
А Й З Е Н Г А Г Т І АМЕРИКА 
HE ЗАБУЛА І ШКОЛИ 
HE ЗАБУДЕ НАРОДІВ 

СХІДНЬОЇ ЕВРОПИ 
П Р Е З И Д Е Н Т ЗАПОВІДАЄ ПРОДОВЖУВАННЯ ПО-
ЛІТНКИ МИРУ Ч Е Р Е З СИЛУ; У ПРОМОВІ ДО 30,000 
ОСІБ У МЕДІСОН СКВЕР Г А Р Д Е Н В НЮ ПОРЌУ 
А Л З Е Н Г А В Е Р З А П Е Р Е Ч У В А В Т В Е Р Д Ж Е Н Н Я Д Е -

МОКРАТІВ І З'ЯСУВАВ ВЛАСНУ ПОЛІТИЧНУ 
ПРОГРАМУ 

Ню Иорк. — „Від народів 
Східньої 'Европн ми чусмо 
врочисті слова і дістаємо вро-
чйсгі докази, що люди, які 
колись зазнали благословен-
яя волі, готові покласти своє 
жнття a u ім'я. Народи Поль-
хці 1 Мадярщинн, на ділі всі 
народи Східньої Европн — це 
в ЖІНКИ і чоловіќк, яких Аме-
рика ніколи не забула і ніко-
лх хе забуде" — говорив 
президент Двайт Д. Анзенга-
вер у своїй промові до 20.000 
осіб у Медісон Сквер Гарден 
та 10,000 людей, які не мог-
лн поміститись у величезній 
залі то слухали промови пре-
зядента із голосників на ву-
лицях довкола цієї залі. Пре-

- зндевт промовляв у рямках 
свосї передвиборчої кампанії 
минулого четверга, 25-го жов-
тня, ќвечорі. Він знову оспо-
рюаав пропозиції своїх демо-
кратнчннх опонентів, головно 
щодо скасування обов'язку 
служби та припинення даль-
шнх проб з водневою бомбою, 
протиставляючи цим пропо-
зиціям свою власну політику 
„миру через силу", яку він 
продовжуватиме на випадок 
йото перевнбору. Країна му-
сать бути сильна І цю силу 

„ постійно скріплювати, л якщо 
вона не хоче бути розп'ята 
„на хресті із заліза" — твер-
дяв Президент, вказуючи на 
дотеперішні успЬси тісї свосї 
політики. Результатом тісї по-
літнкн — твердив — Презя-
дент — с те, що сьогодні МИ' 
не очікуємо тривожних вісток 
із" далеких' чужих побосвнщ, 
на яюіх гинули б наші сини, 
ми не сподіємось теж вістки 
про яќвись новий напад на 
кільку націю, натомість ми 
одержали вістку і доказ, що 
ті вЌроди, яким волю відібра-
но, готові вмерти в її ім'я. 
Президент в дальшому поле-
мЬував із своїм демокрагнч-
ний суперником Адлесм Сті 

Стівенсои попереднього дня 
Айзевгавер доказував, що 
поперше, не кожна нова ідея 
мусить бути добра, та що, 
подруге, ідеї, які видвнгас 
демократичний кандидат, не 
такі вже нові. Бо коли мове 
про такі ідеї, як дальша роз-
будова добробуту, дальший 
розвиток шкільництва, зрів-
няння громадянських прав, 
поліпшення СОЦІАЛЬНОГО за-
безпечення, збільшення при-
буѓків, розвиток і забезпе-
чення менших підприємств, 
допомога фармерам, поліп-
шення іміґраційних законів і 
тим подібне — це ие ніякі но-
ві ідеї, бо республікансько 
адміністрація їх успппно 
здійснює. В дальшому Айзен-
гавер коротко з'ясував голов-
ні напрямні, які задумўе 
здійснювати він і його партія 
иа випадок перемоги у вибо-
рах: продовжувати господар-
ську і бюджетову політику, 
яка допомогла б ще збільшн-
ти теперішній добробут; по-
ширюватн програму допомо-
гн хворим, старим і непраце-
здатннм; будувати нові шко-
ли для нашої молоді; новн-
мн законами забезпечити роз-
виток малих підпрнсмств; 
краще запевняти громддян-
ські права для всіх грома-
дян; забезпечяти рівність 
прав, для жінок-в -усіх часта-
ках країни; перевірити і по-
ліпшити Іміграційні закони. 
Це, разом із розбудовою обо-
рояиої могутностя країни, с 
завдання для всіх громадян, 
для президента, конгресу і 
для країни. Промову прези-
деята Айзенгавера, яка три-

Представники американських українців на авдієнції 
в державного секретаря Доллеса 

МАДЯРЩИНА ДАЛІ В ОГНІ 
РЕВОЛЮЦІЇ 

Заворушення і демонстрації тривають. — Згорів національний му-
зей, запалений совєтськими стрільнами. — Совєтські танки стрі-
ляють до мирних демонстрантів. — Багато тисяч вбитих і ранених. 
— Ерно Ѓеро усунений із становища першого секретаря компартії. 

- У четвер, в ; та, бо коло 10 перед пол. по-
кривавнх заво- Х І Д коло 2,000 демонстрантів 

Як уже 'ПОВІДОМЛЯЛОСЬ, — 
представники різних амери-
кансько-украінських груп і 
організацій відвідали в п'ят-
ницю, 19-го жовтня, держав-
ного секретаря Джана Фосте-
ра Доллеса в приміщеннях 
державного департаменту у 
Вашингтоні та відбули з ним 
одногодинну ` конференцію в 
актуальних справах амерн-
канської закордонної політи-
ки,. зокрема відносно комуно-
жосковськ к о л о в іяльного 
імперіалізму та визвольної бо-
ротьбн поневоленого тим ім-
періялізмом ураїнського й Ін-
щих народів. Безпосередньо 
перед конфсрсвцісю була зро-
блеяа ця світлина, на якій 
Свід ліва) стоять П учасники: 
майор Михайло Дармогран, 
представник української рсс-
публіканської групи з Фнла-
делфії; голова ОДВУ проф. 
Олексаядер Г`рановськнй з Ст. 
Пол., Шин.; голова Л і т А-

венсоном, хоч і яе називав цій країні та спостерігають 
його поіменно, щодо „нових І американську демократію у 
ідей" в уряді, про які говорпв передвиборчій дії. 

вала пів години, переривано. М Єриканців Українського По-
багато разів оваціями та де-
монстраціямн. Цьому велнко-
му . зібранню приглядались 
теж ті совстські і румунські 
представники з-поза залізної 
заслони, які тепер, на запро-
шення уряді', перебувають в 

Баруќ називає плян Булґаніна загрозливим 
для безпеки ЗДА і світу 

Фенікс, Аріз. — Відомий а-
меряканський діяч і політик, 
Бсрнард М. Варуќ скликав 
спеціяльну пресову конферен-
цЬо, на якій подав і з'асі'вав 
свос становище в справі про-
позицій Булґаніна про при-
пннення спроб з водневою 
бомбою, висловлених совст-
ськнм прем'сром у листі до 
президента Айзенгавера. Про-
поданії Булґаніна, на думку 
Бар}'ка, не с жадною роз-
в'язкою проблеми, ані навіть 
якимось першим кроком до 
цієї розв'язки, а крім того 
вони с дуже загрозливими 
для безпеки ЗДА і світу. Ба-
рук, який був актором пляну 

атомової контролі принятого 
Об'єднаними Націями за вий-
нятком Совстського Союзу, 
відмовився встрявати в кон-
тровсрсію між президентом 
Айзенгавсром і Адлесм Сті-
вснсоном в справі водневої 
бомби, заявляючи, що він не 
хиче критикувати нікого. 
Плян Булґаніна він назвав 
подібним до пляну Стівенсо-
на в справі припинення спроб 
з водневою бомбою, але під-
креслив рішуче, що здійснити 
ці пляни можна б було тільки 
тоді, коли б був уведений 
всссторонній і повний плян 
повітряної і збросневої кон-
тролі й інспекції. 

ходженвя в Шпќаго п. Іван; рики" п. Ігнат Білнвськнй та 
Дужаяськнй, заступник гол. І голови, предсідник Україно. 
предсідннка УНСоюзу, касир 
УКК та голова українського 
відділу в стейтовому Респуб-
ліканському комітеті в Ню 
Иорку, адв. Михайло Шзнак; 
гол. предс. „Провидіння" всч. 
о. Володимир Білинськнй з 
Фнладелфії; голова УККомЬ 
тету проф. Лев Добрянський 
з Вашингтону; голова Союзу 
Українок Америки п-ні Олена 
Лотоцька з Фнладелфії; дср-
жавний секретар Джан Фос-
тер Доллес; гол. предсідник 
УНСоюзу, президент УККо-
мітсту та голова УкраїяськЬ-
го Відділу в Крайовому До-
радчому комітеті Республі-
канської партії п. Дмитро Га-
лнчнн; голова НТШ та голо-
ва Американської Конфереи-
ції для визволення не-росій-
ських народів СССР проф. Р. 
Смаль Стоцькнн з Мілвокі, 
Виск.; редактор „Свободи" А. 
Драган: адміністратор ‚.Аме-

СОВЄТСЬКІ ДИВІЗІЇ ПРИЙШЛИ 
З НІМЕЧЧИНИ ДО ПОЛЬЩІ 

Варшава. — Офіційне поль-1 важливіші стратегічні пункти 
ське повідомлення каже про У прикордонній західній сму-

, їх. к^ зі Польщі, біля кордошв із 
те. що „совстські війська або С х 1 д н ь о ^ Німеччиною та Че-
вже вернулися до своїх баз, х о с л 0 В а ч ч я н 0 Ю ( обсаджені с 0 . 
або повертаються". У зв'язку встськнми військами. Вони 

g цим коротким повідомлен-1 фактично панують над ситуа-
Ћям^пкордонќЃотЗсе^яитори в цією в усіх цих трьох хателіт-
Польщі стверджують, що вар-j них країнах. Уряд Ѓомулќя-

ПРЕЗИДЕНТ ОБВИНУВАЧУЄ ЧЕРВОНУ 
МОСКВУ В БЕЗПРАВНІЙ ОКУПАЦІЇ 

МАДЯРІДИНИ 
Вашингтон. — Перед своїм 

виїздом до Ню Порќу і після 
двох телефонічних розмов з 
державним секретарем Джа-
ном Фостером Доллесом пре-
зпдснт Айзенгавер проголосив 
декларацію, D якій гостро за-
суджус збройну совстську ін-
тсрвенпію на Мадярщині, на-
зизаючіг її дальшим доказом, 
що совстська окупація Мадяр-
щннн тривас далі, не зважаю-
чп на всі постанови договорів. 
..З'сднвсні Держави — сказа-
но в деклярації — трактують 
розвиток подій на Угорщині 
як поновннн вияв глибокого 
прагнення до свободи, що жн-
ве бсзупину в серцях угорсь-
ісого народу. Домагання вн-
словлені востаннє мадярськн-

згідно з мировим договором 
мали вже бз"гн вивезені з ма-
дярської території і прияп-
ність яких иа Угорщині, як це 
виявилося востаннє, мас на ме-
ті не охорону Мадярщинн пс-
ред збройною агресією із-зов-
ні, але радше продовжування 
окупації цісї країни для влас-
них цілей окупаційної держл-
ви". Згідно із згаданим прези-
дентом Айзснгавером мировим 
договором, підписаним у Па-
рижі дня 10 лютого 1917 року. 
Совсти були зобов'язані внвес-
ти з Мадярщинн свої війська 
до 90 днів після підписання 
договору і їм дозволено тільки 
до часу підписання договору 
з Австрією вдержувати якусь 
кількість своїх збройних сил 

кої Народної Помочі п. Ва-
силь Шабатура з Питсбургу, 
Пснн. 

Будапешт, 
третьому дні 
рушень на Мадярщині, все ще 
йшла в Будапешті стріляќќна 
і по всій Мадярщині лютува-
лн совстські танкісти, здав-
люючн революційний вибух 
палрмленнх мадярів. Доклад-
ного ходу подій західня пр^ 
са не мас, бо Будапешт все ще 
відірваний від світу. Перший 
від вівтірка звіт кореспонден-
та Ассошісйтед Пресе з Бу-
дапешту наспів до Ню Пор-
ку в четвер вечером в очевн-
дячкн покаліченій цензурою 
стилізації. З конкретних ві-
ДОМОСТЄҐ! відомо, що ще в 
четвер горів великий будинок 
національного Музею в Бу-
дапешті разом із безцінними 
скарбами. Він загорівся від 
совстськнх гарматніх стріл єн. 
О ѓод. пів на п'яту вранці в 
останній четвер радіо в Буда-

перейшов попри амернкансь-
ку амбасаду з приязними ок-
лнками під адресою Амерн-
ки. Було 4JTH оклики: „По-
можіть нам!" Демонстранти 
не були озброєні і тримали в 
руках тільки національні ма-
дярські прапорці Велика юр-
ба демонстрантів, зібравшись 
перед будинком парламенту, 
вислала до середини будинку 
трн-членну делегацію. Будн-
нок парламенту був оточений 
совєтськими танками, зокре-
ма стояли готові до стрілу сс-
встські гармати. Совстські 
танкісти ніби жартували з де-
монстраитами, але в одному 
моменті несподівано посипа-
лись із танків стріли в юрбу, 
що її огорнула паніка. Взага-
лі спільність вбитих і ране-
них в отих триденних боях 

,. і нараховують вже на тисячі.— пешті проголосило цілоденну п 

JZ-i..:.".!^T ‚ п К л ^ і . . n v l u r i i i Безпосереднім політичним на-
лідком революційного зрнву 

було скігаешія „сталініста" 
Брна Ѓеро з становища пер-
шого секретаря мадярської 

поліцінну заборону виходити j ^ 
на вулицю. Мабуть всупереч 
цій забороні юрба знову по-
чала збіратнся в центрі міс-

ком. партії. Його місце зай-
няв „ліберал" 1 „тітоіст" Я-
нош Кадар, який разом із 
Імре Надьом сидів три роки 
у в'язниці і вийшов з неї вес-
ною цього року. Обидва вони, 
Надь і Кадар, виголосили 
промови через радіо, в яких 
з одного боку обіцювалн поп-

раву матеріальних умовнн 
життя і більші свободи, з дру-
гого погрожували репресіямн 
на випадок продовж}`вання 
заворушень. Одною з обіця-
нок Надя було допущення до 
найближчих виборів в Мадяр-
щині „інші демократичні еле-
менти." Надь признав, що 
первісні домагання студентів 
були справедливі. Він обіцяв, 
що мадярський уряд буде до-
магатися від Совстського Co-
юзу відкликання з Мадлрщн-
нн совстськнх військ, але вод-
ночас сам користувався ТИМИ 
військами для здавлення — 
„контрреволюцІГ,. Однаково 
Надь як і Кадар рішуче про-
тивнлнся спробам привернен-
ня в краю передвосвиого „ре-
акційного-капіталістичного у-
строю". Найцікавішою, але й 
найменш уточненою подроби-
цею є вістка про перехід на 
сторону революції різних час-
тин мадярської армії. Офіцій-
не радіо признає цей факт по-
середньо у свому заклику до 
всіх вояків, які „відлучилися, 
або не могли продістатися до 
своїх частин", щоб негайно 
повернулися до касарень. То-
му, поза вулицями Будапе-
шту, на яких стоять совстські 
танки і гармати, фактично 
Будапешт с в руках повстан-
ців — говорять інші вістки. 
Революційний рух пошнрюс-
ться на цілу Мадярщину. 

