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ПРЕЗИДЕНТ ВИМАГАЄ 
ЗБІЛЬШЕННЯ ДОПОМОГИ 
ЗАКОРДОНОВІ НА ОДИН 

БІЛЬЙОН ДОЛЯРІВ 
Вашянґтон`. — У спеціяль-

ному посланні до Конгресу, 
пересланому у вівторок дня 
16 лютого ц. р. през. Айзен-
гавер умотивував конечність 
видатного збільшення постій-
ної вже економічної і мілітар-
ної допомоги для закордону. 
В загальному ця допомога ма-
ла б б у я збільшеною на о-
днн більйон долярів до суми 
4,175.000.000. починаючи вже 
від 1 липня ц. р. У минулому 
році през. Айзенгавер внма-
гав від Конгресу ухвалення 
суми 3,930,000,000 долярів і 
Конгрес зредукував тоді цю 
суму до 3,220,000,000 долярів. 
Зокрема обґрунтував през. 
Айзенгавер у своєму послан-
ні конечність збільшити еко-
номічну і технічку допомогу 
для Індії І Пакістану і підкрс-
слив, що уряд приділяє вели-
ку увагу справі видатного 
збільшення мілітарної під-
тримки для націоналістично-
го Китаю. Із загальної суми 
4.175,000,000 долярів два бі-
льйони мали б бути асигнова-
ні на мілітарну допомогу і 2,-
175,000,000 иа різні роди еко-
номічної підтримки. Згідно із 
ствердженням П р е з идента, 
здійснювана З'сднненимн Де-
ржавамн Програма Взасмяої 
Безпеки в жнттсвоважливою 
для безпеки й оборони країни 
і вона с однісю із найбільш 
того роду програм в амерн-
канській історії. Без цісї за-

кордонної допомоги мала сві-
ту виглядала б сьогодні ціл-
ком інакше. Продовжування 
і збільшення американської 
допомоги для закордону с тим 
більше важливе, бо — не зва-
жаючи на всі заяви Co-
встів про їхнс бажання зрс-
дукуватя воснну загрозу у 
світі — загроза комуністи чно-
го імперіялізму залишасться 
і надалі актуальною. Пропо-
новаиа урядом сума 2-ох біль-
йонів долярів на мілітарну до-
помогу для союзних країн 
становить мінімум того, що 
потрібно для ефективної обо-
рони й інтересів З'сдннених 
Держав Америки. Зменшення 
цісї суми внеможливлюс мо-
дсрнізацію й ` удосконалення 
існуючих .союзних збройних 
сил й обмежус ЗДА виключно 
до самого втримування допо-
могової програми. Запропоно-
ваиа през. Айзеигавером про-
грама закордонної допомоги 
на фіскальний 1960 '1961 рік 
викликала вже досить різку 
критику особливо ж збоку де-
мократнчнпх членів Конгресу, 
які закидають урядові, що він 
вимагас забагато грошей, а 
замало думас про здійснення 
потрібних змін в адміиістру-
ванні цілої програми. В полі-
тнчяих колах Вашингтону пе-
редбачають, що Конгрес зре-
дукус видатно запропоновані 
през. Айзенгавером' суми иа 
закордонну допомогу. 

Айзенгавер промовлятиме в 4-ох 
парламентах латинських держав 

Вашингтон--— Білий Лім час поІздкч відбува'лися про-
повідомив, що президент Ай 
зенгавер в понеділок 22-го 
лютого ви{де в подорож до 
4-ох держав Латинської Аме-
рики, в парламентах яких він 
виголосить промови. АЙзен-
гавер відвід ас Бразилію, Ар-
гентину, Чіле і Уругвай, його 
подорож `триватиме два тижні 
і під час неї Президент зро-
бить 15,500 миль, користаючи 
з джетових f звичайних літа-
ків, гелікоптерів і автомобі-
лів. Крім неділь Президент 
буде вчасно вставати і пізно 
кластися до ліжка, бо весь 
час буде зайнятий візитами, 
промовами, складанням нін-
ків на могилах національних 
героїв та прнйняттями й кон-
ференціями. Передбачають 
тире й тепле прийняття аме-
рипапського презндента в цих 
країнах, які він відвідає. Ві-
домнй журналіст Генрі Тей-
лер перевів опитування чис-
лснних осіб і ствердив, що ні-
хто не передбачас, щоб під 

тнамериканські демонстрації, 
як це було два роки тому під 
час поїздки віце-президента 
Рнчарда М. Ніксона. Айзен-
гавер — це герой останньої 
війни, а Ніксона дехто вва-
жав там за дуже близького 
до сенатора Джозефа Мек-
Карті. Уряди згаданих держав 
поробили всякі -можливі за-
ходн, щоб не дійшло до про-
тиамериканських в и с т упів. 
Айзеягавср не їдо до тих дср-
жав, де панують протнамери-
канські настіюї (Куба, Пана-
ма, Венесусля). Після візити 
Нікіти Хрущова до ЗДА ко-
муністи не атакують Айзенга-
вера, якого хвалить Хрущов. 
Комуністичний член Конґре-
су у Венесуелі Гектор Мнхіка 
сказав, що тепер міг би спо-
кійно прибути до Каракасу 
навіть Ніксон. „Що ж до Ай-
зенгавера, казав він. то хоч 
ми з ним не погоджуємося в 
багатьох справах, він не мав 
би жадних неприємностей у 
нас". 

ЎНЌА І КУК З КІНЦЕМ ЦЬОГО тиШня 
ВІДБУДУТЬ СПІЛЬНІ НАРАДИ В СПРАВІ 

СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ 
УКРАЇНЦІВ 

Торонто, Канада. — Виро- Торонті 
довж найближчого кінця тиж-
ня. від 19 до 21 лютого, тут 
відбудеться спільна конфе-
ренція представників Коміте-
ту Українців Канади і Укра-
.нського Конгресового Коміте-
ту Америки в справі плянова-
ного Світового Конгресу Віль-
них Українців. Ініціативу в 
цій справі, після багатьох по-
дібних раніше, веде, на під-
ставі ухвали 6-го Конгресу У-
країнців Канади з липня 1959 
року, Комітет Українців Кана-
ди. ЎЌКомітет зайняв д о цісї 
справи прихильне становище 
в принципі, але — виконуючи 
волю своїх складових частин 
— ставить ряд застережень. 
Наради в Торонті мали б s3a 
завдання- розглянути ситуа-
ц і ю та „вигладити" деякі роз-
біжності думок і приготовити 
наради Пан-Амернканської У-
країнської Конференції , щ о 
мала б евентуально скликати 
такий Конгрес та бути його 
господарем, приготовивши і 
в и к о н а т и раніше всі переду-
мови, необхідні д л я усп іху та-

зг ідпо з повідом-
іенням місцевого Відділу 

ѓСУК, цю канадійську ўкраїн -
љ ќ у 'репрезентацію заступ а-
гимуть: її голова о. Д-р В. 
Кушнір, заступники голови І. 
Г. Сирник, інж. Вол . Коссар 
'ѓа І. Іванчук, координатор В. 
Мар'ганець і екзекутивний ди-
ректор В. Кохай, усі з Вінні-
ісгу, як також д-р М. Кухаря-

шнн з Монтрсалу і інж. Є. 11а-
стервак, ред. П. Волинлк та 
в ж . А. Іванюі; з Торонто. Від 
ЎЌКомітету їде на ці наради 
їж 11 представників: лрезн-
дент Д . Галичин, віцс-презн-
іенти п-ні Оллсна Лотоцька, 
JT. Спрннськнн, адв. 1 . .Демер, 
ідв. М. Пізнай, що с також 

генеральним секретарем ' 11А -
УЌ і екзекутивний директор 
адв. Степан Ярема, {сек-
ретарі д-р М. Стахів і Г. Бі-
лннськвй, касир И. Лнсогір та 
директор канцелярії В. Муд-
рнй і ред. В. Д у ш н и к . Нара-
ди. як згадано, матимуть го-
ловно інформаційний харак-
ѓер. зокрема коли мова про 
УКК. бо його Днрекційна Ра-
д а застерегла собі кінцеве рі 

лнсь з президентом Бургуїбою j членських держав НАТО, чи 
в минулому тижні. Тунісія, 'вони солідаризуються з Фран-
яка орієнтується на Захід , цією і чи Франція є уповнова-
ставнть справу в таку площи- женим речником цілого НА-
ну, що Бізерта в руках тунісь- j ТО. Тому, що Франція, ма-
кого уряду може у випадку буть, такого уповноваженвня 
воєнної небезпеки відіграти ' не дістане, то воно поставить 
більшу ролю, ніж залишаю- її в д у ж е незручну ситуацію, 
чись в руках Франці, що немає як речника лише власних ін-
права до туніської території.' терісів. 

кого конгресу. На нарадах в шення в цій важливій справі. 

Сенат відкинув внесок про відкладення 
дебат над громадянськими правами 

Вашингтон. — 16-го лю- ретт Дірксея рекомендував 
того Сенат більшістю 61-го до своїм партійним колегам го-
28-ох голосів відкинув пропо-
знції південних сенаторів, щоб 

лисувата так, щоб відкинути 
обструкційний внесок `'.пів-
деннпх демократів. Провідинќ 

започатковану дискусію над'півдня сенатор Ричард Рас-
законопросктом про грома-
дянські `права відкласти иа 
один тиждень. Цю пропозн-
цію підтримали 24 південні 
демократи і 4 респу'бліканці, 
але більшість демократів в 

сел говорив іменем тих сена-
торів, які противляться ПО-
правці до теперішнього зако-
ну про охорону громадянсь-
ккх прав, яка змагає до того, 
щоб негритянське населення 

числі 34 і майже вс^ респ^блЌмогло вповні користап^а вЯяьви 
канці ігалосузалй аа те, - щоб своїх виборчих прав. В Сена 
дебати над законопроектом'ті почалася довга боротьба, 
про охорону громадянських 
прав відбувалися без відкла-
ду. Провідник республікансь-
кої меншості! в Сенаті Еве-

яка може тривати тижні, а то 
й місяці, бо південна опозн 
ція вестиме завзяту боротьбу 
проти нового законопроекту, 

Передбачені видатки на повітряне 
поготівля бомбовиків 

Вашингтон. — Секретар ле- мандою Конгрес признав 600,-

Брокер проти зменшення фондів на 
протиракетну зброю „Ніке-Зевес" 

Вашингтон. — Секретар ар-
мії Вілбер М. Брокер зізнав в 
Космічній Комісії Палати Ре-
презентантів і заявив, що 
фонди на продукцію протнра-
кетної зброї ракети „Ніке-
Зевес" зменшено, хоч прсзи-
дент Айзенгавер закликав до 
приспішення її виробництва. 

ваннл і ншцсння ворожих ра-
кет $253 мільйони, але тепер 
заявляють із урядових кол, 
що на цю ціль буде можна ви-
дати тільки $250 мільйонів. 
Армія домагалася на цю ціль, 
складаючи план свого б ю д ж с 
ту, $287 мільйонів. Секретар 
армії Брокер обороняє ракету 
„Ніке - Зевес" як протнракет-

В бюджеті на 1961-нй рік прн-1 н у зброю, хоч деякі інші фа-
значЄно на зброю висліджу-1 хівці мають сумніви щодо неї 

В АМЕРИЦІ 

тунства Д о д л і С. Шарп і ш е ф 
штабу летунства генерал То-
мас Д . ВаЙт з ізнавалн в се-
натській підкомісії видатків і 
заявили, що 3 бюджеті лету-
ства с 90,000,000 долярів при-
значені на те, щоб на випа-
док потреби частина бомбовн-
ків із Стратегічної леѓўнської 
команди могла бути поставле-
на в повне повітряне поготів-
ля. Недавно з ізнавав в цій 
підкомісії комендант Страте-
гічної летунськоі команди ге-
церал Томас С. Повер, який 
вимагав, щоб на повне пого-
гівлл бомбовнків під його ко-

000.000 долярів. Генерал По-
вер бажав би, щоб частина 
бомбовнків була постійно в 
повітрі готова д о негайної від-
плати, коли б ворог напав на 
З Д А . Генерал Вайт і секретар 
летунства Шарп явилися в 
підкомісії, щоб підтримати ви-
могу у р я д у признати для ле-
тунства в Новому бюджеті 16,-
737,000,000 долярів в році, що 
починається 1-го липня 1060. 
Представники обох партій по-
годилися на тому, щоб прн у-
хвалюванні обронного бюлже-
ту не робити партійних пора` 
хунків. 

Світова виставка українського мистецтва 
заплянована в Дітройті 

Дітронт. — 14-го лютого в ний інформативніш огляд У-
Ситі Гол у Дітройті в ідбула- 'критського мистецтва в ми-
ся чотиригодинна нарада Ми- чулому і сучасному і ќетолог 
стецької ради для заплянова- виставки українською ѓі вн-
ної восени цього року репрс- глінською мовами. Д о поч(`с-

ф Ветерани ЗАКОРДОННИХ ВОСП сателіт мають шшуггнти и на-
у Ню Иорку І о р г а н і з а ц і я 
купців із П'ятої евию замири, 
лќея в такому дусі, що цього-
річния День Льояльностн матя-
мс параду по П'ятій евню від 
96-ої вул. до 61-ої вулиці. Дав-
кііішміі роками ця порада від-
бувалася між 60-ю І 38-ою ву-
лицями, де с найбільше "крам-
-лиць, що мали матеріяльігі 
втрати внаслідок паради. 

9 Пані Айзенгавер, яка с по-
чесяою головою комітет}', що 
займається збіркою фондів на 
боротьбу проти серцевих яедуг. 
15. лютого започаткувала цьо-
горічну збірку на цю ціль на т. 
зв. Валвитиновому прийнятті. 

ф Крайове Аероиаятячна І 
Космічна Адміяістрац(я пові-
домляс, Що в найближчому ро-
Ш вона випустить канадійсько-
го сателіта, щоб вивчати йояо-
сфсру на висоті 700 миль. Цей 

зснтативної виставки ўкраїн-
сьќого мистецтва. Нарада від-
буласл під проводом п-і Ма-
русі Е. Бек, президента місь-
кої ради Дітройту і чотирьох 
членів Мистецької ради в 
складі: мнстець В. Козак. — 
голова; мнстець М. Дмнтрен-
КО — мистецький референт; 
мнстець С. Ѓординський — 
іх)лова Об'єднання Мнстців У-
країнців в Америці, і д-р Б. 
Стсбельський — голова і ш -
надійської Українсьіюї Спіл-
кн Образотворчих Мистців 

прямі полярної орбіти 
9 Федеральні урядовці на Пі 

Га?кГна коїїтГпЯїїти? ЇЇ `Уч^ТщШ 0ф " т ^ ^ tfrpoft^Koro. рожитку 
2.5 відсотка менші, бо ті остро-
ои не с визнані за тропікальні 
райони. Пересічна температура 
там виносить 75.1 ступня, а до 
тропікальних районів зараховуй 
ють ті місця, де пересічна тсм-
лература становить 76 і більше 
ступнів. Таким чином ці уря-
ловці платять за гарне повітря. 

ф На летопнщі в Атланті. 
Джорджія. літак мусів прнзем-
лнтися, бо одна пасажирка на-
рікала иа тяжкі болі в шл}'ику. 
На лстопнщі чекав на неї лікар 
і амбулявс, але не треба було 
жадних лікарських заходів, бо 
після оглядин лікар написав 
таке: .Діягноза — затісний по-
яс; лікування — попустити по-
яс!" 

