
ШЕНГАВЕР ПІДТРИМУЄ 
ЗАКОРДОННУ І КРИТИ-

КУЄ ВНУТРІШНЮ 
ПОЛІТИКУ КЕННЕДІ 

Вашингтон. — Колншнійце сталося в Китаї". Колнш-
презндент Двайт Д . Айзенга-
вер 10-го травня відбув npeco– 
ву конференцію, спонсоровану 
республіканськими конґресо-
вами провідниками, на якій 
оскаржував президента Кен-
неді в тому, щ о змагає д о 
небезпечного концентрування 
в своїх руках влади в а д К О Н Ґ -
ресом і н а д цілою країною. 
Айзенгавер гостро критику -
вав внутрішню політику Кен-
неді, головно ного законопро-

иій президент критикував у-
ряд Кеннеді з а такі пункти йо-
го політнкя у внутрішніх 
спраоах: 1) Айзенгавер ви-
ступнв проти щораз більших 
федеральних видатків, які 
спричиняють інфляцію і збі-
льшують федеральну забор-
гованість; 2 ) Кеннеді пості Й-
но змагас до збільшення вла-
ди ввконної частини уряду, і 
така концентрація влади ство-
рюс „загрозу для наших во-
льностей і руйнує упевненість 

К О Л И Ш . П Р Е З И Д Е Н Т А Л З Е Н Г А В Е Р У В А Ш И Н Г Т О Н І ЗДА не думають переводити збройну 
інтервенцію у В'єтнамі 

ектн в цій ділянці, і виступив 1 себе громадян"; 3 ) Кеннеді до-
протн демократичної більшос-
тн в ^Конгресі, я к а не сні 
шиться вести слідство в cnpa– 
ві зловживань тексаського 
багатія і обманця Біллі Соля 
Естеса, який мав зв'язки з 
членами Демократичної пар-
тії та з департаментом ріль-
ннцтва. А л е колишній прези-
дент хвалив щораз то тсерд-
ш у політику Кеннеді у ВІДНО-
шенні д о комуністів, головним 
чином д о СССР. Айзенгавер 
сказав, що давніша закордон^ 
н а політика президента Кен-
неді вимагала критики, але 
теперішня заслуговує на під-
тримку. Ц е б у л а перша Ай-
зенгаверова пресова конфе-
ренція в ід січня 1961-го року 
коли він залишив Білий Дім. 
Айзенгавер сказав, щ о pec– 
публікавські кандидати д о 
Конгресу повинні викорнста-
ти у виборчій кампанії ломнл-
кн демократичного у р я д у В ді-
лянці внутрішньої ПОЛІТИКИ. 
А л е Айзенгавер заявив, що 

- в і в 4мв--відіфнм.уяатиме тих 
правих республіканців, які 
виступають проти основних 
з а с а д американської закордон, 
ноі політики! Айзенгавер хва-
лив уряд Кеннеді за те, щ о 
дає' військову допомогу в'ст-
намському урядові у , napra– 
занській війні проти комуніс-

магасться повновластей змсн-
шувати федеральні податки, 
пропонує фермерський закон, 
згідно з яким секретар ріль-
ництва маа би вирішувати 
справу допомоги фармерам чи 
визначати площі під засів ок-
т)емих культур; 4 ) Кеннеді 
хоче, щоб кожний новий пре-
шдент мав право найменува-
ти голову Федеральної Ради 
0 е з е р в и . Айзенгавер с проти 
лих всіх проектів демократич-
юро уряду, б о вони скріплю-
іал:і б владу викопного уря-

По^вд Сіккио пресовою конферсиц.сні у b.a.j. im .он. иол.ЛилЙ 
президент Двайт Д . Айзенгавер зустрівся з представниками 
республіканського об'єднаного сенатсько - палатного npono– 
ду. На ф о т о : ген. Д . Д . Айзенгавер (перший зл іва) , сенатор 
Е юретт Дірксеи, сей. Томас Кухоль і (обернений плечима) 

конгресмен Чарлз Галлек. 

Сайґон. - Американський 
секретар оборони Роберт С. 
Намара заявив в столиці 
Південного В'єтнаму, щ о З 'е -
динені Д е р ж а в и не думають 
переводити безпосередню 
зброну інтервенцію проти KO-
мушетнчної агресії в Швден-
ній Азії, зокрема в Швденно-
му В'єтнамі МекНамара прн-
був д о Південного В'єтнаму 
разом із головою шефів об'сд-
Ианих штабів, генералом Лай-
меиом Лемніцером, щоб зно-
ву наочно перевірити тамош-
ню воєнну ситуацію. З Д А по-
магають Південному В'стна-
мові військовими інструктора-
ми, літаками й гелікоптера-
ми, летунами та зброєю і rpi– 
шми, але ие мають там своїх 

бойових військ. МекНамара 
призвав, щ о захоплення ко-
муністами двох міст в Лаосі, 
особливо. J f e i L T A L . ^ 6 1 льшус 
комуністичні шанси агресії 
проти Сіяму та проти Півден-
ного В'єтнаму. МекНамара 
натаврував той комуністич-
ний наступ в Ляосі, як яскра-
ве порушення договору про 
військове перемир'я. У ПІВ-
денному В'єтнамі амернкан-
ські інструктори й дорадники 
намагають перевести в діло 
плян переселення 2.732 родин 
в дельті ріки Меконґ в нові 
укріплені оселі, щоб таким 
чином позбавити комуніста^ 
чяих партизанів запілля, з 
якого вони черпають харчі й 
людські резерви. 