шавськнй уряд свідомо промо-
вчав перед народом факт, "що 
Москва наприкінці минулого 
тижня перекинула була зі 
Східньої Німеччини до Поль-
щі 4 змоторизовані дивізії. На 
терені самої Польщі перебува-
ють три до п'ять совстськнх 
дивізій. Головна кватира со-
встської армії в Польщі знахо-
диться є Ліґніці на Шлеську. 
Лякаючись будь-яких демон-
?трацій проти совстсьюіх 
зіпськ, польська поліція ро-
:;ігнала скупчення публіки на 
головній площі в Ліґніці сліз-
ним газом. Західня преса 
стверджує, що совстські гарні-
зонп розкинені по всіх біль-
ших містах в Польщі, як Вар-
шава, Краків, Лодзь, Познань, 
Вроцлав і інші. Також всі най-

Цнранкевіча лякасться на-
слідків мадярської революції і 
тамошніх совстськнх репресій 
на польсько-совстських взас-
мниах. Тому делегація нового 
польського ПолІтбюра мас за-
мір перебувати в Москві тіль-
ки дуже короткий час. щоб за 
неприсутності нових польсь-
ких КОМІ'НІСТИЧННХ головачів 
у краю не скоїлись якісь но-
ві події. Нові протнсовстські 
демонстрації скоїлись у Ґдан-
ську і Білостоці, але польська 
преса не подає цього. Гомулка 
боїться дразнити Москву і то-
иу в уряді перебувають; в ха-
рактері віце-прем'срів совстсь-
кнй маршал Рокоссовськніг і 
„сталініст" Зенон Новак, дар-
мащо їх обох впќинено з ново-
го політбюра партії. 

Польські віруючі боряться за кардинала 
Варшава. 

ми студентами і працюючим для охорони залізничнх ліній 

В АМЕРИЦІ 
# У шмЉбляжчу ЦСДІЛІО ввс-

чері буде проголошсниА через 
радіо внслід лікарських оглядки 
президента Айзенгавера, який 
перед виборами дав дослідити 
докладно стан свого здоров'я. 
Президент піде до шпиталю їм. 
Волтера Ріда в суботу пополуд-
ігі, а вернеться до Білого Дому 
в неділю по полудні В понеді-
лок Президент виїде зќову в пе-
редвиборчу кампанію. 

# В а м е р в к . а и с и с І й пресі 
опрвлюдвеио світляну наймек-
пгого радарового апарату, що йо-
го введено в американській ар-
MiL Він важить 86 фунтів і його 
може вести один вояк. Цей апа-
рат реаґус на віддаль до 600 яр-
дів на прнятпгість якогось воза з 
металевими частинами, чи оз-
бросиого вояка, і дас про це 
звати відповідними звуками. 

ф В Розеллі. в стейті Ню 
Джерзі, поліцист зупинив авто 
1 показав гривною $15 водія, 
і8-рІчиого Едвіна Грейма за те. 
що в його авті їхало 11 осіб. Пс-
реваятажеяня авта — забороне-
ис в Америці. 

ф Три соімггські обссрватирн 
передвиборчої камиаиіі в Амс-
риці були прис)тиі в Луісвілі D 
в Кентокі під час публічної по-
леміки, що П вели рспрезеігглн-
ти Респ^лікаиської і Дсмог.ра-
тичиоі партій. Полеміка велася 
за бенкетом з участю КІЛЬКОХ̀  
сот осіб і П передавали через 
радіо. Два москалі, які не зна-
ють англійської мови 1 які з тої 
полеміки нічого не зрозуміли, 
були дужо здивовані джентсл-
менською її формою, а третій 
який розуміє по-англійськи за-
явнв, Що не бачив великої різ-
ниці між арО'ментами одного ft 
другого полеміста. 

0 ДЖОН Д.МІІУШ, колшішій 
поштовий урядовець. І його дру-
жина, переплетниця в держав-
иому уряді друків, заскаржилн 
американський уряд за звіль-
некил їх з праці два з полови-
ною роки, тому з огляду на 
„риск безпеки". Дружина Джоиа 
Дункана була колись зв'язппа з 
комуністичною партією. Вони — 
мурнни 1 твердять, що впали 
иевшшоіо жертвою. 

народом є однозгідш з людсь-
кимн правами, що з них по-
винні корнстати всі народи, 
правами, що є підтверджені 

через Мадярщину до Австрії 
Але it цс право втратило свою 
ДІЙСНІСТЬ ще минулого року 
після підписання в дні 15-го 

Хартією ОН і загарантовані жовтня 1955 р. мирового дого-
ллл мадярського народу спе-}вору з Австрією. Щоб могти 
ціяльно в мировому договорі, .далі втримувати свої війська 
що ного підписали і мадярсь- в сателітннх країнах. Совсти 
кип уряд і союзні та дружні прНдумаля В а р ш а в с ь к и й 
держави включно ІЗ Совстсь-: Пакт, постанови якого, підпн-
ким Союзом і З'єднненими 'сані наставленими Москвою 
Державами Америки. З'сднне- ІСатеЛІТНВМИ урядами, дали 
ні Держави Америки внслов-
люють свій жаль з приводу 
інтервенції совстськнх зброи-
них сил на Мадярщині. 

знову можливість Советвм 
втримувати свої збройні сили 
в країнах т. зв. народних де-

які' мократій. 

П'ятьох чле-
нів польського сонму, які ви-
знають себе віруючими като-
тнкнми, відбули'довгу нараду 
і Гомулкою на тему взаємин 
ііж Католицькою Церквою і 
:о;іьською державою з кому-
іістнчннм ует}юсм. Всі ці до-
іегатн аястуіШЛН в характс-
п представииків залегалізо-
чаиого вже за комуністичного 
режиму товариства ‚‚Пакс" — 
..прогрсснзноі" католицької і усупереч газетним вісткам -
акції. Гомулка мав признати І не визначив терміну, коли цс 
в розмові, що взаємини між станеться. Польща є однно-
Церквою і державою в Поль- кою державою з комуністич-
щі вимагають впорядкування ним устроєм і під советською 
і уточнення, але признався контролею. де в армії є вій-
тсж, що він, як ,,партійний ськові капелянн. 

комуніст", не дуже розуміс-
тьсл на цих справах і щой-
но міхить їх перестудіювати. 
Польське громадянство щораз 
голосніше домагається внпу-
щення на волю кардинала 
Стефана Вншннського, якого 
сателітськнй уряд арештупап 
у 1953 році і від того часу 
тримає ‚.під домашнім арсш-
том" в манастнрІ в СяноцІ. 
Г'омулка буцім-то обіцяв зві-
льннти Вншинського, хоч — 

Румунія декларує „льояльність" Москві 
Букарешт. —-Румунський і Польщі й Мадярщині. Закор-

лтелітськтгй уряд відсопаро-
,іус себе від „ліберального" 
'УРсУг заманіфестованого в 
Польщі прнходои до влади 
Ґомулки і в Мадярщині пово-
)Отом на становище прем'єра 
Імре Надя. На приказ згори 
— румунсьиа преса не подала 
{іяких вісток про події в 
Полиці ft Мадярщині, за внй-
нятком повідомлень совстсь-
^oгo ТАСС-а. Польські газе-
гн з кінця минулого тижня не 
появились в публічному про-
чажі, а букарештенська ра-
иовессльнл подвійно сильно 
три глушила передачі „Голо-
ву Америки", ‚.Вільної Евро-
пи" і англійської радіовисиль-
ні, щоб румунські радіослуха-
чі не дізналися, що діється в 

донні обсерватори в румун-
ській столиці пояснюють тойў, 
поведінку повною залежністю 
румунського господарства від 
Совстів, прнявиістю на терені 
PyMj-нії двох змоторнзованнх 
совстськнх дивізій та різнена-' 
ціональннм складом РумуніЃ, 
через що румунський нарід 
не монолітний і не мас того 
традиційного патріотизму, що 
поляки чи мадяра. Перший 
секретар румунської компартії 
Ґіоргію Дей перебуває тепер 
у Беоґряді і договорюсться з 
Тітом. але поправа румунсько-
югославських взаємин ледвн 

чи вплине на аміну румун-
сько - московських відносин, 
що с відносинами поміж слу-
гою і паном, твердять закор-
донні журналісти. 

а 

В Раді Безпеки продовжується ізраїльсько-
арабська дебата 

Об'єднані Нації. — На Раді 
Безпеки продовжувано в чет-
вер 25 ц. м. дебати у зв'язку 
зі скаргою Порданії проти Із-
раїлю за останні збройні иаї-
здн ізраїльського війська на 
Иордансську територію. Реп-
резентант Ізраїлю в Об'єд-
нашіх Націях, Абба Ебан, л-
кнй тїлькішю вернувся до 

j Ню Порќу з Ізраїлю, рішуче 
; заперечував, наче б Ізраїль 
і свідомо переводив .‚поліпшу 

відплат". Він заявив готовість 
; Ізраїлю зберігати строго пос-

танови перемир'я, ЯКЩО ТІЛЬ-
ки зберігатимуть їх арабські 
сусіди Ізраїлю. Він знову всю 
вину звалював на Йорданію, 
проти чого палко протестував 
йорданський представник Мо-
нсм Ріфай. Дальші засідання 
Ради Безпеки перервано у 
зв'язку з внеском представни-
ка Ірану Ентезама, щоб вяс-
лухати опінії генерального се-
крстаря Гаммершнлда, який 
своїми двома поїздками, на 
Середній Схід безпосередньо 
заангажувався в ці справи і 
добре ознайомлений з ними. 

В СВІТІ 

Японський прем'єр Гатояма у ЗДА 
— Дня 25 жов 
літаком до Нк 

Ген. А. Ґрунтер перестерігає перед 
послабленням сили Заходу 

Лондон. — Коли тільки Co- Грунтср прибув до Лондону 
встський Союз - відчуватиме, з прощальною візитою, бо в 
що він сильніший від Заходу, найближчому місяці він від-
тоді відразу світ стане перед ходить з свого теперішнього 
грізною небезпекою третьої становища. Ген. Ґрунтер на-
світової війни — заявив гене- в'язав свою промову до остан-
рал Альфред Ґрунтер, голов- ніх подій за- залізною засло-
ннй комендант збройних сил j ною і вказав на них, як на до-
Організації Північно - Атлан- каз. що західній вільний світ 
тійського пакту, на бенкеті, 
що його видав в його честь 
англійський уряд. Ген. А. 

повинен скріплювати свою сд-
ність і свою силу, а не послаб-
люаатн їх. 

Ню Иорк. 
тнл прибув 
Порќу японський пре.ч'сг 
Ічіро Гатояма із своєю дру-
жиною і членами делегації, з 
якими вій брав участь г. 
японсько-совстськнх псрего-
ворах у Москві і п підписав-
ні мирового договору між 
Японією і Совєтським Сою-
лом. Прибувши на ЛЄТОВШЦС 
Айделгалд, Гатояма залвнп 
журналістам, що прннцнпн 
Хартії Об'єднаних Націй і 
співпраця із вільним світом є 
ОСНОВНИМИ засадами японсь-
коТ політики. Гатояма. що 
був колись відсунений від 
участи в японському полі 
пічному життю генералом 

Цаґлесом МекАртуром, првй 
шов до влади щойно остая 
ніхиі роками. Бін відмовився .щд і бунтуватись проти всрхо-

9 тіто буцімто зобов'язався 
н останніх своїх розмовиќ з 
Хрущовим 1 ІНШИМИ большс-
ВНЦЬКНМК головачами в Сочі, в 
Криму, що не заохочуватиме 
Польщі. Маллщннн й Інших „са-
гелітів" нислідувитн поіхі прнк-

відповідати на запити жур-
налістів щодо підписаного у 

подства Москви Але він буцім-
то переконував большсвнків, що 
поїш повинні noTvpaTH таким 

Москві договору, підкреслив j „ліберальним течіям", щоб кож-
тількн. що цей договір не ви- і ний вибирав собі .‚пласний шлях 
значне встановлення надто їло соціялізму". 
дружніх взаємин із С о в с т с ^ Ш ^ ^ ^ ^ Г ш ^ П 
КИМ Союзом і будь-якого по- І полків, з-поміж 1.359. які поіха-
СЛабЛЄИНЯ дружніх взаємин j лн на однотнжневу відпустку до 
із З'СДПНСННМН Державами Англії, не ЗГОЛОСВЛИСЬ на кора 
Америки. Гатояма мас 73 ро-
ки і він частинно вже від 
кількох літ спаралізований. 
Пого дружина одержала від 
Каледжу Бернарда в Ню Йор-
ку спеціяльну грамоту із 
признанням за її досягнення 
в ділянці виховання й освіти 
в Японії. 

ҐМ.-Л1. п порту, який мав забрати 
їх назад до їхньої військової 
частини, стаціоновавоі в Німеч-
чині. Вс̀ і вони - резервісті, не-
давио покликані до військових 
рядів. Військові пласті потіша-
ють себе тим. що може не псі во-
ии — свідомі дезертири, а деякі 
захворіли, або з різних причин 
спізнились иа корабель. 

9 В Індії віл 2? березня 1957 

янськнй календар о усіх держа-
вах і самоуправних установах. 
До цього часу в різних провін-
ціях Індії вживали різних ка-
ленларів, 1 через те траплялися 
прикрі непорозуміння. 

Џ Княжіш Маргарята англіЙ-
сьха, яка вже п'ятий тиждень 
об'їздить англійські посілості а 
Східній Африці, відкрила Коро-
лівськнй технічний каледж, — 
першу високу технічну школу в 
Найробі, столиці Кенії. Це — 
перший англійський експ`ерн-
мент в тій країні, де ще недавно 
лютували фанатики „мав-ман", 
щоб чорні і білі студіювали в 
одних ќлясах. Перших 125 сту-
дентів нрнлнвлялнсь церемонії, 
коли княжна натиснула ґудзик 
і впала заслона з гербу над го-
лопннм входом до будивќў шко-
лн. Школа розрахована на 
2.500 студентів. 