ного комітету ПОСГ.ІНііП.ІСНС 
запросити визначних прсд-
ставників амернканськсп) б 
українського громадянства. Ь 
час, коли мистцям з Ўкраї1 

нн, як цс показали всдавв 
виставки у Венеції і Врюссе 
лі, заборонено виступати з 0-
ісреми.мн виставками, виставка 
в Дітройті мас стати машфе 
стацісю вільного українськоѓї 
мистецтва у світі. Заплянова 
на виставка викликала вели-
ке зацікавлення у всіх колах 
українського г р о м а дянства 

ЯК( 

Тунісія апелюватиме до НАТО в справі 
ліквідації французької бази 

Туніс. Тунісія задумўе і Президент Франції 
звернутися до всіх членських 
іержав Північно-атлянтійсь-
кого бльоку (НАТО) із скар-

д е І оль 
заявив в минулому тижні, що 
Франція не, може виректись 
бази в Бізерті, бо вона потріб-
на для цілого організованого 

гою проти Франції за збері- Заходу . Тим часном — за го-
гання на туніській території' лосами преси — президент 
морсько - летупської бази в 'Айзенгавер ніби заявив був 
Бізерті. Туніський , президент'Бургуїб і , що ця морсько - ле-
внклнкав на нараду своїх ам- J тунська база взагалі втратила 
басадорів з З Д А , Англії, Іта-' на військовому значенні в до-
лії і Туреччини, а туніські бі атомової зброї і ракет. Ту-1 кій конференції для справи 
амбасадори з Західньої Німеч- ніський президент хоче зажа- припинення атомовнх д о с і і -
чинн та' Франції нараджува- дати ясної відповіді від^усіх j A i a С с М Ь О Н Царапкін, який 

11-го лютого ц. p.. 

МОСКВА ПРОПОНУЄ 
ФІКЦІЙНУ КОНТРОЛЮ 

НАД АТОМОВИМИ 
ДОСЛІДАМИ 

Женева. — Головині! пред-
ставннк Совстів на Женсвсь-

Англія значно підвищує свої видатки 
на збройні сили 

Лондон. — Англія проск-
тус видати в найближчому 
бюджетовому році 1.629,830,-
000 англ. фунтів, себто 4,563,-
524,000 долярів, тобто на кру-
гло 324 мільйони долярів біль-
шс, як ввдаткувала в мнну-
лому р о ц і У щй сумі с вже 
33.600,000 долярів`, що 'їх за-
платить Західня Німеччина 
на утримання 50,000 англійсь-
кнх вояків, стаціонованнх в 
Західній Німеччині. Новий ан-
глійський міністер військових 
справ Геролд Воткінсон пред'-
явив парляментові НОВИЙ ВІЙ-
ськовнй б ю д ж е т у супроводі 
„Білої Книги" з накресленням 
нових шляхів англійської ВІЙ-
ськової стратегії. У цьому но-
вому пляні кладеться натиск 
не тільки иа атомову й ракет-
н у зброю, а л е й на рухомі ра 

томових підводних човнів аме-
риканського типу .‚Поляріс' . 
Біла Книга заявляє, що ан. -
лійські військові фахівці ‚.роз-
сл іджують" ці роди зброї, як 
також продовжують дослід-
жуватн й удосконалювати ан-
глійську ракету „Блу Стрік 
(Блакитну с м у г у ) . Ц я Ьіла 
Книга виправдує підвищення 
видатків на збросння в иово-
му бюджетовому році на 5.о 
відсотків в порівнянні з мнну-
лорічним бюджетом ‚‚иеобхід-
ністю зберігати силу Заходу , 
поки усмішки і чемні слова 

кетяі викидні — з літаків ти-1 могубну політику , домагаю-
пу американських бомбарду-1 чись скасування взагалі ато-

!9кгіійоят`'-9бЬ в-1 мовоЃ і ракетноѓ вбрчЯ 9 Англії . 
` і ч 

по совстському боці не пере 
гворяться в діла". - Речн^оі І у^^^ЬаШ$}х чи'так 
опозиційно ` соціалістичної К О Ж Н й й 3 ^ я ^ 
Парти Праці в парламенті І 2 К у л Підозріле 
відразу охрестнлн новий ан-1 
глійський ВІЙСЬКОВИЙ бюджет 
і згадану Білу Книгу, як „са-

Мекміллен вернувся до Лондону — конфе-
ренція про Кенію увінчалась успіхом 

Лондон, с - Дві події збіль- j вість, поміркованість, толе-
шили авторитет консерватив- (ранцію і зрозуміння як най-
ного уряду Англії — поворот. кращі засоби Для poзв'яз^'вaн-
д о столиці прем'єра Геролда) ня проблем афрнкаясньких 
Мекміллена з його 5-тижневої 
подорожі по англійських по-
сілостях і колишніх колоніях 
в Африці та успішний зворот 
в конференції над дальшою 
д о л е ю кольонії Кенії. Прем'єр 
Мекміллен, який переїхав 
20,000 миль в Африці, відніс 
безсумнівний успіх не тільки 
піднесенвням авторитету цен-
трального уряду Англії в очах 
всіх дотичних країн, але Й 
хистом, тактом і водночас рі-
шучістю, з якою вів тамошні 
розмови. Зокрема він недво-
значно засудив расову полі-
тику в Швденнвій Африці і 
цим здемобілізўвав опозицій-
ну Партію Праці. Мекміллен 
заявив в короткій промові 
після свого повороту д о Лон-
дону, що він переконаний, що 
Ѓ'гана і Нігерія, яка мас стати 
найближчою самостійною дер-
жавою, залишаться членами 
Брнтійського Коммонвелту. 
Він поручав надалі тсрпелн-

країн. На конференції в спра- Бонн. — Західньо - німець 
ві Кенії міністер колоній Айен к и Д к А 
МекЛід відніс поважну пе-

ту квоту визначусться не з а 
науково-технічними крптерія-
мн, себто потребою перевести 
контролю підозрілих вибухів, 
а за політичним критерієм, i s 
згорн означеною квотою конт-
рольннх інспекцій. Західні 
коментатори твердять, щ о 
З Д А й Англія вважають но-
вий совстський проект „поету-
пом" остільки, щ о С о м ѓ а вя-
зна.ш в ж е в принципі право 
и можливість контролювання 
всіх вибухів, н е з а л е ж н о від 
місця. Треба ще „тільки" —-
кажуть західні фахівці , пере-
конатн большевиків, щ о б во-
нн погодились и а велике чиє ' 
ло контрольних інспекторів і 
перестали боятися їх, як за" 
хідніх ‚‚шпигунів". Покищо 
совстський проект, який о б ` 
МСЖус ДО МІНІМУМў ЧИСЛО НОН' 
трольннх інспекторів і самих 
інспекцій, признав міжнарод-
ну контролю тільки в теорії, 
бо в практиці робить ц ю кой-
тролю фікційною. Царапкін 
боронив совстський проект и а 
окремій пресовій конференції 
в Женеві , закидаючи західнім 
державам, що вони безпідста' 
вно вимагають великого м і ж -
народного контрольво-інспек' 
цінного апарату і права необ-
..іеженого числа контрольних 
інспекцій, бо — мовляв — ве 
тільки 3 сдннені Д е р ж а в а , — 
„але також Англія і Совєтсь-
киїі Союз с чесні" і не будўѓь 
порушувати підписаний дого-

потрясеиня землі. Однак пра- Ів їр та переводити крадькома 
ќти`шо Совстн д а л і ' настою-1 свої ядрові досвіди. ІДарапкіИ 
ють, щ о треба згори оаиачн-1 видно „забув", щ о в комуніс-
ти число шспекцшшіх дру- j -пічній доктрині ие існує ін-
ж и в та обмежити їхнс прапо і шо! чеенотн, "яќ тільки та, щ о 
виконувати контролю д о ие-1 корисна д л я комунізму, І щ о 
численних згорн означених j зг ідно з таким підходом боліѓ' 
дат в році. Ц е — за зах ідньою І шевнкн ламають кожний під-
пресою — так званий „квото- писаний договір, якщо тільки 
вий плян контролі", прн чому І мають д л я цього змогу. 

Аденауер перестерігає, що втрата Берліну 
була 6 загином для Заходу 

зараз -же 11-го лютого 
коли тільки З Д А представили 
^вій останній проект так зва-
ної обмеженої заборони ато-
нових дослідів, назвав був цеп 
.іроскт ‚‚несприйнятливим", — 
офіційно підкинув ного на за-
лданні в минулий вівторок I t 
іютого. Таким чином розвія-

лась надія деяких західніх о-
.ітимістів, які думали, що со-
лєтськин уряд таки прийме` 
цей американський проект, 
або бодай буде над нн:.. дис-
кутувати. За тим амернкансь-
кнм проектом були 0 заборо-
нені всі дальші атомово-вод-
неві екапернменти в повітрі, 
лід водою і ті під землею, що 
.х можна без сумніву контро-
люватн, а вийняті були б з-під 
заборони ті малі штучні внОу-
хи під землею, що їх трудне 
відрізнити від землетрусу, і 
свому контрпроскті Совстіі да-
лі настоюють, що договір по-
винен заборонлтн взагалі пс. 
без вийнятќу ядрові ека іери-
менти. Зате Соасти роблять 
„концесію" Заходові у TOMJ 
пункті, що в принципі прнз-
нають право перевірювати ко-

ремогу, бо різиопартійні й 
різнорасові та віровнзнаневі 
делегати, хоч І не виявили за-
хоплення та позголошували 
різні свої застереження, проте 
всі вони в принципі погоди-
лись на пляв ступневого уса-
мостійнения Кенії, що його 
пред'явив МекЛіД. 

Џ Японський прем'єр Н обоєў ке 
КіпіІ ааявив, пю він дістав під 
час свого останнього перебу-
аання у Вашингтоні право „ве-
та" Японії проти вислання аме-
риканських залог, стацЮнова-
них в Японії, на будь-який те-
атр війни „Американські війеь-
ка. заявив він, не можуть перс 
водити ніякої акціі бел нашої 
згоди", 

Џ Шяеція. Норпсгія. Данія І 
'МІІ.-ІЯНДІЯ запросили преаидек-
т.і Лйзснгавера відвідати "х. 
нлс Айзенгавер відмовився, по-
яснивши, що його ..поділ го-
дин`' у цьому році вже ніяк на 
її'` ІЧ̀  дозволяє. 

том свободи західнього Берлі- Аденауер поручав, щ о б ная-
ну. що остаточно це місто ді- б л и ж ч а конференція „на вер-
сталось би під управління ко- j шинах" займалась не спра` 
муиістів. Аденауер даказував, вою Німеччини ні Верліну, и 
що воно означало б втрату до-1 міжнародного роззброснвня, 
вір'я в силу Заходу, упадок! при чому в останньому пер-
авторитету західніх альянтів) т о м у вибухові французької 
та поважну моральну кризу в атомової бомби він бачить щ е 

ЗИМОВІ О Л Ш П П І С Ь К І І Г Р И Щ А У СКВО ВКЛЛІ 
ггугт'-АЗДГГ.'ЧЧ'! "ТГ?р%ІГ` - ` ; "`-"$фГ'`-‚'``Г``''-'"." -ЃУЃЗ 

фінансовий референт виставо- вже поспішило з фінансовоќ 
зого комітету п. Іван Пек, На- підтримкою. Існує можлипіть. 
рада вирішила, що згадана І Шо після Дітройту ця вистав 
виставка відбудеться в однім ќа буде показана 
з найкращих внставовнх прн-
міщень Дітройту в Комюннті 
Арт Сентер прн Вейн Стейт 
університеті в жовтні цього 
року. Завданням виставки 
мас бути показ найкращих 
зразків сучасного українсько-
го мистецтва (малярства, ску-
льптури і графіки) , творено-
го чільними українськими ми-
стцями у вільному світі. З на-
годн цісї виставки б у д е внда-

містах З Д Л і Канади. 

Українська Хроніка 
Џ Відкряття внстаакн Ні"ва 

Гиіздояського, влаштованої у 
Французькому Домі при 16 Ва-
шинґтон Мюз (Ю в і в є р з і т 1 
Плейс) у Ню Иорку, відбулося 
у вівторок, дня 16 ЛЮТОГО іі р. 
Відкрита виставка у поведілкя, 
середи 1 п'ятниці від гол 8 Рч"-
ку до 6-ої вечора й у вівтіркв 
та четверги від 7-ої до 10-ої ье-
чора. 

yep у п{юмові до 2.000 студен-
тів університету в Кельні рі-
шучнми словами таврував 
всякі концепції такого поро- мо 
зуміння з большевиками кош- як 

Аденауер легковажно ставнв-
ся до небезпеки підпясаявня 
Совстами сепаратного догово-
ру з Східньою Німеччиною, 
бо Східна Німеччина — казав 
він — все одно б у л а б так са-

під совстським диктатом, 
; сьогодні 3 свого боку 

цілому західньому світі. Аде-
науер твердив, що втрата за-
хіднього Берліну б у л а б тіль-
ки вступом до наступу кому-
ністів проти Західньої Німеч-
чини, упадок якої означав би 
упадок цілого Заходу . З а т е ( х у і тсрпору. 

один доказ на конечність кон-
трольованої заборони ќ я к и х 
ядрових еспернмеитів. А д е н а ' 
yep таврував нинішній ніби 
мировий стан, який насправді 

станом перманснтвого стра-

Совєти помагають 11-ом країнам 
Вілен'... За офіційним зпі- і і кредит", у зв'язку з причет-

томленням комуно . чеського І нігтю Чсхословаччини д о ба-
Ирядў, Совстський Сою.! j гатьох одих совєтськнх допо-

мЬговах акцій. Доаготерміно-
кансус тепер будову і впут- з , к р с д а я І Д І С Т В Л в ‚ід coactto 
зішнє вивінування більш.-200 j і и л і п Індонезія. Ірак, З'єдя-
рабрнк та публічних робіт в'НОНІ А р а б с ь к а Республіка, 
11-ох країнах південної Азії, Афганістан, Смен, Бірма, Не-
Зсредньогх) Сходу її Афрвкн.(паль, Ценльоя, Ктіопіл, і Гві-
іокла;иіс ЗВІДОМЛення про це'нся. В усіх лнпадках кредити 
юдас орган чехословацького і дані на 2 або 2 і Ї"Х і вони зво-
'Іержавного Банку „Фінанси'ротні за 12 років. 

" ЃІ 

У СВІТІ 

Р о л ф Страядберґ, відомий шведський лещетар, що разом з 
іншими репрезентуватиме Швецію під чає Олімпійських З и -
мовнх Ігрищ, які починаються в четвер дня 18 лютого ц. р. 

у Скво Веллі в Калі(рорнії. 

# Л' Польщі ЗМЄНШИЛаСЬ 
ЯИНуЛОМу році. В порівнянні 
лопероднім рокам, сиількістьі 
іішадків грабунку, вбивства та 
поважного хуліганства. Зате 
чисті зловживань державних 
урядовців і воагилі веякнх їх 
конфліктін а обов'язуіочими за-
коннми збільшилось до 25,000 у 
1Р5Н р у порівюшні з 21,400 в 
195Н році. 

Џ Інггмар Попиіп-он, ШВЄД, 
світовий чемпіон важкої ваги В 
боксі, виступить 23 ЛЮТОГО U. р. 
порі`д . міжнародною поліції.ю" 
у ПриКОрДОИНІй смузі між І.ірі-
ілем та З`".діімсною Арабською 
Республікою. Після "Pjn) По-
ганссон поїде до Чю Порќу бо-
роннтн свІЛ титул СВІТОВОГО 
чемпіону, бо я опортовому СВІТІ 
ІСИув Думка, Що ВШ повинен Да-
ти реванш свому суперникові. 
Флоидоні Пііттерсонові в ЗДА 

9 Іріииькяй у-ряд генерала 
ІСірім ІСчіссіма. давши дозвіл на 

і легальне існування комуністнч-
НОІ групи під проводом Дядула 
Сасха, відмовив такий дпзвіл 
снріі(ійній комуністнчяій партії 
під ПРОВОДОМ Абдула Вустані. 
ЯКИЙ елухлг. прккнаія а Москви. 
Комуністи Вустані підтримува-
лн ІЃСЖНМ Кассіма, ЯКИЙ проте 
ніби недовірливо ставитьі я до 
всіх, що підлягають контролі 
.і.зонні краю. 

