ПОЧ-JTOM у характері нового пре- фінансів в останньому уряді 
пилі на ЗО відсотків, а віч'не свою працю ця спільна j м 'ера. Остаточне зречення Франції, лідер центрової ка-
хжлямових друків на 60'; Це конгресова конференція, тоді Плевена прийшло внаслідку толицької Народно-республі-
ібільшення оплат відбудеть- мають вирішити справу збіль 
:л між 1-им липня цього року шення платні поштовим пра-
і 1-им січня 1959 року. Пош-j півникам, бо Сенат і Палата 
гові картки, куплені на пош-і ухвалили в цій справі різні 
ті і писані рукою, коштуватк-' пропозиції. 

Президент наказав федеральному війську 
звільнити школу в Литтл Року 

Вашингтон. — Президент порядок біля шкільного бу-
Айденгавер наказав фсде- динку і в самому будинку, і 
ральному війську, щоб з днем вже ее треба буде, щоб аж фе-
29-им травня п р и п и н и д оїдєральнс військо мусіло дба-
яильнувати порядку в цент-
ральній с е р е д н і й школі в 
Литтл Року. Аркенсо, бо тоді 
кінчиться шкільний рік. Пре-
зидент висловив надію, що в 
найближчому шкільному ро-
ці, який почнеться в вересні 
цього року, стейтова і місцева 
влади самі зуміють втримати 

ти про здійснення заряджен-
ня Найвищого Суду ЗДА про 
спільне навчання білих і ко-
льорових дітей. В Лнттел Ро-
ку пильнували школи ще 
відділи Крайової Гвардії, яка 
була сфедералізована. щоб 
виконувати накази федераль-
ної. а не стейтової влади. 

опозиції, яку викликала се-1 канської партії Альфред 
ред соціялїстів і радикалів Пфлімлен. Криза уряду у 
особа Андре Мі фіга, якому Франції триває вже від 15 
він запропонував в своєму квітня ц. р. Скласти новий 
уряді становище міністра вій. j уряд надзвичайно важко то-
ськоих справ. Моріс був уже му. що у французькому пар-
французьхим міністром вій-:ляменті скрайня лівиця (ко-
ськовнх справ і проявив-себе, і муністи) І скрайня правиця 
як прихильник „твердої ру- (пужадисти, монархісти і 
кн" супроти альжирськнх праві де-голісти) мають таку 
повстанців. Соціялісти і pa– j силу, що в тактичному сою-
днкали вважали, що його зі вони можуть повалити ко-
приявність в уряді внемож- жнніі уряд, який не мас за ментом, запитувавши текст 
ливить мирну злагоду з аль- собою всю решту парлямен-. заяви що її 3-го жовтня 1954 
жирцями і тому відмовились ту. А на ту решту склада- p o K v склали три західні вели-
підтримати такий уряд. Пре- ються однаково соціялісти н а ' К О д Є р ж а в и в с п р а а і оборони 
зндент Франції Коті запросив лівому крилі, як де-ґолісти.Берліну проти всякої атаки з 

ЗДА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 
РІШЕННЯ БОРОНИТИ 

БЕРЛІН ПРОТИ 
АГРЕСІЇ СССР 

ДОЛЛЕС ГОСТРО 1ІАТАВРУВАВ СОВЄТИ ЗА ЇХ 
„ ^ ^ . - ВІРОЛОМНІСТЬ 
Берлін. — „Я щасливий. 

що можу в імені мого уряду і 
за виразним уповноваженням 
від президента Айзенгавера 
ЗНОВУ ПОТВерДИТН СЬОГОДНІ ТО-
дішню декларацію" — заявив 
державний секретар Джан 
Фостер Доллес в четвер 8-го 
травня у своїй промові перед 
західньо-берлінським парля-

до себе трьох політиків з Pa– на правому, які мають ціл 
днкальної партії, які мали ком суперечні погляди на по-
були ввійти до кабінету Пле- літику в Альжирі. 

В Ню Йорку будують найбільший у світі 
торговельний дім 

Ню Иорк. — 8-го травня 
повідомили, що тут пллчу-
ють вибудувати коштом 100 
мільйонів долярів 50-повер-
ховий торговельний будинок 

ти при кінці 1961 або на по-
чатку 1962 року. Найбільшим 
будинком в світі с ПентаГоН 
у Вашингтоні, якого площа 
займає 6,000,000 квадратових 
стіп. На другому місці йде 

зараз біля залізннчої стації Ди Мерчендіз Март в Шина 
Ґренд Сентрал, якого площа !го, площа якого виносять 
іиноситиме коло 3,000.000! 4,051.000 квадратових стіп.' 
квадратових стіп. Цей буди-ІПлоща найвищого будинку в 
нок буде називатися Ґренд'світі виносить тільки 1.800,-
Сентрал Ситі, матиме три те-jOOO квадратових стіп. Під час 
атральні залі, один ресторан будови того будинку не буде 
на відкритому повітрі і гараж жадного припинення заліз-
для паркування 2.000 авт. ннчого руху на стації Гренд 
Цей будинок мають внкінчн-1 Сентрал. 

. . .-^,.' 

Совєти відмовились від 
лриявности під час атомових 

вибухів ЗДА 
Москва. — Совстськнй Со- мовляв, їхня участь у таких 

юз відкинув американське експериментах посередньо ро-
залрошеннл на вислання на-( била б їх винуватими за „зло-
уконнх обсерваторів під час чинне загрожування людсь-
теперішньої серії експернмен- J кому життю і здоров'ю", 
тальвих вибухів, що їх Аме- і Водночас вони „обурюються", 
тжка переводить на острові що це запрошення розіслано 
Еніветок на Тихому океані з ' з а посередництвом Об'сдна-
атомовою і водневою зброєю, них Націй. Совстн знову ви-
Амернка розіслала sanpo– користли нагоду для свосї 
шення до численних держав і пропаганди, пригадавши, що 
тючерез Об'єднані Нації. Со- самі вони відмовились від 

будь-якої сторони". Доллес 
прилетів до Берліну тільки на 
кілька годин, безпосередньо 
після закінчення триденної 
конференції міністрів закор-
донних справ 15-х держав — 
членів Організації Швнічко-
атлянтійського пакту (НА-
ТО), яка відбулась у столиці 
Данії Копенгазі. У згаданій 
промові в Берліні Доллес ви-
словлЮвав найвищий подив і 
признання з приводу енергії, 
стійкости, тугостн і відваги, 
що їх виказали берлінці у 
аідбудові міста з руїн та у 
епротиві большезикам. які 
оточують місто. Доллес під-
креслнв, що Потсдамський до-
говір з 1945 року не мав на 
цілі постійно поділити НІМСЧ-
чииу. Він вказав на наполсг-

Джан Ф Доллес 

ся на факт масової втечі лю-
дей із Східньої Німеччини на 
Захід, як на найяскравіший І 
найпереконливіший доказ ва-
ЖКИХ JTrtOBllH життя під Со-
ястамн. Він зверну увагу, 
що більшість втікаючих — Це 
саме молоді люди, виставлені 
найбільш на комуністичну folk 
доктринацію. Берлін зберіг 

ветя, відмовляючись від вис дальших експериментальних Л и в і з а х о Д и західніх державі свою свободу і відбудував се-
лання своїх обсерваторів, по-; вибухів, що їх Америка прс- д о в с с т и д о з'сдинення Німсч- 5е КУЛЬТЛТЖО та економічно 
дали облудний аргумент, що. довжус робити. 

Відкриття канадійського ларляменту 
відбудеться 12-го травня 

Оттава. — Вибраний 31-го сять промови про прийняття 
березня канадійський парля- тпонової пройбви:ТГрсмтср Ді-
мент зійдеться вранці 12-го Ф^нбейкер заявив, що новий 

' парлямент мусітнме вирішн-
травня і тоді вибере свого m б а г а т о в а ж л и в и х проблем. 
спікера. По полудні того ж Справи фінансів і економіки 
дня генеральний губернатор стоятимуть на першому міс-
відчитас тронову промову ці, бо уряд схоче злагідннти 
членам обох палат. Правдо- економічну кризу, яка спря-
подібно ще того самого дня чинила поважне число без-
предстапники партій впголо- робітних. 

Проф. Ю. Шевельов між 322 
нагородженими стипендією Гуггенгайма 

Ню Иорк. - Д-р Юрій 
Шевельов, професор слов'ян-
ської філології на Колумбііі-
СЬКОМУ університеті та ВІДО-
міій український вчений 

Шевельов одержав наїчіродх 
за студії в історичній фоноло 
гії слов'янських мов. Фунда-
иія Гуггенгайма, колишнього 
сенатора ЗДА з Колорадо 

'.була створена в 1925 році в 
літеретурний критик, с п спн- j пам'ять його сина і досі вона 
ску 322 науког.ціс, між яких вже видала 34 серії степсн-
буд)ть розділені 51,412.000'дійних нагород для заохоти 
нагород з фундації Джана творчої активностя в науці і 
Саймона Ґуггїнгайма. Проф. мистецтві. 

Голова Президентового Комітету про 
розпещеність американської молоді 

Вашингтон. — Голова Пре. 
зидентського Комітету для 
Справ Молоді д-р Шейн Мек-
Карті заявив на пресовій кон-

життьові комфорти приводять 
нас з кожним днем ближче 
до національної катастрофи". 
Старші і молодші американці, 
а також і літи однаково хво 

ференції. що ЗДД^ стаються' р і ю т ь н а недуї-у „спектаторі-
державою з розніжненим і тіс", бо вони нічого не роб-
іюзпещеним населенням томуЛлять. тільки сидять і ДНВЛЯТЬ-
що мешканці цісї країни не, ся на інших, на телевізії і на 
мусять трудитися, користаю- стадіонах". На думку Мек-
чн з різних винаходів, а мо- . Карті треба конче збудити 
лодь живе під .,суперпіютек- j американський нарід з тепе-
цісю батьків". МекКарті ска- j рішнього сну, а в першу чер-
зав. що „танок електронів, гу повинні пробудитися бать-
розбиття атому та всі інші ки дітей. 

ф Демократичмий сенатор із 
ПсксилвенІІ Джоссф С. Кларк 
І його дружина попали в Ва-
шингтоні в автомобільну ката-
строфу: на авто, в якому вони 
їхали, наскочило авто, яким ке-
рувала 21-рІчиа Мінні Н. Та. 
кер. Сенатор Кларк мас зломя-
нс ребро І ушкоджені плечі, а 
його дружина - підбите око і 
покалічене лице 

Ф Директор Федерального 
Г.юра Інвеетвґнцій Дж. ВдГар 
Гувер відкинув пропозицію TC-
левізійної компанії відповідати 
і:лівлендському промисловцеві 
Сайрусові С. Ітоиові. який зя-
явив на телевізії, що в ЗДА 
поліція совас свого носа в чу-
жі справи так само, як це було 
в націстнпнія Німеччині. Від-

мовляючнсь піді'овідати Іто-
нові, Дж. Едґар Гувер сказав, 
що він не хоче робити йому сла-
8Н спростованням його брсхли-
воі заяви 

ф 2Я-рІчиа банкова урядннч-
ка вже була підрахувала банди. 
тові рн віконці 3.000,долярів. як 
нагло побачила шо бандит по-
ХИЛИВСЯ і впав Закликана по-
ліція з команди в Оревіллі. Ка-
ліфорнія. ствердила, що той бан-
лнт це 49-річний Т. Дж 
Магоні. який не мав у кишені 
револьверу, зомлів із голоду 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
Нряшівгька галета „Нове, ф Заходом Комітету Украііі' 

Життя" повіломляс. що. в Прл. ськогм Клюбу прн Університет 
шеві Іскус Музей української 
культури, в якому' зібрані екс-
понатн з цілої східньої Словач-
чини. а також з-поза u меж. 
С е р е д експонатів с народні 
вбрання. образи, портрети. бго-
стн й приладдя, якими кори-
етувався наш хлібороб прн об-
роблюванні землі. 

ф В Торонті. ІчанаДа. УСО 
„Січ" - Союз Гетьманців Дер-
жалників Каїгали відзначили в 
суботу 26-го квітня 1958 року 

Адснауер проти СОЦІЯЛІСТІЕ у справі 
атомової зброї для армії 

Бонн. — Більшість у захід- Haj-ep загроанв, що він 3ac-J.inice румовище. з якого, зда-Іяк-то большевики, вперто від 
ньо-німецькому парляменті, каржнть всі ці автономні пра- далося, не буде сили підвес- (мовляючи з'сдинення Німеч-

ЧИНИ та на спротив Совстів.иавдяки енергії свого.народу 
Сам Доллес був у Берліні —Н завдяки допомозі з Заходу, 
пригадував він — тричі: кіл ь-ІДоллсс висловив . радість з 
кн місяців після закінчення І приводу успішнсч:пі амеря-
бойових дій в 1945 році, коли 1 кпнської допомоги ц ділі Btl– 
місто подобало ще на одно ве-1 будови Берліну. Пригадавши, 

якою розпоряджас партія в л ш н я Д0 Найвищого Суду за 
протиконституційні дії. якщо 

Конрада Аденауера. Христи- вот піададі^ загальному 
янсько-демокраги ч н а унія, голосуванню справи, які бу-
відкинула с о ц і ялістнчний ли легально вирішені вже 
внесок, щоб відкрити новуде- приписаною конституційною 
бату над справою озброюван- більшістю в загально-німець-
ня західньо-німецької армії кому парламенті. Німецькі 
атомовою зброєю. Водночас пацифісти і соціялісти про-
канцлер Аденауер виступив довжують боротьбу проти 
різко проти соціалістичних уряду Аденауера, висгупаю-
автономних уі'ядіп в краю чи протії атомової зброї для 
Гессе та в містах Гамбург і німецької армії, дармаїцо ос-
Брсмсн, де соціялісти хочуть таиня політика Москви яс-
перевести всенародний плебі- краво вказус на агреч^ивно-ім. 
сцит над тісю справою. Аде- періялістичну її політику. 

Англія і Японія погоджуються на контролю 
Антарктики 

Лондон. — Англійський працюють в обширі Антарк-
уряд рішнв прийняти запро- тики, але цей Рік кінчається 
сини від ЗДА на міжнародну ? 1 П)УДня 1958 і тому треба 

' , , би продовжити ного за окре-
конференцію в справі nopo– и н и д о г о в о р о м А м е р и к а н с ь . 
з^ іння щодо того, щоб пів- к а пропозиція піддавала тем; 
деннопідбігуновий обшир ви- ідею, щоб „заморозити" всі 
йняти з-під військових цілей існуючі територіяльні претен-
і щоб присвятити його внк- сії до Антарктики і щоб між-
лючно спільному науковому народна конференція з усіх 
обслідуванню для мирних ці- заінтересованих дерав nepe– 
лей. Таку пропозицію зроби- глянула їх. Японія так само 
ли ЗДА, пригадавши, що у прихилилась до американсь-
цьому Геофізичному році різ- кої пропозиції і рішила прий-
ні держави гармонійно спів- няти тс запрошення. 