Џ Лемопетратм а Будапешті 
покололи й покопирсали 24-сто-
пову статую Сталіна, а потім, 
ие змігши стягнути П з п'едеста-
лу шнурами й ланцюгами, під-
важили динамітовими патрона-
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РОЛЯ ГОМУЛКИ 
Мояслнво. що Владнслав І тись" і „здемократизуватнсь", 

Гомулкя. як ковальський че-к'її" 1"'" иібц коаліційним уря-
дом, із включенням до нього 
деяких пе{)одвоенннх партій 

СИЛИ СВОБОДИ В ПОХОДІ 
Революційний антнмосковеькии рух, започаткований 

бурхливими лнтнсовстськимн роЧЗітничнмн демонстраціями в 
червні 1953 року в совстськіи зоні Берліну, не був; ні вн-
падковнй. ні епізодичний. Він став початком' безупинного 
нестримного походу' сил свободи в Східній Европі, виявом 
революційних ідей і тенденцій народів, поневолених в такій 
чи іншій формі червоною Москвою. Берлінські заворушення 
здушено криваво з допомогою совстськнх військових з'сд-
наиь і танків. Здушивши ці заворушення. Москва і наста-
новлені нею комуністичні уряди в країнах Східньої Европн 
піюголошували заяви, що берлінські події були зорганізо-
ваною західнімн агентами провокацією, та то ніколи і ні 
в якому випадку не повторяться вони ніде й ніколи в „на-
іюдно-демократнчннх" державах. 

Минуло ледве три роки, а вже совстською тюрмою на-
іюдів в червні 1956 )юку потрясла нова подія великої ваги 
і далекосяглого значення, — анти комуністи чиє повстання 
польських робітників і молоді в Познані. І знову, як і в 
Берліні, здушено це повстання а допомогою танків і знову 
всякі комуністичні намісники, зок()ема Ерно Ґеію на Ма-
дяріцииі, почали повторювати на всі лади, що ..Познань не 
повториться' ніде й ніколи. 

Через чотири місяці, що минули від познанських заво-
рушень, і ще під час процесів над їх учасниками, струснули 
московсько-комуністичним світом, з одного боку, ферменти 
в Польщі, що їх комуністам повелося розвести змінами на 
піювідних становищах в компартії і в уряді та обіцянками, 
що совстські дивізії, які виступили „на захист" комуніетнч-
ного режиму в Польщі, вернуться до своїх баз, — і з другого 
боку, криваві п(ютииосковські заворушення на Мидярщині. 
що в них взяли участь робітники, студенти і вояки, і що 
для їх ліквідації мадярський уряд мусів звернутися за допо-
могою до совстського командування, яке кинуло на зду-

АНЄННЯ народних заворушень не тільки свої дивізії розта-
шовані на Мидярщині, але й підвело свої дивізії з Румунії. 

KopoiKO кажучи, ці революційні зриви починають ста-
вати не тільки все сильнішими і загальнішими, але й усе 
загрозливішими для існування комуністичних режимів і для 
цілості! самої совєтської імперії, побудованої на поневоленні 
вільних колись народів і на руїнах незалежних колись дер-
жав. Для ліквідації цих народних зрушень уже не вистачає 
поліційиих сил та - армій гателітних режимів, і на здушу-
вання їх Москва Мусить кидати-вже свої дивізії, включно із 
танками та літаками, як це сталося на Мадярщнні. - - І 

Всі ці події — і червень 1953 року в Берліні, і червень 
1956 року в Познані, і жовтень цього ж року в Варшаві 
та Будапешті — Не відірвані явища, але ланки одного, тіе-
но пов'язаного між собою` політичного процесу, з однако-
вимн революційними тенденціями. І в Східній Німеччині, і 
в Польщі, і тепер у Мадярщнні-провідним -гаслом було: 
‚‚звільнення з-під московського ярма". Виведення окупацій-
них совстськнх -військ домагалися східну г^(мці,`і з -.фщцгџфс 
нями хліба і волі йшли проти танків познанські, робітники, 
усунення совстськнх військ із ПольпгІ`ТеЖлоІ ви`могою, що 
її видвнгають самі польські комуністи, „геть з русскими!" 
— стало бойовим гаслом мадярської молоді і робітників. 
Всі заворушеная і збройні зриви характеризує ще одна ду-
ясе важлива прикмета! організують їх, `борўть у них учисть 
її освячують своєю кров'ю революційні гасла, і прапори не 
недобитки буржуазії, не представники реакції, але найчнс-
т'шої ќрови робітники, дояедавні комуністи, між НИМИ в 
перших рядах молодь — ті, що на них всю увагу і всі 
надії покладають комуністичні режими. 

Всі ці події тим загрозливіші для Москви, що і в са-
моху Совстському Союзі вона стоїть в обличчі незламного 
пасивного і збройного спротивў збоку „гордих і непокір-
нпх" українців та інших поневолених народів. Збройний 
напад українських повстанців на військовий поїзд під Ше-
m-тівкою, безупинний резистине українських політичних 
в'язнів у совстськнх концентраційних таборах — все це 
факти, які доказують, що Москві починає вже таки на-
гправді горіти земля під ногами. 

Берлінські заворушення можна було ще зліквідувати 
окремими танками. Вже тяжче прнходилося в Познані, і 
чимало хитрости та превентивних заходів, мусіли застосу-
гати польські комуністи, щоб охоронити себе від такого 
антиеовстського виступу, що стався на Мадярщнні. Для зду-
шення мадярських заворушень не вистачило ні комуністнч-
ної поліції, ні цілої мадярської армії: треба було кликати 
на допомогу совстські дивізії, стаціоновані і на Мадярщнні 
і в Румунії С всі підстави сподіватися, що в разі пошн-
рення революційного антимосковського руху, до чого не-
мннуче йде. Москва мусітиме кинути проти нього вже не 
дивізії, але цілі армії. Але й це не зможе зупинити ідей 
і сил свободи, що почали свій похід на Сході Европн. 

лядннк і напівграмотний ро-
бітНнк у бідненькому нафто` 
вому промислі на Підгалян-
щнні в західній Галичині, 
мріяв про якусь крапі%- жит-
тьову позицію. Коли він. мав-
ши 20 з чимось років, став 
свідомим комуністом, то може 
мріяв і про розправу на;` 
„буржуями" і про владу. Ал ` 
напевно навіть у снах не сни-
лося йому, що колись у няй-
більших часописах світу вмі-
щуватнмуть - його світлимў 
(довге худе обли іЧЯ з чолом. 
ЩО губИТЬСЯ В ЛИСІШІ,'. І Ну' 
він' стане героєм хроніки 
міжнародних подій. Не снн-
лося йому теж напевно, що 
саме його, запеклого комуні-
ста, називатимуть символом 
польської патріотичної, ба на-
віть націоналістичної думки, 
що відважилась протистави-
тися московському диктатові! 

Владислав Гомулка, який 
народився у КІІОСНІ 6 лютого 
1905 року, як син шахтаря, 
був за весь час існування 
польської держави в роках 
1919-39 зовсім невідомою ьч-
лнчнною, про яку не було 
згадок навіть у прошнціяль-
ннх польських газетах. Його 
комуністична діяльність гу-
бнлася в загальному соці-
яльному рухові у тодішній 
Польщі, в рільничих і робіт-
ничнх страйках, що їх полі-
тнчне вістря зверталось про-
ти. поліційного режиму на-
Гіівтоталітарної держави Піл-
гудського й Мосціцького, але 
й не в користь комун.і-тичн; 
ге ідеалу. Комуністів `у пе-
рсдвоснній Польщі було вза-
г.ілі мінімально, не мили во-
ни між собою-ніяких інднві-
цуальностей, а вже ніяк не 
був індивідуальністю Влади-
слав Гомулкя. Він кілька-
кратно був арештований і ще 
1 вересня 1939 року сидів у 
в'язниці в Лодзі, а своє явіль-
нення завдячує німецьким 
бомбам, j які зчинили паніку 
і відкрили в'язничні ворота 
всім в'язням. Переїхавши то-
го caMqro дня до Варшави. 
він, взяв участь в її обороні 
в рядах, робітничої сотні доб 
ронільців. а втікаючи, від цім 
ців — заїхав 'до Ль`вдта; Там 
перебув 22 І міолці першої 
большевнцькоі окупації, ї, ма-
буть, тоді почав робити кому-
яістнчну кар'єру. Але поляки 
W були в^іоді серед большс-
виків у Львові, і тоді він не 
.̀ тав відомою фігурою. Після 
шбуху н і м є ц ько-совстськоі` 
іійни і наступу німців ца 
ѓхід, Гомулка знову ошшнв-' 
ѓя на польській етнічній те-
риторЇЇ, де пішов у протпні-
мецьке Підпілля. Зате в 1941 
році був уже в '̂‚Народовому 
Комітеті Визволення", що по-
став в Люблині під авспіція-
мн московських большевиків, 
які мали план насаджувати 
с в о ю владу під місцевими 
національними вивісками на 
всіх землях, звільнюваних від 
німців. 

Таким чином Гомулка стаѓ 
‚.віце-прем'сром" в дій -но са-
теліткому уряді Бсрутр, був-
ши все ще таким самим ано-
німом для польського полі-
тичного світу І ПОЛЬСЬКОГО 
народу, як і Бсрут та всі ін-
ші тодішні, настановлені Мо-
сквою, „міністри". Вони самі 
не сподівалися, що Черчил і 
Рузвелт так швидко й легко 
погодяться в Ялті на міжна-
родне залеґалізування того 
опереткового уряду, з тим. 

та представників польської 
політичної еміграції. З про-
токолів Ялтігаської конфе-
ренції г.насмо, як то Сталін 
спаралізував сугестії Черчн-
ла. зроблені під НАТИСКОМ 
польського є м і ґ р а ц і йиого 
‚-ряду в Лондоні,' щоб допус-
шти до Ялти репрезентантів 
тієї еміграції. Але зараз по-
гім сам англійський уряд дс-
чоміг розколом польський 
-мгг.аціішиіі центр у Лондо-
ні і скріпити режим Борўта, 
що тим часом встиг уже пе-
ренестнсь з Люблину до 
зруйиованої Варшави. Пре-
м'ер польського еміграційно-
го .%'ряд.у Станіслав Міколай-
чнк зрадив своїх колеЃ, пові-
рив у можливість „співіснуй 
вания" і поїхав, як віце-пре-
м'єр, до %'ряду „народного 
фронтЎ" в Польщі. Тепер, у 
зв'язку з останніми подіями 
у Варшаві, Міколайчнк зга-
дус Ґомулку. як одного з 
найаавзятіших і найбільш вс-

А. Заллттнпй 

ВІД ІМПЕРІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 
29-го жовтня 1923 р. про-

голошено Турецьку республі-
ку на місце попередньої От-
томаиської імперії. Українці, 
які з подивом дивилися иа 
осяѓй цй:ї молодої республі-
кн. бажають їй як своєму 
доброму сусідові що більших 
ўепіків п маіібутньому. -

Україна і Туреччина не ма-
ють ні одної спірної справи, 
але мають дуже багато важ-
лнвнх питань і тепер і в бу-
дуч'чнні пимагатимуть спіль-
ної думки і дії. 

Час. що минув від упадку 
Оттомянської імперії, від жов-
тня 1919 р. до шюголошен-
ня республіки 29 жовтня 
1923, розмірно КОРОТКИЙ, але 
дуже драматичний і багатий 
на події великого значення 
для турецької нації та все-
світньої ‚історії. 

Оттоманська імперія, яка в 
15 і 16 ст. осягнула наїівн-
щий ступінь могутности, вже 
у 18 і 19 ст. постійно йшла 
‚вниз. Вона далеко відстала 
від європейських держав в 

толерантних комуністичних організації свого війська та 
головачів, який безпардонно,господарського життя. Вона 
розправлявся з своїми про- і не зуміла також розв'язати 
тивниками-земляками. (національне питання для сво-

Міколайчнк втік назад на'.їх численних народів. Вона 
сміґрашію, а Гомулка став 
одним із трьох нянвплнвові-
шнх людей з комуністичному 
режимі Польщі. Порі'ч із 
ним, як першим секретарем 
.‚об'єднаної робітничоЃ' — ко-
муністнчної — партії, най-
більшу ролю грали ще Гіля-
рій Міни, господарський днн-
татор, який слухняно підпо-
рядкував економіку Польщі 
господарським потребам СС-
СР, і Якуб Берман. муж до-
вір'я МВД і тому всесильна 
особа в ославленій „публіч-
ній безпеці" (таємній полі-
ції). --- обидва жиди. В часах 
чорної сталінської реакції Ґо-
мулка все ж виявив найбіль-
ше характеру. Кажуть, що 
ще ?л лк)бллнськ,нх часів ‚вів, 
заќ. иіканнн ' ДО військового 
губернатора. Люблину' Ніко: 
лая, Булганіна,, відповів, що 
Булґаяін, мо;ке , прийти до 
нього сам.. Мосі^а. гладила 
тоді ще польських комуніс-
іів.по I^Ji9Bf^i ' такий прояв 
бундючностн' міінувся ґомул-
ці і безкарно, в.?е HJQH І %џр { з 
того.часу він 6VB постімќо під 
мїкр4екбН6м.'Г^Зозпі у``-а^Є1 

році вибух конфлікт МІЖ 
Москвою та Югославією в 
зв'язку з „тітоїзмом", то й 
полького тітоїстн Гоімулку 
„вичистили'': сперш$', він був 
позбавлений всіх становищ в 
уряді і партії, а від серпня 
1951 р. до 'грудня 1954 пере-
сндів у в'язш:ці. Тільки чу-
дом не поділив Гомулка долі, 
мадярського Расќа чи' чесь-
кого Сланського з їхніми то-
варишамн, — так само „во-
роги народу", що ніби зли-
гались були з „зрадником со-
ціялізм^' і робітничої кляси" 
— Посифом Тітом. Чн він ви-
йшов на волю з початком 
1955 року, чн щойно весною 
цього року — про це є су-
перечні відомості в пресі. 
Фактом є, що після розвін-
чання 'Сталіна і з настанням 
„демократнзаційної" ери Хру-
щова, зріс німб Гомулки, а з 
варшавського уряду виступив 
спершу „хворий" Мінц, а за 
ним, в нннулу суботу, пішов 
і Берман. Обороняючись на 
Цѓі польської компартії. Якгб 
Берман палко заперечував, 
начебто це він наказав ареш-

вправді погодилася на само-
стійність Греції, Сербії, Руму-
нії ѓа Болгарії по програних 
війнах, але не мала ні лляну. 
ні охоти застановитися над 
тим, що зробити з своїми 
арабськими народами, якими 
сколихнула вже ідея модер-
ного націоналізму. 