9 ФІ.ІІПІІІІІГМ.І і; о м 0 атаита 
доматютіи'л від свого УТ"ЛУ. 
щоб він відкликав з Вашинтто-
ну амбаеадора генерала Кар-
ЯЬОса Ромульо, який ніби зави-
ВИВ У тому, що не яміѓ обо-
роиити претенсіі філіппінських 
комбатантів до Америки щодо 
звороту Філіппійам таких гро-
шей титулом воєнного Нлшко-
дуваиня. з яких схористала б 
організація ветеранів. 

www.svoboda-news.com

http://www.svoboda-news.com


СВОБОДА, ЧІОТШ?р;"! 8-го' ЛЮТОГО Ї9С0 Ч. 32. 

СВОБОДА A SVOBODA 
УКРАЇНСЬКИЙ щил(нник UKRAINIAN О А II V 

FOUNDED 1893 
Ukrainian newspaper published daily except Sundays, Mondaytt Л holidays (Sahtrday 4 Moiid.iv 
issues combmedj by IKkMNlAN NATIONAL ASSOCIATION, Inc. 81-83 Grand St. jersey City. N. J. 
Second СІаад Postage paid at the Post Office of Jersey City, N. J. Accepted for mailing at special rate 
of postage provided lor Section П30 of Act of October 3. 1917. — authorized July ЗІ. 1018. 

Адреса: SVOBODA". P.O. Box .146, JF.RSF.Y CITY 3. N. J. 

А. Заплітанії 

ЧИ В CCCP МОЖЛИВА ЕВОЛЮЦІЯ 
Під еволюційним процесом 

Москва на Нубі 
УПРОДОВЖ ДЄСЯТЬОЯ ДНІи рОЗ ЇЗДИВ ПО 

Кубі віце - прем'єр СССР Анастас Мікоян. 
як ‚‚Достойний гість" кубинського ўряду, 
у товаристьі tiji.-Mi.iia Фіделя Кастра, з яким 
він раз-у-раз на публічних виступах обмі-
нмьавсн компліментами. Приїхавши до Га-
ьнмн формально на відкриття совстської 
виставки, насправді як перший москонсь-
ким ліѓні - комівояжер для продажу кому-
нісіпчноі отрути, АнксТаС МІІ.ОЯН запевняв 
Кубу про „приязнь" Міи-ігьи та ѓі співчуття 
бориГьбі Кубинців проти ..капітали пк - №О-
лаиіялістів". Ьін обіцяв Кубі продати ср-
ВСТСЬКІ бомбардувальники і підписав ДОГО-
ьір. за яким GCCP зобов'язався купувати 
протягом 5-ох років щорічно по 1 мільйо-
нові тонн кубинського цукру по світовій 
ринковій ціні, трохи нижчій, ніж та, яку 
платить Америка; крім того Куба мас о-
держати від Москви $100 мільйонів товаро-
і...... ќjx-диту на ІЏ рОКІВ, 

Від'їхав МІКОЯН нДоволі-ННП, Що II.і Ку-
ѓ.: і ьггчвии комунізм має ВІДЧИНЄНу браму 
н, латинської Амьрнкп. Фідель Кастро тн-
іа.ж ВДОИОЛбШіи, 66 ГЄЛЄр Куба ніби вже не 
цілком залежить під американського цук-
jK.eoio ринку; aVaa ЬрО-мІльиОиовнй кредит 
вони дістане потрібні ЇЙ мншини. Проте, 
(фактично и надалі Куба лалежатиме від 
Америки, бо а 5,500,000 тонн передбаченої 
біжучого року продукції- цукру, ЗДА беруть 
3.000,000, СССР 1.000.000, Японія 700,000, 
комуністичний Китай 500,000 і Марокко 
200,000. І суттю проблеми с не економічна 
сторінка совстсько - кубинського догови-
ру, а - політична. Очевидно, що Фідель 
1-зстро прийшов до ьладн завдяки нужді, 
що панує в краю, та завдяки своїм попу-
лярним соціяльло - економічним гаслам. 
Але, не мігши і не вміючи реалізувати 
даних народові обіцянок, Фідель Кастро сів 
На коника антнамериканськоі демагогії, 
скидаючи на Америку всю вину за свої 
промахи та відвертаючи в сторону Америки 
увагу кубинського народу від недоліків 
своїх) иоліційно - диктаторськоі`о режиму 
Така політика Кастра аж надто мила Мо-
скаі, і вона поспішила використали нагоду. 

Американська політика стоїть перед 
складним питанням. Тактика терпеливої по-
блажливостн спршімаь`ться комуністами і 
кому нофіл оми як вияв слабости і тільки 
осмілюе ЇХ. Але також одверті репресії проти 
режиму Фіделя Кастра тільки скріпили б 
комуністичні -впливи на Кубі. Знавці від-
носнн твердять, що Кастро не зможе їхати 
довго на нмтиамериканському конику, і. як-
що буде настільки сліпий, що цілком під-
дасться під диктат комуністів, то цим лише 
приспішнїь кінець своєї кар'єри. 

тість вона мусить мати для наших братів і 
сестер в обставинах страшної нужди і ще 
страшнішої неволі на рідній землі! Власне 
надія мусять бути для них половшім дже-
релом СИЛИ Не тільки збеііегти себе D об-
станинах лихоліття, але її проти нього бо-
ротись . 

Під кутом тих надій ‚того головного 
джерела сили і вндсржлиностн нашого на-
РОДУ, повинна проходити і вся наша збірна 
таї індивідуальна праця в користь нашог`о 
народу. Ми мусимо постійно здавати собі з 
цього справу і постійно діяти так, щоб скрі-
ПЛЮВатн та виправдувати надії нашНго на--
роду. На це ми маємо дуже багато 'об'ск-
тивних можливостей, бо іі провідні мужі 
цісї країни здають собі з цього справу. Вн-
стачить прочитати прокламації губернато-
рів (тентів і посадників міст, що ними вони 
вже нід кількох років проголошують день 
"22-го січня Днем Української Незалежно-
сти, чи познайомнтнсь із заявами чнелен-
ннх законодавців у Конгресі ЗДА з ціг.ї 
пагоди. Всі вони підкреслюють це слово 
надія, всі вони бажають цю надію скріплю-
вати, бо в ній добачають одну з головшіх 
гарантії! того, що день волі і справедлн-
востн для всіх уже не за горами. 

.Маємо дуже багато можливостей скріп-
лювнтн цю нидію в нашому народі. Кожне 
наше СЛОВО в ЙОГО обороні, кожна нова 
книжка, кожна акція, кожний доляр на 
народну ціль — все це нова краплина 
надії, нове джерело сили для нашого по-
неволекого народу. 

або еволюцією в суспільному 
житті, розуміємо звичайно: а) 
поступове, але постійне здо-
бувания права на незайма-

обох країнах вважають, що 

ЗИМОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИЩА 

така еволюція в СССР уже 
почалася, що там уже покра-
іцало економічне становище 
не тільки панівної верхівки, 
але й робітництва та колгосп-

ність особи, на волю слова.'ного селянства; що розвиток 
нірн та інші свободи; б) за-Ісовстського промислу дас за-
початкуваннл ѓа закріплю- 'П0РУКУ загального і постій- j справи важливіші, від яки-
нання прав поодиноких су-Шїї! п о к р а щ а н н я економіки, хось там олімпійських ігрищ.' 

і ‚ишоіміл. су Севстськіволодарі — твердять 
спільних верств, наприклад..ці гру,,,, _ говорять про мир 
прана робітників на страйк;lip, мирне співіснування. На-
і!) у мпогонаціональннх дер- віть'якщо відкинути велику 
ж.інах еволюція рівнозначна і частину таких заяв, як про-

Олімпійська гарячка дохо-
дить поволі своїх вершин. 
Проте, в порівнянні до евро-
пейських країв, де вже про-
тягом місяців хвилюються ДО-
лею своїх репрезентантів, тут, 
у ЗДА, рідко хто забирав сло-
во а таких важливих справах 
на сторінках спорѓової преси; 
бокс, бескетбол, гокей 

::і змаганням за рівноправ-
ність всіх народів з панівною 
нацією, з поширенням та за- ся д? правдивою волею Хру 

j кршлюванням їх прав леґаль-

паганлу. то все таки щось з 
цього говорений покривасть-

іцова і його помічників. В СС-

Щойно кілька днів вміщує 
преса звідомлення про підго-
тову до ігрищ' у Скво Веллі, 
де вже цього четверга, 18-го 
лютого, почнуться олімпійсь 

дяиства, і вже в наступних. 
2-их Зимових Ігрищах, що 
відбулися 1928 р. у Ст. Моріс, 
у Швайцарії. участь . у зма-
ганнях взяло вдвоє більше 
країн як у Шамоні — вже 25. 
Хоч ігрища рбзпоналися при 
доволі поганіЃї погоді, проте, 
зусиллями організаторів вда-
лося їх довести до успішного 
кінця. І знов змагання стояли 
під знаком скандинавців. Але 
на друге місце вийшли веспо-
дівано ЗДА, завдяки успіхам 
у бобслеї, золотій медалі у 
ковзовому бігу на 10 км. і 
точкам у фігурній їзді та ле-

кі церемонії, пов'язані з їх; щетарському бігу. На третьо-
відкрнттям. Що ЗДА не надто му місці опинилася Швеція. 
цікавляться цими олімпійсь-)на четвертому Фінляндія, на 
ними ігрищами — нема чому, п'ятому Австрія і на шостому 

З ОКРУШКТВ тянсия 

ними засобами. Класичним JCP немає вж'е такого жорсто- дивуватися: їх вигляди на пе-'Канада. На цих ігрищах 
прикладом еволюції в рослин-- кого іюжнму як за Сталіна, іремоѓу — мінімальні, а на заблищала, зоря норвежки 
йому світі є знане пнище, як і Не чути про масові розстріли, і здобуття золотих медаль мо-!Соні Геиьс, що 10 років зря-
із малого зернятка виростає І Совстські громадяни маютьіжуть числити лише у ковзар-'ду була непереможною коро-
велике дерево. іщора.. менше турбот з їжею ііській фігурній їзді чоловіків і'левою ковзарських стадіонів 

В суспільному житті ролю і мешканням, починають дума-1 жінок, у крутобігу - слаломі Ґ світу 
такого зернятка виконує я-іти про волю для себе та про крутобігу' - велетні (т. зв. 

джаснт - слалом). Отже, чого 
хвилюватися ? Решта медаль 

У перше в ЗДА 

3-ті Зимові Ігрища відбули 
ся у 1932 р. на теренах Лейќ 

Сила надії 
У понеділок І5-і-о лютого на одній із 

телезізійиих програм шк тупала зарахова-
на до „иайдостойнішнх жінок світу" пані 
Елеонора Рузвелт, вдова по покійному 
32-му президентові ЗДА, Франклінові Де-
лано Рузвелтові. Провідник програми, ві-
домвй артист Франк Сінатра, поклиключись 
на й численні подорожі по світі та її виїм-
нове знання обставин, потреб, бажань і мрій 
мільйонів людей, спитав її. як одним словом 
могла б вона ѓхарактеризувати найбільшу 
потребу найбільш потребуючих Пані Руа-
велт відповіла: надія! 

Надія — це справді тепер, як і завжди. 
чи не найбільша потреба всіх люде і і і всіх 
народів. Надія не покидає людини до гро-
бу — ствердили вже наші мудрі предки 
Надія — це те, що залишається людині иі-
сля того, як вона, здавалося б, утратила 
все. Доки людина надіється, доти вона має 
ще якісь вигляди. І вже не має рятунку 
людини чи нарід, які втратили надію. 

Навряд чи можна мати більші і більш 
оправдані надії, як ц американській єн-
(ѓгемі волі і добробуту. Це твердження КОЖ-
ннн може зілюструватн собі безліччю ирн-
кладів із ђўспільного і свого власного жит-
тя. Коли ж надія має таку велику силу і 
грає таку важливу ролю в, нашому житті 
тут. в Америці, то яку ж незбагненну вар-

Прогресивна нахабність 
Сім нюйоркськнх іншомовних часописів. 

усі „прогресивного" тобто совєтофільського 
напрямку, опублікували в ‚‚Ню Йорќ Таям-
сі" за Іб-го лютого ц. р. майже цілосторін-
кове оголошення із закликом до президента 
Айземгаяера „піти за прикладом Совстсь-
коіч) Союзу'' і здійснити загальне роззбро-
єння у ЗДА. редукуючи наявні збройні си-
лн, нрипнняючи всі спроби з нуклеарною 
:іброєм) і не озброюючи нею інших членів 
НАТО. Коротко кажучи, американські со-
вєтофіли хочуть від президента Айзенга-
вера те, чого добиваються вже довгими ро-
камн соьєтська дипломатія і пропаганда, 
бажаючи довести в окояечному внеліді до 
того, щоб З'єдинені Держави Америки, роз-
зброївшись дорешти, поклали самі себе на 
лопатки і таким-чином віддали себе на 
ласку и неласку міжнародного комунізму, 
московської агресії й імперіалізму. 

Це нахабне по своїй суті звернення до 
Президента країни, яка дала не тільки за-
унст, але й свободу для їхніх дій, підписали 
газети: „Вірменський Вісник"; t „Естонсь 
ким Місячник"; „Мадярське Слово": поль-
ськнй „Глос Людови" російський „Русскій 
Голос"; „Українські (колись Щоденні) Ві-
сті" і литопський ‚‚ЛаісвЄ", — усе газети, я-
кі ледве животіють, але-все ж `спромоглися 
оплатити двома - трьома тисячами долярів 
опубліковане в „Ню Иорк Тайме!" оголо-
шеннн. У зверненні, адресованому президен-
тові Аизенг.іаироні, не обійшлося й без 
повторення погрози, кинутої вже декілька 
разів Хрущовим, що, на випадок Війни, со-
вєтська нуклеарна ракета може перелетіти 
океан за не цілих 15 хвилин . . . 

Водночас із опублікованням нахабного 
звернення .,прогресивних" нюйоркськнх га-
зет у „Ню Порк Таймсі" появився лист 
чотирьох відомих із своїх симпатій амерн-
канськнх громадян з вимогою звільнити со-
встських шпигунів Голдо. і Сббелла, за-
судженнх на 30 років в'язниці за переда-
вання Совєтам американських атомових та-
ємниць. Автори листа поќлякаються прн 
цьому на . . . гуманітарні огляди і на не -̀
достатність доказів проти засуджених, за-
буваючи „малеіньку подробицю", а саме, що 
своїми діями і Голд і Ообелл допомогли Со-
нєтам розвинути свої атомові досліди, чим 
у великій мірі збільшили загрозу атомово-
го знніпення З'єдинених Держав, від якого 
то знищення хочуть буцімто рятувати те-
пер ЗДА автори звернення до президента 
АйзеИгавера. 