З А Г Р О Ж Е Н А УЧАСТЬ 
БРИТАНІЇ В СПІЛЬНОМУ 

РИНКУ 
Лондон, 

ські кола 

Президент Філіппін, мабуть, не приїде -
ображений на Конгрес 

здебільша приватних претен-' Маніля. — Філліпінська 
преса й різні члени філіппін-
ського парламенту домага-
ються, щ о б президент Діосда-
льо Мацапагаль відкликав 
запопіджені на 20-го червня 
ц. р. свої відвідини у Вашннт-
тоні на знак протесту проти 

гу коштом зменшення влади висліду голосування в Палаті 
аконодатної частини уряду. 

1) Анзенгавео є і проти уря-
ІОЗГО законопроекту про ме-
тячну допомогу в рямках 
?оціяльного забезпечення, бо 
зважає цей проект. иездоро-
вим тому, що він с обса'язко-
чим для всіх. Н а д у м к у Айзен-
гавера теперішня влада пре-
-чвдента с вистачальна. і enpa– 
ва тільки в тому; щ о б прези 
дейг вмів н а л е ж н о користува-
т ікл -сдаоейї.-'аеякчезпбі^ в л а -
дою ..стримано, мудро І ftpH– 
тично та неупереджено". Роз -
ЧОВЛЯЮЧИ ПІСЛЯ, преСОВОІ КОН-
ференці ї з журналістами. Ай-
зенгавер сказав, щ о . й о г о oco– 
бнете відношення до презя-
дента Кеннеді с добре, і що 
його комунікаційні, лівії д о 

тій, але він висловив засте-1 Білого Д о м у с завжди вільні 
реження проти того, щ о Кен-І Айзенгаверопі розходження з 
иеді п ід ірнмус плян коаліції з 1 Кеннеді с на рівін „джентлмен. 
комуністами при організації у- ської незгоди" п деяких enpa– 
ряду в Ляосі. „Створення ко-Івах. З Білого Д о м у заявили, 
аліційного уряду в Ляосі з ко- що не буде жадної заяви про 
муністамИ, казав Айзенгавер. пресову кошреренцію колиш-
доведе д о втрати Ляосу. як і нього президента. 

Армія послуговуватиметься окремим 
приладом для контролі бойового газу 

Вашингтон. — В новому 
числі військового ж у р н а л у 
,,Мілітері Р Ь ю " обговорюсть-
ся справу нового винаходу до 
контролі бойового газу, так 
званого „нервового" газу, я-
кий команданти бойових час-
тин можуть наказати внкорн-
стовувати на фронті в майбут-
нїй війні. Цей новий прилад. 
— це рухома лічильна ліній-
кп (подібна до лічильної лі-
нійкн) , — ним послуговува-
тнметься старшина, коли exo– 
че визначити, скільки нерво-
вого г а з у мас випустити на 
ворога. Цей прилад узгляд-
нюватиме такі фактори, як бо-
йовий обшир, швидкість віт-
РУ. РІД ракет або грамат. які 
мають випускати газ та скіль-
кість ворогів, що мають бути 
унешкідливлені за допомо-
гою газу. Цим ' приладом ма-

офіцери, а коли б їх не було 
при з'єднаннях, то командні 
офіцери або офіцери штабу. 

Д - р Л Е В ДМОХОВСЬКИП 
ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ В З'ЇЗДІ 

У Л Т П А 

Н ю Иорк. — 3 Головної У-
прави У Л Т П А повідомляють, 
що на 4-ий Науковий З'їзд 
українських лікарів Америки 
і Канади, що, відбудеться в 
днях 26 - 27 травня цього ро-
ку в Дітройті, Мишиґен, зго-
лосив свою участь д-р Лев 
Дмоховський, клінічний про-
фесор Бсйлорського універсн-
тету в Тсксасі. наш учений і 
відомий дослідник пістряка, 
який виголосить наукову до-
повідь на тему: „Сучасний 
стан дослідів над ролею віру-

репрезентантів в м и н у л у 
середу в а д урядовим законо-
проектом ппо виплачений Фі-
ліппінам 73-х мільйонів ДФ 
лярів, лк завершення умови 
з 1946 року про виплату Фі-
лігаїінам відшкодування з а 
втрати, понесені ними в ос-
таияій світовій в ійні Конгрес 
провалив той закон 201 голо-
сом проти 171 і той несподіва-
ний анелід голосування вак-
діікаа -обуренніі у філіппіись-
кнх урядо”вих”кЬОіаІг та^в пій-' 
рокій публічній опінії, бб ' те 
відшкодуваявя с т о О'валось гідним". 

сій. а саме, осіб, які втратили 
свої доми й маєтки під час 
американського бомбардувань 
ня Ф і л і п п і н у війні проти 
Японії. През . Кецнеді вислав 
президентові М а ц а пата лев! 
особистого листа з просьбою 
не в'язати споави, яка б у л а 
в Конгресі з його заловіджо? 
ними відвідинами, а, навпаки 
використати ті відвідини д л я 
п е р с онального обговорення 
Цієї с?іравн. През . Кеннеді з а ' 
Пбвів,' що він поновить той 
законопроект на найближчій 
сесії Конгресу та сподівається 
обов'язково перевести його. 
Американський амбасадор у, 
Манілі Вільям Стівенсон мав ; 

довгу тайну конференцію, з-; 
філіппінськнм президентом і' 
його saervnimium. авкордгіМ 
ний мікїстер Філіппін назвав 
поведе'ння Конгресу ,,'жалю-