Закидають ЗДА підтримування революції 
в Індонезії 

Якнрта. — Коли до цього 

тись; у 1948 році під час со-
встської бльокадн та альянт-
ського ,.лстунського коридо-
ру" до Берліну, і в 1954 році, 
ча тамошній тодішній конфс-
ченції чотирьох міністрів за-
чордонних сп))ав задля з'сдн-
нення Німеччини й Австрії. 
Доллес найгострішкмн слопа-

чннн й Австрії, цілком аесло-
дівяно погодились у 1955 ро-
ці на з'сдинення Австрії, Доіі-
лес радив німцям не попада-
ти в розпуку, бо так само од-
иого дня Москва переконасть-
сл, що з'сдинення Німеччини 
невідхильне і конечне для 
справи миру. Вік висловив пс-

ми таврував совотеьку віро- І ргконаннл, що нової війни не 
ломність. Він вказував на ^̂ o- Ьспч.',ть однаково на Заході, як 
встську методу підписувати j „а Сході, 
договори із згори прийнятою Після тії:! візити в Берліні. 

Доллес відлетів до Парижу. 
Р.ін припуп туди в четвер ве-
чером. На летовищі відмовнв-
с п дяпатн будь-які відповіді 
численно зібраним журналіс-

^жуванвя всікі політики до'rnj,t. н„ п'ятницю 9-го травня 
-йвнл пропагандивного засо- ' б у д а „ р н з н а ч е и а v Парижі 
їу, гак трудно зберігати з Co– , . . , 

1' . „ „ конференція 13-х американсь. 
істами нормальні взаємини Т ' ” ” 
іадля лагодження міжнарод- '5"х амбасадорів з різних за-
ннх справ. Доллес поклнкав- хідіїьо-европейських країн. 

(іллю ламати їх як на амо-
)альну поведінку, якя но иаг. 
:рецедені у в історії світу. Че-

рез оту сотмгьчу амораль-
іість і віроломність, через зво-

ф 3 НІмеямиїт привезено Г)0! святочним бенілтом 40-річчя 
авт. випродукованих п тій кра- j віднови державности Унраїни у 
Тні американською аитомобіль- ((юрмі гетьманства Почесним 
ною фірмою. їх починь прода- гостем був проф. Юрій Русов 
вати наприкінці цього міся-ця із Монтреалу, а крім нього ще 
по 2,000 долярів. промовляло 14 промовців. 

Темпл у Фнлалелфіі відбувся 
„Український Вечір" 19 квітня 
1958 р. 

В програму цісї імпрези вхо. 
дилн: Вступне слово, показ ук-
раїнського національного строю 
та застосування української ви-
іішні:н до теперішніх олягів. 
виставка вишипок і кераміки і 
забава з танцямн. 

ф В Тнроіггі. Онтаріо, Врат-
ство кол. Вояків 1-ОЇ ДННІ-
зіі УНА оформило Залізний 
Фонд Українських Воєнних Ін-
валідів. схвалюючи правильник 
цього фонду на зборах 27-го 
квітня ц. р. 

часу представники індонезій-
ського режиму тільки в за-
гальних рисах закидали З'с-
днненнм Державам ніби під-
трнмування р е в олюційного 
руху в Індонезії, наставлено-
го проти комунофільського 
уряду президента Сукарна і 
його прем'єра Дюанди, то те-
пер високий представник вій 

дові 50,000 півавтоматичннх 
крісіп калібру 7.35 мм і 15,-
000,000 набоїв, не подавши 
водночас ціни, а зазначивши, 
що транспорт такої зброї мо-
же бути доставлений негайно. 
Також із Тайвану (Формози) 
індонезійські повстанці буцім-
то дістали оферту на nocra– 
чаННя їм зброї - теж ніби з 
відома уряду ЗДА. Фірма Гір 
ша у Сан Франсіско потвер-

ськовнх кіл одверто вказав дила зроблену нею оферту, 
на одну американську фірму, 1 але водночас заявила, що на 
яка ніби з відома уряду у Ва- цю оферту не прийшла ніяка 
шингтоні постачала зброю 1 відповідь і що вона ніякої 
повстанцям на Суматрі. Цей зброї не вислала була. Вона 
індонезійський старшина на-j спершу не порозумівалась із 
звав Р. С. Гірша, як penpe– Вашингтоном, ЖДУЧИ на від 
зентанта Амерікен Сейлс повідь з Суматри. Самі ж у р я - ' ? - „ ^ С я ^ Г н а й ^ л , , и о Г м р Г 
Компані з Сан франсіско. Він довг чинники у Вашингтоні ф у містечку Моято, в стейті 
буцімто депешував міністрові рішуче заперечили, наче б Квіїкленд в Австралії, сднішй 
ВНІТІ)ІШНІХ справ революцій'І вони посередньо чи безпосе- тамошній погребних Джейме 
ного уряду на Суматрі, ШіЩьо посилали зброю пов- ^ Х о Г ' Г ш о ^ м ” ш п и Х Т , о : 

8 африканських країн створили бльок 
в ОН 

Об'єднані Нації. — Вісім нії). а головство персходнтв-
афрнканських країн створили! мс щороку в руки іншого 

Об'сднаннх Націй і повідомну с л ь д Ч е п и е Н ( ^ я в и в . що 
ли про це офіційно генераль-. створення того бльоку не оз-
ного секретаря Дата Гам-'начас виступу африканськирс 
мершилда. Цими країнами с: держав з існуючого вже в ОН 
Ґгана, Етіонія. Ліберія. ЛІ- вільного бльоку 28-ох азінеЬ-
бія, Марокко, Судан. Тунісія ко-африканських країн, лише 
і з'сдинена Арабська Респуб-, мас на цілі підкреслити зн^-
ліка. Першим головою того чення спеціяльно нфрикансь-
бльоку став постійний пред- них країн, які мають власні 
етапний в ОН Етіопії (Абіси-і вужчі спільні цілі й інтереси. 

У С В І Т І 
- 4 

ф Джваагарлал Перу. 68-рІЯ- „страйк" і перестав ховати иК 
шіи індійський прем ер, ЯКИЙ :бг.кчикіп нн знш; npoTetrrj' nfjp' 
заявив бук минулого тижня їм ти рішення місько! управи це-
парлямеїпі про саос бажання реплянуїшти міський цвинтар і зректися головства в уряді 
внаслідок перевтоми і нервово-
го вичерпання погодився піл 
натиском Конгресової партії зи-
лишитись прч'м'ером У піірля-
менті прийняли цю його заяву 
з великою радістю та маніфе-
стацісю довір'я, яле це його не 
тішило. Коли Нсру з похиленою 
головою і сумним виглядом ии-
холнв з парляменту. писав 
один журналіст, він пода-

він готов продати тому уря-!станцям в Індонезії го амбулянсу. проголосив 

завести на ньому стандартні 
пам'ятники Часописи не иодп-
ють. як (кінчилась ця війна цо-
гребника з міською управою . 

ф У Призі вперше висталили 
ивга на вільний продаж rnln– 
шітнии особам До цього ча)-у 
треба було мати для цього де̂ ї-
віл від робітничих спілок, які 
принципово дозволяли купз"яв-
ти анта тільки ..заслужений' 
партійним А втім, право cao– 
бідно купувати авта маг. тіяь-
ки теоретичне значення. Чеське 
особове авто фірми „Татра" fco– 
штуг. 98.000 корон, себто 13.723 
долярів, Совстське авто ..Вол-
га". що його продають в ЧСР. 
коигтуг. „тільки" 53,000 корон, 
себто 7,425 долярів. 
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СОВЄТИ ПРОТИ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
Насправді, то Совєтн були завжди проти Об'єднаних На. 

Життьовий шлях українеь-
кої матері, матері недер-
жавного народу, особливо ва-
жкий, особливо відповідаль-
ннй. повний терпінь, посвяти 
й повсякчасних турбот. Укра-
їнська мати переносила й пе-
реносить ці страждання муж-
ньо, бо за нею стоїть'потуж-
ниїї арсенал непереможної 
зброї, якій на ім'я материнсь-
ка любов. А любов та не 
знас меж, не знас еґоїзму, бо 
вона 'гартована життьовими 
ударами, безнастанною бо-
іютьбою за ' існування сім'ї, 
непосильною працею і віч-
ннм змаганням за волю свого 
народу. 

В той час, коли матері в за 

дітям учителя, проказує nep– 
шу молитву, иншивас copo– 
чечку. співас рідних пісень. 

"хА потім знов мандрівка в 
невідоме, переїзд до Америки. 

ським матерям їхніх дітей. 
Мали ж би вони їх віддати 
тепер, по стількох роках стра-
ждань. боротьби і змагань за 
правдиве щастя? Ні, такого 
не буде! 

Усі зазіхання на фізичне 
існування дитини не такі 
страшні. їм українська мптн 

xt.-. . „-.. МУЖНЬО дотепер ставила опір. Мати, одна з перших. вклю-1 Ї-– м
 л,. ' ! КУДИ важче зводити бш за 

чилп”Я в шалений темп жит-
тя. Вона стає до восьмигодин-
ної заробігкової праці, внко-
нуючи при тому обов'язки го-
сподині, дружини й матері. 

Гідних найбільшого 

душу свосї дитини, і саме тут 
українська маги мусить док-
ласти всіх зусиль, щоб її діти 
не розгубилися в чужому мо-
рі, не затратили приналежно-

шська мати-кршачка годува-
ла свос недожнвлене днтя під 
полукіпками збіжжя. присн-
пляла його піснею, що лину-
ла з грудей, втомлених важ-
кою працею. 

В той час, коли на Заході 
розцвітала воля, українська 
мати, скривджена солдатчн-
ною, віддавала свос дитя чу-

ціїї. Адже сама їх істота, самий характер, державна снете-
ма і підхід до світу та його проблем — діаметрально eyne– 
речні чартерові Об'єднаних Націй. Коли якась держава. 
наставлена на підбій світу всімі: можливими засобами. са-
ма постала внаслідок насильства, втримується насильством 
і одверто признає, що не цуратиметься насильатва. якщо 
воно допоможе їй заволодіти рештою світу, то.- очевидно. 
ьона не може вміщатися в рямцях установи, що проповідує 
мир, справедливість і засуджує насильницькі методи роз-
н'язування міжнародних проблем. Совстськнй Союз став 
членрм-засновником Об'єднаних Націй внаслідок того жа-
люгідного непорозуміння, яким була Рузвелтова теорія про і жим людям, а сама наима-
коекаистенцію з Сонетами. Сопсти поквапно вхопилися за і лась до них у найми. 
ту концепцію, але. очевидно, ні иа мить не змінили ані своїх 1 Тоді, коли у вільних краї-
цілей,лні методики діяння. І нах панував добробут і дос-

Це незмінне становище Совєтського Союзу, який ніколи таток, українська мати замо-
не рахувався з чартером Об'єднаних Націй, проявилось у рена штучним голодом. году-
83-ох „вето", зголошених протягом існування ОН в преріз-1 вала своїх дітей кропивою, 
них найважливіших справах, які тому не могли бути пола-, мріючи про кусник чорного 
годжені. Коли 27 червня 1950 і)оку Р”ДЗ Безпеки рішила хліба. 
:.біюйно виступити піюти комуністичної агресії в Кореї, TOJ Ніхто інший.'як українська 
сталося це виключно завдяки хвилевої ненринвностн Совстів.' м а т н . вистоювала днями й но-
12 грудня 1956 p., 20 ^червня 1957 р. і 14 вересня 1957 р. нами під вікнами большеви-
Об'єднані Нації тричі засудили Совстськнй Союз за збройну j цьких і польських в'язниць, 
агресію на Мадярщині, за порушення чартеру ОН і за від-. щ о б побачити хоч востаннє 
мову підпорядкуватися рішенням. Генеральної Асамблеї. Але СВоїх рідних, щоб передати їм 
всі ці засуди не мають для Москви найменшого значення, білизну і сухарі. Українська 
бо вона не рахується з такими „дрібницями". І мати благословила синів в 

Найяскравіше проявилось це на центральній проблемі, 'далеку дорогу на заслання у 
-яка 12 років турбує Об'єднані. На ці і, на проблемі міжнарод- 1 Сибір і'на каторжні знущан-
ноі-о роззброєння. Коли Совєтн розбили минулорічну, кон- j ня в концентраційному табо-
ференцію роззброєння в Лондоні, Об'єднані Нації вибралиjpj Берези Картузької. Та са-
нову Комісію для справ роззброєння, доповнивши її до 25-ох 1 ма мати з гордістю віддавала 

прнз- . с т и д0- української спільноти, 
нлння подвигів доказує мати- н е відцуралися своєї мови, 
вдовиця, перед якою з поша-! традицій і пам'яті про рідну 
пою повіщні клонитися наші:землю. 
голови. П боротьба за долю) і знову нашим матерям 
дітей подвійна, а як же час-' прнйдеться вжити неперемож-
то не знаходить вона належ- и о ї зброї, зброї, якій на ім'я 
ного зрозуміння, підпори, по-Іл юбов, що не знас меж, не 

хідніх державах жиліЛвобід-1 м о ч і - Турботам, .української знає егоїзму. 
ним. заможним життям, укра- ^Щ н е к , н е Ч ь Ще й тепер. Українська мати мусить 

Поверховність життя, nepe– віднайти дорогу до своїх роз-
більшена свобода, занепад гублених дітей, мусить осві-
шляхетних і чистих поривів, тіїти ту дорогу любов'ю ма-

насаджуючи в Україні на сот-
нях тисяч гектарів так звані 
полезахисні смуги, що з них 
більше як половина вже ви-
гинула без належного догля-
ду: А вже останнім часом 
Хрущов мобілізує молодь, що 
позакінчувала школи-десяти, 
річки, на роботу в колгосп-
них . тваринницьких фармах, 
де перед дівчатами й хлопця-
мн з закінченою середньою 
освітою розкривається „бли-
скуча кар'єра" свинарів, пас-
тухів та доярок. І нарешті ні-
коли не треба забувати, що 
також у совстськія армії не 
старі червоні партизани з ча-
сів „громадянської війни", а 
таки молодь є основною ма-
сою, що творить її обличчя. 

(.'орок років вабить Москва 
молодь „загірньою комуною", 
до якої тепер в Совстському 
Союзі ніхто ве прагне. Реак-
ція, що охопила молодь після 
війни, набуває, очевидно, ду-
же широкого розмаху. KOMCO– 
мол серед молоді щораз біль 

перевага матеріалізму над теринеького серця, на те ж бо'ше втрачає авторитет. Не зва-
духовістю забирають україн- вона'мати, українська мати! жаючи на всі привілеї, мо-

лодь до комсомолу йти вже 
не хоче. Дух скептицизму і 
критицизму опановує студент-
ство. 

Секретар ЦК комсомолу А. 