— — — — ш т ш ш ш — — — — і я 

касі, важливіша подія, часом:засоби н вияву 
революційна, часом мирного! Люди, які виступають з та 
характеру. Нею була, паприк-1 кцм^ і п о д і б н и м и твер- j припаде, мабуть, большевн-
іслад. в Англії „Велика Хар-{ДЯ$Инями. хоч спираються j нам. що з'їжджаються до ЗДА 
тія" з 1215 року, яка гаранту-!нй `деяких правдивих інфор- найбільшою з усіх держав п-"еисіду, ЗДА, також при ду-
вала незайманість особи, але.націях ‚приходять до зовсім)масою змагунів, зголошеннх ж о ибспрнятливій погоді. Шід 
рівночасно давала можливість!хибних висновків, головно то-;до всіх майже родів спорту У коротких, а Джеффі у дов-
розвннути та закріпити пар- му. що поминають без кри-і(„дснеґ у нас хватіт. . ."). г и х К 0 в з арських бігах здобу-
ляментарний устрій. Такими І тнчноі аналізи найважливі-І Спортові експерти припуска- л и д л я ЗДА чотири золоті 
початковими фазами еволю-ІШий чинник, тобто формуіють. що з усіх 27 золотих ме- " 
цінних процесів були осношц: правління, яка в СССР є тота-ідаль, за які йтиме боротьба, 
шкони або конституції у різ 
них народів. Всі вони давали 
якісь права своїм громадя-
нам. Зміна таких законів 
була сполучена з довгою і 
складною процедурою. їх по-
рушення становило великий 
злочин. Деколи мали грома-
дянн право зі зброєю в ру-
ках ставати в обороні консти-
туції. Навіть якщо вона на 
деякий чад` була завішена, 
вона звичайно верталась до 
своєї сили, часом дещо аміне-
на, часом поширена, але май-
же ніколи не було повороту 
до передконституційного ста-
ну. 

Тепер пригляньмося до СС-
СР, чи мала там колинебудь 
місце подія, яка давала б о-
диннці, суспільній верстві чи 
поневоленим націям хоча б 
мінімальну змогу легально'о-
богюияти незайманість особи 

літарною деспотією, органіч- 13 припаде большевикам. Бо 
но нездібною зректися навіть в цих зимових ігрищах про-
вайдрібніших прав на ко-( граму поширено аж до 27 
рнсть своїх підданих чи поне-
волених народів. 

'Східнл деспотія, часом при-
мушена обставинами, йде на 
'поступки і погоджується на 
обмеження свос:ї влади. Вона 
робить це з внутрішньою на-
станоьок) відкликати свій: зре-
ченна прн першій догідній 
нагоді. Так зробила царська 
Росія по програній війні з Я-

коккуренцій. Не так то бага-
то було конкуренціѓї на 1-их 
Зимових Ігрищах у 1924 році, 
що відбулися у французьких 
Альпах — в Шамоні. 

І. Імла Олімпіада — Шамоні 
С`першу ті ігрища не мали 

олімпійської програми, — во-
ни мали бути лише пробою, 

лтянєю в І.Юб році, погодив-j4" ..вийде щось з цього, чи 
шцсь на частинну парлнмен- и Г - Спроба вдалася. Органі-
тариу систему, яка в д е ч о м у p W ш ТІ-"ЬЮ1 " ^ виграли 
обмежувала владу царя - со.іиоралпіо й матеріяльио, але 
мод.()жця. Як тільки царсь-'й сгші змагання здобули та-
кий режим відчув твердий;к о г о Розголосу, що від того 
грунт під ногами, він почавічасУ " е можна навіть полу 
послідовно звужувати права мати про ігрища без змагань 

у різноі`о іюду зимовому спор-
ті. 

Вчмх конкуренціЃї було в 
Шамоні 13, були це головно 
чоловічі ковзарсвкі і' яеще-
тлрські біги, гаків ќа, а з жі-
ночих конкуренцій лише фі 
ѓурна їзда поодинці й парами. 

Державної Думи, так що во-
на майже цілковито втратила 
характер законодатної уста-

чи охорону проти народовбив-1 новії Так само діяв Ленін, 
ства? Чн міг український на-1 Чого тільки він не обіцяв гро-
род захищати себе від масо-(мадяніім та поневоленим на-
вих іюзстрілів. депортацій таіпія.м. доки змагався за владу! 
накиненого в роках 1932 - 33; Як пі`иіішли тяжкі часи для 
голоду? Дотепер немає ще ні і „воюючого комунізму", вінІ ц , ігрища були повним успі 
законів, ні засобів, ні трибу- завів так звану нову еконо-Іх о м Норвегії, якої чільні ле-
нвЛІв, які примуеилн б -моє-1 мічќу політику або НЕП. Та щ е т а Р 1 Торлейф ГавЃ та Я. 
ковських правителів ресиек- коли минув страх, щез НЕП,1 Т а м с заімпонували всім своі-
туватн проголошені ними за- а з ним і всі господарські п о - м и осяг`амн; до Ubfro доходи 
кони чи їхні конституції. До- легші. Нічим Іншим не є т . { л и т о г о , ! а 2 Я И , 1 Феномен у 
кн цього не станеться, долі в.зв. „відлига", як тільки тцм.І"овзарстві Тунберг з Фіилян-
СССР яе буде ґрунту та під- часовим відхиленням від ста-Ілі1 л гв"'В"овв Дружина Ќа-
стави для будь-яких еволю-.лої самодержавної лінії. Як- Н . я к и , я к а торощила тодіш-
цЬіних процесів. що поліційннй большсвиць-' н ' х с..ВІЮП,ейськнх - гаківкових 

кий режим від деякого чаеу,"б е и і?, , ч к и , У "Відноюеііні „пів 
є менше жорстоким, то це ще к о п и Д0 "УЛя - у загально-
нѓТзначить, що завтра чи піз- МУ точхуваяні перше місце 
шще він не стане ще більше зайняла Норвегія друге Фін-

бо, як уже згадано, немає в, У с ш х У Шамоні перерішнв 
СССР ні законів, ні установ . : е ^Ш з и мових ігрищ; вони 
які могли б спинити Хрущо- 0 Ф Щ І И П 0 набР^и прав громя-

Правдивої оцінки московсь-
кої тоталітарної, державної 
енсгеми нн Заході ніколи не 
було. Туѓ завжди панувало^ 
переконання, що після потря-(кпдвавнм ,як був за Сталіна,; v„lsL .. тіi-w-.J^v!^. 
сені., викликаних двома вій-
намн та інволюцією, мусить 
прийти момент, від якого поч-
nerwa може дуже повільний.; на. j ; " 
але постіііннй П{юцсс.що при-1 Характеристичною прик-! 
веде зі собою не тільки еко-Jметою схьчньої деспотії типу,животіння, яке не дає мож-
номічнс поліпшення, але н СССР с те, що вона йде на!пости ні людині, ні народам 
якісь політичні права, які хвилеві політичні поступки' розгорнути всіх своїх творчих 
згодом, щораз більше зроста- тільки по дипломатичних нев-Ісил, прн безнастанних уда-
ючи, запевнять громадянам дачах або по програних вій- pax. на які ніколи не скупнть-
СССР рішальннй вплив на нах. Навпаки, по успіхах у і ся тоталітарний імперіяліс-
хід державних справ, а го- закордонній політиці або поетичний режим. 
ловно на справи війни і миру.' виграній війні вона завжди Еволюція прийде до наро-

В останніх роках, коли ди-ікасус попередні поступки іідіп СССР тоді, коли впаде там 
ктатором в СССР стяв Хру-інвдсладас ще тяжче ярмо на;то'талітарно -деспотична вла-
щов. такі міркування переії- громадян та на попеполені на- да, а На її руїнах почнуть 
няли дуже впллвові кола в'ірч{дн. j творити свсн; життя вільні на-
Аяглії. Дещо повільніше і! За еволюцію ніяк не можна `роди без чужого гніту та ви-
більше непомітно закорсннла-Іприііняти самого факту, що в зиску. 'Це стянеться після ле-
ея-'віра в еволюцію за заліз- СССР люди пристосовуються,ремоЖНОЇ революції, бо Моск-
ною заслоною таішж в ЗДА.'до обставин і якось там жн-'ва не лишила поневоленим 
Точніше кажучи, ці групи в нуть. Фактично ж їх долею с породим іншого шляху. 

медалі. В інших родах спорту 
домінували норвежці, фін-
ляндці і шведи. 

Змагання у Лейќ Плейсіді 
мали поважний вплив на роз 
виток зимового спорту, голов-
но лещетарства, в ЗДА. Пере-
творений на великий спорто-
внн центр Лейќ ЃІ л є не ід став 
ѓпортовою Меккою, пороги я-
кої нераз переступали й укра-
їнські лспгетнрі. 

19Яв рік зібрав лещстарську 
елггу н Карміні Партенкірхені, 
у Німеччині, де відбулися 4-ті 
Зимові Ігрища. Понад 1,000 
змагунів з 28 країн привітав 
на підќритѓі ігрищ сибірський 
мороз, сп`олучений з німець-
кнм „бліцом". Хоч над усгми 
змаганнями тяжіла „геррен-
фольківська" тіропаганда, під 
спортовим оглядом був це 
вершок спортової організації 
змагань. До програми влуче-
но вже альпійську комбіаа-
цію.а'на спортову сніжну аре-
ну вийшли й жінки, з яких 
першу конкуренцію — аль-
пінську комбінацію (з'їзд і 
крутобіг) виграла німка — 
Хрістль Кранц. Як і раніше, 
домінували скандинавці, але 
на дальших місцях їхні ряди 
займали вже інші народи. 

П'яті Зимові Ігрища ` відбу-
лися у Ст. Моріс в Ї948 році. 
Зібрали вони 942 учасників, 
що репрезентували 29 країн. 
Кількість конкуренцій осяг-
иула вже цоважне число — 
23 крім альпійської комбіна-
ції. враховувано з'їзд та кру-
тобіг як у чоловіків, так і у 
жінок, при чому великим ус-
піхом для ЗДА (а сенсацією 
для Европи) було перше мі-

ДККЛАРАЦ01. . 
Не думайте, шановний при-

ятелю, що тут мова про де-
клярацію. прав людини або 
незалежності!, о ,Яі! Я маю 
на увазі наші власні деклл-
рації українського політично-
го емігранта. ; 

Візьмімо конкротяий прик-
лад. Зійдуться чесні патріоти 
до рідного `ќлюбу, - засядуть 
кругом стола і псВганаіоть ра-
ду радиѓв. Зпочатку скрити-
кують усі недотягнення і пе-
ретягнення нашої. дипломатії. 
опісля перейдуть до проблеми 
молоді, иистецпщ' ‚спорту, п 
вкінці застрягнуть шід иитан-
ням, хто мас бути головним 
промовцем на академії і кому 
треба влаштувати' черговії іі 
ювілей. . . 

Раптом у когось зродиться 
геніальна думка: — Панове, 
придбаймо нашим дітям На-
родннй Дім. — Золота ідея! 
— похвалить другий. — Да-
вайте звернемось до нашого 
громадянства за фінансовою 
допомогою, — порадить тре-
тій. По короткій дискусії про-
иозиціга першого приймають 
всі одноголосно, і' иочннаєть-
ся акція. 

Діючий комітет підшукас 
„репрезентативний." 'будинок, 
обов'язково десь В ОКОЛИЦІ 
нюйоркського давнтав`ну а`бо 
филаделфійського ФрЄнклійу, 
надрукує збіркові-`Мистн, ро-
зішле до преси `відповідні за-
кликн і — шафа трас! . . 

З жертводавцями, очевидне, 
немає ніякої мороки ,̀ бо укра-
їнський емігрант дуже патріо-
тичний і щедрий. Підсуваєте 
листу, а добродій шкрябає 
„паркером" без ііпГдумн: де-
клярую СТО, ДВІСТІ, пятсот. . . 

— За тисячу долярів вму-
русмо мідяну таблицю з ва-
шнм іменем, прн ГОЛОВНІМ 
вході. — заохочує збірщик. 
— А, то перепрошую. В тако-
му разі деклярую дві тисячі, 
вмуруйте ще одну при голов-
нім виході, — завважує до-
бродін і кладе свій достойний 
підпис, аж перо `пи'щить. 

По місяцеві ударної акції 
голова комітету звітўе: — 
П'ядесять тисяч задеклярова-
но, а вплачено готівкою тіль-
кн п'ятсот! Що нам робити 
далі, панове? — Скликати лі-
квідаційие засідання ‚віддати 
людям гроші, послати комуні-
кат до преси, —і радить один 
з оптимістів, j , пропозицію 
знову приимають-одноголосно. 

Властиво, справа, з декля-
раціями цілком їйѓ `часі і ие 
така то вже трагічна, як нам 
здасться. Мій сусід Микола 
оправдує це так`:''1- Прийде 
до хати збірщик, звичайно 
ваш знайомий пан магістер а-
бо прсфесор. пояснить про по-
требу такого об'скту, прига-
дас при тім страждання иа-
шого народу, і ваш язик не 

сце американки Г. Фрейзер у; відважиться вимовити слово 
крутобізі. У загальному, шве-
дн вийшли на перше місце. 
За ними несподівано зайняли 

„ю ". Про суму вже децндус 
задеклярована висота сусіда, 
ну, і хвилевий настрій. Я — 

місця ШваЙцарія і ЗДА, далі;каже Микола — вже здекля-
Норвегія, Австрія, Фінлян-,рўвав стільки грошей, що й 
дія, Франція. Війна зробила І за сто років не спл`атив би! . . 
своє: проріджені ряди не мо-;Деклярую на кожну ціль, і 
жн-а так легко заповнити. і то багато, зате ніхто Не по-

1,200 учасників з 29 країн!казус на мене пальцем, що я 
і сотки тисяч глядачів — ось-національний зрадник, або 
успіх наступних Ігрищ, відбу- зматеріалізований хрунь . . . 

Говоріть, що' хочете, але тих в Осльо у 1952 році. 
Скандинавці ще раз виявили, 
що у себе вдома вони панн в 
норді йськнх конкуренціях — 
тут домінували фінляндці і 
норвежці. З'їзд припав італій-
цеві Зено Кольо, крутобіг — 
австрійцеві Шнайдерові. ЗДА 
мали велику радість в пере-

(Закінчення На crop 4-ій) 
1 І IIі BSS 

мін сусід таки дипломат, і за 
це я його шаЦ‡ю" Зрештою, 
живемо в ері далекосяжних 
ракет, і шкода( інвестувати 
гроші в Народні Доми. `Краще 
задекларуймо їх на. збіркову 
листу, але направду оНильно 
і щедро. . . 

О. Г.ілні; 

H S 

С. Рнн,рік І' 

П О Д О Р О З І Д О МІЛЬЙОНІВ І 
(Друге оповідання Парона) `,` 

Г5) 
— Думаю, що курчата. 
— Та йди! 
- Ти сумніваєшся ? Но-мо-

єму, курчата. 
- - Виглядають, як курчата, 

але занадто дженджуристі 1 
цибаті. 

Гонза придивився ще уьа-
жніше. 

- - Таки зацпбаті. то прав-
да . . 

А може пс мллоденькі 
чани (лелеки)? 

Може . . . Але чекай! Ма-
ин мали б чорні задки, в тут 
білі. І гребінці. Ні. ні. це така 
курчата. 

Але якісь дивні, на мою 
Душу. 

Ие дивуйся: тент ВЯСО-
ќа техніка. Інкубатори! Дав 

-ТІЮХІІ ш а т и вольта;'., папу-
LVL-.; біаџѓій йашерЬ, або f.-

генція.іу. і ви;е маєш щось 
інше. 

Хібяіцо так. 
Так, так, Тонічну, я це 

добре знаю. N 
І тик розмовляючи, пішли 

І далі. 
Були вбрані по-панському і 

гоВорнлй по-вченому, але вид-. 
'ќо було, що ніколи не бачили 
j порядних курчат, або були 
(просто якісь невігласи. 

Але за кілька хвилин на-
дійшла знову купка пражан. 
j Побачивши курочок, відрозу 
j поставали. 

Людоньки! А це що? 
Молоденькі півники. Нч 

j бачиш? 
— Та відразу цілий ниво-

1 док ? 
А чому б ні? 
'І'.і неможлива і іч. При 

рода завсігди продукує біл:.-
ше курочок, ніж 'півників. 

— Природа часом `може по-
милитися. 