СССР не підпише договору про атомові 
детонації - без участи Франції 

Женева. — Валеріан Зорій 
минулу середу на заявив в 

пленумі 17-членної міжнарод-
ної конференції роззброєння, 
щ о Совстськнй Союз не ПІД-
пнше ніякого договору про 
припинення надалі всяких яд-
ровнх детонацій, якщо в та-
кому договорі не братиме 
участь також Франція. Зорін 
покликався на останній фран-
цузький ядровий експеримент 
з 1 травня цього року. фраи-
ців відмовилась б у л а відра-
з у від участи в атомовій кон-
ференції в Женеві , членами 
якої були З Д А , Британія і 
СССР і большевнкн постійно 
твердили, що французькі яд-
рові детонації можуть вико-
ристовувати д л я своїх війсь-
кових цілей З Д А й Британія. 
Проте Москва погоджувалась 

на тричленну конференцію, 
даючи віру запевненням З Д А 
й Британії, що коли ці три 
атомові держави дійдуть до 
порозуміння, то Франція зго-
чом приєднається до них. Зо-
рій твердив, щ о першу вістку 
про цю останню французьку 
підземну детонацію отримано 
від американських сейсмогра-
фічних стацій і в цьому він 
бачив ще один доказ на те. 
щ е ніяка міжнародна конт-
рольно - Інспекційна комісія 
н е с потрібна, бо ніякого яд-
рового експерименту, не ТІЛЬ-
кн в атмосфері, але й під зем-
лгю і так не можна скрити. 
З Д А закидають Совстам, що 
вони свідомо затягують кон-
ференцію, щ о б могти переве-
сти власну нову серію ядро-
вих експерименти 

Астронавт Нарпентер випустить під Час лету 
кольоровий бальон 

Ню Иорк. - Один і з д и р е к - ний за горомогою кабля 
торів проекту Меркурій Вол-
тер Вілліямс повідомив, що 
під час найближчого лету до-
вкола Землі, який мас відбу-
тися 17-го травня в четвер 
найближчого тижня. астро-
навт пілкомандор фльоти М. 
Скотт Карпентер під час дру-
гого кружляння випустить 
кольоровий бальон. що буде 
прикріплений до його кабіни. 
Це зробить він на те, щоб мо-
жна було обсервупптн. чи мо-
жня п космічних просторах 
спостерігати кольори того ба-
льона та можна на висоті 100 
миль під час лету визначати 
віддаль. 30-цалевий плястич-
ннй бальон буде прнкріпле-

до 
кабіни. Після відтяггя щього 
бальона від кабіни, він має 
також кружляти довкола 
Землі. Вілліям повідомив та-
кож про те. що командор 
Карпентер матиме при собі 
ручну камеру та фотометер, 
яким старатиметься аналізу-
иатн кольори. Полковник 
Д ж а н Г. Гленн під час лету 
довкола Землі бачив в кос-
мічних просторах ..вогненні 
мухи", і командор Карпентер 
буде старатися вияснити тс 
таємниче явище. Карпентер 
матиме перед собою ще й ін-
ші завдання, яких не міг вн-
конати Гленн. бо мав турботи 
з контролею мапіинн. 

В УНСоюзі - всі генерації, всі ділянки 
активности 

ють послуговуватись газові і сів у патогенезі пістряка 

В АМЕРИЦІ 
ф Американський Комітет 

Матгр^В вибрав матір першого 
американського астронавта 
Джаиа Г. Гленна на кандидат-
ку на Матір Світу в 1962-му ро-
ці. Пані Гленн маг 65 рокіт.. 
Вона виявила, що щоб добре 
виховати дитину, то мати му-
сить мати багато любовн до неї 
і велику терпеливість. Це ная-
важливіші умови доброго вихо-
вання дитини. Крім того, скала 

менше захопліогться нею". Але 
Президент сказав, що не нарі-
каг, на пресу, яка ..робить свою 
роботу і крнтнкуг., а вПі робить 
свою, виконуючи свої прези-
дентські завдання. 

Щ Колишній президент Д. 
Д. Айзенгавер. корнстаючн з 
побуту у Вашингтоні, куди вій 
прибув на наради з республі-
кансьі:имн членами Конгресу. 
niur.,B до шпиталю ВолтераЛрі-

В Ливані 313-м підсудним у монстр-процесі 
грозить п^рз сме^ти 

'^ Бейрут. — У столиці Лива-1 Ливану з Сирісю і Йорданією. 
ну почнеться з початком чер-1 Політичним керівником цілої 
вня перед військовим судом 
процес проти 360 осіб, при 
чому прокуратор'вимагав ка-
ри смерти для 313-х п!дсуд-
ннх. Всі оскаржені брали бі-
льшу або меншу участь у 
змові проти теперішнього ре-
ж и м у през. Фуада Чехаба в 
Ливані, при чому вони мали 
на увазі не покликання до 
життя іншого уряду, а злуку ' 

тісі змови була Народна Си 
рійська партія, яку ливааська 
влада розв'язала Й поставила 
лоза законом 1 січня ц. p.. ко-
ли не вдався намагання дер-
жавний переворот. М'ж оскар-
женнми с 38 військовиків та 
275 цивільних громадян. Д л я 
47-ох підсудних прокуратор 
вимагас кари від 6 місяців до 
15 років в'язниці. 