КОМСОМОЛЬСЬКА „РОМАНТИКА" 

членів. Совсти заявили, що збойкотують її, так само, як за-
сідання Підкомісії для цієї самої справи та засідання Ради 
Безпеки, якщо вона буде скликана для цієї справи. З свого 
боку Совєтн почали пропагувати думку, що справою між-
народного роззброєння може зайнятися виключно конфе-
ренція голів урядів, себто новий ихідньо-знхіднін з'їзд „на 
вершинах". Внаслідок цього Об'єднаю грації опинились фак-
тмчно поза скобками найважливішої міжнародної проблеми, 
від розв'язання якої залежить мир чи війна, отож доля 
світу. А тому, що престиж Об'єднаних Націй був уже силь-
но надщерблений виявленим повним безсиллям під час ма-
днрської кризи, як теж фактичною повною невдачею у ири-
цннеяні дальшого пролину криви в Альжнрі і: на Капрі, 
не кажучи вже про хронічні справи поділених країн Німеч-
чннм. Коре? і В'єтнаму, -- то,.еимо іенувиння Об'еднаннх 
Націй опинилось під знаком запиту. Доказом цього с го-
лоси міжнародної преси, занепад популярності! ОН серед 
самих делегатів Цісї установи, що не беруть участи в засі-
даннях, брак можлнво.ти стягнути фонди на такі справи, 
як цроблйма аімібськнх втікачів, прочищення Суецького ка-
налу її багато інших. 

Тому 23 березин ц. р. ганеральпиГі секретар Даґ 1'aM– 
мершилд їадив до Москви, іцоб у безпосередніх роз-
мивах з сош:тоькнми правителями переконати їх у конеч-
ноеті продовжувати переговори про міжнародне роззбгюєи-
ня в рямцях ОН. Гаммершилд, строгий і послідовний зве-
лнчиик таємної дипломатії, нічого не сказав про хід і піп -
лід своїх московських розмов. Але рівно через МІСЯЦЬ після 
виїзду з Совєтів, 29 квітня ц. p., він з'явився на засіданні 
Ради Безпеки Об єднаних Націй і там, усупереч своєму зви-
чаєві, відантав дсклирацію з рішучим підтриманням аме-
рикаиської пропозиції щодо скликання окремої конферен-
ції держав, сумежннх з арктичним обширом, для внготов-
леяня пляну міжнародної контролі того обширу. Цей вис-
туп вивів цілком з рівноваги Москву. Представник СССР в 
ОН, Аркадій Соболсв, закинув Гаммершилдові переступлен-

своїх дітей у підпілля, а са-
ма згодом заступала грудьми 
дорогу большевицьким тан-
кам. Тому и не диво, що ук-
раїнська матн стала геиби 
символом найбільшої любові! 
на землі, материнської лю-
бовн. 

А потім прийшли Нові 1Ю-
дії, нові страждання наших 
матеїіей. Остання війна з yci– 
ма її жорстокостями розділи-
ла їх на два табори. Одна ча-
с,тина українських матерей 
осталася на своїх прадідівсь-
кнх землях захищати рідні 
гіоіюгн, flpNTa, рятуючи дітей 

У другій половині квітня гія, яку виплекав у своєму 
відбувся в Москві 13-ий з'їзд кабінеті Ленін. зазнп.ла тако- ш е л е п 5 Н у своїй , 
комсомолу - т. зв. Всесоюз- го струсу, з якого ніколи вже з'їзді сказав, що сучасна со-
ної Ленінської Комуністичної не вичуняє. Івстська молодь „не бачила р, 
Спілки Молоді, що охоплюсі Нині в Совєтському Союзі о ч і поміщика, куркуля, не 
тепер 18 мільйонів молодих є три типи комсомольців: „ма j3nac, що .таке безробіття, екс-
людей, зорганізованих у 383,- J совнк". який вступив або' 

З наших буднів 

У ВІДВІДИНАХ В АНДЕРСЕНА 
Вгора я був у Цснтраль-

чому Парку і трохи довше 
затримався над ставком, де 
пускають кораблики, щоб 
упевнитися, ги кохані аме-
риканські дітогки ще не 
розторощили п а м' я тника 
Ганса Хрістіяна Андер-
сена. 

Ні' славити Бога, постав-

дарунком, що їм подоСа-
сться. 

Отже беруть і лізуть на 
голову старшому панові з 
бронзи ... І це не жадна гі-
пербола, а так с насправді: 
лізуть йому на голову! 

Правда, такому малому 
дробові трудно зразу вика-
рабкатись на голову, отже 

лений в 1955-му році па- радить собі так, як альпі 
ністи в горах: пнуться з од-
ного виступу на другий. На-
сам перед стають на голову 
„Поганому кйгенятку", ио-
тім дряпаються на п'сде.-
стал, або на коліна crap– 
шого пана. Тут деякі роб-
лять першу зупинку — сі-
дають собі на" отвореній 
книжці і задоволено балам-
кають ногами. 

Та інші, більше нсвго-
монні, пруть далі! З колін 
дряпаються на спину Ан-
дерсенові, а далі на поти-
лицю і на голову. А там 
уже роблять, що хогуть ці, 
погані кагенята! —Сідають 
йому на шию, просто — ні' 

м ятник ги монумент сто-
"іть ще твердо на своєму 
п'єдесталі. Щоб бути до-
кладним, то улюблений 
всіми малятами у світі каз-
кар не стоїть, а сидить на 
п'єдесталі і виглядає так, 
як старший пан, що вмм-. 
шов на прохід до парку та 
й сів собі на лавогці cno– 
гити. 

Біля нього, на лавці. ци-
ліндер завбільшки відер-
ка на воду, па колінах роз-
ложена книжка. А у стіп 
знаменитого письменника 
стоїть, задивлене в свого 
творця, як відлитий з брон-
зи символ, одне з наймен-

их і найсиматигнішцх йо- би на коняку, товгуть ре-
його .Погане 

їй І 
го героїв 
кагеня". 

Вражає шляхетна, noxu– 
лена голова письменника 

960 осередках. Від часу його якого ЕПИСЯЛИ до комсомолу Куркуля вона не бачила -
створення в 1918 році KOMco-^ume з тої причини, що ця большевики подбали їх вини-
мол є резервуаром, з якого, організація дає якісь прнві- щ и т и фізично. Так. безробіт-
комуністи,чна партія черпає (леї. вирізняє з-поміж маси Тя вона не знас, бо в шалено-
свої кадри, головною рушій- безпартійної молоді; „спадко- м у будівництві комунізму 

вий комсомолець", що стара-'ВСІХі х^, м о ж е стояти на но-
сться повторити кар'а^у сво- г а Х ( женуть до роботи. Алеж 
го батька-комуніста. f?UiKTK– 1 соціяліст и ч н є змагання", 
ВІСТ". ..ХОДЯЧИЙ К О М С О М О Л Ь Є Й ^ „ударНИЦТВО" Й ІНШІ ПОТОГОН-
кнй статут", який ніколи не „j засоби у пересічного моло-
думає своєю головою, а запо- J д о г о совєтського робітника 

плуитація". Так, поміщика й і добряге, лаеі:аво-усміхнс 

ною силою у переведенні ШІЗ-
начених комвяртією кампаній 
— грабування селянства. ін-
дустралізації. колективізації, 
поборювання релігії, ,,освою-
вання" цілинних земель. бо-
ротьби з „залишками кап'іта-
лізму в свідомості" та ін. 

У „романтичному" періоді 
свого існування, в перших ро. 
ках большевнцької революції 
комсомольці „ш т у рмували 
фортеці старого СВІТІ'", В ДНІ 
останньої війни вони були 
першими на фронтах, а в по-
военннх роках їхніми руками 
відбудову в а н о зруйновану 
державну економіку. Гаряча 
молодість, задурманена й за-
пряжена, Леніним, вивозила^ 
надриваючись ї падаючи З 
ніг, совстську владу з усіх 
скрутних ситуацій, коли зда-
валось ось ось вже воиа за-
валнться остаточно. Образ 

падливо виконує все 
ка 
по 
шенні на першому місці сто-
їть перший тип комсомольця. 
'Але скільки є їх, ...масовиків", 
у тих 18 мільйонах — 10, 15 
чи може 17? 

Доба, коли "заводіяками й 
ватажками були „активісти" 
— минулася безповоротно. 
Вони сьогодні — лише дер-
жавнҐ чиновники, партійні 
наглядачі та нагаНяйла, і по-
пулярністю в своєму МОЛОДЄ-
чому оточенні не користують-

що на-. нічого, крім огиди, не викли-
зують йому згори. Очевнд- j кають. Він, молодші робітник, 
, В ПРОПОРЦІЙНОМУ ВІДНО- у ж е розу-МІС, ЩО В COBCTCbKO– 

му „безклясовому" суспіль-
стві є він нічим іншим, як 
об'єктом нещадного й безу-
гавного визиску, є не гегемо-
ном, як то твердив' колись 
отой дивак Карл Маркс, а 
рабом режиму, і він знас кра-
ще від усіх західньо-европей-
ськнх соціологів, що дннтату-
ра пролетаріату - це така 
сама облуда, як вибори робіт-
HHHnxvj селянських депутатів 
до Верховного Совсту СССР. 

Секретар комсомолу змуше-ся. Спритніші з них через го-
ЛОВИ товаришів впдряпують-Гнш-,"був призиоти, що „деякі 

„ с я " п теплі місця, влаштову- комсомольські органЬацїї за-
морально спотвореного совст-;ю т ь . с в о ї міпіансько-комуніс- бу-вають про впливи імперія-
ським режимом Павліка Mo–'"'4 1" к У б е л ь П я ' - ..відрива- лістичної пропаганди, яку ве-

ються від мас". А ті, що за- дуть проти Совєтського Сою-
іншяються з масами, напев-Ізу капіталістичні держави. 

розова, малого хлопця, що 
віддав до Чека на розстріл від жорстокосте Ірода, пішла с в о ї х б а т ь к і в „ б у в д л я К0)Ь яУД.революційною ромаитп 

в далеку мандрівку. Не треба с о м о л ь ц і в іа(ЛЛ0^ Маркс і 
пригадувати тих подій, вони Л е н , н б д л я тх н е п 0 . 
надто ще свіжі, вони ніколи 
не затруться у нашій пам'я-
ті. Безчисленні валки малень-
них ручних возиків, підводи 
з виснаженими докраю кінь-
мн, перехід через „зегену" 
границю, а скрізь і всюди ді-
ти, діти, діти . . . 

А потім бомбосховища, тсм-
пі коридори підземок, трухлі 
пивниці старих німецьких до-
мів, в яких українська мати 
захищала собою дітей від 
куль, бомб, вогню і газу. 

Часи перебування в табо-
рах^ дещо змінили становище 
матері, облегшили певні тяга-ня компетенцїн, а „Правда'' вилаялась, мовляв, Гаммер 

шилд „забув", що він с генеральним секретарем ОН, а не рі. поклали нові обов'язки. 
НАТО. Часописи стверджують, що -Гаммершилд, як і його J Українська матн. згорблена 

кою комсомольців перших ро-
ків революції не мають нічого 
спільного. 

Тягловий кінь комунізму — 
мільйонова комсомолія — 

Ще трапляються, — казав 
він, — молоді люди, які лов-
ляться на гачок буржуазної 
пропаганди, опиняються в по-

вавпй Сталін - наймудрішим Тягловий кінь комунізму - лоні чужих нам ідей". Xpy– 
з вождів, за якого гинули во- м 1 л Ь , , о н о в а комсомолш - щовський ставленець Шеле-
ни під гітлерівськими та„ка.'приречений двигати головний !цік закликає комсомольські 
ми. „За родіну, за Сталіна!" , т я г а п в комуністичному бу-' організації „посилити Ідейне 
- - кричали комсомольці. зри- Л'вннцтпі. За чотири роки. І виховання молоді", „рішуче 
ваючк до атаки колгоспників ! ! ї 0 ^ н . 5 ' л " ^ і ^ " с у . о с т а Л , , ь о " l-vc-vr"-vTH х н б и - породжені по-
і робітників у сірих солдатсь 
кнх шинелях. Перед остан 
ньою війною вони ще співа 
ліг; 

Ми ясті тех, кто ингтупал 
На бой з ЦентральноА Радон, 
Ми дсті тг.х. кто умірал 
В боні на барикадах . . . 

не облиггя. Пригадується 
американський 'комік Дені 
Кей. що їак прекрасно 
споптреті?вав автора „Біло-
с н і ж к и" в кінокартині 
„Ганс Андереен Сторі". До 
регі, якось недавно я ви-
гитзв. що той Дені Ксй г 
внуком відомої колись у 
Чьвочі акторки Ка мінської, 
яка вип-щпала в Жидівси-
коми театрі при Сонпшній 
вулиці. 

Пам'ятник А ндересна зас-
жди облягає хмарі дітвори, 
т батьками і без батьків-
Улюбленою забавою бать-
vie с саджати свої потіхи на 
п'єдесталі, ги на колінах 
старшого пана і так довго 
кг фотографи вати, як дов-
ю впетаип фільму у фото-
іпапаті. Дітогки. нато”і^ть. 
чибпали собі іншу забаву: 
томи, що пам'ятник є да-

вольверами по голові, npo– 
бують відлупити кінгик но-
са, стріляють з бі-бі-ганісі 
до вііха. Але конструктори 
пам'ятника знаюги добре 
темперамент американеь-
ких дітогок, мабуть все те 
передбагали, тому nocraeu– 
вили солідний, масивний 
монумент, з граніту і брон-
зи, шо його не так легко 
ущибнути. 

тому старший пан сидить 
собі неповорушно вже три 
роки, зі стоїгним спокоєм 
зносить на своїй спині ди-
тягі герці й пустоти і ви-
ба гливо, лагідно посміха-
еться. І в цьому образі щось 
глибоко зворушливе, що ви-
тискає вам з-під повіки нг-
проіиену сльозуі ось, гсні-
яльний письменник, який 
мільйонам дітей на світі да-
рував перлини своєї твор-
гости, тепер ще своїм руко-
творним від об раженням, 
своєю фігурою в міському 
парку, служить їм. дітям, 
за улюблений об'єкт за-

чпнком пансьіпіу дітей — бааи... 
чітяч Пю Папки, кохані^ Може ие. ще більше, nw.– 
июіїоргата. різних ?пс і w– гиПяєтьея до його бсз-
цій, уважають своїм доб- смертя? 
ним правом робити з , тим. І к п р 

! ” ! ! і 

го з'їзду ВЛКСМ, на найваж- рушенням ленінських прин-
лнвіші ділянки совстської цнпів". гостро виступати 
економіки відряджено 700.0001 „проти наявних спроб галь-
х.юпців і дівчат, 350.000 пере.' мувати прагнення молоді до 
КИНУТО в нелюдські умовний комсомолу", 
життя до Казахстану на ці-j Признання напрпвду фун-
линні землі. 300.000 - на даментальні! І Москва вжи-
спорудження нових підпрн- вас відповідних заходів. У 
ємств в північних районах 1957 році потихеньку, без" 

І от на якомусь році жовт- СССР' і на будову копалень; розголосу „вичищено" тисячі 
невої революції - затялося! у Донбасі. Це змобілізованих 1 студентів. По всіх високих 
В хитромудрій комуністичній комсомольців змушують буду, j школах посилено антнрелі-

попередник Трнґве Лі, втратив підтримку збоку Москви, вдвоє, перемірює своїми нога-) машині зломилася і випала вати нові промислові центри гійну пропаганду і введено 
Зголошене 2 квітня ц. р. совєтське „вето" проти амернкан- ми баварську землю за хар 
ської пропозиції, що її поручав Гаммершилд, ще більш вда- чами для дітей. До-схід-сон-
рило і по ОН і по їх секретареві. ця вирушає з бляшанкою за 

Якщ ' існує теза, що в світі, тероризованому Совєтамн. молоком, відмовляє собі тов-
нема місця на таку установу, як ОН, то напевно рацію ма- щу, ц ^ р у й білого хліба, 
ють ті. які твердять, що в ОН' не повинно 6JTH місця для щоб лише для дітей осталось. 
СССР. Українська мати заступає 

якась дуже важлива пружив над ріками — Волгою; Печо- катедрн маркензму-ленінізму 
на. Може смерть і посмертне рою, Ангарою і Єнісеєм у Си. І Заалярмовано „прорив" в ді-
потоптання Сталіна, може не. біру. Це вони вирощують 
оправдані надії, що зроднли- хрущовську кукурудзу, щоб з 
ся в серцях поневолених ня- її поміччю Совстськнй Союз 
родів під час війни, а напев- наздогнав Америку, це вони 
но і те й те разом 

лянці виховання „юних ле-
нінців”-піонерів. 