— І таке може бути. . 
І пішли дал і : . . 
Мало котра купа прохо 

жнх не спинялася коло моїх 
курочок. І мало котра не ди-
нувалась. І тоді В моє серце 
закрався тяжкИй сумнів . . . 
І я став пильніше приднвля-
тнсь до своїх курчат. Насампе-
рсд зауважив, що вони справ-
ді тіюхн зацпбаті: мають Ио-
гн довші, ніж би воно годн-
лося нормальним курочкам. 
Потім упало мені в око, що 
вони не дуже любляться між 
собою: кожне держиться я-
кось само но собі і йе виявляє 
ніякої товариськостн, ніякого 
СОЦІАЛЬНОГО Інстинкту. Але це 
пусте. Найбільше затривожи-
ліі мене, що гребінці на їх го-
ловах були виразно більші, 
ніж належиться, і червоніші. 
І гребінці, і намистечка під 
горлами. . Кожний на мос-
му місці сказав би. що це 
півники -але я -не Міг піти 
на таку капітуляцію, бо це 
значило б. що Староввров був 
настільки мудрий, -що зумів 

пізнати в маленьких ціп'ят-
ках майбутніх півнів! 

— То неможлива річ! — 
сказав я твердо і заспоко-
ївся. 

Та минуло небагато часу, і 
прийшло щось гірше. Мої ку-
рочки поробилися такі жваві. 
що почали скакати. Скакали 
одна до одної і чубились. Бі-
льшу частину часу витрачали 
на Ці змагання. Ва. що біль-
ше: дзьобали одна одну і 
дзьобали з таким завзяттям, 
що тяжко було розборонити. 
А нарешті настало те наигір-
шс: взяли й запіяли! Одна 
по одній. Хрипливо, д ранти-
во. незугарно, але запіяли. 
Мій курник обернувся в кон-
цертову залю. (З того часу я 
зненавидів модерну музику). 
Усякі сумніви зникли. Старо-
вєров одурив і мене Але як 
рафіновано! Питаюся вас, як 
він міг знати, що то будуть 
півники? 

Приходили друзі емігранти, 
оглядали моїх курочок і лая-
лн Старовєрова. А поза очі 
сміялися з мене й оповідали, 
іе треби і де ие треба, що н 
запровадив когутячу фарму, 

Ицоб підро?у засипати околиці 

яйцями і знищити Старовсро-
ва, а самому стати капітал і-
стом. Люди сильно радіють, 
коли їх ближні попадають у 
якусь халепу, і сумують ‚коли 
буває навпаки . . . 

Я з одчаю вдарився до Ко-
ністрата: 

— Рятуй, друже! 
— А від чого? — заціка-

нгшся Коністрат і спокійно 
поЃладив боро;гу. 

:—: Від Старовсрова. Оду-
рнв! І дуже жорстоко. Зруй-
н ўпа в мене до щенту. 

-і- То будемо бить! і ра-
дісио потер руки. А як о-
;гурнв? 

-Я' розповів. 
^.Коністрат неймовірно обу-

рився. І за мою кривду, і за 
себе. Особливо за себе, за те, 
Jnfc Старовсров дійшов до та-
кого нахабства, що насмілнв-
ся одурити Коністрата. І це 
мені вийшло на велику ко-
ристь. 

—' Буде баталія, - сказав 
грізно. 

Ще того дня прибув до ме-
ие, забрав півнів у мішок, і ми 
подалися до Старовсрова. Лої 
дорозі Коністрат мовчав. На-
бнрався їді. Тільки від часу 

до часу видував із себе пс-
вітря. наче та труба, що коло 
дизель - мотора. Нічого доб-
рого це не віщувало. І я на-
віть поривався був якось вим-
кнутися з цього підприємства, 
але не відважився, бо Коні-
страт і мене б не помилував. 

—Буде велика баталія! — 
сказав, коли дійшли до фар-
мн. 

— Ану, дружок, пожалуйте 
бріться! Принесли тобі дару-
нок, — відразу й з місця 
сказав Старовсровў. коли ми 
вступили на подвір'я. 

І висипав із мішка півнів. 
Прямо на землю . 

— Ми купували в тебе дів-
чат, а ти нам продав самих 
харцизи ків! 

Старовсров пополотнів. 
— Я не віноват, гаспада! 

Це таке чеське електричество, 
бодай йому ні дна. н і . . . 

Але не вспів закінчити. Ко-
ністрат скочив, наче тигр, 
Старовсров закрився руками. 
Посипалися кулаки, -в супро-
воді з рішучими словами: 

— Оце тобі чеське слектри-
чество; 

— А оце піде українське^ 
тільки рахуй: Пвреяславсь-

ний договір — раз! Суча до-
чка Катерина — два! — і да-
лі пішли всі дальші пункти 
відомої вже нам програми. 

— А не забудь там за 
Леніна, — пригадав я. 

— А це тобі за „самоопрс-
дслсяіс вплоть до отдслснія". 
А це за орла сизокрилого ду-
ша мой Джуташвілі,- холуя 
московського! А це . . . — і т. 
Д. і т. д . 

То тяжко пригадати, за що 
саме він бив Старовсрова, бо 
прнповідав дуже багато. Вия-
внлося, що прекрасно знає іс-
торію. Пригадав усі кривди, 
заподіяні нам ділом, словом і 
помишлеиісм. Боюся, що так 
буде виглядати наша майбут-
ня розправа з усіма старовс-
рами. Ѓсторична Немезидочка 
не попустить на своїй вазі ані 
одного міліграма. То буде 
щось страшне! 

У процесі екзекуції Коні-
страт дійшов нарешті до того, 
що крикнув: 

— Скучно! Пой, дружок, 
„Боже царя храиі", а то вб'ю, 
ик горобця. 

Старовороп заспівав, але 
дуже дрантивим голосом, як 
за напасть . 

— Громче! —'ревнув Ко-
ністрат. 

Старовсров затягнув голо-
сніше. 

- Громче! 
Старовєров напружив усі 

сили. Та коли затяг „сільний, 
державний, царствуй на сла-
ву нам!", щось сталося, бо 
Коністрат миттю відскочив 
і втік аж за ворота. І це 
врятувало Старовсрова. 

За ворітьми Коністрат спн-
нився, обернувся' `і' крикнув; 

— Удома звір, 'а 'на війні 
тхір! Тьху! Але -Це тобі не 
поможе. Завтра принесеш ку-
рочкя — по щоту і по вазі! 

І справді, на другий день 
хлопчина прнніс`м^ні мішок 
нових курчат. А л е . . . Мій зВ-
пал до курячої справи цілком 
потах. У душі постала сильна 
реакція. Ганебний початок у-
бив віру в добрий кінець, дар-
мащо колись учили мене іти 
„ад астра пер аспера". Я пе-
реконався, що до -курей не 
маю таланту. І знес-хочениа 
закинув їх. 

А Старовсров на другий 
день по баталії -поїхав -до 
Праги і закупив тим Mti одий 
Інкубатор! `ЇОтнік 
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22-rt) Аічня у Гартфорді, Нонн. 
Життя українсд.куі гарт` 

фордської громади мало по-
падас на сторінки преси, мн-
буть тому, щ о „безікенві плу-
гатнрі". чи скромні'виконавці 
імпрез — уважають. Що не-
илс чнм хвалитися. Все ж та-
ки воно так не с. Гартфорд 
під кожним оглядом заслуго-
иус на відмічення ., в пресі. 
Баяти б хоч десятилітню ді-
яльніеть хору, що став здие-
цнплінованою о д`н н н ц е ю і 
стоїть ва певному йнстецько-
му рівні. А інші організації: 
Пласт. ООЧСУ, СУМА, „Са-
мопоміч" з креднгіпкою. усі 
вони живуть і працюють. А 
Рідна Ш к о л а — хоч і тяжку-
ьато приходиться, але працю 
веде і росте. 155 учнів і 5 у-
чнтельських сил, на невелику 
громаду у Гартфорді це 
вже число! 

А л е метою сьогоднішнього 
допису с не загальний огляд 
громадського життя -у Гарт-
форяі, а ввяткування Роковин 
22-го Січня. 

Свято відбулося за ініцілтн-
вою і під патронатом Відділу 
УККА, що ного очолює д-рі 

завдання внв'язалнсь добре. 
В п'ятницю 22-го січня гу-

бернатор етеііту п. А. Рібікоф 
Видав проклямацио, о'голошу-
іочи день 22-го січня ‚‚Укра-
Тнськнм Днем". Таку ж про-
клямацію видав і мейор міста. 
П. Кінсвела. 

Святочна Академія відбула-
ся в неділю 24-го січня. Про-
гряма свята мала дві частини, 
т. зв. англомовну і мистецьку. 
Свято започатковано співом 
американського гимну у ви-
конпниі місцевого `хору, під 
орудою Олександра Пришля-
ка. Після того п. Ярослав Гук 
відчитав піюклямації губер-
натора і менора міста, а п. Ст. 

слідували: „Баркарола", муз . 
Людкевнча у виконанні жіно-
чо ію'хору — диригент, п. Во-
лоднмир Стасншин, при фор^ 
т^піяяі п. проф. Юрія Цибрів` 
ш а г а . „Лі'ма — Гай ворон-
сьќого і „Геть вороги" — Ѓна-
тишяна — виконав тенор-со-
ліст п. Юрій Кбвінько, при 
фортепіяні проф. Ю. Цнбрів-
ськнй. .іПрелюд ц-моль" — 
Варвінського, фортепі'ян — 
проф. Ю Цибрівський. Снм-
патичною появою на сцені бу-
ли ма н до ліковѓі оркестра ді-
Гей ЮСУМА під орудою п. 
Фецаловича, яка відіграла 
в'язанку українських народ-
них мелодій. 

Накінець виступив під ряс-
ні оплески цілий хор, який 
співав „Вис буря" — "Неділь-
ського, сольо п Ол. Приш-
ляк, диригент п. В. Стаси-
шин; „Ой горе тій чайці" Ле-

Бойчук щг,,:,Џ^ ^ " ^ ' І о н т о в и ч а . ' с ^ л ь о ' О к с а н Ѓ ќ ^ -
ма, днриґент п. Ол. Пришляк 
і „Владико кеба і землі" — 
Артемовського, на тлі хору, 
сольо п. Ю. Ковінько, прн 
ірортепіяні — проф. Ю. Циб-
рівськиіі. диригент п. Олекс 

від сенатора Т. Д а д а 
ким промовцем у цій частині 
був мейор Кінсела. Далі слі-
дуввли привіти, щ о їх особис-
То виголосили представники 
таких національностей: лн-
товців, латишів, естонців, ма-
Дярів і поляків. Особливим 
теплом були овіяні привіти 
литовського і мадярського 
представників. 

Д р у г у частину свята запо-
Володимнр Гудз . ОрганІзацііі-1 чатќував змістовною допбвід-
ну працю взяли на себе за-
ступннки голови УККА пп. 
Степан Бойчук і Олександер 
Рудзінський, що зі свойого 

дю — учасник тих В е л и к и х 
Днів, автор праці „Українське 
Січове Стрілецтво" — Д-р 
Степан Ріпецький. Дальше 

Армія за ббвв'ОДО-' 
вий вишкіл резерво-

вих офіцерів % 
каледжах 

Вашингтон. - - Представник 
армії повідомив 15-го лютого, 
Що будуть змінені і полегшені 
Військові вншкільні курси `В 
коледжах і університетах, vuie 
одночасно він заявив, `що 
треба б увести обов'язковий і. 
вишкіл офіцерів ігри акаде-
кічнях школах. ;Досі ііри ltffc 
академічігах школах і с д у х т . 
відділи обов'язкового 'вишко`' 
лу офіцерів резерви. Аккд^-І 
мічні школи рішають про `ге, 
чи брати у`часть в irlfi внш-
кільній програмі, і чи вяїп-
кіл мас бути примусбвяй чи 
добровільний для студе'н'тів. 
Численні школи, які дїстп` 
вали федеральну допомогу, 
мають примусовий вишкіл 

сакидн і каже, що задікавлен- ѓпредмет навчання на цих кур-ij 
я я еіутіентів військовим виш- сах в тому напрямі, щоб він!! 
колом збільшусться, і що во- був достосований до зацікав- і 
яті Ще зросте, коли зміниться І лення кадетів - студентів. 

Ш М П Н Ш Ш М І 

† 
І: 

для всіх студентів. Зм{ий і'по-
Іїришляк. ВідспіВанням H a a l - U c r u n в шта вншкільќих`ќур-
онального гнмяу закінчено і сах настаќўть в ж е В I^Bt)-196l 

)ЛЛЛЛЛЛ + .ПЉАЛѓАЛА b+JrbAbAAM 

Увага! Увага! 
Традиційна З А Б А В А 

14-го КУРКНЯ ЮНАЧОК — у ФНЛАЛЕЛФИ 
— в і д б у д е т ь с я — 

в суботу, 20-го лютого 1960 р. 
н НАРОБІМ ДОМІ — прй 847 N. EranNlirL 

ЗВУКОЗАПИСНА СТУЛШ ЎТА 
u IUO ЙОРЌУ 

— н л а ш т о п у г, 
п ДАЛШИІИ ЛЙЛЇ Українського Народного Даму 

кожної П'ЯТНИЦІ — від ѓод. ft:00 до 1:00 ночі 

ВЕЧОРІ РОЗВАГ 
з ТАНЦЯМИ 

ІІІ2Г1 о р к е с т р и „АіМОР". 
n J w J ^ W w ^ h ви'н 

Батьківсько - Учитеяьсьнмті Комітет 
ШКОЛИ СВ. О. МИКОЛАЯ — в ІТШКАГО 

п л а ні т о п у п 

в неділю, 21-го лютого 1960 р. 
в АВДИТОРП ШКОЛИ ѓв. о. МИКОЛАЯ 

ПГПЄРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
Івана Нерницьяого і і н е р а ) 

МИКОЛИ Понеділка 
на якому типі ПИСЬМЕННИКИ-ГУМОРИСТИ 

пнгтуплять нп-поіпіжно й на-ввсело. a yclKW яразкали 
.їхньої творчості: 

# НОВЕІДЯМИ і ОПОВІДАННЯМИ 
Џ УРИВКАМИ. ДРАМАТИЧНИХ ТВОРИ! 

# ФЕЙЛЕТОНАМИ та ГУМОРЕСКАМИ 

ПОЧАТОК — год. 5:00 по но.і. 

^хх^хч^ч^ччччччччччччччччччччхччччччччччччч^ 
Український Музичний Інститут 

ВІДДІЛ в НЮАРКУ 

Неділя, 21-го лютого 1960 р. 
УКРАЇНСЬКА ЦЕИТРАЛЯ — 1Я0 Вілкям вул., 

Нюарк, Н. Дж. 

ДИТЯЧА МАСКАРАДА 
ІНСДКН13АИДЯ КАЗКИ 

БУНТ ЛЯЛЬОК 
Після 

9 
виставки 

ВЕЛИКА -КОСТЮМОВА ЗАБАВА 
ПОЧАТОК — в год. 2:00 по паї. 

ВСТУП. дорог.11 — 1 00 дол. 
‚їѓѓм — .V) цонтіп 

ВВЕСЬ ДОХІД П Р И З Н А Ч Е Н И Й Н А С Т И Т П С Н Д І И Н Й И 
і ФОНД їм. Р САВНЦЬКОГО. 

c n n z v . џ 
Виступи проф. Ю. Цзібріи-

ського і Ю. Ковінька були 
вершком мистецької частини 
свята. 

Перед гартфордськнм У. К. 
К А. і організаціямВ, можли-
во і перед місцевим громодин-
ством лежить велика відпові-
дальність: за всяку ція^- sa-^ 
держвти при Гартфорді і про-
фссора Ю. ЦЙОрІВського і п. 
Ю. Ковінька. Правда, першо-
го із них ми вже, так би мо-
ьнти, ‚.освоїли". А з и . Ю. Ко-
віньком ще не те. Новий у 
Нас талановитий співак і не 
диво, що його очі з т у г о ю 
дивляться в далечінь, мабуть 
у ті столичні `міста, 'що він ос 
недавно відвідував з ТСапелею 
Бандуристів. А л е мп все ж 
таки попробу'ємо задбрЖв-TW 
ііого для нашої громаДи. 