— Керівні брвтій-
- повідомляє прс-

са — сильно стривожені зро-
стом опозиції збоку не тільки 
Франції, але й ЗахідньоІ Ні-
меччнни щодо прийняття Брн-
танії д о Спільного Господар-
ського Ринку на базі повно-
правного члена. Д о Брюссе-
лю, головної кватнри цієї 6-
членної західньо-европейської 
економічної організації, ціл-
л ю якої с не тільки повна го 
сподарська, але й політична 
інтеграція Франції, ЗахідньоІ 
Німеччини, Італії, Бельгії і 
Голландії, виїхали лорд коро-
лівської печаті Едвард Гіт, я-
кий д о цього часу вів nepero– 
вори в цій справі, та міністер 
для справ Коммоивелту Д у н -
кан Саядіс. Передумовою при-
ступлення Британії д о Спіль-
ного Господарського Ринку 
було з її боку — збереження 
господарських інтересів, себ-
то експорту д о Бвропн, членів 
Бритійського Коммоивелту, я-
кі дотепер користуються уп-
рнвілейованнмн митними до-
говорамн з Англією. За остан-
німи газетними вістками, кан-
цлер Аденауер висловив сум-
иів у приватних .розмовах з 
своїми і найближчими епівро-
бітниками, чи приступлення 

стрія і ШвайцарІя становлять 
д р у г у західньо-европейську е-
кономічну організацію, nony– 
лярно звану „Зовнішніх сім", 
яка проте розлетілась би а 
хвилиною прийняття Британії 
до континентального зах ід -
HbO-ЄВроПЄЙСЬКОГО ЄКОНОМІЧ-
ного бльоку. ШвайцарІя, Ав-
стрія і Швеція заходяться з а 
прийняття їх д о Спільного Г о -
сподарського Ринку, але тіль-
кн на господарській базі, без 
політичних передумов, з ува-
ги на нейтральність тих к р а ^ - ' 
Ін. Це т е ж комплікує xapait– 
тер Спільного Господарського 
Ринку та утруднює здійснено 
НЯ ЙОГО ЦІЛІ — ТІСНОЇ ПОЛІТНЧ-
ної інтеграції, на базі федера-
ції чи бодай конфедерації . За-
хідня Німеччина Й Франція 
відразу поставились були не 
д у ж е охоче д о справи прий-
няття Британії д о того шестн-
члениого економічного бльо-
ку, розуміючи, щ о з тим МО-
мевтом вони втратили б свою 
ролю політичних лідерів н а 
європейському ковтии є н т і. 
Останнє розчарування crapo– 
го канцлера в закордонній по-
літнці Америки, яка ніби з а -
мало рахується із голосом 
ЗахідньоІ Німеччини, як со-
юзвика і партнера, та npono– 
нус такі концесії Совстам 1 

Британії д о Спільного Госпо- східиьо-німецьюш комуністам 
дарського Ринку не послабить які ніби вдаряють по престн-
політичної едноств названих 
членських країн, тому, щ о ио-
дітична структура й інтереси 
Англії інші. Тому вів ВИСЛС-
вився радше лише з а частнн-
му участь Англі ї у тому го-
сподареьиому ОльокоВі. "Однак 
речник бритійського у р я д у з а -

ж у ЗахідньоІ Німеччини й від-
далюють шанси її об'єднання, 
наблизило Аденауера знову 
д о де Голя - проти Британії, 
— комевтує преса. Все вово 
створює таку складну снтуа-
Шю, що ледвм чи можна спо-
діватнел ГГ повного з'ясування 
впродовж цього літа. З Д А 

Перед процесом вбивці Сташинського 
Мюнхен, початок травня 

( л в ) . — Хоч німецький суд 
не подав ще реченця процесу 
піютн вбивці Степана Бандс-
рн і Лева Рсбста, агента К Ґ Б 
Б. Сташинського, большевн-і Н9Г0 інституту. У Н : І 

ла мати астронавта що мати да на періодичну перевірку здо-
не повинна занедбувати „не-1 роп'я. Він підбугатиме різні те 
дільної школи для своїх дітей,'-, ста В армійському шпиталі і в 
а також і церкви". міжчасі переведе політичні на-

ф На останній пресовій кон- ради, 
ференціі, під час відповіді Пре- О Американські зПроПні си-
зилеігта, почала гавкати соба-, лн мають 72 далекосяжні pai:e– 
чка. яку принесла з собою жур- ти. які с готові до вжитку на 
налістка Террі Влейк, яка була j випадок потреби. В летунській 
на конференції як представниця 1 ба:н Лаврі в Колорадо с 18 го-
щоденника з Айови. тових ракет „Титанів", які зна-

ф Президент Кеннеді сказав ходяться п підземних енльосах 
54 ракети ,.Аплас" 

Немас генерації і немаг. активности, які не були б заступле-
ні в Українському Наролному Союзі. Імпреза, фрагмент якої 
піддзеркалений на цій фото:шімці, може послужити на це 
одним з багатьох доказів. Імпреза: друге річне змагання 
гри в круглі (бовлінг) кругольних дружин УНСоюзу стентів 
Пснснльвснія - Огайо. На фотознімці - один з найстарших 
і найбільш заслужених піонерів УНСоюзу. його довголітній 
головний радний Дмитро Шмагала з Клівленду, передас 
трофеї наймолодшим переможцям, найстарший з яких мас 
15 років. Змагання відбулися в Ембрндж, Па., і в них взяло 
участь 28 союзовнх кругольних дружин із загальною кіль-
кістю 140 змагунів. У бенкеті на закінчення змагань взяло 
участь 250 осіб. На імпрезі були гостями: гол. предсідннк 
Йосип Лисогір. заступниця гол. предсідника Анна Герман 
та головні радні Дмитро Шмагала і Андрій Д ж у л а , як і 
попередня заступниця гол. предсідника Ґеновефа Жоребняк. 