Турецькі депжавні мужі рі-
шилися на війну по боці Ні-
мзччннн і її союзників в н а -
дії, що переможна Німеччина 
допоможе їм вдержати імпе-
рію в границях, які вона ма-
ла тоді, з такою самою полі-
тичною стр.ч-ктуіюю, яка була 
в 1914 р. 

Як знаємо, впі ці сподіван-
ия не здійсни іися. Туреччина 
як союзниця Німеччини вій-
ну програла і в жовтні 1918 
року скапітулювалв. Антавт-
ські війська зайняли Істан-
бул-Константниопіль,,. обсадн-
ли протоки Босфор і Дарда-
нелі. На Анатолію або. Малу 
Алі?о -пішла походом Греція, 
мавша повну мілітарну та 
`і^‡пло^атігчну допомогу Ан-
танти, яка наперед погодилаѓ 

і‡^І(-Ииганекеію лДсї провінції 
і йа прнлч"ченвя її до Греції. 
Бсі аоабські країни обраднлн 
англійські та французькі вій-і 
ська. 

Задумн Антанти і Греції 
напевно були б здійснилися, 

скидав на —̀ померлого Бс-
pjta. 

Західні коментатори полі-
ських подій передбачають, 
що Гомулка не матиме від-
ваги Тіта у веденні „двосто-
ронньої" політики і в під-
креслюванні „невтральности" 
супроти Москви й Заходу. 
Поліційним терором і дикта-
турою він вдержуватиме на-
далі режим комуністичної 
меншини над антикомуністич-
ною більшістю' в Польщі. Не 
бракує теж і голосів з пере-
сторогою, що і весь „бунт" 
Гомулки проти Москви міг 
бути . . . запланований в са-
мій же таки Москві, чи то у 
підступній грі між самими 
диктаторами в Кремлі, чи то 
з підступною метою дати 
Америці ще одного голодного і особисті, навіть дуже глибокі 

якби на чолі турецької рево-
люціг не став Мустафа Ке-
маль, людина майже демоніч-
ної волі, великого розуму та 
івтуіціі. Він докладно з'ясу-
Вав собі та своїм товаришам 
тяжке і майже безвихідне по-
ложення. Він зрозумів, що 
Оттоманськрї імперії не мож-
на вже покликати до життя, 
що старий політичний устрій. 
який спирався на традиціях 
Ісляму та навиках Сттоман-
ської імперії, не вернути і на 
цьому фундаменті не можна 
поставити нічого певного та 
тривалого. На його думку, 
одиноким виходом було без-
застережне і добровільне пе-
рейняття елементів та інсти-
TJ-ЦІЙ західньої культури в 
усьому жятті турецької нації. 
Тільки цією дорогою можна 
буде збудити турецький нарід 
— точніше турецьке селян 
ство — з вікового сну, втяг-
нутн його в революційний 
процес і зробити його твор-
цем та співучасником нового, 
турецького, державного бу-
дівництва. 

Одначе, над цими справами 
не було часу довго застаиов-
лятнся. Ворог наступав і зай-
няв у`же майже половивў Ма-
лої Азії. Вимогою хвилі була 
негайна дія. Почалося від ор-
ганізації фронті', але рівно-
часно проголошувано і впро-
ваджувано одну реформу за 
другою. Вони не були легкі 
і популярні. Ш реформи 
йшли врозріз з поняттями-
звичаямн та інституціями. 
які творилися століттями і 
мали в своїй основі новнй, 
чужий, культурний зміст. 

Важливіші реформи та де-
клярації були такі: проголо-
шеио детронізацію султана 
та Османської династії; перо-
ведено розділ між Іслямом і 
новою . турецькою роспублі-
кою; створено цілком нову 
виховну систему за західніми 
взірцями і віддано її під опі-
ку держави; зрівняно турець-
ку жінку під кожним огля-
дом з чоловіком; переведено 
даленойдучу земельну рефор-
Му на користь селян і створе-
но. основи турецького промис-
лу та торгівлі (до 1922 року 
ці : ділянки наіюдного госпо-
Дарства велц треки і вірмени. 
які по цій даті поюшулн Ма-
лУ' Азію); ваведено в школі 
та в урядах латинську абоѓ' 
ќу замість арабської; до якої 
звикло населення цілими сто-
літтямн; проголошено декля-
рацію. якою турецькяй нарід 
зрікся всіх , провінцій, що Не 
мал`и переважаючого турець-
кого населенял, а належали 
будь-колн До Оттоманської 
імперії. 

Ця декларація промостила 
шлях до державної незалеж-
ностн арабських територій, 
які по війні були окуповані 
державами Антанти. 

Всі ці реформи вимагали 
великого розуму, непересіч-
ного гарту волі, глибокої ві-
ри, а також вмілого підходу 
при їх реалізації. Хоч які 
глибокі й революційні були 
ці реформи. їх проведено в 
життя без застосування бру-
тальної сили — знущань, ка-
скльства, без пролиття моря 
ќрови, якого ми були свідка-
мн в Совстському Союзі. 

На похвалу Мустафн Ке-
маля належить додати, що 
він завжди ставив добро за-
гальної справќ понад свої 
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МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ Й МАЙБУТНЄ 
„ВЕСЕЛИЃ 

( і ) 
Третя з черги жовтнева 

кампанія за придбання фон-
дів на видання журналу для 
дітей „Веселка" в повному 
розпалі. Цьогорічна збірка 
фондів різниться від двох no-
передніх кількома моментами. 

чої батьківщини —- Македон-
ської областН в Европі, яка Р 
останньому столітті була сер-
цем Оттоманської імперії. 

Рівночасно з реформами 
ЙШЛИ завзяті бої. В 1922 р. 
Мустафі Ќемалеві вдалося 
розбити грецьку армію і ви-
кннутн її з Малої Азії. В 
липні наступного року під-
пнсано мир з Грецією та Ан-
тантою в Льозатгі. Молода 
турецька республіка осягну-
ла майже всі свої національ-
ні ділі, з повною владою над 
Босфором і Дардавеллями. 

Революційну дію очолюва 
ла цілий час одинока — рес-
пу^ліканська партія. Коли 
молода республіка стала на 
твердому ґрунті в міжнарод-
ному світі і у себе вдома, во-

Передусім: nopj?! добровіль-
них пожертв на це видання, 
проголошено також перед-
плату. Друге: коли дві перші 
кампанії мали вирішити про 
появу журналу й забезпечи-
ти його існування у " най-
скромнішій формі і були сво-
го року всенародним голосу-
ванням, чн громадянство ба-
жас собі мати всеукраїнський 
щтячнй исурнал. та розуміє 
потребу й відчуває конечність 
його ісиуванняг то цьогоріч-
на кампанія, нолн^ -„Веселка" 
-:тала вже улюбленою днтн-
ною нашої )Гром^ди, мас ста-
тн переломовнм пу'нктом у її 
появі, має сягнути далеко в 
її майбутнє І дати змогу жур-
яглові не тількн появлятися 
в теперішньому його оформ-
ленні, але й піднестнся на 
вищий щабель так щодо змі-
сту, як і передусім щодо 
форми ' '' 

Поки глянемо в майбутнс 
„Веселки", кігаьмо оком на її 
минуле і зупинімося на її те-
перішньому. , 

Трн роки дому, 15-го ве-
ресня 1964 p., появилося за-на добровільно дозволила 

зорганізуватися опозиційній j ходами Українського Народ-
демократнчній партії. Ця ос-ѓного Союзу при щоденнику 
тання здобула у вільних ви- „Свобода" перше число дя-
борах в 1950 р. більшість го-ітячого журналу, що прийняв 
лосів і в легальний спосіб назву цього чи не найкращо-
првйщла до влади. 

фурецька республіка с діїї-
сво демократичною держа-
вою. Вона здобула собі за 
короткий нас поважну пози-
цію в міжнародному світі і 
стала дуже важливим парт-
нером в боротьбі з московсь-
кнм імперіялізмом. Турецька 
нація ніколи не мала такої 
пошани та довір'я в цілому 
арабському світі, як в наші 
дні 

Велич турецької націо-
нальної революції можна від-
чута і зрозуміти, порівнявши 
її з росіясько-большевицькою 
революцією. Тоді, як націо-
надьна ' турецька революція 
була конечністю, тоді як во-
ва мала вирішити справу бў 
ти чи не бути — вже не от-
томанськіЙ імперії, але навіть 
національній турецькій дер' 
жоні, одним СЛОВОМ, ГОДІ ЯК 
це була' справа жвття і смер-
тп тл-рецької нації, якій Аи-
таята підписала вирок омер 
ти; — російські .большевнки 
ніцоли не маля такої пробле-
ми. Держави. Антанти все 
трактували Росію як свого 
союзника — не дивилися на 
внутрішні зміни — чи там 
були білі чи ` червоні, навіть 
тоді як в половині 1917 року 
Росія перестала фактично 
воювати і на початку 1918 р. 
уклала сепаратний мир в Ве-
ресті Литовському. 

Турецькі націоналісти ви-
бралн для себе ШЛЯХ від ім-
норії до національної держа-
ви, шлях глибоких та рево-
люційних реформ. Російські 
большевнки, не почуваючи 
поважної загрози від захід-
ніх держав, і маючи велнчез-
ні можливості, з них не ско-
ристалнся, але пішли по лінії 
найменшого опо'ру — пішли 
на випробуваний століттями 
шлях московського імперія-
лізму. Всю свою енергію 
звернули вони на боротьбу з 
народами, які скинули довго-
літнс ярмо і почали реалізу-
вати свої національні держа-
ви. 

!і обдертого совстського під-'та природні почування, зо-і Тому дії турецьких націо-
I що він мав „переорганізува-' тувати Гомулку. і вину за це' кндька. І крема, коли зрікся своєї вуж-' налістів заслуговують на по-

і і і і І і і ml чесну назву революції, а дії 
"" російських комуністів є кро-

j і В. Гайдарівськнй 
1 ЩЕ ОДНО КОХАННЯ 

Повість 

(18) 
Він зайшов до ресторану, замовив півлітра горілки й 

пожадливо випив кілька чарок вряд. Хміль розлився по 
тілі, в голові прояснилося, ніби після глупої ночі побачив 

. перші промені сонця .Не знати звідки біля Максима з'явн-
лося товариство. Він частував своїх уперше бачених това-
ришів щедро і щиро, розповідав їм про своє горе, і вони, 
співчуваючи йому, старанно й дружно заливали те близьке 
ім горе дармовою горілкою. Максим розпалювався дедалі 

Йому відгукнулися ледачим гавканням собаки, а друзі 
не показувалися. Тоді Максим присів під будинком, під-
першн себе дрючком, щоб легше тримати рівновагу, бо пра-
вий бік усе намагався дістатися до землі. А лягтн ніяк не 

! і можна, ось підійдуть хлопці, і вони рушать разом. 
Робітники, що йшли ранком до праці, солідними стуса-

I нами привели його до пам'ятн, і він, згадавши про нічну 
І пригоду, з серцем відкинув геть дрючок і побрів до заводу. 
) У скронях йому боліло, ніби в них гатили молотками, а 
в голові дзвеніли десятки ковадел. 

X 

зайнятого стільця стояло по кілька людей, вичікуючи міс- В О }кадною реакцією, яка не 
ця. Діждавшися стільця, Максим усівся, витягнув з кишені к$? свого відповідника в істо-
шматок черствого хліба, відломив краєчок шкоринки, кинув: Р" людського роду, 
до рота. Офіціантка, спритно балансуючи величезною та-і Турецька національна ре-
цею, принесла копицю тарілок і розкидала їх по гладкому волкщія дала незбвтий доказ, 
столу. Максим ковтнув ложку каламутної гарячої рідини, щ о кожний нарід може за-
що пахла зіпсутим огірковим розсолом, і відчув, що другої п е в н к т н собі повагу в світі 
проковтнути не зможе. Його сусід, маленький, гостролиций, 
з облізлнм червоним носом робітник, поквапно сьорбнув 
підряд кілька разів і зненацька вдарив ложкою по тарілці 
з такою силою, що юшка водограєм бризнула вгорі' і по-
лнлася брудними патьоками по стіні. 

-`- Хіба можна таке паскудство їсти! — з обуренням 
залементував пін. — Дають якісь залишки торішніх по-
мнїв. подавилися б ви, матері вашій.. . 

— їж воду, пий воду, вода сильна — греблі рве! — 

Те, що Максим пропив гроші і два дні йому на по-
хмілля внвеі)тало нутрощі, ще більше обурювало ного проти 
Безпальченка. Максим не зупинився б ні перед чим, аби 
заподіяти йому хоч якусь прикрість і цим відплатити за j відгукнувся до нього робітник, що сидів навпроти і рука-

дужче, грюкаючи об стіл кулаками, запевняв, що піде до образу і зневагу, що зазнав від нього і його підступної і вом витирав бризки юшки з широких вилиць. 
Безпальченка. зруйнує, мов ѓураган, йому хату, а ного са- доньки. Але хоч як ламав Максим голову, нічого відповід-І — А норми виконуй, — додав старий, лисий чоловік, 

витягне на найвищий 'заводський димар, а відтіля ного вигадати не міг. Воно б можна, як зародилася була! розмочуючи в тарілці хліб 
мого кине на землю і розплющить, як жабу. Веселе товариство в п'яній голові думка, побити Безпальченкові вікна, розто-
бучно і одностайно схвалювало цю справедливу кару і обі- рощитн двері, повикручувати йому руки й ноги, поламати 
цяло взяти у розгромі активну участь. Коли офіціянт не- ребра, але це все не те. Квартиру відремонтують, ребра по-
лвозначно натякнув товариству, що через пізній час треба зростаються, сниці посходять, і все буде, як і давніше, а 
кінчати приємне заняття, збуджене товариство висипалося Максимові доведеться сндітн п казенному домі, поки не 
на ВУЛИЦЮ й попленталося за своїм ватажком, Максимом, згниють там і його кістки. 
За його прикладом товариші озброювалися колами й дрюч-' Максим не міг навіть дивитися на похмурий будинок 
Ками вирваними з парканів, і галасливою юрмою сунулися їдальні, в якому, ушнипнвшнсь у папери, сндів його ворог. 
темними вулицями. Але чим далі йшли, тим войовничі лави Коли б можна було, тс обьіпчав би їдальню десятою доро-
тЛішалн. месники губилися й губилися, поки не залишився гою. але. як тій козі до воза, тзк і йому доводилося йти 
ї'акснм сам Помітивши відсутність своїх вірних товаришів, харчуватися туди. Він зайшов до залі з такою огидою, як 
Eht -ВИР шив', шо вони йдуть десь позаду. до трупарні. У задушливому повітрі, насиченому смородом 
- Хлопці я ТУТ! обіпершись спиною на стіну бў- паруючої юшки. їдким потом і галом, сиділи за довгими 

ИНКУ на все горло кричав він. І столами робітники і сьорбали свій обід, а позад кожного І поситиме її попри столи, 

Такою мікстурою ножна бліх, -тарганів і блощиць 
труїти, — зауважив хтось із-за другого столу. 