- іќ 

9 Рим о-католицький сіипцс-
ннк Q. Чардз В. Т е дер в Нсюо-
еті, Н И.. почав відправляти 
(`лі"жйу Вожу, коли Його пові-
домили. Що важко занедужав 
іпі серце його 75-ріпниЙ батько, 
нкий впав на лавку, на якій си-
Ців. Свящеяик перервав Боже-
ітвеннл- Ягтургію і запричащав 
хворого бптька, а після того 
протовжував Вогослужбу, ^кбі 
слухало кілька спт лкздей. 

шкільному році. Деякі уіййер-
ситети внетлтіакугь проти 6бЬ-
в'язковости того війсвнЬво-
го вишколу п̂ Лі школах, на-
жучи. що він 'відтягав сЯѓудея-
тів'від ініних фвхбвнк студій, 
і що ці 'військові студії v їгійіо-
верховні. АрЧіія відкндтіє їй 

Читайте укрі№сМІ к щ % т к і в 
А г а з є т и. бо Час№е ЏжѓШЩІ 
ім`ке Д'о п р о ѓ в І т и , а проойі№ 

— це є и л a ! 

І 

KHIIJKKH — ЖУРНАЛИ 
„ВОЛОСОЖАР" і 

Що чВтатн? П. Панч: Г л ю -
Ш ш Україна (ромаіп - - $2.00; 
Т. Осьмачка; Кнтпці часу иіова^ 
кіійта) - - S0."40; „ВьЛоСІйЬлр" 
(лгт.іистецькяя Журнал, ч. З)і 

- SO-25; Ів. Манило: ІІЄАНн 
ІСпиті (лірЮса, `гумор, сљтнра. 
Иелпбаром ниходить друком^ —. 
$0.50; В. Дудінйїев: Не Х.-П60Ц' 
сяйним (роман, рос. мово)о) —', 
— $2.25; В Пастернак: Доісгор 
Жіяаго (роман, "рос. мовою) — 
5".50; „Кльдорадо" (Твори Ќот-, 
ллревського. Гребінки, глібова, 
Грінч'енка. Франка. Саміяленка 
тп іи і S0.50. 

Замовлення та гроПЯ Виси-! 
лайте на адресу: „Волосожару": 

Р. 0. Box 472 
Vtneiand. N.J.. U.S.A. 

ЗАГАЛЬНІ ЗђОРИ 
Окружного Комітету $ІДДІ#ІІВ 

УНСоюзу 
НИАДГУНСОНСЬеу); 3ffftfr, 

- в і д в у д у т ь с В -

в оубо†у, 5-го березня івВРО р. 
в НАРОДНОМУ ДОМІ — в ДЙСЕРЗІ СИП. 

ПОЧАТО'К ЯІЗЃИЧЃВ — год. в:80 вечером. 
ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 

1 Відкриттн і'вибір Президії; 
2 - Відчитаная протоколу з Ьопереднгх ВагадгьНЮс ЗббрІЬ; 
3. Звіт з діяльності! Окр. Комітету і fcmfxycU! 'Над "зіИтдМ; 
4. Звіт КоИтр. `Комісіі, з внеском иа ул(л^я^ѓя ВбсояЧотйрі!; 
0. Вибір НОГ.ОГО Окружного Комѓѓету; 
Б. Вибір Контрольної Комісії: 
7. Ухвалення членської вкладки; 
8. Плян праці на біжучнй рік. 

У Зборах візьме` участь: 
ДМИТРО ГАЛИЧИН — тоЛ. Ир̂ }ІйІАЙі‡н `УвОяойу. 
На Запільні Збори запроВіусться По двох представників 

СоГозових Відділів: 

25. 
196, 
281, 

70, 
213, 
286, 

170, 
270, 
287, 

171, 
275. 
380, 

і вс і̀х Конвенційних делегатів Округи. 
Проситься Шан. Секретарів всіЌ ВідЛілів нашої Округи 

прибути на Загальні Збори з аплікаціями нових чЛЄмІВ. 
ОКРУЖНИЙ ЦОНЙ'Ґ№ 

За опошн Дуйгі Наіиого ;ЙаЙдоіямкИІЬго 
БАТІЙСА І ДІДУСЯ, 

6л. п. Глорій ЛОЗЙНСЬКОГО 
що з Волі BwBHitrttboro відійшов у Вічністі. 

4-го груднл Ї959 р. в ТКОЬМРНІІЦІ, ла '85 ђ. ясіѓгтя, 
буде іЦдіірпп.іг`іпі 

CJlVftSA БОЖА З ЙАНАХЙДОЮ 
в Иот-:Діло1с, 22-го ;потого іово р. 

в гоД. 8:80 ;paift^' 
ь УІЛМІПІЛКІВ таТАЛнлдеІн цгркві ся. Юрія 

Цри 7 - е пул. — и Ию 'Норму. 
Горі'м іфкСнтІ: 

^С%ЛЯ —. донька 
№ЛЯ ГСВГИН — гипи 
Л!ЛРІЯ — невістка 
МАРІЯМ — аять 
БОГДАН. ЛАРИСА Й АСКОЛІіД — впукВ 

% 

ЇФ+ОО+Ф0ф+ООФ+ФФЩЇ+++0+6+++++++0++ф0++ФФФ'Ф'1'++фФФФ0Ф000Ф0090Фй І 

' В І Л Ь Н А ЛКАДК`ІПЯ НАУК у ОША 
Ііау'коае Засілання КойігІІ для дослідів на`д 

поренолН)ЦІйнон) Л'краіною та ( оіктгиагм СотагПРвМ 

ДОГНЛЙДЬ — п. ђсгіволода Голубничого 
-ОГЛЯД ПОЛІТИЧНОГО. ІК()Н()ЛНЧНіНЧ) 'і К У ) І Ь -
ТУРНОІУ) (TAILV НА УКРАІЖ В ІЧ)КАХ Ш57-й9" 

( З а д а н и м и КИЇВСЬКОЇ п р і т и ) 

Засідання відбудеться 

и СУГ.ОТУ. 2 0 - г о .ТЃЌЎЃОЇЎ) іШ р. 
в год в:30 вечора 

н приміщенні Академії — П ' ; W. 26th St.. ffcw Vort; Н:У. 
ккгівництво (іккціі 

г̂ ППІ II ШІШШШ^ШяЛ^ІШІшттЛі 

Український Музичний Інстѝ тут 
КиЩЛ у ФІЇЛАДИЧФІЇ 

ђ неділю, ^-го лютого I960 р. 
в год. I2J0O вігол.̀  

П 4ЬЋй Жь`Мь ќ ід Дїїй CivfKPWf 
відправиться 

V каЧ`ЯраДьМи ПЄ(ВОи НеПОроЧПОІ̂  ЗаПаггп Пречистої 

Діви Мар(І у ФнллделфП. прм Н. Фрепклін аул. 

ті№тіш ЙОТОСЛУЯШЇНЯ 
Kb ISA. в. проф. Рйманеві 

Вчителі Відділу ааііроиіують исіх Л'чиін, їхніх Патьхіп 
та Українське Гро`мадянство н.-шт'и участь у спілі.пнх мо-
Йлтплх ѓп вівпігуііяти пам'ять незабуттлгп педагога, му-
Зиха та дЬвголглгьогт) керівиика У^ЛІ 

Йнйиіла з друку НОВА КНИЖКА: 
^РА'ТЙСТЬКА ГОСІІОДАІ^ІЇКА АІСАДЌ'ті№ 

Ті ЇЇОЛСІІЃАЯАХ. M.C.V., 
що подас докладну історію заснування, розвитку m досяг-

нень ціві першої Української Політехніки нп чужнлі. 
11-Ю сторінок тексту. 107 сторіноі: іліостр.чціЙ, ц опра'ві). 

Ціна В долярін. Замоалення надсилати на адресу; 
Mr. ALEX K02LOWSKY 

4-і Perlirrs Street — New Haven IS. Conn. 

ЏШШШШШІШ 

Ди(йкіі.ія Ѓа Учительський Збір 
^ІСРАі(ЙСЬКО'ГО ІтІУЗІІЧНоТО ШС?ГЙІПт'І̂  

яЧПО ЙОРЌУ 
повідомляй ЩО 

% П'ЯТНИЦЮ. 19-го ЛІОТОГО I960 р. 
в гоіі. 'ЯЌЛ вечора 

Ь церкві св. ТОГА — в ІІЮ Порќу 
відправиться 

Н А Й А К Й Д А 
`В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ -CMWPTII 

en. и. тгроф. Роѓдина 
САВЙЦЬНОГО 

яоагозітнього Директори .`'МІ ти ікспекторіі його ІИІГІІ. 
на any aanpouiye Умраіягьке громадпнство. 

ЧсМШіШЬ уириІЯйвпіи ЧоЛММчЯй хор „ЛУЧѓ'КА" †іід 
іц^(ідиии?іатдж `міѓра Л 'крутвельИнцького. 

4 Збірка aebc ухнів 'У'МІ — в ѓод. 7 :.Ч0 `т-чора. в ЛІтеіт-
турно-Мистецьісому КлюЛІ. 

Увага! ионккгс Й ОКОЛЯИЯ! ЯЦ%І 

Номітот Дому СУ1УІА 
І! Л Й 111 Т 0 D V 

Велику ЗАПУСНУ ЗАБАВУ 
в суботу, 20-го лютого 1560 р. 

в з а л і В Л А С Н О Г О Д О М У 

при 417 Нсіпіергеіі Кве. — ПОИККІЧ', Н. П. 

ПОЧАТОК — го.ь И:00 ги`чора. 

ГАІ'МОНИ ТОНК(` ОРКЕСТРА я Джерзі Ситі 

До участи псіх ввічливо зллрошус ІІО.тПТЕТ 

І Відділ ООЧСУ в Нюарку 
повідом ЛВІ . що 

в суботу, 20-го лютого 1960 р. 
в год. 7:00 вечора 

п УКГАПТЃЬКі†і 'ЦЌИТРА ЛІ — в IDoapvy 
в і д б у д е т ь с я 

„ЖИВА ГАЗЕТА" 
Огляд актуальних політичних подій — 
д-р С. ГАЛАМА`И; 
Політика Альянтів в II. світ, війні і Україна 
А. БЕДРІИ; 
Повітроплавство від початюв до сьогодні -
інж. М. СКМАІІИ1ІІІІН. 

ЗАПГОШУСМО ВСЕ ГРОМАДЯНСТВО 

вввмвввйввввввква̂ мввваввшіввв 

Замість квітів нп могилу 
бл. п. 'ОЛЬГИ С Ћ М Ќ І В 

ійі iBryuoaf' Товариство їм. НІічічгпка 
$ 1 0 . 0 0 — ЗЛОЖИ.1И 

х-р ІЮЛодТГтІЇІР 1 ОК(`ХНА ЛЕНКІ(Ь 
тШт^ттшттшштттлввмвівв^вм^вшВВшина— 

І 

ЗаЌїсть ивггів на Могилу 
ел. н. ТНСтика ФЕДОРА ОЛБСШЩЬКОГО 

складають -т- $ 16 00 
на цілі УНРади 

В О Л О Л П ^ П Т Р І КУКА СОКОЛОВСЬКІ 
в ІНикаі'о. Ілл. 

вмвмввів^а^авмававммвввмвввв%ввві і 
І 

І 
"МЃ 1 іЃ Ні і - 1 і ‚If і І' Љ В^ввМвМ. 

KjHiBBiuirBiiiiiwtnfflWBMciiHtiiiuiiunniHiinKMBimniifan 

Увага! НЮ ЙОРИ і ОКОЛИЦІ! Увага! 
ЗАХОДОМ ДРАМАТИЧНОГО ГУРТКА 
нри Українській ІІравославя№ Парафії 

Св. Володимира — в Ню Порќу 
(Ів0-170 Захід 82 вулиця — в Ню Порісў) 

поставлений буде 

І АКТ П ЄОИ 

„НАЗАР СТОДОЛЯ" 
Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

в неділю, 21-го лютого I960 р. 
в ПАРАФІЯЛЬНИЙ ЗАЛІ 

16П-П0 Захід, Я2-га вул. — в Ню Иориу. 
ts 

П'о $иставі 

ЗАПУСНА ЗАБАВА З ТАНЦЯМИ 
Грог. — ПЕРШОРЯДНА ОР1СКСТРА 

ПОЧАТОК — в ГОД- в tOO вгч. ВЃТУП — 1 00 дол. 

Федеральна кредитова 
Кооператива tflCAMOnOMf4n `в Н ю Й о р м у 

від 16-го ЛЮТОГО 19W `$. 

в новому приміщенні: 
08 2nd AVENUE — NEW YORK З, N. 

(між 5 і 6 вул.) 
V. 

Ставайте членами Українського 
Яародвого Оомау, а тим гамма 
І співвласниками 2?-м1льаовопв 

го навив opraMlaatdl! 

Куровицький і Бакинський 
Цѓ симпатиќн спортові. 
Що зп УСК-у перемогу 

Позмагатися гопни! 

II' путин „твердий"`зелений 
Вже пішов до УСК-у каси 
Під майстрів, що виробляють 
К л. В шинки й ковбаси. 

ДОБРУ КОНДИЦІЮ В СПО`ЎТІ 
і в довільному житті дають завжди 

свіжі і здорові `М'ЛСІН ІІРО.ГЛЧКТИ. яѓкі іПоДшт 
мож(`то наоутн 

у 

двох крамницях 

к. љв. 1 
Meat Market, Inc. 

New York, N. Y. 
128 IIK'ST 

Tel.: CJRa 

AVE 
-ttli s 

(amcrcy 7-U344 

ШШиШ l i b ДЯ 

ІГ)б AVH. ' В " 
Bclwcrn KHh Л llth Sta 

Tel . : CAtial 8-5МЮ 

!1-J L-1 1 -І`, і 1 

хттшммммштгтшттштмтмтшшшт—шжшмші 

.wt-i!=aeatacJ=gsnac 
НІ-УДЛЯ, 21-го ЛНУЮГО 1960 p. , Год. ZiSO no ww. 
па гряпхі Уир Опорт. Маахаиу — мрм 81-ИІ іЕвв. 1 1W яум- CoOege Point, U І. 

МИСТЕЦЬКІ ФУТБОЛЬНІ -ЗМАГАННЯ 
УСК (Ню Йорќ) — K0LLSMAN S. Cf 

ПЕРЕДЗМАГ: Год. lOtOOj УОК "В` Дріткяпа — SCHWABEN S- ̀ С "В' 
Год. 12:45: УСК 4к — -KOtlSfnAN S.TC (рга^рва) 

я Іхатя до КІЙТІЯ лі з 14 вул. Lexington до 42, пересісти яа Flushing! Тгаіг 
ви. ТТеросктн вв азтобус Q 85 та їхати в сторову Коледж Попиту до 31 Еае. 

ДОГЗД 

ДОГЗД аа площу явтом: 34 вул. Midtown Tunnel яд Long island Express Way та 
і Еве, eaAao. прямо Rodman St., Plushine. в далі Lawrence St. до-ВічИ Еве, яаяіао. 

ДИВІДЕНДИ 

4% 
J L РІЧНО п .і а т и т і. 

ДВА ГАЗИ 
В ІЧ)ЦІ 

СІЧЕНЬ- ЛИПЌНІ. 
пропонуй платити від 

в.іожгних rpomHk. 

'рядувяпня 
IIouexLioK в-Я Вгч. 
'̂̂ Чірда в-Я печ. 

ІІ'ятішиіі: 6-9 ві-Ч. 