жуоналістам, що пін чнтаг. іцо-1 54 ракети ,.Авлас" розміщені ^ „ 
1 Каліфорнії. Вайомііігу ( в Кен- Змагання мають усі вигляди на те. щоб дальше розвиватися раз „більше критики своїх) уря-

ду в щоденниках, але щораз і засі. і поширюватися навіть на крапову скалкт. 

ки помітно посилили свою 
провокаційну акцію, метою 
якої с заплутати ще більше 
сітку подій і затуманити сво-
сю брехнею українську емі-
ґрацію та заінтересовані кола 
вільного світу. У своїй акції 
послуговується тепер Москва 
но тільки шептаною npona– 
ґандою, але й публікуо різні 
стагп і . .ствертження". в яких 
не гидус найбільш фанта-
стичними вигадками і накле-
пами. „Зізнання" відкликано-
го недавно агента О. Вергуна 
- , .Ціся" мають, наприклад 
за завдання поширити прово-
кацію. що П. Сташинськнй 
прийшов вправді на Захід з 
СССР. але був він в Україні 
членом ОУН і УПА і там ик-
школеннй на „провокатора 
ОУН", 

У відповідь на московські 
захотн заколотити волу. вмі-. 
стала минулого тижня німе-
цька газета ,.Хріст унд 
Вельт" (, Християнин і Світ, 
з 27. 4. 1962) велику статтю. 
в якій розглядає в подроои-
цях акт об. кнувачення Стп-
ШПНСЬКОГО, виготовлений про 

Ситниковський. Батько Бог-
дана Сташинського мав ім'я 
Микола, а мати - Павлина. 
Сташинськнй вчився у львів-
ській десятирічці і, закінчив-
ШИ її, вступив ДО педагогіч' 

роді 
він порерпав студії і став 
агентом МҐБ, намагаючись 
продістатися в ряди ОУН. У 
східній зоні Німеччини пра-
цюпав від жовтня 1954 р 

явив, що Британія може ввій 
ти д о Спільного Господарсь- f сильно підтримують Британію 
кого Ринку тільки в харак-! в її заходах щодо приступлен-
тері повного члена, — або ня д о Спільного Господарсь-
зовсім туди не ввійти. Водно- кого Ринку з уваги саме на 
час Норвегія і Данія заявили, 
що коли Британія приступить 
до Спільного Господарського 
Ринку, то й вони будуть ста-
ратися ввійти туди, коли ж 
Британія від і ' .иче свос про-
хания на вступ, то н вони зро-
блять те саме. Норвегія, Да-
нія, Швеція, Португалія, Ав-

політичну єдність західнього 
світу та скріплення його ек6-
номікн. Не відомо ще, яке ста-
новище займе Америка cynpo– 
ти аргументу, щ о участь Бри-
танії в тому бльокові радше 
ускладнить, як допом о ж є 
справі тісної політичної сд-
ности ЗахідньоІ Европн. 

Париж, Міністер для 
справ Альжнру Люі ЖОКС 
прн.-,н.іп. що ситуація в Аль-
жнрі внаслідку безперервної 
брутальної акції тамошніх 
французьких терористів -
поважна і важка. У цій enpa– 

і И Д , , , , , , ,д, ,„, , , , , , . л,-:.:чнн. По-і п і- поінформував він пресу. 
го шефом був тоді Сергій 1 - відбулось в минулу cepe– 

Французький уряд признає, що в Альжирі 
є поважна ситуація 

ти масові хатні ревізії ft a,pe– 

Алпксандровіч на прізвище, 
правдоподібно. Демон. Части-
ну свос:ї злочинної діяльнос-
тн у Мюнхені проводив Ста-
пшнськиГі під прізвищем ЗІГ-
фрід Треґср. Атентат на Сте 
пана Бантеру виконав він як 
Ганс Бу,'айт. Перший раз, не-
ред убивством Л Ребета. жив 
він у готелі ,ДПтахус", дру-
гніі ралі, перед убивством С 
Баядсрп, в готелі ,,ЗальЦ' 
бург". 

Цікавою новиною в акті о5-
вннуяачення с ствердження 
що Б. Стапшнськнн відвіду-
вал у Мюнхені агента МҐБ 
Іпана Бесагу (був відклнка-
ний до Москви в 1956 році. : а-
j)a3 після Мадярської реполю-
ц:і). Сташинськнй забирав 
від Бесапс. який мав в МІТ) 
псевдо Надійчнн, пошту. за-
ХОвану в валізі з подвійним 
тном У Т”й час пробував Б 

штуваняя там, де переведено 
терористичний замах. прнс-
пішувати суди над арештова-
ними і давати суворі кари. 
Відкликано всі дозволи на 
ношення револьверу та вза-
галі посідання зброї і nporo– 
лошено високі кари за неле-

і у знову засідання французь- гальне посідання зброї. Од-
кого уряду, на якому поріше- нак всі ці постанови а заходи 
іо загострити поведення су- покищо не зменшують числа 
проти терористів і тих осіб з вбивств. Впродовж минулої 
ірмії чи цивільної адміністра- середи в місті Альжирі теро-
дії, які потурають терористам, ристн вбили знову 24-х apa– 
Рішено перевести реестіїацію бів і ранили 36-х, а в Орані 

піддати під надзір всіх водночас вбито 7 осіб. Однак 
ОВаКІВ у віці 18-25 років, бо 1 однаково французький уряд, 
тверджено, що найбільше! як мусульмансько - націона-
гисло терористичних атак і 1 інтпчна верхівка стоять на 
:бппетв перовбДИТЬСЯ такими j становищі, що треба викона-
40ЛОДИМН людьми. Рішено 1 ти всі постанови їхнього до-
амикати вулиці й переводи -1 говору. 