— Моментальна смерть паразитам, — почувся бас десь 
здалека. — Речовина патентована і гарантована. 

та забезпечене існування на 
своїй землі працею своїх РІ'К 
І зусиллями свого творчого 
духа. Вона ствердила, що та-
кџмн творчими будуть в май-
бутнюму всі національні ре-
волюції, підземний гуркіт 
яких вже чути на безмежних 
просторах Східньої Ввропи 
та Азії. 

го явища природ'и, відомого 
ще з Святого Письма Старого 
Завіту, явища, про яке існує 
стільки легенд серед україн-
ського народу і яке прино-
сить стільки радости дітворі. 

Потреба дитячого журналу 

„Веселку" покликала до 
життя невідклична потреба 
в с е у к р а ї нськоі u дитячого 
журналу у вільному світі. Цю 
потребу відчули 'всі: діти, 
батьки, вчителі, виховниќй 
та широкі кола,українського 
громадянства. Існуючі досі 
журнали для дітей не задо-
вольнялн потреб всі п україн-
ської дітвори, бо це були або 
журнали окремих організацій 
молоді, які інтересували тідь-
ки членів даних організацій 
і мали свої окремі завдання, 
або стояли на, певній одно-, 
біЧИО. ОКрЄСЛЄНІИ: ПЛЯТформІ 
й' тому були, (СПРИЙНЯТЛИВІ 
тільки'` для обмеженої групи 
дітей,"врешті м і̂дн поважні 
недотягнення -і{тературно^мя-
стецького, а що важніше 
ідейно-виховного п о р я дку. 
Виринула, отже,, конечна по-
треба створити всеукраїн-
ськяй дитячий журнал, ЯКИЙ 
стояв би на загальноваціо-
нальній плятформі і задр-
вольняв усіх українських ді-
тей, без уваги на їх терито-
ріяльне иоходження чи віро-
внлнання, який стояв би на 
відповідному літературно-ми-
стецькому, виховному та ди-
дактичному рівні і ЯКИЙ ПО-
являвся б і)еґулярно. 

Підготовна праця 
Появу першого числа „Ве-

селкн" попередила інтенсив-
на підготовна праця, що по-
чалася ще з травня 1954 р. 
В тому часі редакція „Свобо-
дн" звернулася До представ-
инків Об'єднання Працівників 
Дитячої Літератури (ОПДЛ) 
з пропозицією спільно взяти-
ся за організацію журналу. У 
внсліді цієї пропозиції постав 
іяіціятивннй Ѓ%ТУГОЌ, у склад 
якого ввійшли представники 
УНС та „Свободи" і пред-
ставннкн ОПДЛ-о} -особах — 
Володимира Барогури, Бог-
дана Гошовськооо й Романа 
Завадовича. ЎН`е 1 „Свобода" 
взяли на себе відповідаль-
ність і турботу за матеріяль-
ну й технічну сторінку ви-
дання, представники ОПДЛ 
взяли на себе обов'язок по-
дбати про редакційну сторін-
ку журналу. 

(Далі буде). 

і 

К"ЖЯЯА свідожна украіяевд, та 
-;ожнп смідома українка вшжм-
"от̂  своїм оооп'язком стояти а 
мдах Українського Нароіногч 
иоюзу, той саоім членством 

-ЇСІЛЬШНТШ кадиш ІдеЯнжх 
`̂ пліім`мсжіс птмиг)яотист 

З?Щ№ Щ 0 6 гаКЛЯСТЯ М а ^ ^ о в о г о воро:га останнімн 
Пляшка з-під чаю, що брав на снідання була напо-

хват,; отож поставив її на стіл, зробив з па^еручі?кТі 
Й і е т Ь 2 ! Й Й ) в і № ? № У S переливати^ ї ^ Сл^тсаючн репліки, що вихоплювалися то тут, то там, юшку. Дивовижна дія парубкова привернула 

одні злі, другі жартівливі, але всі ущіпливІ, Максим радів, ників, і вони, залишивши обід, дивитися шо; У р о б , т ' 
ніби це він сам посилав їх на адресу Безпальченка. І у Мак- того буде далі. Одразу навколо Максима' зггюм^пив^^^ 
спма виникла думка зробити так, щоб лайкн І обз'ренкя товп. якнн все більше й більше зростав Як і з ! 
здійнялися в усій залі, щоб всі присутні в їдальні робітники ких випадках, задні намагалися дізнатися ш о т г ^ 1 1 8 ` М " 
пройняляся ненавнстю. яка не змішу'валася в його грудях, розпитували передніх, але й передні допаду н ^ , а П и л о с ^ 
Недарма кажзть. що гарні думки людина знаходить такіяснитя, і всі, простягаюча шиї, тиснуіпся о з и в 0 Г Л И 

само несподівано. Я к і повні гаманці. Плян Максимів був одного. , ЗйЧР ^оаФ^Л 
простий і ефектовний: він увіліи в пляшку свою юшку. І — Товариші, розійдись по місцях Це не клюв 

напевно кожен з робітників не ‚намагався хтось наказувати, але робітники його наслухала 



ДОПОМОЖІТЬ „ВЕСЕЛЦІ" ПРОЯСНИТИ ДУШУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТИНИ! ВИШЛІТЬ СВОЮ ПЕРЕД-
.- ПЛАТУ І ЩЕДРУ ПОЖЕРТВУ НА ВИДАВНИЧИЙ ФОНД „ВЕСЕЛКИ"! 

Зустріч в честь президента У HP д-ра Степана 
Витвицьќого 

Заходом Т-ва Прихильників хідність збереження заповіту 
УНРадц і Ам. Представннц- творення Української Само-
тва УНР, відбулася, дая 7-го стійної Соборної Держави, 
жовтня ц. р. в парафіяльній, І яка у формі УНР постала з 
православній залі приЛ4 вул. воді народу через їхні пред-
в Ню Иорку зустріч представ, ставництва в Центральній Ра-
ників громадських організа-1 ді і Трудовім Конгресі. 
цій та запрошених гостей із І О. прот. Семен Гаюќ, іменем 
Президентом УНР в екзнлю Української Православної 
д-ром Степаном Витвяціікнм, з Церкви і вірних в ЗДА, заявив 
приводу його виїзду до Европи 

У цьому прийнятті взяло 
участь багато визначних гро-
мапян і гостей. 

Тостмайстер п. Валентин 
Новіцький, відкриваючи цго 
зустріч, привітав Президента 
УНР і його Дружину, .ўкраїн 

вірність ідеї УНР і Державно-
го Центру, що репрезентує те-
пер цю ідею. Щ 

Відтак промовляли: інж. П. 
Матула від ОДУМ, адв. М. 
Гаврилќо іменем українців, 
народжених в ЗДА, д-р М. Га-
дін від українських соціяліс 

ськнх достойників і гдюмадлн тів, майор Шпирук іменем УН-
та гостей, вказуючи- на зна- ДС, проф. М. Лисогір від „Ся-
чення та потребу піднесення мопомочі", М. Шпнтко ім. Гро. 
авторитету і піддержки Дер- мадського Комітету, дир. Кра-
жавного Центру та ідеї УНР. маренко ім. СУНД. п. Гудзов-

Вечеря розпочалася молит- ськиіі від ДОБРУС, п. В. Но-
вою, яку відмовив о. мітрат Л. віцьішй від УРДП ѓа пред-
Весоловськиіі. ставник УНДО, а при кінці 

Під час цеї трапези промов- трапези о. мітрат Весоловсь-
ляли представники різних кий. 
громадських організацій і ѓос- На закінчення цісї Зустрічі, 
ті. Перший з них, проф. їв. д-р М. Шахнович з'ясував її 
Паливода, підчеркнув необ- ціль і завдання для віддання 

О. У. А. „Самопоміч" Відділ в Нюарку, Н. Дас 
запрошує Вас` з Ріднею й Приятелями на 

ТРАДИЦІЙНІ ОСІННІ 

B E % Е Р Н И Ц І 
що відбудуться 

в суботу, 3-го листопада 1956 р. 
в У К Р А Ї Н С Ь К І Й Ц Е Н Т Р А Л І 

180 William Street, Newark, N. J. 
Початиќ о годині 8-L4 вечора. 

Аранжер: Артист Вол. Мсдишк. Оркестре: Поѓдай Гірняк. 
В програмі багато несподіванок. 

Буфет у заряді ВІН. ІІань. Вступ $1.50 
Ввесь дохід прнаняч ѓчѓий на поресуленчу акцію! 

Місця при столиіуіх резервоваяі. Просимо їх своєчасно 
замовляти н „ДніпрЃ',' 2НІ — 15th Ave., Newark, N: J. — 
Bl 2-9481. 

І І І І И І І І І І І І Ї І И І І И Й К И И И І И І І І І І І І І І І І Л 
^ W O H X J W X W b X I J ^ ^ W t W # H W O X O H # W W W r W W W H r r i 

УВАГА! ФИЛАДЕЛФІЯ Й ОКОЛИЦЯ! 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ: 

4$, 62, 88, 105; П 6 Л 2 8 , 153,158,168,178,189, 287, 
І 239, 245, 24Т, 24$v 261, 268, 821, 824^ 831, 839, 347v 

3 5 2 , - 3 6 2 ; т ' Ж 388, 397, 422, 424, 430, 479 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ 
вище поданих Відділів відбудуться 

в неділю, 4-го листопада 1956 р. 
о годині 1-ій по`полудні 

в Домі Горожан, 847 Н. Фрейќлін вул., 
Филаделфія, Па. 

На зборах буде проявний гол. касир УНСоюзу 
її. Р. СЛОБОДЯН. 

Всі відділові урядники повинні обов'язково я-
внтнсь на ці збори. Також і члени УНСоюзу мо-

ij жуть прийти иа ці збори. 
За Уряд: 

Д-р В. Галан, гол.; Олена Штогрпн, гол. радна; 
; О. Плќан, секр.; С. Чорпомаз, кас. 

виміни думок в справі Дер-
жавного Центру та предста-
внв важніші пропозяціі і пора-
ди та побажання промовців. 

пошани П. Презндевтові і для воно своїми ударами розірве 'раїнській громаді в ЗДА за 
ворожі окови", - - говорив, вияви сердечних почувань і 

привітів для нього і за спіп-
працю для української спра-

ложення УНРадн, я-гі Вит-

Президент 
Згадуючи про теперішнє по-

Д-Р Д-р Шахиович іменем всіх і „ ‚ ^ ‚ ^ 9 к а з т вд те щ о - о г о 

приявшіх та тих громадян, які 
визнають Д. Ц. УНР — про-
щаючи Президента, "зложив 
йому щиру подяку за його го-
стину серед нас, за труд і по-
святу для української справп 
та побажав щасливої дороги 
і успіхів в праці для добра ук-
раїнської нації. 

Президент д-р Ст. Витвнць-
кнй у своїй промові ствердив 
і звернув увагу на одно з- від'-
смних явищ нашого часу, — а 
саме на втечу від громадсько-
го життя, яка помічається сс-
ред нашого побуту. Д-р Вит-
внцькли з признанням вітав 
зростаючу участь і активність 
'наших громадян у праці Т-ва 
прихильників УНР. Доказом 
того п збільшена в останньо-
му часі моральна і матеріяль-
на підтримка Д. Ц. У. — „Я 
вірю в цс серце української 
людини, яке б'сться під заліз-
ним панцнрем русифікаторсь-
кого насильства. Я вірю, що 

розв'язіса трудна, але він рі 
рить, що добра воля і патріо-
тнчне почуття заінтересова-
них чинників переможіть уся-
;сі труднощі. Державний Центр 
буде збережений і його діяль-
иість стане на тому рівні, яісо-
го вимагає наша збільшена 
відповідальність за її успіх. 

На закінчення своєї промо-
ви п. Президент," дякуючи, всім 
учасникам зустрічі і цілій уќ-

Џ Business OpportttBfry Ф 

ш#$ ^ ЄДИНА ЮВЕЛІРНА 
З -КРАМНИЦЯ 
ь д у т і ВІДОМА СІРІ д 
УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІКИ 

Ч216гівСЇ4!т -ПешЧом" 

mm 00 
Найбільший вибір Імпортованих 

короткохвядеяагх Ш-Рі 
радіоапаратів, моделі 

на 1957 р. 
TELEFUNKEN — OPUS 7 
GRUNDIG, 
з автомат, грамофоном ва 10 
плит — замість $265.95 за 

$168.95. 
BLAUPUNKT, 
AMBASSADOR, 

яких ми с представниками, ?-, 
тих надзвичайних,, сильних по 
конструкції і з найкращим зву-
ком, апаратів. . `и і 

ТКЛЕВІЗОРП . 
GENERAL ELECTMCj ' 

RCA в кольорах. 
Показ в неділю від год. Д—l.:8Q 

ПО ПОЛ. ч і _ . . .і 
Волпкнй вибір фотографічних 
апаратів. Імпортовані тюртатяв-
ні млішінки д о ПИСАННЯ 
від $19.95. 

Найбільший вибір'іовглірнхх 
виробів 14 1 18 кир. золоти 

1 найліпших 
ШВЛПЦАІЧ'ЬКПХ 

ГОДИННИКІВ, - -
які ми імпортуємо. 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. 
Няиза ювелірна і годинникова 
робітна рекомендована знаною 

фірмою ОМЕОА. 
ЖАДАПТЕ КАТАЛОГІВ. 
Крамниця відкрита кожного 

дня від ѓод. 9 9 вечора 
1! неділю 1 1 ПО ПОЛ. 
Викинўемо поштові 

замовлення. 
Гарантія на всі товари. 

ДО ВШІАПМУ М'ЯСАГІШ 
у великім "Super Market". 

Добрд нагода — $1000 тижяе-
uна обороть. Голоснтнсь: 

W. CHUPA 
240 Е. 6th SL, New York СЌу 

ORegon 4-5346 

HAMBURG BOUSE 
Чудова нагода в ИояхерсЧ для 
фахово. Нагода на Ціле життя; 
Добре постав, бвзнес, рухливе 
УОЛОЖЄНЙЯ. ДОХОДОТЄ ПІДЛрИЕМ-
стзо — продасться тільки з ува-
гя на ведўѓу. 

' ; YO 9-8832 
НЕКАІ'НЯ 

Ретегвоп — піч, Дає $1000 за в 
днів ц тцхші. 150 рент ліз на 
10 p. (West End.SMbWaV to I8th 
Avr.") - Доскииала. - иш`ода, Дяж 
фахівці!;'-'-' ' ' 4 І ̂ ч- "'" 
l762'Cropeey Avc. Brooklynt;N. Y.' 