Укладати і лознчати гроші 
НАПкориайнП'; 

У ^ЕДЇГРА.ТЬІГІЇІ КР^:Д КООПЕРАТИВІ 

„САМОПОМІЧ'' в Джерз і Ситі 
SELP1?ELIANCE (J. С.) Federal Credit Union 

136 Essex Street — Jersey City, N. J. 
Коопердтиші ІірНІІИМП': пклнДкн ДО ВИСОТИ 10,000 дол . 

І платить висок'у дивіденду. Прн вкладах (^-лп.татнѓ овел-
псчѓніія па життя. Уділя( позички до висоти 5.000 дол . 
іга Протяг 5 рокін При поличках нилькі ВІДСОТКИ І без-
и.татцг овр.іпѓЧѓния п рея! нещастя або нелрацездатиостя 
до пнссгтн полич`ѓної суми 

Лп іифоучипі{Іями кличте 
JEIJSKY CITY — DE 3-Л34Я; OL M 9 9 9 

PASSAK — PR 9-0227 

"оЛОСГТЬ( м II цілі 
Подавайте 

впигання ливідеиди за 1950 рік 
кЬЖИочасну лмпіу идргсн 

w^JrjmjFmjm^jm^im^imj^mjm^ran 

Ш w . , . , . і . I k w . . . v а . . ш W ^ i a v ^шЛЉ^-^ш В П Р О Г Р А М І : У Унрвїїісьніій Спортовйй Ніноб в МЮ ЙЃОРИЎ 

Запустні ВЕЧЕРНИЦ1 ЗАЃЃРОШУЄ 
В С І Х 

ЙА 

Щиро запрошуѓ всіх 
ігтОтввніиІЮЯпЙПШітіияпМпті 

НАРАФІЯЛЬНИП УРЯД 

і.̀ пштготиоишшиип 

СУБОТА, 27-го ЛЮТОГО 1960 
ЯОЧАТОК — 9:00 ГОД. `МЯОЄК 

Зіля LENOX HALL 
25Ь-ІЇЯ EASY 2nd STREET — NEW YORK CITY 

ЛЩИТАЩЯ КАРТИНИ 
ПРОФ. M. МОРОЗА 

ОРКЕСТРА В. ОСЕРКДЧУКА 
ВСТУП — $2.50 

Буфет у за рилі ВП. flam. 
в 

ВВЕСЬ ДОХІД ПРИЗНАЧЕНИЙ 'ИА 
СПЛАТУ ДОВГУ ЗА ШЇОЩУ. 

^ ^ ^ : : с ? : ^ 



Зі Спорту 
МОРАЛЬНА ПЕРЕМОГА 

„ Т Р И З У Б А" 
Фнладелфія, Па. — Това-

рнські з м а г а н н я місцевого 
„Тризубе" з Ф. К. Австрією 
почалися в хмарне пополуднє 
13. лютого ц. p.. при співучас-
ті 3.500 осіб, що репрезенту-
вали симпатнків ‚‚Тризуба" з 
Фнладелфії. Честеру, Тренто-
ну. Джерз і Ситі. Н ю Йорќу. 
Вілмінггону та Балтімору. 

Учасниками цих змагань 
були теж гості з торонського 
..Тризуба" в особі його голо-
ви, менаджера Лотоцького та 
ті)енера Лсня Скоценя. 

ПочееннГі викоп зробив го-
лова міської филаделфійської 
Ради Д ж е й м с Г. Тент при 
співучасті представника авст-
рійського консулату в Н ю 
Порќу д-ра Бумерлс. 

Гра починається ініціяти-
вою „ Т р и з н а " , напад якої ве-
деннй змагуиом торонського 
.‚Тризуба" Кампом. створюѓ. 
вже в перших хвилинах ннз-
ку небезпечних підворотних 

ситуацій, які на жаль не ви-
корнстовус раз ліво-криловнн 
Дідріксен. а другий раз пра-
во-криловни Свген Кравець. 

По 10-ох хни линах команда 
Ф. К. Австрії приходить до 
голосу і короткими пассінга-
мн спрямовує м'яч на наші 
ворота. 

Перші ворота до ..Тризуба" 
падуть з далекого стрілу ав-
стрінського штопора Лснарта 
Нільсона. Кілька ХВИЛИН піз-
нішс той самий грач стріляє 
другі ворота теж з далекого 
стрілу з вільного. 

Здавалося по тих двох не-
жданнх воротах, що Австрій-
ці рознесуть трнзубіпську дру-
жнну 2-цнферннм внслідом. В 
тім трагічнім моменті сходить 
з воріт Ю. Кулішенко, а на 
його місце приходить ліво-
крнловяЛ Дідріксен. 

Тризубівці закуснвшя зуби 
починають знову атакувати 
ворота Австрійців, протистав-
ляючн їх техніці свою амбі-
цію та завзяття. Кожний три-
зубівський змагун бореться за 
кожний м'яч, внкорнстовую-
чи кожну можливу нагоду до 
стріл`у. 

І в тому завзятті переро-

Увага! Мешканці Увага! 
Б А Л Т И М О Р У . В А Ш И Н Г Т О Н У й О К О Л И Ц І ! 

Inc. 
В с і м в ідома Ф І Р М А : 

P A C K A G E E X P R E S S A TRAVEL A G E N C Y , 
повідомляє читачів газе`ле і всіх клієнтів, 

що п ВАЛТИМОР1 

`^- ВІДКРИВАЄТЬСЯ -
в С У Б О Т У . 2 0 - г о Л Ю Т О Г О 1960 р. 

НОВІШ ВІДДІЛ ФЕРМИ: 

Package Express St Travel Agency, Inc. 
1 9 0 0 Fleet Street — Cor. S. Wol f e Street 

BALTIMORE 3 1 . Md. 
При Відділі зорганізовано продаж різних матеріалів 

н інших пр?дмстіп, по знижених ціпах 
Всі ВИСИЛКИ-ДАРУНКИ до Краю внсиласться бел-

посередньо з Балтимору. 
Відділ u Волтиморі буде підќритий 

ЩОДЕННО — під 10:00-12:00: від 3:00-9:00 вечора 
я СУ BOTH — від 10:00 рано до 9:00 вечора 
в НЕДІЛІ — від 10:00 рано До 4:00 по полудні. 

Бюро Подорожів „САТИС" 
Д-р БОРИС лотоцькип 
SATYS TRAVEL 

501 Madison Avenue, Suite 402A. New York 22, N. Y. 
Td : PLaza 2-1337 

ІЦОДКНЖ) — 10:00 6:00; uo СУБОТАХ — 10:00-2:00 

П О Д О Р О Ж І Л І Т А К О М і П А Р О П Л А В О М 
д о вс іх країн світу . 

ВИСИЛКА ПАКУНКІВ до КРАЮ, 
на найкращих умонннах. 

j оплатою МИТА і всіх ВИДАТКІВ тут у ЗДЛ. 

HOLLYWOOD BEACH, Florida 
(в ш ш яа півпіч від півн. Міямі) 

Маємо МОТЕЛЬ-АІІАГТАМЕНТИ: спальні а аухжею 
1 далші'ткою. 

ВСІ ВИГОДИ: до моря ЗО кроків, близько склепи, пошта 
1 ресторани. — Морські 1 соняшні купелі цДлпй рік. 
ПРОСИМО ЗАЇХАТИ ДО НАС НА ВІДПОЧИНОК і 

SEAGATE MOTEL-APARTMENTS 
308 Pierce Street — HOLLYWOOD, Florida 

Td.: WA 3-1777 M. J. HORODYSKYJ — власних 

джусться т л а дружина на 
ВИСОКОЇ КЛЯСН протнвникн, що 
починає показувати свої кігті 
блискавичними бомбами на 
ворота Австрійців, які зі звнв-
ністю пантери виловлює їх 
воротар Шведа. 

У внсліді цісї нової тактики 
„Тризуба" надуть в 40-вій 
хвилині перші ворота для 
„Тризуба" зі стрілу Кампа. 
Друга половина стоїть безапе-
ляцінно під знаком переваги 
„Т р в з у б а", що безупинно 
бомбардує ворота Австрійців. 
В 2-ій хвилині падуть другі 
ворота для „Тризуба" з чудо-
вої подачі Михайла Ноги, яку 
добнвас притомно до воріт 
Кампо. 

Австрійці щойно тепер по-
бачнлн. що .‚Трилуб" це не-
безпечна дружина, якої не 
можна легковажити і почн-
нають кидати усі засоби свосї 
техніки та зусилля до гри, 
щоб за всяку ціну виграти. 

ї х центер нападу Немец раз' 
у раз загрожує нашим воро-
там, але притомна та швидка 
інтервенція нашої оборони вн-
бнвас йому м'яч, просто з 
ноги. 

Починається знов серія атак 
на австрійські ворота, в яких 
перед веде Михайло Нога, та 
тричі переїжджає кількох зма-
гунів „Австрії" та стріляє 
здавалося б недооборонні 
,‚бомби". Але Австрійські во-
рота двічі рятує поперечка, а 
раз притомний воротар, який 
доказує чудес. 

Гра кінчиться перевагою 
І .‚Тризуба", що має пеха і му-
сить вдоволитися нерішеннм 
внслідом. Найкращі на полі 
були Рач, Віні, Ўлат та Нога. 
Д у ж е добрі були В. Смолин-
ськнй та Євген Кравець. Без-
посередньо по завершенні 
змагань почав падати густий 
сніг і притрушені тим снігом, 
сходилися учасники змагань 
на бенкет, що його управа 
‚‚Тризуба" улаштувала для 
віденських змагунів. 

Бенкет відбувся при спів-
участі 150 гостей, (враховую-
чн команди обндвох д р у ж и н ) . 
Відкрив його німецькою мо-
вою ред. Е. Зиблікевич спога-
дом про Відень. Пому відповів 
керівник австрійської коман-
дн і б. заложник віденського 
Гакоагу Макснміліян Гольд. 
який сказав, що на протязі 
2-місячного турне по цент-
ральній та полудневій Амери-
ці вони перший раз зустріну-
лнся з гостинністю ќлюбу, з 
яким вони грали та найшлися 
в теплій товариській атмосфе-
рі. Двомовним конференсіс 
бенкету був д-р Любомнр Ор-
тинський. який представив 
прнявним гостей і змагунів. 

На жаль, австрійські зма-
гунн. що верталися до Ню 
Порќу зачартерованнм авто-
бусом, мусіли залишити ско-
ріше бенкет з огляду на сніг 
та небезпеку поворотної по-
дорожі. 

Відбуті змагання та вдала 
зустріч филаделфійської спор-
тової громади з австрійськими 
змагунамн треба вважати за 
один з дальших успіхів фила-
делфійського ‚.Тризуба" та 
успіхом української пропа-
г`андн через спорт. - ляч-

УСК — ПАСКИЌ 3:2. 
. УСК по довшій перерві, якої 

не використано ані на трс-
нінпс ані для підкріплення 
фізичної справностнн, змагав-

мозі міссіс Лореис у крутобізі-
вслетні; у перемозі американ-
ця Батѓона у фігурній ковзо-
вій їзді ніхто й не сумнівався 

Інвазія Сходу 

1956 рік — це рік перших 
виступів СССР на 7-их Зимі -
внх Ігрищах в Кортіна д'Ам-
пеццо. в Італії. Відокремлені 
від усіх, совстські змаѓўни 
перебували під сильною кон-
тролею та опікою „хорони -
телів", які постійно втовкма-
чувалн їм важливість змагань 
чля ‚‚спасіння родінн". Вис-
іід - -1 золоті медалі у кон-
іанні, 4 х 20 км., 10 км .жі-
нок. у гаківці та кілька далі -
ших місць. Як на перший вн-
ступ — доволі багато. Ці о-
сяги приводять американѓ к-
кнх спортових журналістів до 
висновку, що в змаганнях у 
Скво Воллей совстські зма-
гуни здобудуть перемогу у 
всіх ковзарськнх бігах чоло-
віків і жінок, лещетарському 
двозмагу (лещетарський біг 
20 км. із стрілянням в ціль 
на віддалі 100, 150, 200 і 210 

ЗИМОВІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИЩА 
(Закінчення зі стор. 2-ої) 

ся в неділю 7. лютого 13 мо-
лодою та швидкою командою 
із Пасенќу. Перші хвилини 
гри віщували велику прогру 
противника. Перші в о р о т а 
стріляс у 17 хвилині Чижо-
вич, що під кожним оглядом 
.,горўо" на грищі. Д е щ о піз-
ніше Бел добуває другі воро-
та. використовуючи при тому 
певну неувагу воротаря про-
тивників. Одначе по півгодин-
ній грі УСК виглядас дещо 
знеможеннй. Головно швен-
кус середущий н а п а с н и к 
Бел. що ѓ%'бить майже усі по-
дачі своїх лучників прецизно 
підсилюваних Сннлнком.. Бел 
навіть два рази не трапляс із 
коіюткої віддалі до пустих во-
ріт. Ситуацію використовус 
Пасейк, що передусім своєю 
кондіпдісю імпонує безсторон-
нім глядачам. Дві хвилини 
перед кінцем першої половн-
ни Пасейк здобуває ворота. 
По зміні воріт Пасейк натис-
кас на наші ворота. Завдяки 
доброму оборонцеві Нагі, про-
тнвннк не доходить до стрілу. 
Зрештою Голуб все на своєму 
місці. Але на УСК-ові видно 
втому та сліди карнавалу. На 
17 хвилин до кінця змагань, 
оборонець УСК-у прецвзно 
вирівнює для Пасенќу. Знову 
історичне марево нерішеної 
неприємно ділас на чиолен-
них прихильників УСК-у. 
Нарешті притомна загрв-Щев-
чншнна приносить 3:2 д л я 
нашої команди. Не зважаючи 
на виграну, це був один із 
нанслабдннх днів УСК-у, хоча 
його склад зараз є найсиль 
нішнм, як будь-коли. Тому на 
будуче наша команда побий 
на приготовлятися до кожних 
змагань із більшою увагою, 
як це деколи бувало досі,. 

УСК, юнаки А — Литовці 
юнаки 4:1 . 

Дальша перемога наших 
юнаків під сильною коман-
дою Литовців. Одначе, не 
зважаючи на добру техніку, 
наші юнаки виказують знач-

I ниіі спадок фізичної кондиції. 
І Належить цьому, якнанскор-
ше зарадити, щоб висліди 
дальших мистецьких змагань 
і надалі вдержати корисними 
для наших юнаків. Тому тре-
нер молодечих команд ЎСК-У 
на будуче буде мати велике 
поле до діяння. 

Іван Сч;раят 

метрів). Д л я „несовєтів" за-
лншають: з'їзд чоловіків, в 
якому великі вигляди на пе-
ремогу мас ф р а н ц у з Дюві-
ляр, з'їзд жінок — залнша-
ють для молоденької (16 ро-
ків) австрійки Т. Гехтер; 
сподіваються, що у велетні 
крутобізі переможе австрієць 
К. Шранц, а з жінок П. Піт-
ту. З Д А , яка була ревеляцісю 
недавніх спортових змагань 
серед добрих лещетарів; фі-
гурна їзда чоловіків і жінок 
повинна бути внутрішньою 
справою З Д А ; певним кандн-
датом на золоту медалю у бі-
гу 30 км. і 15 км. є швед Снк-
стин Єрнберг, у норвезькій 
комбінації норвежець Т.Кнуд-
сен, а в лещетарських стрнб-
ках фін Каркінен. 

Це все лише ..бітнікові" 
к о м б і н а ц і ї американських 
журналістів. Але звичайно — 
люди стріляють, а Бог кулі 
носить. В ж е не раз зовсім 
‚.певний" змагун мусів посту-
пнтися місцем іншому. Так 
може бути і і цим разом. 