„Стиляги". „нігілісти", „ИІ-
бонічо" — нові слова в со-

і ідео.чо- Eикoн '̂ють єгипетську працю,' встському побуті, що мають'практично те чи інше завдан-
ня спільної праці". 

Так поставив Хрущов кра 

означати хлопців і дівчат, 
яким з комсомолом та його 
трухлявою ідеологією не по 
.-киюзі, які шукають якихось 
своїх стежок у житті. Усіх їх 
на купу мішає совстська про-
паганда, і це зрозуміло, чому 
вона так робить. А проте, то 
є зовсім відмінні люди, і по-
різному вони думають і ді-
ють. І зовсім відмінні мотиви 
змушують ставати в пктив-
ну чи пасивну опозицію до 
КОМСОМОЛІ' „стилягу" — ле-
дачого синка червоного бур-
жуя. і „нігіліста" та „нібоні-
чо" — провінціяльних студен. 
тів чи знеохочених „ЦІЛИННН-
ків", синів учителя чи arpo– 
нома, яких латана й персла-
тана комуністична ідеологія 
не задовольняє. 

Старий лис Хрущов, висту-
паючи на з'їзді комсомолу, 
вилляв на голови комсомоль-
ців відро холодної води. ,.Mo– 
лоді властиво захоплюватися 
романтикою, — сказав він, -— 
це добре. Але не треба забу-
вати ленінський заповіт — 
кожного дня ' розв'язувати 

М. Л-а 

О. КОБЕЦЬ j 

(2) 
Всю цю творчість О. Ко-

бець хоче віддати на службу і 
своєму народові для покра-і 
щання його долі. Про це вже 
безпосередньо говориться в 
в поезії „Творчість": 

Все для тебе, 
Рідний краю. 
Що я маю, 
Все оддам, -
Принесу: 
Пісні неба, 
Пісні раю. 
Спів одчаю. 
Болі ран, 
Мрій красу. . 
На убогий алтар 
Невеличкий свій дар 
Покладу: 
Повну муки, жалю, 
Душу хвору свою 
Молоду. 
Вперто буду 
Я з журбою 
Навісною 

Воювать 
В темній млі: ” 
Вбогим людям 
Кращу долю, 
Правду-волю 
Добувать 
На землі. 
Палким словом будить, 
Люд до праці просить 
Без крові: 
Щоб пригноблений встав. 
Щоб кайдани порвав 
Вікові. 
І тоді я зірвусь. 
Понад землю иомчусь 
В далечінь; 
Дзвінким співом заллюсь. 
З дивним небом зіллюсь 
В ясну тінь. 

-'Я 
Мазурськнх озерах, в Kapna– тижневику „Неділя" видало гом одного тижня померло ло меж. Невимовне враження 

„Записки полоненого" вдруге,; там 3000 осіб внаслідок голо- з цього приводу залишає свій 
розбивши їх на три томи І.ду, виснаження і браку хоч глибокий слід у „Записках 

тах, — під час відвороту ію 
сінських військ — попав в 
австрійський полон дня 23-го 
травня 1915 року біля га-
лицького села Буянів, Жида-
чівського повіту. 

Почався в житті О. Кобця 
новий розділ, розділ наскрізь 
драматичний, — наповнений 
фізичними й. моральними тор-
турамн переможця над nepe– 
моженнм. Цей розділ по-май-
стерному зафіксований у йо-
го творі „Записки полонено-
го". який вийшов друком вже 
далеко по закінченні війни, в 

: 1931 її. Книжку видало Дер-
! жсяне Видавництво України 
j Кпїв-Харків, тиражем 130,04)0 
і примірників, але після того, 
, як празька газета в німецькій 
і мові ,.Нос Фрас Прессе" вміс-

змінивши назву твору. За-іби примітивних 
гальна назва львівського ви-
даня”я: „Над безоднею"," а по-
одннокі томи звуться: „Hane– 
редодні", „Земля дрижить", 
„Пекло". 

Автор заявляє, що у львів-
ському виданні в багатьох мі-
сцях порушено текст орнґіна-
лу, пороблено певні зміни, а 
то навіть і вставки. Поруше-
но і головний висновок авто-
ра, який у „Записках" повто-
рюсться кількакратним реф-
реном: „Прокляття війні!" 
Кожній війні, бо кожна війна 
така подібна одна до одної в 
своїх жахливих наслідках. 

„Записки полоненого", як 
літературний твір і як твір-

' тила на своїх сторінках дуже j документ, мають велику вар 
прихильну рецензію на цей 

.твір, ставлячи його нарівні з 
і популярним тоді „На заході! перевидати ще раз 

Дальшу творчість О. Кобця 
перервала військова служба і Харкова, продаж 
війна. З вибухом війни його'припинено. 

без змін" Ремарка, і як совєт-
ський „полпред" в Празі пе-
реслав внтинок з газети до 

книжки 

тість і тим одним заслугову-
ють повністю на те, щоб їх 

санітарних полоненого", де їх автор за 
умовин. і Михайлом Коцюбинським пн-

3 Дебрецена перевезено по. сав: 
лонених до Естергому. з Ес- „Чи знайоме вам те гостре, 
тергому до Гаймашкеру. В1 до фізичного болю гостре, по. 
Гаймашкері по якомусь часі - чуття нудьги за рідною краї-
дозволено листуватись з рід- j ною, яким обкипає серце від 
ними на батьківщині. Весною довшого перебування на чу-
1916 р. деяких полонених від- жині? Чи відомий вам такий 
правлено на сільсько-rocno– j психічний стан, коли за один 
дарські роботи. Між них по-
пав і О. Кобець. Дістався він 
тоді-до села Дуначебу на cep– 
боько-мадярському погранич-
чі. Там працював у невелич-
кому посподарстві громадсь-
кого секретаря німця Позефа 
Деннерта. Після таборових 
злиднів яснття полонених на 
селі було, можна сказати, до-
брим. 

На дрз'гому тижні свого пе-
ребування в Дуначебу О. Ко-

рідний згук, один образ рід 
ний ладен буваєш заплатити 
роками життя?" 

„Але звідки - думалося С. 
Кобцеві — знайшлася у Від-
ні адреса нікому в світі неві-
домого хлопця з Канева, по-
лоненого ч. 6987 із Гаймаш-
керського табору?" Ця тасм-
ниця вияснилася трохи пізні-
ше. Союз Визволення Украї-
нн мав непогані зв'язки з ав-
стро-іторським військовим мі-

бець одержав несподівано' ністерством. Ці зв'язки дали. 
прецінну посилку від „Сою-1 йому змогу тримати у відділі 
зу Визволення України". Був поштової цензури і!? своїх до-і 
це величезний пакет з літера, віренпх, таки з положених ук-
турою: „Вісником СВУ". j раїнців. їх обов'язколЛб5'ло не 

Разом з іншими полонени-
мн О. Кобця відправлено до 
збірного пункту в Стриї, а 
зиідтам до табору полонених 
біля Дебрецена на Мадярщн-1 львівськими „Діло" і „Гро- j тільки помагати військовому 

послали на фронт. Після од-1 У 1933 році, про що автор ' ні. Умови в полоні - - страш-' мадськнй Голос". Радощі по- міністерству при цензурі лис 
норічннх майже, фронтових у свій час не знав, львівське ні, до якого ступня страшні, лоиеного. спрагненого рідно- тів полонених, а й виловлю 
поневірянь біля Августова, на видавництво „Родина" при вистачить сказати, що протя- го друкованого слова, не бу-іватн иа підставі змісту листу 

пку на „романтичному nepi– 

вання свідоміший нацюналь-
но український елемент. О. 
Кобець писав листи додому 
по-українськи, і це було при. 
чиною, що українські хлопці 
з відділу цензури передали 
адресу до Союзу Визволення 
України. 

Цей факт мав ще дальші 
наслідки. Одного разу до До-
начебу приїхав спеціяльннй 
К у р ' є р ВІД ВІЙСЬКОВОГО МІНІС-
терства. щоб забрати О. Коб-
ця до Відня. Справа в тому, 
що на терені Австрії і Німеч-
чнни творилися окремі табо-
ри для полонених української і Принесла їм зо схованки 

оді в історії комсомолу, ripa– 
ця, праця і ще раз праця. 
В ім'я зпгірньої комуни і 
майбутніх поколінь? Чи в 
ім'я ближчої цілі - КЗЛДО-
гнати Америку в продукції 
молока і м'яса. Надзвичайно 
романтична ціль! 

Чи варто було — подумає 
кожний кислячий юнак — 
робити для цього революцію, 
винищувати мільйони людей 
у тюрмах і концтаборах, вее-
ти загарбницькі війни, окупу-
вати країни, розпалювати не-
навнеть в усьому світі? Очс-
видно. що варто, але — ие 
для селян і робітників, не для 
трудової інтелігенції - - а для 
панівної клясн, нової кляси 
совстськнх бюрократів, для 
новочасного червоного дво-
рянства, яке „було нічим, а 
стало всім". 

13-ий з'їзд комсомолу від-
бувався під знаком посилен-
ня „соціалістичної праці". 
З'їзд проголосив „ударними" 
будовами комсомолу найбіль-
ші підприємства важкої (чи-
тан: воєнної) індустрії. А в 
його резолюціях' провід ком-
сомолу звертається до всієї, 
партійної і безпартійної моло-
ді: „більше хліба, більше ба-
вовни. кукурудзи, більше 
картоплі, городовинн, буря-
ків!" Давай, давай! — кри-
чить Москва, щораз сильніше 
натискаючи на молодих ра-
бів комунізму. 

Так виглядає сьогодні ком-
сомольська „романтика". 

В. С-ко 

МАТІЇ 
То син її четвертин рік о неволі, 
вона ж зосталася сама, єдииа. 
Прийшлії до неї давні друзі 

(сина: 
,.Матупо. дайте зброю нам. 

І ПІСТОЛІ." 

національности. В Австрії був 
такий табір у Фрайштаті, ку-
ди н перевезено О. Кобця. 
(На терені Німеччини таких 
таборів було три: у Вецлярі, 
Раштаті, Зальцведелі). 

(Далі буде) 
Коли Ви вважаєте гНїе пол1-
ІІІЧІОІМ е м і г р а н т о м — :IMU;II.I– 
дором України, то диаіпгв про 
іч-.titi.nfi ш.-.іл і Українського 
Народного Союзу п змппиі. 
иях :іа права Україїги та укра. 
і'нпіи. Ви напевно гпідочі або. 

в'н:ч:у бути членом ЩгД 
організації. 

(в стодолі -
і хрест кладе руї:а кістляма. 

(синя: 
нЩаслнва вам дорога та й 

І година" — 
і сльози їй закапали поволі. 
„ Чого ж . . Не плачте.. 

Прийде сни з в'язниці. 
А нам. матусю, ніч пошле 

1 удачу." - -
Смовляють. вцитькують її 

І словами. 
І мовила, втнппточи зіниці: 

„НІ. н і . , , Облиште. 
Це и тільки плачу. 

ШО син . мій син — 
не піде нині а вами, ” 

В. КРАВЦІВ 



Ч. 89. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Е ш У К Л И Н Н СІ І р і в ц і л и п г , л м , , : тараа і:оло на-
мрушіЛПу 11. П . ішої церкви св. Духа. Господа 

' 1 Урятував , нашу цері:оицю вій 
Виступ тшаиорис-гін Іа курсу ГІОЖежі- але ми повинні подба 

СВОБОДА', СУБОТА". 10-го ТРАВНЯ 1058 1 255 

і . іж . ін на ГВЯЧСНОМУ В УІІДоМІ 

В нед ілю, 20-го. квітки Укра-
іік ь:.іш Національний Дім в 
Пруклнні при вул. Гренд влаш-
ту вав для своїх член in. їх ро-
дни та запрошених' гостей Син-
ЧЙНЄ. яке с традиційним у цій 
українській громаді, і на яке 
приходять численні учасни::и. 
Голова Укр.. Нац. Дому пан Ио-
С.ііф ЛіІСОГІр ПОПРОСИВ О. ДС...І-
йа Вол. Аядрушкова пойлагос 
лошгги трапезу та молитвою j ійстячняаді ярмом 
ьідкритн це роднні їо-реліпйі і ' ! П. Юліян Павчак порівнювгп 
снято. Після посвяченим божич і Великодні свята у вільній А н -
дарів її. П. Лисогір попросиu п 1 ряці і на Україні під комуніс-
ВОлод. Костиі:а. щоб проводки тичннм кнутом. М И не смемп 
програмою свята. І забувати про наших братів і 

Отець декан Вол. Андруші'їв сестер, які мучаться поза за -
згадав про значення таких exo– ліаною заслоною, 
дии. як оце Свячене, бажав зіб-І Тостмайстер запросив на сге-
раним Божого благословення ну молодих танцюристів і . та їь 
та успіхів у праці для добра цюючнх, які вчаться украінсь-
громадн, свосі церкви і народу ' ких народних танків під проі:о. 
Недавно. говорив о. декан, зго- дом пана Пел-ріни. що працюй 

про те. щоб викупити ті пло:ці 
довкола, щоб наша церква не 
була оточена фабричними GV– 
линками. 

Після того тостмайстер" п. 
Вол. Костик попросив до слоиа 
зипрошенрі-о гостя з Ню Иорку 
д-ра Вас. Вишиваного. яі:чи 
говорив про значення Boci:pc– 
сення для християн і про те. и;о' 
н а ш , у к р а і щ ьі:нй н а р і д ЧСКЛС 
на свос. Воскресеннн іа тісі но-' 
волі, в якій перебуиаг. під кому-

І Увага! ПАССЕЙИ і ОКОЛИЦЯ! Увага! 
Для відзначення 20-их - роковин емерти 

при школі українознавства при 
парохії св. Духа . Хоч курс таи-
ків не довго триває, то молз-
денькі танцюристи ft танцю-
рнстки збирали заслужені оп-
лески від численних, присутніх. 
Ці оплески були Хя подя.чою 
панові Петріні, який був зай-
нятиЛ працею і ,яе міг бути на 
виступі своїх учнів. 