BE 6-3161 V . 
.'ч . n . . , . ' , . . , ' - І , І І ІЃ 

f f f f j j j j j t j J K i r f r t t f f f r f f f f f - f Л ^ Л Л Х І 

ЛЬВІВСЬКЃІЙ ачад 
В НЮ ИОРКУ 10-П ЛИСТОП. 195G 

ЗТзд. оплат)- І бЬгетя на окремі імпрези від $1.00 набувати 
особисто в „Самопомочі", 68 Ігт "ма вул., Ню Порі:. IL И. 

Поштою: CONVENTION OF LVIV UNIV. A LUMNI, 140 Second Ave., New York 3, N. Y. 

Платне політичне оголошення. Платно політичне оголошення. 

УВАГА! Українці міста Филаделфії й Околиці! УВАГА! 
УКРАЇНСЬКИЙ АМЕРШСАНСЬКИИ РЕСПУБЛПСАНСЬКИИ ЌЛЮБ 

у ФИЛАДЕЛФП 
та Український Відділ цри Стейтовому Республіканському- Комітеті 

влаштовують 
В НЕДІЛЮ, 28-го ЖОВТНЯ 19S6 Р. 

у великій залі Горож. Ќлюбу, 847 Н. Френклин вул. 

ВЕЛИКЕ ПЕРЕДВИБОРЧЕ ВІЧЕ 
Початок точно о годині 1-ій по полудні-

На Вічу промовлятимуть: 
Дост. Конгресмен ПО СКАТ, 

проф. ЛЕВ ДОБРЯНСЬКИП, з Вашнш`гону, 
дост. ДЖОРДЖ БЛЮМ, предс Отейтового Республіканського Комітету, 
дост. ВИЛБЕР ГАМІЛТОН, предс Фнладелфійськсго Республіканського 

Комітету — та Інші бесідники. 
Запрошено теж `до участи сенатора з Пенсилвеніі ДЖЕПМСА ДАФА. 

Українці-! Вибори Президента Америки та Сенаторів І Конгресменів уже перед нами. 
Вагпто українців будуть вперше брати участь у виборах та споїм голосом впливати на май-
бутнс Америки а тав цілого світу. Наша активна постава в цих виборах, мас велике зна-
чення для української справи в Америці і в цілому світі. 

Ваша участь у цьому Вічу конечна, без огляду на те. чи Ви голосуватимете чи ні 
та до якої 'партії належите. 

Американські політики, кореспонденти часописів та загал населення будуть при-
дистятпся до нашої актнвности. що визначає нашу вартість і наше політичне значення 
в Америці. Ваша присутність на Вічу є не менше важлива, а ніж при голосуванні. 

Закликаємо мешканців усіх дільниць Филаделфії прибути і привести знайомих, бо 
це Віче спільне для `всіх Українців Филаделфії. 

Український Американський Республіканський Ќлюб у Филаделфії 

DINER — дозвіл на пноо вя 
місці. Досконале рухливе місце, 
заснований 25 р. Річно понад 
$100,000. б и днів. Допѓни ліз, 
легкі сплати. Чудова нагода 
для фахового. Жадає тільки 
$28.500. Телеф. EX 2-М46 -
2:30-1 :Я0 по пол. 

BAR A GRILL 
Досконале рухливе місце. Вели-
кий рух. Все влаштуванню а 
доброму стані. Чудова нагода 
для фахового. Низька ціна. З 
уваги иа недугу продається з 
стратою. 3806 Third Ave. (near 
172nd St.), Bronx, N. Y. 

НАГОДА ДЛЯ КРАВЦЯ 
Юні форми иа продаж. 

Також направи.чищення і т.д. 
Добра нагода д'ля подружжя. 

Засиов. 1020 p., досконале 
положення, зайдіть оглянути. 

UNITED UNIFORM CO. 
16 18 Bank S t , Patcrson, N. J. 

SH 2-4640 

вя, просив наше громадянство 
про підтримку ДЦ-у в майбут-
ніх заходах для реорганізації 
ЎЌРади. 

М. Ш-ич. 
B g к. 

Џ Генерал Джордж Маршалл. 
іїодпши†й шеф штабу, секретар 
військових справ і державний 
секретар, одна з найчільніших 
постатей останньої світової вій-
іш 1 перших післявоєнних років, 
дістав скромну бронзову пляке-
гу. що с одним із пайвіпцнх під-
яка'івнь у З'єдкнених Держа-

вах 
за 

;: „нагорода В у д р 
пнзначну службу . 

о Видсоиа 

Р 1 З В S 

Г А Л Ь М І ! 
! Перевірка иа місці . . .$}-ОО 

У НІВНОБЇЖНЕННЯ 
4-ох КОЛІС 

І Малі авто $15—$18 
( Середні аита S17—$27 

Великі аата $20—$ЗО 
Вантажні t ^ - Х , ) . .$18—$80 
Екстра Гидрав.іІчнІ поправи. 

OREENDALE'S 
BRAKE SERVKE 

2110 Richmond Terrace, P. R. 
Next to Empire Theater 

Gl 2 1489 

УВАГА! ТРЕІГГОН І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
Українсько Саортоае Т-во „Огріла" в Трептояі. И. Дж.. 

влішітопус 
В СУБОТІ', ДНЯ 10-го ЛИСТОПАДА 1956 Р. 

в залі Укр. Провосл. Церквн їм. сп. Юрія Переможця 
при 3S1 Се пѓер HV.I., в Трептоні 

СПОРТОВІ ВЕЧЕРНИЦІ 
ва які запрошує все Українське Громадянство і любителів 

спорту. 
До танќін прнграватпче орк. н. Василя Босого я Ні о Порќу. 

Смачний буфет у заряді Влов. Пат. . 
Ввесь дохід призначений на асекурацііо змпгунік. 

Початок о годині 8:80 вечора. 
Управа УСТ „С`тріла" 

%ЯМЦІ 

- іРгені ОГОЛОШЕННЯ ш 
' . ' НАПРАВТЕ 

СВІЙ АКЦЕНТ! 
Чн чужннецьхіій акцент і дія-
леќт Стрймуірть Вас ? Не поіре-
бусто тратятя чудоввх нагод.в 
бнзиесі чи сусп. жнтті череа це 
недотягнея. Дозвольте- мовним 
експертам і радіо-спікерам в 
В.С.А. шшрааятя Ваш акцепт,— 
І відкрити двері до нового жит-
тя. Гарантія скорого успіху. Но-
ва чудова нагода. Малі групи. 
Низќі тижневі оплати. Телеф. 
за безплатною показовою лек-
цісю. 

Broadcast Coaching Associates 
1733 Broadway (55th St) 

New York Cily — JU 6-1918 

М А Л Ю В А Н Н Я 
внгутрі -— ззовні 

1-клясне внконаяня. 
Найліпші матеріяли. 

Талетн 
готові до іпіклеювания. 

А А В PAINTING CO. 
IVanhoc 6-6262 
Uniondale, N. Y. 

ПОСИЛАЙТЕ 
П А Ч К И 

СВОЇМ РЩНИМ 
ДО ЕВРОПИ! 
Доставлясмо без мита, 

забезпечення. 
Прнннмаемо: 

џ Уживану ft нову одіж 
ф Матеріяли, ішсіру на 

обув'я 
џ Ліки ft харчі 

В нашім ціннику вели-
кий вибір різких посилок з 
одежею і харчами. 

За ІнформацДями пишіть: 

AMERPOL 
ENTERPRISES 

11601 Jos. Campau Ave. 
(Головне бюро) 

6618 Michigan Ave. 
(Філіѓй 

Deiroii Michigan 
ТА TO 8 03Й2 

Український Технічний Інститут ' 
у н ю НОРКУ, 

що його затвердила Рада Регентів штату Ню Иорк, 
ирномдс студентів на відділи: 

ЕКОНОМІЧНИЙ, ПОЛІТНЧІШП 
та ШЖКНЕРНИП, 

а також слухачів на вечірні фалові курсе: 
ТЕХШЧНОГО КРЕСЛЕННЯ, 
БУЛЮЕЛЬНИКІВ, 
БНУПОТЕКОЗНАВСТВА, 
Мов (аш`л., франц., нім. й українгікоі) 
МАТУРАЛЬШ та 
РІЗНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ. 

‚Якщо хочете набути фах і добре оплачувану працю, то 
негайно зголошуйтесь до канцелярії У.Т.І. бі-зпосередісьо, 
лцстоцно чи телефоі?ічио щодня від 11 і`од. ранку до 8 год. 
Мчора (крім неділі й свят). 

UKRAINIAN TECHNICAL INSTITUTE IN NEW YORK 
320 East 14th St., New York, N. Y. Tel. OR 5-1971 

а і м і т м і м ш и с в и м и и и и м і и и і и і м і ' 

З НАШИХ БУДНІВ 

„ІНДІАНСЬКЕ ЛІТО" 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АМЕРИКИ. г1нк. 
2 Іст 79 вул., ріг 5-ої Евені, Ню Иорк Ситі 

РЕТРОСПЕНТИВНА 
ВИСТАВКА 

..ОГ)'ьднашит Мистців Українців в Америці 

На селі, ги як туѓ кажуть, 
„на коџтраяѓ', життя.пливе 
спокійно й безтурботно, не-
наге о казковій Аркаді%. 

Люди живуть довго і до-
живши пізнього віку, вже 
далі не старіються. Обхо-
дять золоті й діямснтові 
ювілеї, дістають презенти 
від дітсіі, внуків та правну-
ків і складають їх на вкри-
тих павутинням горищах. 
Вмирають, зви гайно, з за-
нуди - перевтоми оглядати 
завжди ті самі облиггя, 
краєвиди й телевізійні про-
грами. 

Телевізор відбирає тут 
лише одну стацію і с знамс-
нитим засипляюгим засо-
бом, ліпшим від деяких 
Фермерських ж ур на лі в. 
Поява машини з Ню Норку 
на сусідському подвір'ю ви-
кликае сенсацію! В льо-
кальній (повітовій) газеті 
появляється зараз на дру-
гий день новинка такого 
змісту: 

‚JlicTcpa і Міссис Т. Пам-
пухів відвідав їх приятель, 
Мр. Джан Смалюх з Ню 
Норку, з'їв з ними обід і по-
їхав у дальшу дорогу до 
Монтреалю". 

Недавно була в селі сум-
на, хог і рідка оказія — по-
мер Мр. Даблю Даблю Мсо-

гин, дожи#ши 86-го року 
життя, людина, що не дала 
докторам заробити ні Ofpipr 
го цента! — говорять з по-
шаною сусіди. За своїх 86 
років мрїМсстин НЄ був теж 
ніразу в Ню Норку (з Гал-
вей — 180 миль). В йо:о 
опінії це місто, де живуть 
самі „боми" і ‚форсйнери". 

Показували мені в лісі 
хатину( подібну до історие-
not колиби, в юШ народив-
ся президент Линколн. Пе-
ред хатиною сиділа `сім'я 
— батько, мати і шестеро 
обсмалених, мов цйгангата, 
напівголих дітоггок, — пек 

" і 

20-го ЖОВТНЯ — 13-го ЛИСТОПАДА 
-

Виставка відкрита щоденно від 1-6 по пол. 
В х і д в і л ь н и й . 

лямпою, не знають, що таке 
електрика, радіо,телевізія... 

— Може це така секта† 
— питаю. 

— Яка там секта, дџр-
моїди, які не хогуть працю-
вати, пішли на „реліф" і 
смокгуть гроші з держав 
мої каси. Чи ви баеилџ є 
Европі такий уряд, щоб го-
дував стільки нероб, сќіль-
ки тут, в Америці† 

— Америка годує поло-
вину Европи, — роблю зав-
вагу. 

Містер шериф- показує 
мені далі прекрасно загос-
подарсну фар му, обгоро-
джени тином. 

— Тут живе ваш, ўкраїн-
ський головіќ, добрий, за-
можний господар. Садиби 
ваших людей зразу можете 
пізнати по цих плотах до-
вќола подвірѓя. 

— А ѓому довкола інших 
фарм немає плотів† 

— Баѓйте, цей звигай пі-
шов з давніх ѓасів, коли ще 
колоністи вели війни з еер-
вопошкірими, війни на жит-
тя і смерть. В тих ѓасах 
довкола хат були плоти, бу-
ли гастоколи, але вони при-
носили більшѓ шкоди, як 
користи, бо,звиеаіто, вноїі 
ти'л нлотк підсувалися інді-
яни і під такою охороною 
вигідно було їм атакувати 
хату. Тому уряд наказав 
повалити всі плоти, щоб 
фар мери мали перед собою 
відкритий простір і видніше 
поле обстрілу. Так, були 
колись тяжкі, жорстокі 
гаси... 

Слухаю розповіді місте-
ра шерифа й вдивляюся в 
розлогий краєвид, - зовсім 
подібний до кадру кольоро-
вого фільму: іигд гистим 
дзеркалом озера багряні-
ють лісиц горять яскравою 
позолотою оселі. Озеро нЬ-
сить романтигну назву від 
імсни якоїсь індіянської 

‚княжни. Тільки й усього ли кукурудзу. 
— Ді люди живі†ть ще j залишилося Ь кривавої ро-

первіснилі жи†тям, — роз-Умантики давніх днів . . . 
казус' місцевий '-шериф: - Ц Ні. заУішиклосА тц̂ е 
Світять^ в ха†і нафтовою{ ‚‚індіанське літо". їкер. 

ЄДИНА 
УКРАЇНСЬКА 
ЮВЕЛІРНА 
КРАМНИЦЯ 

в ню НОРКУ 

WATCUCS JCWCUV " 
V вАОЮ v 

236EI4ST, 

о г о л о ш у є 
ВІДКРИТТЯ ЗИМОВОГО СЕЗОНУ 1957 Р. 
Мнемо великий вибір годинників Lonpines, Отеял. Tissot 

випуску 1С57 р. 
Маймо нові моделі нміеревершеннх німецьких радіо-

приймачів TELEFUNKEN, 0RUNU10 і BLAUPUNKT з м н о -
мовою гарантією відбору ВТІХ європейських станцій. 

Масмо нові моделі золотих Х))естиків, бранзолеток, 
перстенів з правдивими самоцвітами, кульчиків, шпильок, 
намиста а правдивого бурштину, та коралів. 

Масмо великий вибір українських ти англійських ма-
шяаок до пнеаяші від $49.60. 

НАШІ ЦІНИ НА 86Тс—ЗО'ѓ НИЖЧІ, НІЖ В ПІШИХ 
КРАМНИЦЯХ-

Власник сдвиої української ювелірної крамниці МЕТА, 
— БОРИС КОВАЛІВ, — кваліфікований годинникар та іо-
велір. Ша особисто направить вадіі годинники та біжутерію 
І дасть цінні фахові поради. 