Ситуація у гаківці ясніша. 
Приїзд совстських змагунів 
за кілька тижнів перед зма-
ганнямн у Скво Веллі і їхні 
змагання в Канаді виявили 
їхній спадок у порівнянні з 
.минулими роками. Сподіва-
ються, що цим разом перемо 
жуть каиадінці. яких заступа-
тнме д р у ж и н а Кіченер - Во-
терло Дачмен. 

Нас цікавить, скільки укра-
їнців репрезентуватиме СССР. 
Досі не маємо щ е точного 
списќа зголошених змагунів; 
у т. зв. відбірковнх (елеміна-
ційннх) змаганнях зустріча-
лн ми прізвища Гончаренка, 
Кузенќа, але чи їм припаде 
честь заступати .,родійў" — 
покаже список змагунів у 
Скво Веллі. 

По церемоніях відкриття, 
що відбудуться в четвер 18-го 
лютого, першого дня змагань 
у п'ятницю 19-го лютого від-
будеться: 

ЗО км. лещетарський біг 
навпростець; 

з і ї зд чоловіків — з'їздовнй 
біг; 

фігурна їзда на ковзах па-
рами; 

гаківкоаі змагання. 
Д р у г о г о дня, 20-го лютого, 

у суботу відбудуться: 
10 км. лещет. біг жінок 
з'їздовнй біг жінок; 
500 м. ковзовнй біг хіноќ. 
Деякі змагання будуть пе-

передавані через телевізію 
(СВС). Е. Ж. 

ОГОЛОШЕННЯ ВІДДІЛІВ 
Українського Народного Союзу 

Короткі Вістќі 
9 Американсько - німецькі 

військові маневри в Баварії, 
відбуті в минулому місяці, на-
коілн більше шкоди полям і лі-
сам. як усі інші дотеперішні 
подібні військові вправи, Офі-
ціґшо обріичов%поть шкоду на 
Я.309.0О0. Попереднього і`юку 
міиіеирн принесли шкоду, на 
$250.000 

9 Спеіііядігти, які описуються 
чорно - білями американськими 
журавлями н Аранаасі в Текса-
сі, стурбовані тни. що птахи 
бояться моторовнх човнів, ЯКІ 
вештаються коло узбережжя 
Тексасу, і починають жити 
зграями, що мас некорисний 
вплив на іхнс розмножування. 
Цього року до Тексасу прибуло 
на зиму тільки 33 журавлі, а 
між ними с тільки дќо'; моло-
дн.ч, хоч минулого року моло-
дих було аж 9. 

Д О В С І Х М О Ї Х К Л І Є Н Т І В 
Б У В Ш И Х І М А Й Б У Т Н І Х ! УВАГА! 

Повідомляю, що з днем 8-го ЛЮТОГО 1960 р. 
ІЦОЛКІПІО від 10:30 ранку до 8:Q0 вечора 

буду виповнювати — ПОДАТКОВІ ЗВІТИ 

(ІНКОМ-ТЕКС) 
в приміщенні: FLOK-KRAFT FINISHING CO-

адреса: 33 St. Mark's Place — 8-ма пул. (між 2 і 3 Кис ) 
в Н ю Порќу. 

Крім ЦІ.ОІЧ) полаго;іжую всілякі Асекураційиі і Нотцріяльні 
справи. 

Л( екякщійннй АІ ЕНТ-НОТАГ 

Оля Редчун - Луцьнів 
33 St. Mark's Place NEW YORK 3, N. Y. 

Phone: AL 4-0420 

АЛЛБНТАВМ, 11a. — Прига-
лусмо членам 147 Відділу, що 
пастуѓші Місячні Збори відбу-
дуться в неділю 21-го лютого 
ц. p., в аалі укр. прав, громади, 
під ч. 803 Н. Фронт Ст,. які точ-
но почнуться о год. 2-ій по пол. 
— Д. Рудакевич, прсдс. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, На. - Т-во 
їм І. Франка. ВІдд. ЯЗ, пооідом-
ляв своїх членів, що Місячні 
Збори відбудуться в неділю. 
21-го лютого I960, в год. 12:30 
по пол.. в Укр. Горож. Ќлюбі — 
при 847 Фрснклін вул. Просить-
СЯ всіх членів прибути на Збо-
рн та вплатнтн належні вклад-
кн. Членів, що не можуть при-
бчтіг на Збори проситься вклад-
ки переслати до секретаря пош-
тою перед 25-им лютого. На 
майбутнє секретар не буде хо-
дитн по хатах збирати вкладки 
індивідуально, це с фізично не 
можливим. Члени, які не впла-
тять вкладок — будуть суспен-
довані. Адреса секретаря: 

' Stefan HAWRYSZ 
І вЃ) Erdenheim Road 
Philadelphia 18, Pa. 

ДІТ1ЧШТ, Милі. Управа 
175 Відд.. В-во їм. св. о. Мико-
лая. повідомляв що Місячні 
Збори відбудуться в неділю, 
21-го лютого 1960 p.. в год. 1-ій 
по пол., в залі УНДому при вул. 
МартіИ. Проситься членів при-
бутн на Збори та вплатнтн чл. 
вкладки, а також пригадується 
довгуючим членам, щоб внрів-
нялн свої залеглості 1 не нара-
жувалнсь на суспендування. — 
С. П. Крупка, секр. 

ШІІКАГО, Ілл Збори Б-ва 
св. о. Миколая, Відд. 106. відбу-
дуться в неділю, 21-го лютого 
I960 р„ в Домі Відділів, при 843 
Н. Вестерн Еве., в год. 12-ій 
впол. Просимо всіх члснкннь та 
членів прибути, а довгуючнх 
членів просимо вирівняти за-
леглі вкладки. На Річних 
Зборах, що відбулися 17-го січ-
ня вибрано Управу на 1960 ріх, 
в такому І складі: Л. Іваниќ, 
ггредс; В. Любас. заступник; Г. 
Дацьків. фін. секр.; М. Попіль. 
кас. Контр. Комісія: д-р С. Сам-
бірський. С. Коцелко. А. Камін-
еька. Прапорщики: М. Гнатів і 
І Гібей. Дперннк П. Гошко. 
Представники до Ліги: д-р с. 
Самбірськнй І М. Попіль. Збори 
і збірки вкладок від членів бу-
дуть відбуватися кожної неділі. 
від год. 12-о'ї впол. до 2-ої по 
пол. в тій самій залі. 

БІ'ИДЖПОІТ, Коюі. — ТЃво 
Українська Січ. Відділ 59. пові-
домляс членів і члснкннь, що 
Місячні Збори відбудуться в 
неділю 21-го лютого ц. p., в У. 
Н. Домі під ч. 500 Галет вул.. о 
год 2-ій по пол. Вяивасться все 
членство, щоби приходили кож-
ного місяця на Лори і платили 
свої вкладки. Кожний член обо-
в'язаянй платити кожного міся-
ця на початку, а не при кінці 
місяця. Секретар мусить за всіх 
вислати гроші, до головної кан-
целярії на час. На Річних Дбо-
рах, по вислуханню звітів Кои-
трольної Комісії і Управи, за-
тверджено цілу Управу на I960 
рік. В 1960 році Товариство бу-
де відбувати свої місячні збори 
кожного місяця у третю неділю. 
Проситься всіх членів, щоби не 
залягали Із своїми вкладками, 
а платили на чаг, і не наражу. 
вали себе і спою родину на 
су стенду. Адресе секретаря: 
Michael Halkowicz, 179 Corn-
wall St.. Ktratfonl. Соті,. Tel.: 
ED 7-9856. - Управа. 

ФНЛАДЕЛФІЯ, Па. — В-во 
св. Василія, Відд.-339, повідом-
ляс всіх своїх членів, що Міслч-
ні Збори відбудуться в неділю 
21-го лютого I960 p., в год. 3-tf 
по пол., в домі Укр. Громади — 
при 3322 Н. Лавреид вул. Про 
снться всіх місцевих і поаа-кіс-
цевих членів прибути і вирівня-
ти членські зобов'язання. — А 
Хромяк. предс; А. Дрогоми-
рецький. кас; С. Лушщій, секр. 

НЮ ГЕПВЕН, Коня. — М1-
сячні Збори Т-ва „Лювов", Від-
діл 370, відбудуться в неділю. 
21-го лютого Ц- p.. а шкільній 
залі — 569 Джордж Стріт, о го-
дині 11.45 перед полуднем. Про-
ситься членів прийти, вярівяа-
ти вкладки місячні або річні. 
На порядку: плян для придбай-
ня фондів. Місячні збори бу-
дуть відбуватися в третю веді-
лю по 1-ім кожного місяця. — 
К. Стасюк, предс., Р. Голубо-
внч. касир, В. Гіна, секр. 

ПОІПСЕРС, II. И. — Тов. По-
дДльська Січ, Відділ 8, повідом-
ляс членів, що Збори відбудуть-
ся в неділю 21-го лютого о, p.. 
в залі Ќлюбу, 13 Вашингтон Ст., 
о год. 2-ій по пол. Товариство 
просить всі організації міста 
Ионкерс і Гестінґ`с, не робити 
жадного підприємства на день 
31.ro липня цього року, бо наше 
Тов. буде мати свій Пікнік на 
той день в тім самім місці Дрей-
пер Парк в Гейстінґс, що кали 
там того року. Пршіииасмо ко` 
вих членів до УНС і до Това-
риства, бо кампанія с продов-
жсиа. — П. Гарасимів, предс-.. 
В. Мандзій, секр. 

Џ i f f i tPWANTED MALE Ф. 

Потрібао 
ОУПЕРШТЕНДЕНТА 

t impel кїжилтш. 
Іиформуждтясь у адвокате 
CZALCZYNSKI CARROLL 

St S#kit Mark's PL 
Maahattaa 3, N. V. 

# Hdp Wented Male-Female # 

БЕТЛЕГЕМ, Па, — В-во св. 
Димитрія, Відділ 288, повідом-
ллс, що Місячні Збори відбу-
дуться в неділю 21-го лютого о, 
p., о год. 11-ій перед-пол.. зараз 
по Службі Божій, в церковній 
залі. Просимо членів прийти яа 
збори бо маємо справу Золото-
го Ювілею нашого Відділу, 
який мас відбутися у місяці 
жовтні. На Річних Зборах. виб-
рано нову Управу на 1960 рік в 
такому складі: А. Даяилюк. 
прсдс. В. Заґвоський, касир Д. 
Мушастнй, секретар. Контр. ко-
мі'сія: М. Паращак, Н. Корцо-
вич, І. Поповяч. Надзнрателі 
хворих: І Присташ і І. Гозан. — 
Управа. 

IUOAPK, Н. Дж. — Т-во ім 
Чорноморська Січ. Відділ 14. 
повідомляє членів. Що Місячні 
збори відбудуться в неділю 21. 
лютого ц. p.. щоб дати змогу 
більшості членам прибути на 
збори, о год. 4-ій по пол., в Сі-
човім Домі під ч. 508 — 18 Євня. 
Проситься членів прибути та 
вирівняти залеглості, або якісь 
інші Союзові справи можна по-
лагодитн на зборах. Позамісце-
вих членів проситься переснла-
тн вкладки на адресу секретаря: 
М. P. Otrok, R. D. 2, Cranbury. 
N. J. Tel. Export 5—0869. 

ДОКІЯ ГУМЕННА 

ХРЕЩАТИЙ ЯР 
{Київ 1941-41) 

РОМАН — ХРОНІКА 
488 crop. У пм`рдіі оирвві. 

Ц і м $4.50. 
Замовллтп: 

"8 V О В О D А" 
Р. О. Box 348. 

Jersey City 2, N. L 

ІІЛСКПК, IL Дж. — Тов. ім .̀ 
їв. Франка. Відділ в7, повідом-
ляс членів. Що Звичайні Збори 
відбудуться в неділю 21-го лю-
того. ц. p., о год. 2-ій по пол.,'в 
церковній залі, при 45.47 Говп 
Евню. Просяться численно прй-
бути, щоб всі члени знали внс-
лід з Річних Зборів. — М. МеЛь. 
ник, рек. секр. 

ІІАОЕПК, И. Дж. — Управа 
42-го Віділу ім. Т. Шевченка 
повідомляє, своїх, членів, що 
Місячні Збори відбудуться и 
п неділю 21-го лютого, ц. p., О 
год. 2-ій по пол., в УНДомі при 
237 Говп Евсию. На Збори про-
сідао прийти всіх члевів. бо с 
більше важних справ до пола-
іхідження. а само вибір прсд-
сггавннка до місцстого Відділу 
УККА і справа 45-лІтнього Юві-
лею, що мас відбутися в неділю 
15-го травня ц. р. Також ще 
можіил дістати календарі УНС 
на 1960 рік. В справах зголо-
шень нових кандидатів в члеян 
УНС. просимо не чекати аж до 
місячних зборів, а безпосередио 
зголошувати до фін. секр.. П. 
Головачўка телефонічно: GH 3-
3423. Рівнож до секретаря чл. 
вкладки можна засилати поШ-
тою на 211 Union Ave. Clifton, 
N. J. — В. Марўлџіќ, рекр. секр. 

Докія ГУМЇЖНА 

Ж А Д О Б А 
і Оповідання 

В цій книжці знайдете чотири оповідання, повні трем-
ТІННЯ самого життя Вічні теми — приязнь, любов, коханні:, 
родшіа — і иссподівано-нсзвичайні ситуаціі. 

НПІА КІШЖКП — 2 дол. 75 цент. 
Замовлення й оплату надсилати яа адресу: 

" S V O B O D A " — К Н И Г А Р Н Я 
8 1 8 3 Grand Street — Jersey СНу. N- J. 

х х х х і х х х т і і і і і і и і і і і х ї х х х і х х х х т г ж х і і і и х х 

до ЧИЩЕННЯ 
МУЖЧИНИ і ЖІНКИ 

Постійна Праця, чищення в бая-
ках 1 будниках. Праця вечірня, 
б До 8 Год. Досвід неконечний. 
Добра платня. Голоснтись рано 

від 8:00 до 11:30 
HANDI — MAN CO. 

272 West 19th S t . N.Y.C 
(Між 7 і 8 Еве.) 

9 П Р А Ц Я m 
9 HELP WANTED FEMALE 9. 

ЖІНКА з досвідом 
у чищенні апартаментів. 

Місце: Jackson Hts.. Queens, по 
одному дві що два тижні., може 
бути а суботу. Платня по $ 10.00 
денно. Йти пішки від підземки 
I.R-T. Голосмтися в понеділок, 
вівторок і четвер, по 6:00 год. 

' вечора. 
Телеф.: TW 8-8S64 

Р І З Н Е 

48 Е. 7th S t 
New York City 

T A J OK 5-3660 
-ФІЛІПС" 

rapajnys чяствй відбір 
радіопередач з УКРАЇНИ! 

0 ДО ВИНАИМУ КПШАТИ 9 

ДО ВШІАПМУ 
ве-умебльовапі 

А П А Р Т А М Е Н Т И 
' в Ніоарку. 

'і І 5 кімнатні апартаменти 
з огріванням. 

J45, $бо' 4 560 — місячно 
440 — 18th Ave.. Newark. N. J 

ES г-reu 
До вннайму КІМНАТА 
в спокійнім родиннім домі, 

для відповідального мужчини. 
Оглядати по 1-ій по пол. 

309 Varick Street 
jersey City. N. J. 

REAL ESTATE 

ASTORIA — 2-род, мур. ДОМИ, 
досконале купно, 5 і в кімн., 
не підлягає иешк. контролі. 
Олнвне огрівання. Гаражі — 
$23,290. -^- Також 6 і 5 кімн., 
паріджний. олив, огріваяил, 
ґаражі — 5 28^00. 

LOEB HOLDINO CORP. 
22-40 3Itt S t , Astoria 

(at Joot of OHman Sta) 
J AS 8-9200 