У Свяченому взяли учасп . 
члени двох Відділів УНСоюзу 
і Б. Хмельницького і Запорізь . 
і:ої Січи), одного Відд ілу ,.Про-
вї:діння”і та ще деякі ,гослі. 
між НИМИ і п. адвокат Роберг. 

Голова Українського Націо-
нального Д о м у п. Иосиф Лисо-
гір закінчив цю наскрізь удалу 
Імпрезу, яка пройшла а роднн-
ній атмосфері, подякував п і-
иям і пані Варан. З а з у л я І Д и -
ка j та панам ?пп. Бродп:г. 
Троць, Пелех. Посікіра, Koc– 
тикі . які своєю працею причи. 
пилися до влаштування цісї ім-
презн. Дякував і наймолодшим 
виконавцям танкової громади 

Вметаші пЧ:си П. Савчуиа 
„Ідея "І любов". 

Основоположника Українського 
Націоналістичного Руху 

сл. п. полк. Євгена Коновальця 
ВІДДІЛИ ОДВУ н ООЧСУ 

, при співучасті 
І УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯ міста ПАССКПК 

- в л а ш т о в у ю т ь —' 

СВЯТО ГЕРОЇВ 
яке відбудеться 

в НКДІЛЮ. 25-го ТРАВНЯ 1958 р. 
о гол. 6:30 по полудні 

в аалі П Р К З І Д Е Н Т ІІКЛАС 
ріг Презідеит вул. і Паркер Кве. н Hucccfli;y. 

Управи І'.і і іі.іін 
ОДНУ і ООЧСУ u lluccefti;y. 11. Д ж . 

27-го квітня в залі Українсі -
кого Національного Д о м у від-
булася вистава патріотичної 
п'сси а визвольної боротьби 
УПА П. Савчуі:а під заголо:'-
ком „Ідея і д,юбов". П'г.су ста-
внт осередок СУМА їм. Тараса 
Шевченка в Бруклниі. Режису-

^І'оа спочивала у вправних руках 
пані .Міри РеинаровнчевоІ. а 
сценічне оформлення пригото. 
вив пан Володимир ІСостиі: 
який доволі напрацювався при 
цьому. 

Присутні ІЗ В Д О В О Л ЄНИ.'. І 
ствердили, що всі актори, Яї І 
брали участь в цій п'ссі. вив'я-
ЗОЛИСЯ ЗІ . СВОЇХ РОЛЬ ДОбре, ХО" 
ця п'с.са не легка до постапоЕ-
і:н. Пані Людмила Костик rpa– 
ЛВ ролю Любомнри. а пані М 
Рейнарович ролю її мами Hft– 
таліі. Ролю її батька - професії, 
ра добре віддав п. Вол. Костю: 
B пан Іван Макар відограв р'1 

лю майора Черв. Армії - Са-
гайдака. В інших ролях внсту-

іпг.лн: Іван Подусовський (на-' 

дпсь до одного з диригентів хо-
ру, щоб хор з Пассейку взяв 
участь в Фестивалі УНСоюзу. 
той диригент нам відповів, що 
дуже радо Прилучився б до 
Фестивалю, але вій не маг. хору, 
щоб міг взяти участь.-і додав. 
„Пасейк живе славою минуло-
го". 

Колись тут було мало україн-
ців і будували церкви і народні 
доми, а тепер хоч більше тут иа. 
родилося, як приїхало, і ириїха-
ла чисельна нова еміграція, а п 
Пассейку ішвіть не можиа влаш. 
тупати на відповідному рівні ІМ-
презн з нагоди 22-го Січня. Та-' 
раса Шевченка чи 1-го Лнстопа-
да, неговорячн вже про хор. чи 
иивчення театральної вистави. 
Ноіюзорганізований хор Союзу 
робить проби в. приватній хаті, а 
а чи так довго можна буде робн-
ти? Беручи це все до уваги, а 
найголовніше те, що молодь від-
ходить віт овосі громади, бо не-
мас при чому затриматися. мо-
лодь потребуг. простору, щобн 
мала де забавитися і щоб буде 
місце вправляти спортові гри 
Як, цього в нас не буде, молодь 
знайде це у чужих. Через тс. що 
ми жалусмо дати молоді відпо. 
відие приміщення, то з часом, 
хотяй поволі, яле всю її втра-
чаг.мо. Цс все зрозуміли Opra– 
нізації на терені Пассейку. зій-
шлнея разом і створили Ініція-
тнвний Комітет для придбання 
Української Централі, щоб мож-
на було Пасейкові привернути 
його данню славу. 

Вже в короткому часі буде ви-
дана відозва до всієї Украінсь-
і:ої Громади Пассейку ft околиці, 
яка заклнкаг. до акції набчття 
або збудування відповідного до-
му. щоб задовольнив потреби 
молоді і старших. Від Громади 
буде залежати, який дім ми змо-
жемо збудувати. Громада буде 
виставлена на пробу, бо незав. 
ше до осягінчінн нашої мети 
стоять нам на перешкоді наші 
вороги. 

Посиль Марущнк 

v " F T T T T ^ T f l T ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ НКВД). Теодор Bapa 
„ „ ^ „ „ . ^ „ „ - - ^ - - - . 1 - - - ; - ^ ^ і бел "N слідчий НКВД І. Івахів 

Степан (сотий:: УПА І і Марія 
І О С З О С ^ І К Г . sovi–joc;-^iQc-roocrrjofr^: ̂  Іканічнк (сирота Ксеняі Крі:. 

Увага ! БАЙРОЙТ'! Увага І J ! ^ B S R SSiSSSi: ” 
А Б І Т У Р І Є Н Т И 

Г,АНРОПТСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ, l!WS p. 
— у л а ш т о в у ю т ь - - л 

- ^ З У С Т Р І Ч ^ - У 
в 10-ту Р1ЧШПЦО з.іожі:ния ІСПИТУ Ц 

ЗРІЛОСТИ п 
що відбудеться і 

в днях ЗО. v . - 1. vi . 1958 p. (j 
на 0ОКЛ1 РОБІТНІІЧОІЧ) СОЮЗУ - „ Глей Сиги. 11. П. f. 

U Вп. Пиніи Професорів! Товаришок і-іві впщнх та нижчих (J 
КЛЯс, Знайомих' та Друзів з іюдинами 

N запрошуються до участи. 
Й Програма З'їзду: SO. v . Приїзд. і 

81. У. — Служба Божа; Спільний Обід; 
? ЗАБАВА 5 

1. v i . — Ролрнвкн. Від'їзд. 
2 По інформації до участи и Бенкеті, просимо знертатися f 
І - - - - - - д о Іб-го травми -HKHb'pf— на одресу: 

lhor ВОНОМОД-ЕС - 63в High St., Newark, N J. J 
lj або телефонувати: GRamcrcy 7-4288. 
о 

Драма П. Савчука зробила 
па присутніх глибоке вражсн-
ня і потрясла їхніми нервами. 
Публіка піднесла квіти пчні 
Рсйнаровичевій. а іншим ai;ro– 
рам дякувала частлми оплсс-
ками. Лу 

Пасейк, Н. Дж-
НСипемо славша минулого 

Коли зайти під українські 
церкви і маленький УНДІм в 
Пасейку, то побачите фото-
знімки з різних свят і імпрез. 
Вам розкажуть, що колись укра. 
їнці в Пасейку мали свою ор-
ксетру і аматорський театраль-
ний гу'рток, а мішатгй хор сла-
вивсн на цілу околицю, при тім 
Вам заявляють, що колись нас 
було мало, і ми все мали, а те-
пер вас так багато приїхало і 
нічого не можете зробити. В 
fiO-літтн У Н С о ю з у ми зверну. 

ЮШЛКПНИП КОМІТКТ 
Організації О„ТВУ і ООЧСУ в НЮ ПОРКУ 

Вшановуючи 
Основоположника Українського Націонал (стичного Руху 

сл. п. полк. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 
кол. i;im:iH.ii!ji.i Корпугу Січових Стрільців, Начального Кочащанта 

УВО, Голови Проводу Українських Націоналістів, Во:кдн ОУН 
в 20-ту РІЧІПІЩО ПОГО СМЕРТН 

в л а ш т о в. у ю т ь — 

СВЯТО ГЕРОЇВ 
в НЕДІЛЮ, 25-го ТРАВНЯ 1958 р. - о і-од. ПІЙ вечора ' ^ 

в приміщенні ФКІІІКІІ ПІСТІІТУТУ ^ 
При 21Tt Вест 24-їй вул. в Ню Парку (міде 7-ою 1 8-ою Квс.) X 

на яке запрошує ? 
BCR УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТРОПОЛІЇ ? 

НЮ ИОРКУ П ОКОЛИЦЬ ' ^ 
ЮВІЛКПНІІП комгтьгг S 

5 ^ Л т ^ ї ^ ^ ^ А ^ Л - ^ ^ ' ^ ' ^ - ^ ^ л ^ - ^ - , ^ - ' ' ^ ' ^ л ^ ' ^ 

ісчсзгігп^гіягзигзса'гчсаисзсзг^'^'^'^'^'^'^'^'^сасзг^'^гзсасаспсіс^^ 
У Увага ! НЮАРК, Н. Дж. й ОКОЛИЦЯ ! Увага ! 

о. У. А. „САМОПОМІЧ", ВІДДІЛ НЮАРК, Н. Дж. 
ЗАПРОШУЄ ВАС З РОДИНОЮ 

ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ ПІКНІК 
- що відбудеться - -

в НКДІЛЮ, дня 18-го ТРАВНЯ 1958 року 
и "MONTGOMERY" П А Р К У 

12.4 Montgomery Avenue - lRviNGTON, N. J. 
ВСТУП від дорослих - S 1.50 ' ВСТУП від дітей - S 0 50 

На пікніку будуть різні несподіванки та нагороди, 
спонсоровані українськими бизнесменами. 

- - БУФГСТ У З А Р Я Д І ВП ПАНЬ. -
- ^ Оркестра БОГДАНА ГІРНЯКА. . ^ – ^ 

. Пікнік відбудеться без огляду на погоду. 
ВВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ НАШИХ ЗАЛИШЕНЦІВ 

ТРАГІЧНА СМЕРТЬ СТАРШИНИ УПА 
„БОКСЕРА" - ОСИПА ХОМИ 

ПРАВИЛЬНА ТВІДПОВІДЬ 

У найгрізніші часи для Ук-
раіни, коли на її землях зма-
галися два окупанти, друг 
Осип Хома вступає в ряди 
Української Дивізії, щоб із 
збросю в руках боронити свій 
народ. З бою під Бродами, а 
пізніше з совстських концта-
Сорів пощастило Лому вийти 
живим і здоровим. Але не ду-
мав він тоді про себе і свій 
добробут. Вірний син Украї-
ни вступає в ряди УПА, щоб 
далі боротися з її ворогами. 

Бл. п. 0 . Хома був визнач-
ним і відомим боксером, що 
свої вмілості віддав для бо-
ротьби з жорстоким окупан-
том . 

Славної пам'яти командир 
„Боксер" був учасннкомпели-
ких боїв УПА в Яселку, По-
ломні, Щавне Куляшне, Ко-
канча. Це він внвів з оточен-
"я цілий почот відділу KOMUH– 
днра Хріна у великому бою 
на горі Камінь над Пребишо-
вом. Це ного, людину CKDOM-
ної, але шляхетної вдачі, лю-
билн и поважали не тільки 
вояки УПА, але все україн-
ське населення, серед якого 
жив він і боровся. Завжди вс-
селніі і жартівливий, підба-
дьорював він стрілецтво в 
ншіскрутніших ситуаціях. Був 

міста нашого приятеля Л. П. 
:Сарліна. В мистецькій частині 
програми вечора виступали па-
іі І Колонів, яка відспівала 

низку українських пісень, діти 
місц. відділу СУМА виконали 
і народніх строях національні 

танки. М. Цибнк, учениця укр-
парохіяльиоі школи відограла 
на пінні кілька композицій, а 
п. В. Юркеинч відспівав в су. 
проводі бандури кілька жартів-
1НВПХ пісень. Вкінці голова ко-
мітету подякував всім учаснн. 
:ам за численну участь в бен-

коті. Відгпіванням укр. націо-
нального гнмну закічнлася ім-
преза. серед якої гарно enpa– 
яивс:і як тостмаПстнр п Т. Лнт-
пнн. На долученій світлині сто-
'ть зправа мснор Карлін, прий. 
чаючи дарунок з рук комітету. 

О. У. 

ТГЕПЕР МОЖНА ОДЕРЖАТИ 
ш З Д А 

MORFOSA BEAUTY CREAM 
'GUARDIAN of BEAUTY" 
трота шкірних плям, нрніців, 
чкяииок й Інших недомагань 

шкіря. гждватя на ніч. щоб збудитися 
в повній красі. 

Більшість жінок вживав 
M0RF0SA. 

Слоїчок 
2 02 - 3 1 . 5 0 

Нюарк, Н. Дж. 
Українсько. Американський 
Комітет для перевиборну 

мейора Карліна 
У своїй безперернвній та по-

силеній ннборчій акції згода, 
т і й комітет влаштував 26-го 
квітня в залі української Цен-
тралі в Нюарку бенкет, в )І;ІО-
му взяло участь понад 500 укр 
гронядяи та запрошених гостей 

чужинців Гарно викопані 
проі^амісп на столах доказува-
лн, що чимало труду вло:кнв 
згаданий комітет для підготови 
такої небуденної в Нюарку ім-
прези. Члени вибраних коміте-
тів для різного рода праць вн-
конали вповні еног. завдання, 
приготуванням їжі Закялпгя 
жертвенно місцеві пані. У вис-
ліді такої підготог.н бенкет бук 
Надсподівнно вдалий Програма 
бенкету, в склад якої входила 
і мистецька частина, була дово-
лі широка. Коли всі учасники 
заняли при столах місця, а чле 
НК КОМІТету ПрИ ГОЛОВНОМУ CTO-
лі, на залі з'явився запроше-
иий мепор Л. П Карліи. я::ого 
при звуках оркестри відпрова-
джеио на почесне місце при го-
ловному столі. Голова комітету 
п, Бнрке щиро вітав його г 
Комітет вручив йому гарний 
дарунок, іцо нагяд.тяи нам де-
Щ0— весільинй-коровай1' на- на-
ших рідних землях та гарно ни-
різьблену коробку. Програму 
бенкету започаткувала відома 
в Нюарку співачка п. 3. Bo"po– 
Сець підспівпш:ям имерикансь-
чого гнмну. По привіті п. Д 
Метьничука з ряменн Комітету 
забрав слово мейор Л. П. Kap– 
ліи, яіяй висказав ширу подч. 
ку комітетові за влаштування 
йому українцями Нюарку тяко. 
го оваційного приняттл та ска-
зав декілька слів про значення 
виборів на мейора міста і місь-
ких урядників, які відбудуться 
12-го травня ц. р. У свому np:i– 
ніті. який виголосив в україпсь. 
кій мові проф. КаоькІв, з ПНТО-
мим собі патосом, підкреслив 
передовсім великі осяги укра-
їнської спільноти на терені ЗД-
А, а зокрема в Нюарку. лг 
украііщі становлять тепер по-
важну етнічну групу, з якою 
чужинці починають вже чнсли-
тися і пораз перший українські 
виборці в Нюарку виступають 
при виборах на'мейора міста 13 
травня ц. р. Він закликав укр. 
виборців лавою станути до ур-
ни виборчої і і. цей спосіб до-
помогти у перевиборі на мейора W H W M M M t M M H t 

Сл. н. Осші Хома 

загально відомим не лише в 
нашому терені, на Лемківщн-
ні, але писала про нього н во-
рожа польська та чехосло-
вацька преса, як про якогось 
„велнкана", що носить, за-
мість „папашкн", на грудях 
кулемет і в бою ніколи не за-
лпгяс. 