НА ПРОТЯЗІ ЖОВТНЯ ТА ЛИСТОПАДА ЧПВДЕПНЯ 
ГОДИННИКА КОШТУВАТИМЕ ЛІНІЇЌ — $3.99. 
Усі товари даємо на довготермінові сплати без ип-

чнслюаання відсотків. Іншим крамницям, що бажають ма-
ти наші товари, даємо відповідний опуст. 

СВЯТА НАБЛИЖАЮТЬСЯ — РОБІТЬ ЗАКУПИ ВЖЕ 
ТЕПЕР ПО ЗНИЖЕНИХ ЦІНАХ! 

m Н А Ш Е ГАСЛО — ВСІ — ДО „МЕТИ": а 
Поштові замовлення спрямовуйте на адресу: 

МЕТА JEWELERS, Inc. 
236 East 14th Street, New York 3, N. Y. 

sfetfte, 
Новий підручник для свят-мяколиівсьхої виставки — 

' чудова сценічна картина т% 2 дії: 
„ЗІ СВ. МИКОЛАЄМ — У РІДНОМУ' КРАЮ" 

Ціна 0.25 дол. 
Щоб не переписувати роль, купіть відразу 16 прим, за $3.00. 

Замовлення слати на адресу: 
P. M1RCHUK, 1610 Rowan St., Philadelphia 40, Pa. 

ZXXXXXXXXXXXXXX3 

Літ.-Мистецький Клюб в Ню Йорќу 
у неділю, 11-го листопада 

о годині 7:00 вечора 
улаштовує. 

з нагоди Зізду Колишніх Студентів Львівських 
Високих Шкіл 

Великий Літературно-Мистецький 

В Е Ч І Р 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ЛЬВОВУ. 
Џ Подробиці пізніше -4 

І Ч Т Ш І Н І І Ї Ї І І М М І ( Х І Щ У Т Т Ч И " " Т У 1 

TAZAB of LONDON 
(Відділ — Ню Порк) 

EXPRESS FOOD PARCELS FROM STOCKHOLM 
ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 

жадні доплати для нідборця. 
„ГНКЦШЛЬШ" ПАКУНКИ 

5 lbs смальцю в ќєнах 
6 lbs муі.-н 
5 lbs цукру 
1 lb шоколади 
І ІЬ солодощів 
1 lb родлняків 

ТІЛЬКИ $20.00 

ГАРАНТІЯ ДОСТАВП 
А М Ш І А Н Г ' ПАКУНКИ 

ft Ом смальцю в ќснах 
ft lbs цукру 
ft Ibe рижу 
З lbs кавя або чаю 

ТІЛЬКИ $31.30 
Пачка "А" 20 lbs цукру $19.30 
Пачка "В" 20 lbs муки $19.50 
Начпа "С" 20 lbs рижу 521.50 
Пачка ``І)" ЇХ lbs смальцю в ќєнах $32.50 

В піни включені всі оплати нкл. мита. — Жадних Інших 
доплат. 

Ми висилаємо ці пачпі прямо з наших магазинів в Шток-
гольмД (Швеція) з ќќЃ'ближчого порту до схід. Европи І ґа-
рнитусмо точил- і скору достаку від 4-5 тиќнів. Жадайте 
наш№е каталогіп нв і'тші товари пк: черенќки, матеріяли 
(кнгліпські) спіднє білля, полотна, шкіра І г.д.. 
Важно. Ліки До всіх країн Квропи леѓўпською поштою з 

Штокгольму. 
ТА.'АВ of LONDON 

10 Ш і 3901 S t , Neu York 16, N. Y. — Tel. АШ 4-3281 
Тглефонуите — Пашіть — Або зайдіть особисто. 

TAZAB — uc най')ільше внсилиове бюро - - висилає 
пакунки до Европи від 1946 р. 

ТЕПЕР ВИ МОЖЕТЕ ОЩАДЖУВАТИ 
В ДВОХ БЮРАХ 

ГОЛОВНЕ БЮРО 
Porma Office: 5839 Ridge Rd. 

(Corner ALBER AVE.) 

УКРАЇНСЬКЕ БЮРО 

W. 10 St . 8c P r o f e s s o r A v e . 
^ 
і 

of CLEVELAND 
Ощадності асекуроваяі до $10,000.00. 

в 
Прннимасмо ощадності ft поштою. 

Виплачўемо ощадності також і поштою. 
в навіть телеграфічно. 

Џ СКОРА П СОЛІДНА ОБСЛУГА 4 
Головне бюро відкрите в суботу 

від 9:30 — 1 по пол. 

Піддержуймо свої підприємства! 



СВОБОДА, СУБОТА,. 27-m геоіггцд in; Ч. 207. 

9 И Р A If Я 
в HELP WANTED—MALE 

ДО ПРАЩ 
ш "COFFEE SHOP-

І "DRIVE IN" 
Праця зараз дда мужчин і жі-

нок рано або по полудні. ' 
Ресторан підќритий шлу ніч. 

"BUS BOYS" — ПОРТЕР 
(парівкн, т п о ! І т. д.) ' 

Всі корнеті оплачує працсда-
і!ець. Програма вишколу. Плат` 
яя під час науки. Голоснтнсь 
особнсто від 8:30 рано до 4:30 
по пол. від понеділка до п'ят-
ниці. 

Mr. ML CALVANO 
MAYFLOWER COFFEE SHOP 

540 Hempstead Tpkc 
Iplr Cherry Valley Ave.) 

West Hernpstcad, L. I., N. Y. 

МУЖЧИНА 
ло виробу ювелірних модемів. 

Одна з найбільших фабрик ю-
ьелірних виробів в околиці Рто-
vidence R. І., мас місце для пср-
шокллсного моделіста. Доскока-
ла нагода, багато компашпшгл 
користей для відповідного. Як-
що Вн заінтересовані в поліг-
іаеині свосі ситуації, або статя 
першокласним моделістом па-

Сох 0-22 — Room 830. 
11 West 42 St. New York City 

TOOL 4 WE MAKERS 
Першоклясні. Багато праці, по-
стінна праця. Висока платня 
для фахового. Праця близ. до-
му, тільки 1 бл. від IRT саб-
псіо (East Side). , . 

NELSON TOOL CO. 
таї E. 142nd St., Bronx. N. V. 

BENCH LATHE OPERATORS (2) 
TURRET LATHE OPERATOR 

до праці на малих прецізіяних 
частинах. Мусить вміти само-
стіяно робити "set-ops''. 
HARRISON MACHINE A TOOL 

CO. 
73 Covert St., Harrison, N. Y. 

9 п P A n a 9 
a Help Wanted Male Female # 

ЧИ ХОЧЕТЕ житс далеко поза 
містом і мати добру роботу? 
Потребуємо досвідчених ткачін і 

fl Р А П Я 
Help Wanted—Female 

МЕДСЕСТРИ 
реєстровані пбо практикуючі з 

наГаЬеі ^Narrow Fabric Loomsjптитільяим посвідок Доскона-
III п.інтим і нормування. Мале 
lunviH'ini:!. -дім для хронічно 

a nay Wanted —- Mate 

Come to see us in. 
МатЉого, New Hampshire 

J. At Gulcnbcrg A Son, inc. 

МІСЦЯ дяя 
ПРОДАВЦІВ 

І ПРОДАВЧИЦЬ 
МУЖЧИНИ 

до гурттиі 
ЖІНКИ 

ДО ГЎРИВНІ 
ЗА "FOUNTAIN" 

ДО КУХНІ 
ДО БЮРА 
МУЖЧИНИ 

ДО МАГАЗИНІВ. 
ПРАЦЯ НА ІЦЛИП ДЕНЬ 

або 
КІЛЬКА ГОДИН. 

Також на кілька ѓодин 
ДІВЧАТА і ЖІНКИ. 

Голос. 9-рано до 5 по пол. 
від понеділка до суботќ. 

S. S. KRESGE 
MID ISLAND 

SHOPPING CENTER 
H1CKSVILLE, L. I 

Ч.Х'РІІ .̀ 
liS.scx 5-0911 
New Jersey 

ОІІКРКПТОРКІІ 
з досвідом тільки в декоратнв-
иій пращ. Доб. платня, постійна 
роботи, досконалі умовний пра-
ці. Праця близько лому. 

ANNETTE INTERIORS 
3'J East Idtfa St. New York City 

AL 4 5727 

РОБІТНИК МЕТАЛЕВИХ 
АРКУШІВ 

Мусить мати загальний досвід 
у фабриці як сут'рваплср 1 

"lay out". 
Досконала добра плитна для 
лілпопідного. Знання англінсь-
КОІ мови. 

Толеф. вдень: 
CYpress 9-5316 

ALLIED VENTILATING 
SYSTEM, INC. 

1691 Washington Avenue 
Bronx. N. Y. 

ГОСПОДИНЯ 
ДІВЧИНА 

до легкої домашньої праці. 
Спання на місці 

Телефон: 
Lowell 7-0698 

PATTERN FOLDERS 
Experienced or Learners 

Li^h!. clean, work. 
Steady Employment. 

37'Л hour week. 
ADVANCE PATTERN CO. 

331 E. 38th St. N. Y. C. 
yth ROOT — Mr. Brand. 

HOTEL—TAVERN 

PROFESSIONALS 

в " 
р о я т ж й 

Пошукѓ to за луілпіч братом: 
ІВАН ЗІІЛІІЧ, син Максима і 
Н.чстазіІ з СОП Камяіга. повіт 
Попий Санч. Маю відомості від 
таоІХ Родичів. Хто знан бн про 
нього або він сам. проѓѓў напн-
сатИ на мою адресу: 

YEFREM ZYLICZ 
!tM Clinton St, Buffalo 10, N. V. 

Знграинчкі часописи прошу 
" ' ' передрукувати? 

П о п ѓ у к у ю 
п. ВАСИЛЯ РОМАННЌА 

який приічав в місяці' травні 
і!'5в до Америки. Хто знав бн 
про нього або він сам, прошу 
написати на мою адресу: 

MY10LA KUZYK 
' "'. am w?iWHr9cmmtummm 

Chicago 22, Illinois 
tea 

. BUlllWNO MATERIALS 

к= DR. ANNA MESSING 
ЛЛСАР З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське усунеа-
ня всіх вад церв, зайвого во-
лосся, зморщок. "Facial Un-
lift" без операції. 

Приймав mV.ie имим 
Ляеф..: Ріал- " VOik 

130 West 57 SI N.^ York Uty 

35 5th AVENUE RESTAURANT 
ДОСКОНАЛІШ ХАРЧ 

Коктейлі 
Приватні їдальні 

Снідання, ланч від $1.00 
Ой Ід від $1.50 

HOTEL GROSVENOR 
5th Ave. (10th St.. New York City) 

OR. 3-6000 

Читайте щоденник ..Свободѓ' 

MISCFLLANRtHlS 

IDAHO - панелі з крученої сос-
ии, тапети, ,t ft. довгі за 24}'jt 

sq. ft Інші так дешево як 15Ѓ за 
S4. It. SJieet Rock від 5t sq. ft j 

ACE-bUMBER SUPPLY OO. ! 
32-02 Astoria Blvd. Lonjr. Island C. 

RA 8-5660 

Л H r. 

РІЗДВО РІЗДВО - РІЗДВО 
ВЖЕ ЗА ПЛЕЧ1ГМА. 

Пам'ятайте, що найкращіѓй і цінний дарунок, який 
Ви можете пкматн для Вашої родини І приятелям 
у рідному краю, це буде, коли Ви внштите їм 

ДОБРУ ШКІРУ на ЧОБОТИ і ЧЕРЕВИКИ 
Ми продаймо ШКІРИ найкращої якості! як на 

пришви так і на підошви, №смо шкіру амернкан-
еьку, французьку, німецьку, я к т а к о ж т. за. 
,ДОХТм. М:и;мо всі додатки як ,іб р є г̀і.з о л і", ггід-
ишлку , л :і іі її і н і" І Т. д. Все це можна дістати 

В УКРАЇНСЬКІЙ Ф І Р М І , 
яки іенус вже під тою самою адресою понад 

vi-.' 25 років. х 

KING FASHIONABLE BELT 
COMPANY;"КІС. '-" 

25-27 WEST 36th STREET, NEW YORK 18, N. Y. 
(Поміж 5-ОТЬІ і 6-ою Евсню.) 

П ! МО-нй поверх). 
" Телефон1: Wisconsin 7-6278^6279-6280 

Власники Олекса і Павлгі ГИСА. 
Маємо І відкрито кожного дня від години 9-ої рано 
до 6-ої вечором. У' сў$оту до 3-ої по полудні, або 
поза годинами за попереднім тслеф. зголошенням. 

A U T O 

NAT PATERSON 
MOTORS SALES INC. 
Auth. DeSoto-Plymouth 

Кінцевая випродиж моделі: 
1956 p. - - uoui) енькі. 

PLYMOUTH A OcSOTO-S 
Heanii'iuAne купно: 

Перший раз така пропозиція 
на так ііелнкі ощадності. 

Прямо а фабрики — 1957 
DeSOTOS - PLYMOUTHS 

— FLASH ITLM — 
Також площа з уживаними 
аптамн. Мудрому настарчає 

одно слово. 
Richmond Hill — напроти 

"Bordens" 
Atlantic Ave. at 104th St. 

УІ 5-8000 
Відкрито в середи до 10 P.M. 

в суботу 6 P.M. 

‚agggifcgstggg^^ 

УВАГА! КЛІВЛЕНД, ЙОНГСТАВН, ЛОРЕЙН, АНРОН t ОКОЛИЦІ! 
R. W. EXPOkT - IMPORT CO. 

відкрила фгшю у К Л І В Л Е Н Д І 

УВАГА! 

720 LITERARY RD., CLEVELAND, OHIO 
д л я 

MISCLLLANEOUS 

ВЕСІЛЛЯ 
комплетоа ціна $Д `7С 

з шамшшом. 5 ^ ' Т 
Д о с к о н а л а к у х н я . 

Г.ЛЛКІІЛ ЗАЛЯ. . І 
' Свіжо аідноалено, Гпенігілі.-' і 
! ні ціна на товариські забава, j і 

HOTEL 
MARTINIQUE 

32nd SL A B'dway, N. Y. C 
PE. 6-3800 Ext 117 

ВИСИЛКИ ПАКУНКІВ ДО ВСІХ КРАЇН СВІТУ 
В и с и л а є м о ПОЖИВУ, НОВУ і НОШЕНУ ОДІЖ, ШКІРУ, МАНУФАКТУРУ, Л І К И те і н ш е . 

МИ маємо на окладі різного рода шкіру, як ЮХ'Т, БОКС, та іншу, і i d додатки на чобота 
та черевики. — Маємо матеріали, ХУСТКИ, та Панчохи та різного рода харчові продукти. 