У С В І Т І 

куратурою Німецької Pec– 1 СташнИСЬКИЙ завербувати у 
публіки на основі проведено : Мюнхені до агентурної робо-

В статті no.-.– і ти українця Максимова. Чи го досі і лідства. 
торююг'їся знані вже ваишм 
читачам ф а ' т и з ЖИТТЯ й ді-
ЯЛЬЯОСТИ Богдана Стапшн-
ського, але побіч них f: деякі 
нові елементи. Найперше ав-
тор подає цілий ряд прізвищ 
шефів КҐБ. з якими Сташ;:н-
ський зустрічався або був під 
їхньою командою. Перший 
старшина МҐБ. у руки яхо-
го попав Сташинськнй, після 
притриманий за їзду „на чор-
ко" залізницею, називався 

це йому вдалося, зі статті не 
можна вичитати. 

Суд над Сташннським від-
буватиметься, мабуть, у 
Карльсруге, Підготова до су-
ду ведеться нормально. Спів-
позовннків Сташинського вже 
повідомлено, що прокуратура 
доручила злочинцеві акт об-
вннувачення. При звичайних 
обставинах робить це проку-
ратура приблизно за 6 тижнів 
перед початком процесу. 

О Марокканський король 
Гиісан 11 ПрИЛСТІВ Лі) Парижу 
in нараду з президентом де 

ґолем у. справах, які цІкав-
лять Марокко ft Францію у 
ів'язку :і нодалеко,ю незалвж-
НІСТЮ Альжнру. Зокрема. Ма-
рокко мас претенсінз до Фран-
і!і, що вона підтрямус незале-
кну державу Мавританію, те-
рнторііо якої вважас за свою, 
.і ірокканську, 

Ф Американський амбасадор 
'і ІНДІЇ Дн:ан КСННеТ ҐвДЬбрейТ 
іворнув увагу Індійському уря-
доі:і. що коли Індія дістас С0Т-
ІІ мільйонів долярів допомоги 
гід ЗДА ВІД чагу отримання 

нею" незалежності!, то не ли-
ЦЮС поза плечима Америки і 
бел попередніх старань в амерн-
каиському летунському проми-
слі замовляти В Совітському 
Союзі військові джетові літаки 
типу ..МІГ' та Ще ft хвалитися 
своїм успіхом у Москві. 

ф До СТОЛИЦІ Греції Атен по-

ШСНІ RB ПЄСІЛЛЯ Грецько ї КИЯЖ-
ііп Софії з еспанськнм князем. 
внуком останнього еспанського 
короля Альфонса ХНІ, Хуаном 
ЕСарльосоМ, 3 нагоди того ве-
СІЛЛЯ впродовж цілого тижня 
будуть відбуватися спортові 
змагання, перегони, вистави і 
балі Наспівають теж прорізні 
багаті дарунки. Князь Райніс 
ПІ з Монако і його дружина 
Ґрейс прислали молодій парі 
перегонову яхту. Найдорожчі 
дарунки прийшли від грецьких 
кораблебудівельннх магнатів. 
Тому, що Софія православна, а 
Хуан Карльос католик, то він-
чання відбудеться в соборах 
обох віровизнань, 

ф Мохиммед Захруля Хан, 
КОЛИШНІЙ пякістанський мініс-
тер закордонних справ. довго-
річннй і теперішній голова де-
леґацП Пакістану в Об'єднаних 
Націях, г. найповажнішим кан-
дидатом на президента найбли-
жчої, 17-ої з черги. Генеральної 

чади вТздитись королі, князі та І Асамблеї ОН. яка відкристься 
інші утнту.іошиїі гості, запро. 18 вересня цього року. 



В День Матері 
Неділя 13-го травня буде святковим Днем 

хе тільки для окремих родин, не тільки для 
тих, що в родинному колі виявлятимуть 
свою любов до матерів — побажаннями, 
квітами, дарунками. Цю другу неділю в 
травмі кожного року встановлено' як офі-
ційвий,і загальнонаціональний святковий 
день не ляше а З'сднненнх Державах Аме-
рнкн, але. й в інших країнах світу, і це 
загальнолюдське свято відзначають спеці-
яльнямя прокламаціями президенти та ко-
ролі держав, схиляючи свої голови перед 
маєстатом володарки усього життя -
Матері. 

Урочисто святкуючи; День Матері, виго-
лошуючи декламації і промови на її честь, 
арослааляючи материнство: - одвічне,' без-
конечне джерела всього людського роду, її 
сним, доньки і цілі людські спільнота дуже 
ч х а ю , - ' на жала, — забувають про те, що 
оті святкові дні - це тільки рідкі моменти 
в житті Патері, яке складається з довгої-
предовгої низки важких буднів — днів; ти? 
жиів, місяців і років,' сповнених щоденної 
наполегливої І безупинної праці. Дні, ося-
яиі щастям матерпнства, радісним усміхом 

. датгнин^-зяпочдткойуютьсл. .муками, варсг 
дження і супроводяться протягом довгих ро-
KftJ не раз болючою тривогою за її добро і 
здороИЖ 

Вшановуємо Матір, святкуємо щорічно її 
день не тільки за те, що вона народила нас, 
наших братів і сестер, але ft за те, що вона 
вивела нас у люди, зробила нас тим, чим ми 
с. Тож їй завдячуємо не тільки можливість 
продоажузатн наш рід у Майбутнє, але й 

ЛИСТ ДО МАМИ 
Знане . 
КаЖуть, що в хввлйну 

смерти перед очима людний, в 
несім овдорму темпі npoxo– 
дить фільм її життя, а остая-
нім словом цього фільму Є 
слово „намо!" 