Сп. п. Осип Хома псребу-
вас щасливо великі облави 
1947 року і виходить в р е й д 
до Західньої Европн, де в 
Міттенвальді зустрічається із 
свосю ріднею, що вже вва-
жала його за небіжчика. 

Коли здавалося, що всі не-

безпеки проминули і смерть 
уже не чигала на нього на і 
кожному кроці, коли міг Він у відповідь на ворожі виступи 
після років боротьби подума-! відгукнулися пожертвами на 

дову Храму св Снмона в Пари-
жі: 

Д-р М. Даннлюк - sum ті; 
д-р 3. Саіпірииюк - ?йО.йи; о. 
А. Кість 125.00; Р. Гахов - -
S30.00; 

По ^15.00 - М. Гелсцінський, 
М. Даннлеико. М. Мш:оласнко. 
інж. В Дмитреико, інж. Т. BU 
лоус, І. Лукяш, В. Янішевськнй, 
І. Запар: По (10.00 - Р. Корлу-
і.л, Арх. Генадій. М. Курнляї:. 

Комітет збірки фондів в Аме-
риці на будову Храму св. Ся-
мона в Парижі сердечно дякус 
м їм жертводавцям за їх ' ио-' 
жертви й вірить, що ті, які ще 
не зложили своїх пожертв на 
будову Храму, в скорому чисі 
зложать, 

Управа Комітету 

ти про себе і взятися до вн-
хі ванни своєї маленької дочки 
Тамари, яку так дуже любив, 
сталося несподіване. Дня 30-го 
квітня по вдалій операції у 
шпиталі Ню Міло)юрд, Кон.. 
згинув незабутній командир 
УПА трагічною смертю. Не 
дочекався повороту на Рідні 
Землі, про який увесь час 
мріяв. 

30-го травня о Ню Гейвені 
відбувся величний похорон, 
"а який поз'їздилися з усіх 
сторін товариші сл. и. друга 
Оснпа з УПА і Дивізії. Прн-
5ули на цвинтар, щоб nonpo– 
щатися з Ним майже всі ук-
раїнці а Ню Гейвену та око-
пнці. Над могилою ВИГОЛОСИ-
іи піющальне слово полк. До-
іинськни під Української Ди-

візії, старшина УПА О. Олег 
від Т-вп був. Вояків УПА. го-
пова Головної Управи 0ОЧ-
СУ проф. Вовчук. Хор відспі-
вав „Ой, Морозе-Морозенко" 
та „Внднш, брате мій". Рідні, 
друзі, знайомі зі сльозами 
на очах підходили до домовн-
ни, щоб віддати Покійному 
останню прислугу, не вірячи. 
Що дорогого Осипа немає вже 
МІЖ живими. 

Прощай ще раз! Хай Тобі 
присняться стрункі лани Лем-
ківської сотні Хріна, що Ти j , 
так нею гордився. Хай при- і:ійно. дорогий Друже, хай 
сниться шум Бескиду над Ви- вільна Американська Земля 
слоном Великим, де ти так с У д е Т о б і л е п : о і о -
часто кватирував. Спи спо- М. Г. .Макаренко 

В 'іЯ-річниЙ run славного 
кіноартиста Вінга КросбІ Ден 
ніс Кросбі вже кілька днів мас 
-айі клопоти. Почалося з тою, 

uto він одружився з 26-річною 
Пст Шіген, яка с. розведена і 
маг б-річного енна. По одрз-жен. 
ні. Денніс заявітв. "що він „за. 
був" про це повідомити батька. 
Потім вій довідався, що изнв 
шлюб у протестантського па-
ітора, а не у цивільного ури-
довця. як йому здавалося. Він 
г. католик і мав брати шлюб в 
костелі. Через три дні після 
шлюбу 25-річна Мериліи Окотт 
заявила, що нона мас від Дені. 
са дитину. До цього всього 
треба ще додати, що минулого 
року до теперішньої епосі не-
ВІстки залицявся Вінг Кросбі. 

MORFOSA BEAUTY L 0 T 1 0 N 
Ниций алмішнй "make-up ив 

день. 
Внстачять тільки кілька кра-
пель, легко втирати на обличчі. 
Робить шкіру делікатною 1 пов-
ною краси. С в чотирьох відті-
вях: natural, brunette, white and 

rachelle. 
4 oz пляшка — 5 1.60 

ЗАМОВЛЯЙТЕ СЬОГОДНІ: 
THE NEWCASTLE 

LABORATORIES 
Box 592 

Toronto, Ontario, Canada. 
or 

239 Duflerin Ave. 
Winnipeg 4. Man., Canada 

S, 
У ФІНЕКСІ В ПІДМІСЬКІЙ ЛІТНИСЬНОВІЙ ДІЛЬНИЦІ: 

і 
Коло 900 родин закуцило парцелі вартости понад 1,500.000 дол. 

Багато із них відмовилися продати ті парцелі за подвійну 
ціну закупу. 

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

,Місто Фінекс с. майже одиноке місто в світі, яке розбудовується 
скорим темпом Одні із найбільших Індустрій, як: (RMUT.I1 
Electric їх Sperry Rand та інші, вже будують тут свої фабрики. 

ІКрім того Фінекс, із своїм гарним повітрям, вже сьогодні с най-
кращнм місцем для ЛІТНИКІВ, та незаступним для людей хвс-
рих на астму, легені і т. п. 

І .'чолі! бажасте дещо більше знати, прошу писати до: 
A R I Z O N A I N V E S T M E N T Л R E A L T Y C O R P O R A T I O N 
4117 Е. Bell Rd. R. R. 2, Box 0Я8 - PH0EN1X, Arizona. 

l.New Subdivision with 5 A 10 acres parcels could be purchased still 
fat: Total Price only S 1,05000 per 10 acres with iu'"'r down 

А і 50.00 Monthly lncl. 6̂ 4.. 
of Paradise valley We also have other good investments from 1 op to 1,000 acrea 

in Phoenix. Arizona. of land, from S 35.00 per acre. 
WHitney 5-6974 - Evening ' Магмо нашу філію у ДІТРОПТІ під адресою: 

W1 3-5362 - Day 743 No. Melbom Ave. Dearborn 7, Mich. - сУо Air. Peter E. Young 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-АШСТКЦЬКІІП 
КЛЮБ у ІПО ПОРКУ 

СУБОТА, 
24-го травня 

1958 р. 

ЗАЛЯ: 
JUNIOR HIGH SCHOOL 

71 Ave. "В" 
NEW YORK C1TY 

КОНЦЕРТ 

АРИСТИД ВИРСТА 
СКРІШАЛЬ-СОЛІСТ З ПАРИЖА 

Відомий з пистуїіін на естрадах: 
ВІДНЯ, РИМУ, БЕРНА, МЮНХЕНУ л Інших. 

Супровід: Юра Слапеліс 
ПОЧАТОК о год. 7:30 вечора 
ВСТУП: 5 2.00; S 1.50; 5 1.00 

Передпродал: квитків у кр:ім. „АРКА", ,,ЕКО", „СУРМА" 

Увага ! СТАНИСЛАВІВ Увага 
І1ІІЦІЯТІШ1ІИП кошткт 

— з а п р. о ш у о — 
Г.сч. о. Каті'хитів. Високоповажаних Намів Директорів, Професорів 

„ і Товаришок — на 

' З'ЇЗД УЧЕНИЦЬ 
Української Дівочої Гімназії У.П.Т. „Рідна Школа" 

у СТАНИСЛАВОВІ -
- який відбудеться — 

в суботу, 31-го травня 1958 р. - в Ню Йорку 
ПРОГРАМА З'ЇЗДУ 

у церкві св. Юрія 1. Гол. П:ОО - СЛУЖБА ЬОЖА. 
о 

при 7-ІП вул. 
ГоД. 12:30 - СПІЛЬНИЙ ОГ.ІД, у залі У. Н. Дому ПО 2nd Ave. 
Год. 9:00 вечора — З А Б А В А , u У Н Д о ч І - 140 2nd Ave. 

иа яку яапрошусмо - Т О В А Р И Ш О К І Т О В А Р И Ш І В усіх 
середніх шкіл Стпиислаиоии а Р о д и н а м и . ^ ^ ^ 

Тоиаршипк з У. П. Т. просимо ляскано яголоситй свою учінть у З'їзді 
до дня ІЛ-го трнния ц. р. иа адрзлу: 

Лідія Каратмііцм:л-Ііруші'льннці.ка С:ВІІЧІІИ Мотора 
3-16 Е. 10th Street. N. У. C. 514 Avon A v e . Newark. N. J. 

ВСТУП: для учасниці. З Т л у - S 10.(10; для гогтеЯ на аабиву — S 2.00 

УВАГА K g ^ ^ ^ o ^ g ) УВАГА! 

ЧИ ВИ вже внкпрінтялії ВГУІИКУ ЗНИЖКУ ЦІН .і нагоди ЮВІЛЕЮ УТС ? 
СПІШІТЬ МКГАПІІО І: ряди багатьох тисяч идоволеиих кліектік які ВЖК внко-
ристолп цю нагоду і ЗАОЩАДИЛИ БАГАТО ГРОШКП. замовляючи у нас па-
кунок для своїх рідних. Пригадуймо, що хто зпмошггь НКГАЙНО в нас ппку-
нок, .І.НІІЦ,І,ІНП. прнОлизно ІГи, на оОніокениі цін і иіе додатково отримає -

5 

1 
j 

СПЕЦІАЛЬНОЇ 
г0 ЮВІЛЕЙНОЇ знижки 

П.чіпі ціни тепер с дійсно КОНКУРЕНЦІИН1 і тол:у закликасмо: 
ПОРІВНЯЙТЕ НАШІ ЦІПИ з цінами інших фірм. 

На ті-ікміі Америки масмо слідуючі представництва^ 
Mr. w. 'LAHOSHNIAK Mr. о. POKOTVLO "PARCEL SERVICE Ol UTC 
1028 Kentlworth Ave. 719 - 5th St., N. E. 10 Garden Street 
Cleveland 1.1, Odin .Minneapolis, Minn. New Haven, Conn. 

PKOspvet 1.06O6 ^ ^ ^ Tel:: FE 2-2045 T H ' U O. 2 1 S 4 4 ^ ^ ^ ^ 
Dr. Wolodvmvr RYZEWSKYJ 
American Travel Service 
2134 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, HHnoln . 

PARCEL SERVICE ol UTC 
24 lves Street 
Willimantic, Conn. 
Tel.: Harrivm :t-97.15 

Tel 
INTERNATIONAL GlrT Mr. M. SLOW1KOWSKYJ 
PARCEL SERviCE 107 Ournan Street 
42.40 Tennyson St. Rochester 21. N. Y. 
Denver 12. Colorado Tel: HOpkim 7-71W1 

Atr. 1. ANDRlJl'K 
S54 Northampton Street 
Bulfalo 11, N. Y. 
11 S. A. 

Mr. R. CHOpNACKYJ 
053 Paulison Ave. 
Clifton. N. J, USA 
Tel.: PRescot 76481 

2.49 South Broadway 
Baltimore 31, Md. 
Tel OR 5-064(1 

Mr. W JAN1W Mr. M WOJTOWYCZ 
80 Warren Street 158 Hobart Street 
Carteret. N. J. Utlca. N. Y., USA 

"DN1STER-
68 12th Street 
Pittsburgh 3, Pa. 

UKRAINIAN TRADING COMPANY, LONDON 
Main Office. New York 

c7o "M0L0DE ZYTT1A" 
302 E. 9th St., New York 3. N. Y. 

ORegon 3-9530; YUkon 2-0117 
З днем 6-го лютого 19Г)8 p.. ми відкрили наше представництво при плас-

товіп крамниці ..МОЛОДЕ ЖИТТЯ" у Ню Иорку. під Керівництвом украІмсь-
ких фахівців, які іюлаї-оджуватнм^ть всі справи, зв'язані я висилкою пачок. 

Перестерігаймо ооів не уіюпнопажених нами, uto вони будуть потягнені 
правио до нідпонідальности з і користування назвою, або знаком УТС (Укра1н-
ськл Торговельна Спілка) для власних цілей. 

І Іпн! чім і м і ми. що ми тепер пік н. ї ї ІЛ І її: 
РУЧНІ МАШИНИ ДО ШИТТЯ (зі всіма оплатами) S45 00 
ЕЛККТРИЧНІ МАШИНИ ДО ШИТТЯ (зі всіма оплатами) S 78.0в 

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

так. що машину можна долучити до пачки, тим більше, що ми ТЕПЕР BHCH;.HC– 
мо пачки до 40 фунтів ваги товарів та необмежену кількість артикулів. 

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

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

Діловий секретар УТС: Ю. Тустанінськні Голова УТС: А. Жукіаеьнвй 
ЦЕНТРАЛЯ УТС: 

'. 
1 

A. z. UKRAINIAN TRADING COMPANY 
A la Hunt Street LONDON, W. 11, Great Britain 



С П О Б О Д Л . С У К О Т Л . Щ . г о Т Р Л Т Ш Я 10ПЯ Ч. 89. 

Р І З Н Е . 

Українська крамниця 
ALMO VARIETY 

136 - First Avc. (б. Я-оІ вуд.) 
New York. N. Y. 

OR 49241 
мас мі складі: 

РІЗНОГО 'рола ПАНАМА. 
нитки DMC dc мол Ж Е 
' Гуртово та дсталічио. 

В 
Д О В П Н А П М У 

FOR RENT 

КІМНАТИ до ВІП1АП.МУ 
ДЛЯ ОДИНОКИХ ЧОЛОВІКІВ, 
з користуванням - кума. 

Поміркована цінл 
Бруклнні. біля Ботанічної^ 

- . .Городу. 
Телеф.: PResident 4-8694' 

підлі її. у лкгк іь і епосі; . 
к з .і у П т к СВОЇ і; о н д и 
ЧЕІ'Ї:Л НЕП ГОЛ СЕПВІНП 

RESTAURANT 

Повний обід від S2.85. Бенкеті 
иа 10-1,000 осіб. На бажання 
приватні залі. Спеціальне меню 
ва групові обіди, прийняття. вс-
сілля І т. д . Ревія-таніїї. Псрс-
вугкн від полудня до 4-ої гол 

CARL HOPPLS — У А 5 6035 
Yallcy Stream Park inn. 