^ СКОРА і ТОЧНА ДОСТАНА ПАКУНКІВ ГАРАНТОВАНА 4 
Виконуємо пересилки ва поштові замовлення. 

џ Всі оплати оплачўе васалаючжя. — Бюро відкрита щодня від 9 рало до 9-ої веч., в суботу від 8 до 6-ої во пол. # 

EVergreen 3-4450 

MAPLE 
COAL 4 COKE Co. 

ANTHRACITE — FUEL OIL — BITUMINOUS 
OIL BURNERS — SALES and SERVICE 

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

Deliveries to 
MANHATTAN - BRONX ^ QUEENS 

Власник T. КУДЛАК 

MISCELLANEOUS 

ПАЧКИ ДО 
ЕВРОПИ 

І ВСІХ ЧАСТИН СВІТУ 
ГАРАНТОВАНА ДОСТАВА 
.Митгрінлн па убраная, плащі 
1 суині. полотна на постіль та ̀  
білизну, Шкіру па і о бо т п.̀  
живностеві па'(ки І 

А Р К А 
4в Іѓѓ 7-ма аул. a HJO Пориў 

(Твл. GRamcrcy 3-3550) 
РІЗДВЯНІ КЛІТКИ 

1-' штук .та $1.00 (мистецькі), 
та 24 йѓѓ. за $1.00 (рідні). 

ЗОЛОТІ МОІІКТИ 
' 3 ўСІК КраІМ гнітѓ 
ио КОІІКДИ-ццІГкінм ЦІН-.І.Ч 

ІВАН КОШЬЧИК І 
F U N E R A L HO "яѓ 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАННМ-ЛЄТЬСЯ ПОХОИ^ 
НАМИ В ОТЕИТІ 

ІВии арастусті дда wot-
N E W J E R S E V 

іЯомўгт w і ввйврииві 
У вивихќу ситѓку И рС.ДКЯІ 

кличѓте ии и xraa иак 
І в 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREFT 

cor. Warren Street, 
JERSEY UTY 2, N. j . 
TeL HEndersoo 4-5П1 

УВАГА! НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
+ У МІСТІ НЮ АРКУ ВІДКРИТА НОВА 4 

КРАМНИЦЯ для висилки 
П А К У Н К І В 

ДО ВСІХ КРАШ ЕВРОПИ. 
# Висилаймо поживу, нову І ношену одежу, сукон-

ні, шкіряні і текстильні вироби, медикаменти і т. 
п. Вишліть своїм р'ипим і знайомим! 

# Пакунки будуть доставлені до місця призначен-
вя протягом шоста тижнів- Носилки вислані по-
вітряною пошто'ю будуть доручуватнся протягом 
1-10 днів. 

9 Висилаючий одержить особисту посвідку від 
вілборця пакунка. Висилки пакунків і доручен-
яя ґарантусться. 

9 Всі посилки повнотою оплачўеться тут включно 
з митом. Той, шо одержить паісунок не буде ні-
чого доплачувати. 

КАНЦЕЛЯРІЯ ВІДЌ РИТА КОЖНОГО ДНЯ ПІД 9-ої ГОД. 
РАНКУ ДО 8-ої ГОД. ВЕЧОРОМ 

В СУБОТУ ВІД 9-ої ГАНО до 4-ої ГОДИНИ ПОПОЛУДНІ 
PACKAGE EXPRESS CO. 

314 MARKET STREET NEWARK, N. J. 
Тел.: (Newark) Mitchell 2-2452 

Зві̀ р міть увагу на нову адресу! 
(Біля Пенсялвенія станції я місті Нюарку). 

Ч ( М 0 Ѓ Р ( О ( Ѓ Х . М Х . М . М О , І 

І DUNLEY ІІАТ SHOP і 
? 14 SAINT MARKS ПАСЕ, NEW YORK CITY 
^ (Іст Я вул., між 2-8 Квото) 

-V-V-I^rVViSO^^-l^'V^^V^ 

мас ва складі великий к.:' р ік-linilv ! злмошгх КА-
ПКЛЮХІВ віл, S3.99 та oLiwui-. Масмо ТИКОВІ в^ли-
кия вибір фішіовкх №'ліорог.кх кммчпохів аайкра-' 
щої якости в різних колм.'рн.х і ннвнотішіх фасонах 
власного внрооу та відоииї марки кишинока KNOX. 

КОЖНИЙ калелюх ґариігго№іНііЛ. KMLWHHU в ній- ќа-
целюх `антнмо фабрнчичжі методою. 

Прнгадзхмо, що у нчиіому відділі МЎІЌЌС'ЬКОЇ 
ГАЛЯНТЕРП ПЄрЮОІ яко тії рілнородні горочии. Зііа-
иоі марки "JAYS ON". Хто купить тепер ціьі марки білу гг)ропку Whitehall Shirt в ціні 
$3.95 одержить блянкет і охасливе пнсло в нагороду якого ' жіноче мінќове футро вартости 
$4,000 І 00 Іиніих вартісинх нагоро.т. Зайдіть Тепер цеп ковтеот важний до 31-го грудня 
1956 р. — Всі сорочки ґираитовині в прамиі. У великому внС̀орі також: дошевики, пара-
co.il, Імоортоваяі гнгтгрн. крааіітки. шкарпетки, паски, шилики й інші зимові речі. 

Просимо зайти і переконптись про високу якість матсріялу та низьку фабричну j 
ційў. — Говоримо no-украіиськн. О 

—а Отвореяо щоденно до 8-ої всч.. в су боти до 10:00 Є— ^ 

- -

= A i ^ J k , . лікарства.- L , , 
МИТО ̀ за noctufKM̂  іглатятьсд 
у нас і відбори! не платять 
вже при одержанні нічого. 

Висилаємо також пачки 
РЕКАО. 

ПИШІТЬ ПО КАТАЛОГИ! 
Замовленая приймав до 0 

вечором. 
L IGEITS OENERAL STORE 
353 16th Ave., IrvinKton, N. J. 

(напроти иімепького ківа) 
. . Tel: ESsex 2-9035 

WASHINGTON HEI0HTS 
FEDERAL SAVINOS A LOAN 

ASSOCIATION 
Забезпечує конта до $10,000 

Платить З% дивіденди. 
1390 SL Nicholas Ave. N. Y. C. 
275 W. 231 SL, Bronx, N. Y. 
371 E. 149 SL, Bronx. N, Y. 

MISCELLANEOUS 

J U N K C A R S 
$25 to $40 ea. 

MOTT HAVEN AUTO 
WRECKERS 
DA 9-5500 

I 

І І И И И І І І І І І І І І І И І І І І І І І І І І І І И І Н И І І И І І 

ПАКУНКИ ШЬх. OBYB'fl I v 

Иолсла тепер дістати в ЗДА 
"UKRAINIAN SALVE MAZ." 

ф#М9і'4ь 

? A L V l 
НА АРТРЕТИЗМ, ПОСТРІЛ 

І РЕВМАТИЗМ. ' 
УЇАСТЬ IJKRAINIAN S A L ^ по-
лагас иа облекшення боліа 1 по-
`аного почуття, що його ваќли-

ŷc постріл, артретизм і ревма-
'нам. Приносить пільгу в болях 
-ѓўскўлів, які с наслідком над', 
іірноі праці і переитоии. Цю 
часть поручається особливо на 
Vxrii мускулів на спині в лопат-
чах. на раменах і су ѓлубах. За. 
мовте відразу один слоїк. 

2 oz Я-25 
поштова оплата . .15 

Пишіть до: 
DUFTERIN DRUG STORE 

239 Dufferin Avenue 
DeDartmetrt 2. 

Winnipeg, Man., Canada 

ОДЯГ 
МАТЕРІЯШ 

ХАРЧІ 
И ІНШІ 
ТОВАРИ 

ДО ВСІХ 
КРАШ 

ЕВРОПИ 
ЯКЩО ВИСТИЛАЄТЬСЯ З ЛОНДОНУ 

ПОСИЛКА БУДЕ ДОСТАВЛЕНА СКОРІШЕ І ПЕВНО. 
ГАРАНТУЄМО ДОСТАВЎ АБр ЗВОРОТ ГРОШЕЙ. 

Митні оплати платимо и Лондоні. Воші приятелі чи Рідни 
и Европі не будуть обтиисені исадпимн доплатами. Мито І 

кошти пересилки включені в цілу нашого експорту. 
Пишіть по-українськи во наш повний каталог. 

Lampert 81 Polimex Co, 
45 CROMWELL ROAD, LONDON S.VV. 7, ENGLAND 

Ш К І Р А 
ВЖЕ ОПАНОВАНА! — КУПІТЬ І ШЛІТЬ 

ВАШИМ РІДНИМ В ЕВРОПІ. 
џ Купуйте прямо оо гуртовій ЦІ'-

НІ. Одсри(нтв иаихрашу шкіру 
на верхи 1 золі, яка с в вашій 
країні, по гуртовій ціні. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ СПЕЩЯЛЬга 

; ПАКУНКИ 
З ШКІРОЮ 

(великий розмір) -
в яких с матеріали па ві`рхя, 
волі, футрівка І шкіра до инкіи-
чуваикя. — Чорний колір. 

Ш К І Р А НА ВИСОКІ ЧОБОТИ 
Ціна шкіри, яку 

иисиласмо до Boo 
$13.00 
$25.00 

f $35.00 
$45.00 

Піна шкіри я ВЯ-
силкою до Еяропн 
вкл. пошт, оплату, 
нжхо 1 вересилку. 

$82.00 
$5о:оо 
$67.00 
$82.00 

Ми можемо висилати споціяльиі пакуш.н з шкірою 
прямо до Европн. через агента з дозволом в нашому МІС̀ТІ. 
Ціни включають ясі митні оплати, всі кошти 
і контролі та забезпечення Гаранті! доставв. 

Зачпвляйте сьогодні, або зайдіть ОГЛЯНУТИ. 
ВІДКРИТО ц і л и й Д Е Н Ь В СУБОТЎ. 

пересилки 

Connecticut Leather Co. 
75 WINDSOR ST. 

Телефон 
ĝ r̂̂ iлsyv5зл̂ a'vsлїїл̂ зл̂ з̂ ^ 

ДО 
ЕВРОПИ 

І ВСІХ ЧАСТИН СВІТУ 
Гарантована достави 

Матеріали на убраний, плащі 
і І сукні. Вологіш на постіль та 
білизну, жиаиостеаі п а ч к и 
І всілякі лікареѓва, t 
Мито за посилки платиться^ 
у нас І Ваші рідні і знайомі` 

І} не платать вже при одержан-f 
ні посилки нічого. 
ПИШІТЬ ПО КАТАЛОГИ. І 
J. NAWROCKI AGENCY j 

} 617 Grove SL, Irvington II. N.J. 

Н А Й Б І Л Ь Ш А ВИСИЛКОВА ФІРМА ^ 

Івана КАМІНСЬКОГО 
з централею в Торонто, Оят, Канада, яка маг; 20 

віддДліл на території Канади й Амррикн 
в і д к р и л а с в о є 

ДРУГЕ БЮРО В ШИК АГО: 
CHICAGO, Ш. — 2551 W„ 63rd Street Tel. HE 4-2380 
CHICAGO, m. — 2314 W. Chicago Ave. 
BUFFALO, N. Y. — 1162 Broadway Ave. 
NEW YORK. N. Y. — 306 E. 9th Street 
NEWARK. N. J. — 102, 16th Ave. 
CLEVELAND, Ohio — 1029 Parrtleld Ave 
MINNEAPOLIS, Mirm. — 44 E. Hennepki Ave. 
PHILADELPHIA. Pa. — 725 W. Olrard Ave. 
PITTSBURGH, Pa. — 2013 E. Сапюо Street 

Наб.ткжасться холодна осінь І зима, наближаються 
Різдвяні свята. 

ВИШЛІТЬ І ВИ ДОПОМОГУ СВОЇМ ГІДНИМ 
В Е В Р О П І 

через найбільшу 1 наясоліднішу вяснлкову фірму 

ІВАН КАМШСЬКИЙ 
JANIQUE TRADING CO. 

Ваші Рідні жяуть на Вашу допомогу, на Ваш 
РІЗДВЯНИЙ ДАРУНОК: 

Tel. BR 8-6780 
Т а FI 1272 
TcL GR 3-3470 
Tel. Bl 2-6816 
TeL СН 1-5547 
Tel. FE 6-2330 
Tel. ST 7-1422 
Tel. HU 1-5759 

ВАШУ УЖИВАНУ Й НОВУ ОДЕЖУ 
(в добрім стані) 

ВИСИЛАЄМО ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОПИ. 
До деяких країн з оплаченим тут митом. 

Ви можете посилити нам пачка, а ии зараз подамо Вам 
кошти зв'язані з пересилкою. 

Також висиласмо купони англійських матеріялів 
(великий вибір купонів) ХАРЧОВІ ПАЧКИ І ЛІЌН 

до деяких країн я оплаченим тут митом. 
С к̀ора 1 точна обс ота. 

Предгтавлясмо посвідки підборам. 

RALLINGTON CORPORATION 
303 West 42nd Street, N.Y.C. — TeL PL 7-2258 

M. Грей (Грушко). 

БІЛЬ ГОЛОВИ? 
Хіропрактика відома з того, що 
поиа приносить дійсно полеќшў 
ддл тих, пю терплять на різного 
іюда болі голови, включно з нс-
отерпимоіо мігрсною. Зесрніться 
за порадою до Вашого місцевого 
лікаря-хіропрактора та напишіть 
до нас за дальшимѓ{ порадами в 
справах болів голови, їх прнчн-
нн та зисобів, як їх молена усу-
нутк і вилікувати. Звертайтеся 
також за безплатною літерату-
рою відносно інших недуг. 
Spears Chiropractic Hospital 

Dept K-102 Denver 20, Colorado 

LytwjfiiSbLytwyn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира і Чесна 
Our Services Are Available 
Anywhere ш New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRV1NOTON, N. J. 

NEWARK, N. J. 
ESsex 5-5555 

: ^ 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. П О Г Р Е Б Н Н К 

Обслуги чесив І найкраща 
ЦШИ ПРИОТУПШ 

John Bunko 
Licensed Undertake 

A Embalmef 
REASONABLE PRICES 

ij 437 EAST 5th STREET 
New York City 

і Telephone: ORamercy 7-7551 

; a 
J 

Д-Р ВАСИЛЬ БОРАЌ 
Х І Р О П Р А К Т О Р 

I West 34th Street, Room 609, New York 1, N. Y. 
Напроти Empire State Bldg. 

Денно від 9:30 до 7-ої вечором. 
Тел. Pennsylvania 6-6285. — В Понеділки закрито. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н К 
Заиимавтьеи похоронами 

- BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована теипера-
гура, Модерна каллиица 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
TeL ORchard 4-2568 

I 
і 

.. 