Якщо нагадати, що це сло-
во с й першим, яким новона-
роджева і людина зустрічає 

Медаля для вчорашнього ворога 
Недавно сталася подія, яка кидас яскра-

ве світло на радикально змінені від часу 
останньої світової війни міжнародні відно-
снни. У Токіо відзначено найвищою амерн-
каяською військовою медалею для чужнн-
ців, Легісю Заслуги, генерала Мінору Тен-
да, який не тільки був пляиувальннком 
нищівної японської атаки йа американську 
фль,оту в Перл ГарборІ, але ще недавно за-
являв, що „в сута військового погляду, ми 
(яповці) повинні були атакувати не один 
раз, а два і три рази". Проте, ту медалю пе-
редав названому старшині на спеціяльвій 
церемонії в Японії сам голова шефів об'сд-
наяях штабів, генерал Лаймен Л. Демніцер. 
У Конгресі дехто з гніаом озвався, чому саме 
"нагороджується людину, яка була одним 
із головних спричинянків „дня ганьби'', 
7-го грудня lSf l -ro року, як окреслюсться 
в історії Америки катастрофу Перл Гарбо-
ру. Дле президент Дж. Ф. Кеннеді рішуче 
заперечив ті критичні завваги, пояснивши, 
що генерал Мінору Ґенда — це вчорашній 
ворог, який, проте, в повоєнних роках, був 
льояльним і корисним співробітником У pea– 
лізуааниі американсько; 'J япбнського вій-. 
ськова.-„політаааого.соіР.ау, Діц.бул^цефрм . 
штабу японського, відбудованого спільно а 
Америкою, летунста, і це високе відзначен-
ня надано йому, з нагоди відходу з активної 
військової служби й кандндуваяня до япон-
ського сенату. 

Учорашній ворог, став ниві союзником, 
бо радикально змінилися відносини, ради-
кально змінилось співвідношення ПОЛІТИЧі 
них сил у широкому світі. Всі члени колись 

Ярослав Курднднк 

ВІСТІ З ЙАТАНГИ 
Про Конго, яке ще недавно настрої яких спритно викорв-

іе я, і просив подати в'стку 
та прасованого сала загляда.Іпро.Хебе-й ^сіх РІДЙИХ.,.КОЛИ 
ла до хати рідко, фунт м я-
са — ще рідше. Коли ж чоти-
ов з п'яти — Вузеньких, як 
стрічка в коси — загоників пі-
шли в придане сестрам, все у-
рованіс було на рахунок, що 
старшин брат має по батькові 
уяаслідити ткацький верстат. 
В я — Твій мізинчик - ЗД0-
бути собі хліб у школах. 

Якнй утопійнин був той 
Твій І батьків рахунок, моя 
добра Маио:! 
і Як батьКо н'есл'о'їйввдо По̂  
kiep, а я, разом Із шкоЛамн та 
ірілим віком, як ^а дитгічих 

І )0ків на пар'кані виглядав, що 
мені прий'есеш' з м і с т а . -
побачила свою помилку 

і під її тягарем, возила ГОЛО-
звГшейу низько-низько ч 

Який я був гордий, як Ти j землетрус; скінчилося одне 
мені — учневі другої кляси 
початкової школи — мазелин-
ку пошила . . 

Чи пригадуєш, як зимово-
го вечора до нас на білому ко-
иі високий стапшнна приїхав 
— братові довжелезну синьо-
жовту стрічку привіз? . , 0-
ленка. я з нею й Ти так про-
сили його, щоб дав їй кусок 
стрічки в коси заплести — 
брат сухо відрубав, що він. 
комапдаит тоьох сіл, мас завт-
ра На параді Злуки Українсь-
ких Земель декорувати вісім-
сот люда і, під ревний Олен-
чин плач, потяв стрічку на 
дрібні кусні. А на другий 
день, після паради, ще з по-
рога шпурнув коробку з по-

лихо і иа його місце прийшло 
цоуге, ще гірше. За два роки 
після поиходу східніх .,виз-
вольннків" упав стоатегічний 
паркая коло хати. В тривож-
ній безперспективиост! буднів 
східніх і західніх ,,внзвольни-
ків" Тн сиділа вже за піччю. 
ва емеритурі, і важко борола-
ла 8 дихавицекі. Тоді Ти жила. 

ким Твоїк візеоунком у серці 
я подався в світи. 

Війна після нашого остан-
нього побачення закінчилася 
через рік — проте, я не зва-
жувався писати Тобі повних 
чотирнадцять років, щоб Тебе 
з так званої Української Ра-
цянської держави не виволік-
ли московські енкаведистн й 
не запорпали б Твоїх тлінних 
останків десь у сибірській 
тундрі. Окружною дорогою я 
намагався дати родині знати 

Дм. Галушка 
в ' .s 

За організацію 
українських 
ляборантів 

Незабаром відбудеться- чар-
говнй з'їзд українських ліка-
рів із ЗДА і Канади. З цієї 
нагоди читаємо" різні статті 
про проблеми, зв'язані з цією 
поважною організацією. До-
аволнмо собі згадати тут ще 
одну галузь медичної прсчре-
сії, про яку, на жаль, ані Лі-
карське Т-во, 'aef-самі бев-
посередно заінтересовані до 
цього часу ие говорять І ие 
пишуть. Це — техніки - лябо-
рантн. Правда Ця професія 
ще досить нова, І тому шнро-
кий загад мало; пре' неї зн 4о, 
проте в сучвсв^ому медичному 
світі набирає вона Щораз бі-
льшого значення. 