Mcrrick Rd. УаІІсу Stream. L. І 

OLYMPIC RESTAURANT 
877 Springfield Avc. 

lrvington, N J. - ESscx 2 9647 
Приватні "ліг conditioned" 6cu-

кстові залі на 300 осіб. 
Подасться тільки найкращі 

харчі. Центральне положення 
Спеціальні ціни на весільні 

прийняття. 

т MISCELLANEOUS Ф 

ВІІІЇГОДАЖ 
я причини закриття. 

Поний і дешо уживаний 
чоловічий зимовий одяг. 

Безплатні поправки. 
LUTA CLOTH1NG 

599 W. 187th Street 
off St. Nicholas Avc., 

1R7 191st St.. 

ВОВІІІГНІ ХУСТКИ. 
ручію відтискані ьо tin 32 Ц. 
Швайцарські квітовяні я л.оо 
Японські квітонані і а 

..турецькі" S 2.00 
Чеські квітовині . S 100 

Гарні взорн, 10 красок 
Замовляйте з довірим у фірмі: 

W. BROWAR 
376 Madison St., Gary, lnd. 

НЛПСКОРШЕ 
t НЛПЛІПШЕ 

-– НА П ЛЕГШЕ 

ГРОІШ До КРАЮ 
Спеціальна норма 

10 рублів - за SL'Hi 
Оплата S 5 00 яв пересилку 

до S 50 он 
ПОВНА ГАРАНТІЯ 

посвідки ОДЕРЖАННЯ. 
Єкспрссова достава до 2-ох 

ТИЖНІВ. 

GRAMERCY 
744 Broad Street 

(Room 925), 
NEWARK 2, N. J. 

Licensed by Dept. Banking 
A insurance and bonded with 
S 20.00000 for your protection. 

BEHRENS Bros. 
I:ST. 1014 

О Л И В А 
;іля ЛОМУ 

АПАРТАМЕНТІВ 
і ІНДУСТРІЇ 

КРАЩІ; ОГРІВАННЯ 
БІЛЬШИЙ КОМФОРТ 

І Д Е Ш Е В О З Н А Ш О Ю 
НАЙВИЩОЮ Я К І С Т Ю 

COAL - COKE 
FUEL OlL 

BURNER SERviCE 
The Type You Like 

Call UN 7-2700 
Yards in Secaucus A N. Bergen 

N. J. 

Пошгові замовлення nnuoiiy– 
сться. негайно. 

Висилаьтьі я даром каталоги. 
ОВУВ'Я 

І м п о р т о в а н і л НІМІ "ІЧИІІИ 
ДЛЯ цілої години. 

Німецькі "Регіон" іюнчохн 
різнородні S 1 25 
Щойно одержано 

ЛІПИ САНДАЛИ. 
9 

Німецькі робочі ЧОБОТИ 
і домашні ЧЕРЕВИКИ 

у великому виборі. 

SALAMANDER 
335 К. Rfith Street 

New York City 28, N Y. 
Tel LN 93045 

Відкрию щоденно 10 7 
н четвер 10 0 ue і 

9 
58 02 Myrtle Avc. RidKCwood, 
Brooklyn (Вхід шд (.niter St ) 

Tel EY 13727 
a 

Відкрито щоденно' 10-т 
в середу до 6 веч. 

в п'ятницю: до 9 веч. 

Короткі Вістки 

Ф 6-го травня "президент Ай^ 
.існгапср з дружиною приймав 
у Білому' Домі норвезьку КНЯЖ-
ну Астрнду і шведського КНЯЗЯ 
Вертіли, які прибули до ЗДА на 
відзначення 100-річчя надання 
Прая стейтові Мінесота. Княж-
на вже була в цій країні під час 
д р у г о ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ЯК ХТІІ.НЧ-
і:а від гітлерівської окупацЧ. 

Ф Відень пишуть амери-
каіїські коресіюнденти з Ав-
стрії починав щораз більше 
конкурувати з Парижем і Лон-
доном, як- центр західньо-сяро-
:іі ЙСІ.І:ОТ культури й мистсцько-
го життя. Славний ..Ріігг" і 

MISCELLANEOUS 

ДІЛІ ДІЯМ АНТІВ, 
заснований 28 п. 

HARLEW JEWELERS 
11 East 14th St.. N. Y. С. 

Знижки на діямарти. годннни-
кн'. бі:кутеріі. зарученові і шлю. 
бні перстсні цс наша спеці-
яльність. Відкрито вечорами. 

Tel.: AL 5-7782 

'САртисрштрисис мають нові ас-
ральтові мостові збудовнно ге 
шчніц”і модерний двірсць Пін 
існноі залізниці, зникли руїни 
ЮСТУТЬ ноні будівлі. пншають-

REAL ESTATE 
ТЕПЕР САМЕ С ЧАС 

ПОДУМАТИ ПРО С'ВІП ДІЛІ. 
Якщо треба малювати. перероб-
лятн або кгпнтн новий. „МИ 
ЗРОБИМО ЦЕ ЛІПШЕ' . Наші 
ціни незрівняні. Ми розуміємо 

заощадити Вам гроші. 
Ви маг.те вибір площ 

в догідних положеннях. 
Огляньте наш "model" дім: 

1918 Mildred Avc. 
or 720 Middlesex St.. Linden, N. J. 
За найліпшим купном в сезоні 

телефонуйте СЬОГОДНІ. 
Питайте Mr. Adam 

І С S 
B U I L D I N G CORP. 

142 Park PL. Elizabeth, N. J. 
Tel.: EL 5-1713 

PHILLIPS 
FUNERAL HOME 

79-02 Metropolitan Ave. 
Middle village, L L 

Охолоджуване заведення. 
Каплиці по всіх районах. 

lohn J. Phillips, Licensed Manage 
TW 4-8389 

і FOREST H1LLS 
M O V I N G 

J В И Г І Д Н І У М О В И С П Л А Т И : 
і N. Y, - BRONX - B'KLYN 
J L. 1. - WESTCHESTER 
І Tel. 
l OL 7-3121 TW 67058 ; 
у Іван СкочІДІс; .Михайло Січ s 

ВИСИЛАЙТЕ 
до ЕВРОПИ 

через відповідальну 
фірму 

USAM Corp. 
Ин можете висилити 

а'ч-оіштно все - КРІ.М 
УЖИВАНОГО ОДЯГУ. 

М и т о J всі інші оплати 
платиться тут. 

Відборсць не доплачує 
У нічого. 

ЖАДАЙТЕ ДАРОВИХ 
КАТАЛОГІВ. 

Також пачки до 
ПОЛЬЩІ І РУМУНИ. 

USAM CORPORATION 
, Склеп: 

. 104 W. 29th Street 
near 6th Avenue 

New York l, N. Y. 
Tel'.: CH 4-7898; 7899 

Відкрито ЩОДЕННО: 9-6 
n СУБОТИ: 10 до І 

Закрито в НЕДІЛІ 
і 

ДО.МІІ "па ПРОДАЖ: 
16-род.. модер.. в дуже гар 

ній околиці Бронксу. Рент; 
58.000. за S 42.000: 
5-род.. на пів. Бронксі. з 2 

Гаражами за S 27.000: 
в-род.. там же за S 18.500. 
Доми дають добрий дохід. 

Вигідні умови сплати. 
На швидкий продаж, з ува-
ги" на недугу господині ica– 
мітня жінка! 8-род.. муро-
ваннй дім. баксові апартамсн-
ти. гаряча вода, за S 9.750. 

повна ціна. 
І Також і І S-род. доми, в гар-

ннх околицях. 
DRUJBA REALTY Corp 

3450 Broadway 
NEW YORK C1TY 

AU 10194 

.:.ч парки Із 200.000 мадярських 
тікачіп залишилось в Австрії 
:ншо 18.000, на яких скупі ав-
трійці нарікають, як на. „тя-

чір". хоч. ннспранді заробили 
іа мадярських утікачах від ОН 

і ЗДА. 
ф Конгресмен ДроалТ. Врай. 

гі 1.1 із Вірджініі просить ко 
манду арміі видати заряджен 
на, 'щоб не вбивали найстаршо 
го. армійського коня, який ..ви 
коіїус службу" в форті Масрі 
Вірджінія. Він довідався, uv 
цього коня рішили вбити, коли 
Йому мине 18 років „служби". 

MANHATTAN 
72 2nd Street, West 

о-іюв. япартаментояий ДІМ 
Певно Інвестування грошей. 

Ренти S 16.000. завдатку 
S 38.000. Ціна S 92.000. 
Чистого доходу 10'J 

CHARLES H1DALGO 
125 ЛІ. 72nd St., New York City 

Tel.: TR 33131 

-

ВПЕВНІТЬСЯ, 
що Ваша 

ДАРУНОК - ПОСИЛКА 
до КРАЮ є 

забезпечена' ЮОЧ 10 
т 

Коли висилаєте свіг 
(пакунок впевніться, що 
виспласте його через ав-

іторизовану фірму і ви 
(магайте доказу забезпе 

Це о у Вашому найліп 
(ШОМУ ІНТерГ^І ПОСНЛЯТ! 
через відповідальну фір-
му, яка с в бизнесі понаді 

і25 років. Ми гордимося! 
нашою ввічливою. доб-І 

)рою. уважною і скорою j 
'обслугою. 

Пакунки одержані ло-
(іптою, иолагоджупться і 
піісн.і:и.ті .сл р а х у н о к д о 

121-ох годин. 
т 

ЦЗяЙдіть до одного я пагпііх 
(бюр і жадайте, щоб керівник 
^показав Вам посвідчені вІд-
ібнткн нашої забезпеченсвої 

поліси "from Door to Door". 

GLOBE PARCEL 
SERVICE, inc. 

, Пишіть або телефонуйте за І 
найновішим інформаційним 

каталогом. 

716 Walnut Street 
PHILADELPHIA б, Pa. 
Tel.: WAlnut 5-3455 

НОВІ ДОМИ 
CUSTOM BUILT HOMES 
AVENEL SPLIT LEVEL 

З спальні, від. кімн.. підвал. 
Гараж: близько шкіл, склепів 

і комунікацій. Тільки 
: S 15.700. 

І ' М І Ч Л з 3-иа спальними. 
Наріжна площа, спіниться за-
купнтн цей вимріяний дім; 
будівничий прямо хгіорий. шо 
продас цей ,iiv міни) лише за 

514.900. 
W00DBR1DGE 

Великий партеровнй. влаш-
тованнй дім. З спальні, l ' s 
лазннчки. кухня, вітальня, 
їдальня "knotty pine" вілпоч. 

кімната, пов. підвал. 
Тепер можна купити за 

515,090. 
CAPE COD 

Повне поширене піддашшя л 
підвал, пар. огрівання base-
board, кахлева лазничка. ви-

гідння вхід і сходи. 
Не пожалуйте. 

Повна ціна ^ S 12.990,- . 
- Вигідні умови сплати. 

Terms Galore Available 
TOMASSO - BERTAGNA 

Liberty 8-7500 
1355 Oak Tree Rd., lselin. N. J. 
Daily 9-8 Sun. 10-6 

ДОБРЕ ВІДОМА 
СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІКИ ФІРМА 

к JEWELERS 
218 Fast 14th Street 
New York 3, N. Y. 

Tel.: GR 3-5875 
Над входом великий 

годинник "KARS" 

д-р олЕкслііДЕР СМІГЕЛЬСЬКИЙ 
Оптомстрнст 

П А Д А Н Н Я О Ч К П 
2 Harvard Avc., Cor. valley Street, 

Alaplcwood, N– J. - South Orange 2-6513 
49 Market St., Near Passaic St., Passaic, N. J. - PRescott 9-0255 

Перший .раз 
— тільки у нас — 
за так низьку ціну 

S8795 

Німецької продукції 
' .МЛІІШШІЛ до ПІК Mlli; i 

Всліікнй вибір брнллнті 
власні ювелірні вироби ! 

Найкращих фірм шпнйцао-і, 
ські годинники, по найниж. ? .ук,иинськими черенками, 
чнх цінах 1 1 Відбивас до 10 копій; J1. Віді 

( 2. 50 клявішів; 
ІЗ. Автоматичний табулятор; 

Наша ювелірна і годиніін-jl . 2-кольорна лента"; 
карська робітні (5 . Практичний футерал. 

І ' К К О М К Н Д О В А Ш ) - в - — 
. . ^ . . . - ^ . . . ї Найбільший вибір 

знаною фірмою "OA1LGA". j копоткохвилевих 
j РЛДЮ-АПАРЛТІВ 

Телевізії найі:раіцнх фірм s 3 грамофоном і без 
від 5115.00. 

Лямпн. антсіш, 'частини ба-
терії на місці. 

TELEFUNKEN. GRMND1G. 
BLAUPUNKT. NORDMENDE 

і від S 69.95 

Німецькі пера 1 
PEL1CAN -

Також PARKER та Інші. 

кт. зологоі 
S 7.95 ; 

ПАТЕФОНИ. 
ФОТОАПАРАТИ 

найкращих фірм по 
найнижчих цінах ! 

- PARCEL A TRAD1NG 
CO. 

80 F.ast 7th Street 
NEW YORK C1TY 3, N. Y. 

Tel.: ORcgon 4-3930 

ВИСИЛКА ПАЧОК до всіх країн Европи 
ФАХОВО. СОЛІДНО (із дешевою оцінкою) та СВОГО. 

w ВИСИЛКУ І МИТО ПЛАТИТЬСЯ ТУТ. 
Летунською поштою до 8-10 днів. 

Масмо па складі ГУІТОМ 1 ДЕТАЛГЧНО такі товари: 
UlKH'.v м'яку і тверду — ХДЧТКІІ швайцарські, японсь-

1 кі. аргентинські та інші. — МАТЕРІАЛИ вовняні імпор-
товаиі і місцеві - ПОЛОТНА - ВСИПИ - ОКСАМИТИ 
СТРУКСИ та ін. - МАШІШКИ до стриження - КРІГТ-
ВІІ та НОЖИЦІ - також німецькі ДІЙМАННІ до pl– 
занни скла у великому виборі. ” -

- ЦІНИ НИЗЬКІ - . 
Крамниця відкрита: 

ЩОДЕННО — від 9-ої рано до 8-ої вечора, 
.у НЕДІЛЮ — від 9-ої рано до 4-ої по пал. 

'ООООООООООООООООООООООООООООСОСООООООООООООООГ, 

НАЙКРАЩЕ ДЖЕРЕЛО 
ПІЗНАННЯ НАШОГО МИНУЛОГО! 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ 
М. Грушевсьного 

” 10 томів — 11 книжок великого формату. 
Велетенська праця з історії українського народу, яка ИІКО-
ли не втратить найвищої наукової вартоств. Найсолідніша 

прикраса домашньої бібліотеки української родини. 

Ціна за 10 томів - J 82.50 
Можна сплачувати місячними ратами. 

Замовляти в усіх українських книгарнях, або на адресу: 

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

'-^occcccccooecoococoaccccoecooooooooboobooqcionir1 

і - ПОВІДОМЛЯЄМО. Щ О - Н А Ш ЛІТНШ 

І Pine Hill Resort 
і! в M1LFORD, N– J. 
і буде відкритий 
4 з дном 30-го ТРАВНЯ 1958 р. 
. Масмо також до ВИНЛПМУ ВОНГАЛА однородинні 
f і двородннні - на шлий літній сезон. 
, Про ближчі інформації. ЗАІнтсресовпних. npomv Д:ІПОІІИТН: 

Mychajlo і Maria HRYCKOW1AN власники 
4 157 Ave. " С , N. Y —Tel . : САпаІ 8-9884 
І або: 

Milford, New Jersey 4-4714 

j НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 
НЕ ПОВИННІ 

ТРАТИТИ ПАДИ 
ВСЕ ХТОСЬ НАЙДЕТЬСЯ. ЩО ВАМ ПОМОЖЕ. 

МОЯ ЦІЛЬ ПОМАГАТИ ХВОРИМ 
ВІДЗИСКАТИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я 

ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
(ПРИРОДНОЮ МЕТОДОЮ і. 

Години прийнять: 
ДІДОЛЕШШ-ВІд 9-ої рано до 7-ої вечора. 

В неділі і спати за попереднім зголпшеиніїм. 

. М .Фсі : : 
ЛІІІСІІСІІ 2-0073 

JOSEPH MlLLER. D.C.. Ph.C. 
790 BROAD STREET 

'W E W A R K, N. J. 

ПЇ І 
G 
І 
t 
Г 
Ї 
b - – - - - --i----'-І—--.-– -– - - - --i'—-–. --.--^-.– - - . - . - . - . - . - - - J 

Edward MARCANTON10 
391 E. 149th St., BRONX, N. Y. 

НА ПРОДАЖ: 
Бронкс Парк - 179th St. 
8 рол. дім, олива. 5 і 6 кімн 

помешкання, рент 5 5,251 
річно. Ціна 5 23.000; 

181st St. - 12 род.. олнва. :t 
і 4 кімн. помешкання, рент 
S 7.000. Ціна S 31.000. Го-
тівки S 10.000. 

Долішній Броккс. 140th St. 
20 род. дім. Готівки тільки І 

S 5,000. 
Масмо на продаж 2. З і 4 род. 

домні 
Великий вибір, мала готівка. 
По інформації звертатись, до 

п. В. Колидького 
МЕІГО8Є 5-4422 

або LUdlow 5-4114 

SUPER10R РІЕСЕ GOODS Corp. 
НАПЛІПША ЯКІСТЬ ПО НАПНИЖЧИХ ЦІНАХ. 

Імпортопані 1 тлтечпіі ВОВ1ПІ ШЕРСТЯШ."на ПЛАЩІ. 
ВОВНИ І ШОВКИ на СУКНІ. ВОВШІНІ ШАЛІ І 
ВСІПІН на ІНШВІІ. 

Велика ЗНИЖКА ллп тих покупців, шо висилають 
ПАКУНКИ до ЕВРОПИ. 

Тсі. 
200 ORCHARD STREET 
AL 4-8319 

(Near Houston Street) 
NEW YORK 2, N. 

1 ^-.-.---^-.-.-v-.'s.-v--s.v-.------"--.-.-.-.-.-.-–. 

DRUJBA REALTY 
CORPORATION 

БРУКЛИНСЬКИП ВІДДІЛ 
мас иа продаж будинки: 

!-род. будинок, біля станції 
Slitter.'Ціна 514.500. Зав-
даток --- S 4.500. 

8-род. на Квінсі. Ціна S13.000. 
Готівки S 2.500. Рент S3.300. 
Чистий дохід 5 1.346. Нсдп-
леко від станції Hclscy– 
Broadway line. 
Тслеф.: PResidcnt 4-8694 

П А Ч К И ВАШИМ РІДНИЛІ В СТАРІМ КРАЮ 
з оплаченим тут МИТОМ і 100^, ГАРАНТІЄЮ. 
НОВІ РЕЧІ - МАТЕРІЯЛИ - ІІШРА 

І ЛІКИ. 
ДОСТЛВДЯСМО ПАЧКИ В НАИКОГОТШОМУ 

ЧАСІ. 
НАША НЛПЛТПШЛ РЕКОМЕНДАЦІЯ - -

ТИСЯЧ ПОСТШНИХ КЛІЄНТІВ ПО ЦІЛІП 
БАГАТО 
АМЕРИЦІ. 

Central Parcel Serv ice , inc. 
220 South State Street CH1CAGO 4, ill. 
Жадайте 

нового 
каталога 

Наша давновідома фірма 
мас договір а ІНТУРИСТОМ 

від 1947 року. 

Phone 
WAbash 

2-9354 

ГАРАНТОВАНІ ПОСИЛКИ 
до краю і до всіх країн Европи й Азії 

В И С И Л А Є М О : 
ОЛДОКУ - ВЗУТТЯ - МАТЕРІ! на ОДЕЖУ -

ШКІРУ на ВЗУТТЯ - ХАРЧІ - ЛІКИ -
.ЧАШИНИ до ИППТЯ - АКОРДЕОНИ -

ГОДИННИКИ і т . и. 

Кожна посилка забезпечена; 
Відборів, не буде нічого доплачувати; 
Мито і всі інші оплати оплачус надавець 
посилки; 
Надавець одержить посвідку доручення посилки; 
Достава посилок 4 до 8 тижнів; 
Масмо за собою багато тисяч доручених -посилок. 

ЖАДАЙТЕ НАШИХ НОВИХ ЦІННИКІВ. 

Е У 
2222 w. CHICAGO AVC., CHICAGO, iiiihois, USA 

Cable: 1KOYAL Telephone: BR 8-6966 

New York Qt f 
Телеф.: OR 3-3550 9 

ПАНАМА -, КАНВА 
дмц'-

Пошукую 
АНДРІЯ ПАЦКАНЯ. 

зі села Ясінь. біля Устрік До-
лішніх. пов. Сянік. Остання віст-
ка від нього була г Kreis lnns– 
bruck. Matrei - Tirol. Ноіпукус 
Поснф Иротиііяк. Прошу писати 

иа адресу: 
Joseph PROTYN1AK 

2739 W. Haddon 
Chicago 22, i l l . ^ ^ ^ ^ 

l b н и м ; M O n . ІЗ 

ЗАЛУЖА, 
HOB. ( ' ш и ї ; : 

ДЗЯДНК АДАЛІКО - аошукус 
rnolx батьків; 

i n i U A ОСИП - пошукус CBO– 
ІХ c r i i i i i ; 

КОІШРКА ФБСЬІіО пошукус 
своїх скнів; 

ВАСІСТІ Із Залужа иоіпукуі: 
СВОГО ГМІІ:і. 

. І 
Прошу голоситнсь на адресу: 

Mvkola BOBENCZYK 
2053 Jacqueline Avenue 

North BeUmoro, L. L, N. Y. 
.МШ....ІЛ ФУРИКБВНЧ 
з 11 in...і.. (Chicago): 

Маю для Вас відомість від 
Вашої родини зі Стаинславова. 

lean SCHECHTER 
20276 Rosemont A v c 

Detroit 19. Mich. 

Пошукую 
МнхаДла ГРІПІЬКОВА 

(сина Миколи.), народженого в 
Дрогобичі, Зах. Україна. 
Вістку прошу подати на 

адресу: 
М. HRYNK1W 

824 N. Franklin Street 
^ ^ ^ P h u a , 23, Pa. 

111 пі і у і;v и і 
п. НаталЬо МАПВА, 

зам. за Степаном КОТИКОМ. 
Хто знав би П місце перебуван-
ня. або вона сама, прошу зголо-

ентнея у важній справі 
на адресу: 

Mykola ZACHAR1ASEWYCZ 
265 Jefferson Street 

Hartford, Conn. 

PROFESSIONALS 
tP 

DR ANNA MESSPNG 
ЛІКАР З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське ycyncn– 
вя всіх вад Церв, зайвого по-
лосся, зморщок. "Facial UD– 
lift" без операції 

Приямас після умова. 
130 West 57 SL, New York City 

Телеф.: P U r a 71282 

MISCELLANEOUS 

ЛІНИ - до всіх країв Европи 
— в и с и л а с — 

Українська Професійна Аптека 
оплачуючи всі кошти прргсилки на місце. 

Власник: мґр. МОДЕСТ АРПІМІВ, днпл. аптекар. 
Пересилайте нам рецепти, чи листи, або Ваші побажан-

ня, яких ліків Вам потрібно: решту ми виконуємо самі, сум-
лінію. по мінімальних цінах, долучуючи до всіх ліків вка-
зівки, як іх слід уживати, назви і т.”д. — в українській мові. 

Всі швайцарські та німецькі ліки, яких не можна зовсім 
набути в Америці, висилаг.мо через аптеку в Бонні. Німеч-
чиня. Висиляйте Вашим Рідині: тільки оригінальні ліки. Не 
висилайте ПІДМІНОК іерзашв). бо ті. звичайно, не по-
можуть, а то ще й можуть пошкодити хворим. 

Приймаємо виконуваная всіс! можливо! рецептури евр. 
і амер. шкіл. На складі масмо також п'явки, баньки, евр. 
термометри, иім. лікувальні зела д-ра Мадевса проти всіх 
недуг та новий чудовий німецький лік на нагнітки. 
Швидка достава летунською поштою гарантована. 

Адреса аптеки: 
FlSHER'S PHARMACY 

4438 Germantown Ave., Philadelphia 44, Pa. 
Tel.: GL 5-2401 

АПТЕКА ВІДКРИТА: в будні - 9:30 рано - 10 вечора: 
в неділі - Аптека зачинена цілий день. 

Коли Аптека зачинена, рецепти замовляти телефонічно. 

Іван ВУЙКІВ 
Знана 

УКРАЇНСЬКА 
ФУТРЯНА ФІРМА 

виконує иа замовлення 
НОВІ ФУТРА 

і перемодельовує проходжеиі 
Фу гра по найновіших 

фасонах. 
Приймає футра па 

ПЕРБХОВАННЯ-STORAGE. 
Відбір і достава на місце. 

J. WUJK1W, Іпс 
MANUFACTURING FURRIER 

i l l Е. 7th Street 
New York 9, N. Y, 

Tel.: SPrlng 7-8710 

19fM Broadway 
New York 23. N. У. 
Tel.: LYceum 5-0900, 

4102 Archer Avenue 
Chicago 32. ill. 
Tel : FRontier 6 6 3 9 9 
1313 Addison Rd. 
C01. Superior Avc A 71st SL 
Cleveland 3. Ohio 
Tel.: UTah 1-0807 
.'WO West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
lei.: ANdrew 8-8764 

6446 Michigan Ave. 
Detroit 10. Michigan 
Tel.: TAshmoo 5-7560 

683 Hudson Ave. 
Rochester, N. Y. 
Tel–: BAkcr 5-5923 

39 Raymond Plaza, Weat 
Newark 3, N. J. 
Tel.: Mitchell 2-5334 

ВИСИЛКА ПАЧОК до всіх країн Европи и других 
КОРИСТУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ, ввічливої 

і СКОРОЇ ФІРМИ 

GENERAL PARCEL й TRAvEL CO., inc. 
(Licensed by the U S S R ) 

135 West 14th St. - NEW YORK 11, N. Y. - Tel.: CHelsea 3-2583 
Після договору J ІНТУРИСТОМ фірма мас право висилати ПАЧКИ до всіх 

КРАЇН ЕВРОПИ й АЗИ. 
Всі оплати, включаючи мито, ошіачусться в бюрі фірми. 

ф ВИСИЛАТИ МОЖНА ТІЛЬКИ НОВІ РКЧІ Ф 
ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА. - КОЖНА ПОСИЛКА ЗАБЕЗПЕЧЕНА. 

ф В БЮРІ ВЕЛИКИЙ ВИБІР ТОВАРІВ 9 
ПАКУНКИ МОЖНА ПРИНОСИТИ ОСОБИСТО. АБО ПРИСИЛАТИ ПОШТОЮ. 

Висилаючий одержить погвідку амер. пошти і особисту розписку алреснта. 
Відкрито ЩОДЕННО - від год. 9-ої рано до 8-ої по полудні 

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

116 East 7th Street 
NEW YORK. N. Y 
YU 20380 

900 Literary Road 
C L E V E L A N D І З , ОЬІО 
TOwer 11461 

11339 los. Сатрап 
D E T R O I T 12, Mich. 
TOwnsend 9-3980 

632 West Olrard Ave. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 
WAlnut 5-8878 

І 332 Fillmore Avenue. BUFFALO 6, New York. AlOhawk 2671 j 

ПОСПІШІТЬ ВИСЛАТИ 
РІДНИМ і ДРУЗЯМ ПОСИЛКИ-ДАРУНКИ 

Нийбільш піл.юні чільна фірма ВИСИЛКИ ПАЧОК до всіх країн Европи 1 других 

PACKAGE EXPRESS к TRAvEL AGENCY, Іпс 
(L1CENSED BY U.S.S.R.) 

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

NEWARK, N. J - 31214 Market St.. Newark. N J. - Tel : Ml 2 2 4 5 2 - Ml 2 1681 
Відкрито в НЕДІЛІ — від 9-4 по ппл. 

Посилати можна ТІЛЬКИ НОВІ РЕЧІ іматеріялн. одіж, харчові продукти, ліки, 
машини до шиття, акордеони і т. п ). Достава пачок гарантована, підпис відборця. 

Всі видатки і мито оплачусться у бюрах фірми. Кожна посилка забезпечена. 
Посилки лостивлясться адресатам протягом двох місяців; летунською пош-

тою s i n днів. Для вигоди кліентів при бюрах нашої фірми с великий 1 рІзно-
родний вибір товарів найліпшої якости по уміркованих цінах. 
Фірма відкрита: ЩОДЕННО, включаючи НЕДІЛІ від 0-оі рано до 6-оі веч., 

в СУБОТИ: віл 9-ої рано до 4-ої по пол. 
Бюро в НЮАРКУ відкрите тепер в НЕДІЛІ — від 9-ої рано до 4-ої по пол. 

Бюро в ІПО ПОРКУ при 2-ій Енс. відкрито кожної суботи І неділі: 9 рамо до 4 п, п. 
Н А Ш І В І Д Д І Л И : 

78 — 2nd Avenue. 
NEW YORK 3. N. Y. 

OJlegonJM540^ 
6S1 Albany Avenue, 
HARTFORD. CONN. 

CHapel 7-5164 

11601 los. Сатрап Avenue, 
DETROIT 12. MICH. 
TOwnsend 80298 

121 S. vermont Street, 
LOS ANGELES. CAUF. 

DUnkirk 5-6550 

83'' N. 7th Str-et 
P H I L A D E L P H I A І З , P A . 

WAlnut 3 - 1 7 4 7 ^ ^ 
1241 Ashland Ave. 
CHICAGO 23. I L L 
HUmbold 6-2810 