В околиці Ню Норку є вже 
кількадесят українців - лябо-
рантів, які належать до різних 
американських , організацій. 
Майже в кожному шпиталі 
знайдете українця . ляборан-
та, і українські' лікарі знахо-
дять в них найцовхильиіших 
співпрацівників) Чи не пора б 
була на з'їзді наших лікарів 
злцікавитись цією справою і 
прнзадуматнсь над зоргавізу-
впнням товариства украшсь-
ких ляборантів? 

Як лябораяТ' дозволю собі 
пригадати, що. кожний гро-
мвдяннн, будучи в І шпиталі, 
переконується, що в процесі 

іаю як би то сорочку, але вбрати Тебе з ніг 
знайти Обагвтоі т^ошеАі OaKfff^ W i ^ s a ? ЩЄІІК цеМенШий 
Тобі 1 Ва вбрання й на все Ін-
ше було" . . . А однісї'безчкяі-
ноі ночі Тн з. уявного свого. 
tpixa мені сповідалася ї „Твій 
батько -^- казала'. Ти -Н ко-
лись до Америки на заробітки 
їхати хотів, а я його не пустн-
ла. Яка я нерозумна була — 
тепер і ти і я,всі ми щасливі 
були б " . . 

Прийшов другий всесвітній 

.останній туземннй приют з 
паз^ятниіАїМ побудувати. Я 
втішаюся всіма можливими 
вольностями.. і Але ЧИ без 
Тебе, без. мого батька, без 0 -
левки — ХАЙ й навіки замов 
клих -у без усіх живих ще 
рідних і товаришів моїх, без 
місця, де Ти вчила мене стави-
тн перші кроки, де я колись 
виглядав Тебе з міста — мо-
жна знайти повне щастя ? . 

А втім, прилинь сюди сама 
— подивися на моє щастя! Ти 
не потребуєш уже ніяких ДОЗ-
волів, ні пашпортів. Ппийди 
ж до мене, до нас, моя,Мамо, 
подивися на невістку — вну-
ків своїх Вони так дуже хо-
тіли б побачити свою бабусю 
по батькові, а він їм навіть 
(Ьота не має показати.. . 

тайзі, дуже задоволені були в; його лікування ,^першорйДну 
ОН, а ще більше в Москві. Ко-
ли я запитав — ' продовжує 
лорд .Раселл - .одного з^ со-
встських консулярних уря-
довців у Леопольдвіллі 
слід розуміти припинення 00-1 
встської діяльяости в Конго, 
він, іронічно посміхаючись, 
відповів: „Нам нема вже по-
треби там діяти. Аджеж вій-
ська ОН зробили більше ко-
рисного для комунізму, як це 
ми маля у нашому загально-
му ПЛЯНІ-"" 

Ще бНьш ревеляційне ЗВІ-
тувалня 'кореспондента І. Вея-
соиа ЙоЦшіасться воно запн-
том, що Його цей KopecnoH–' 
дент пботаввв одному урядов-
цеві ОН: ,^Іка,властиво, була 
причина, шо війська ОН роз-
почали рутенмцьку акцік) у 
Катая,аі ? Урядовець відповів 
дуже просто: ,.,Ми мусіли на-
самперед ваестн Катаигу до 
загального рівня Конґа, вва-
жаіочц, одо розв'язка прийде 
сама'собою". 

Г Бенсои, Що провів у Ка-
тназі кілька' тижнів, гіові-
домляс: 

П^Сля листопадових подій 
минулого року положення у 
Катанзі, зокрема в Елизабет-
віллі, покривається з тим, що 
сказав мені недавно згаданий 
вище урядовець з ОН: Ка-
танга завмирає, поволі, але 
певно. Економічне пожвав-
лення, що проявилося було пі-
сля першої збройної інтервен-
ції у вересні, впало після дру-
гої інтервенції до зера Дові-

вже тільки двома мріями: ді- Прийди! Я певний, що Ти по-
статн нову смертну сорочку любиш їх. як своїх рілннх ді-
(бо раніш приготовану лове- тей - котра мама любить у 
лося в „рак) селян і робітня-
ків" за життя зносити) й на-
решті побачити мене устат-
кованого. ва праці в спокійно-
му житті! . . 

Такою я зберіг Тебе в сво-
сму бсгавВьому опомвві і з та-
- ^ 5 5 - - s s - a - a s 

І Д-р Михайло Росляк 2 

ЩЕ В НЕЗАБУДЬ СУЩИМ 
j І ГРЯДУЧИМ ПОКОЛІННЯМ і 

(50-рІччя української гімназії „Рідної Школи" Я 
Щ в Чорткові) v 
ЩщШМ0Щт ЯВК іЯВХ УЯК Явк іввУ :4вх jaax -хжк МШСЗІвКМвКЛМНЮ 

працю 

(3) 
Старшина місцевого круж-

ка „Рідної Школи" Повітово-
го Сртозу Кружків і слец.'яль-
но вибраний Комітет під про-
водом д-ра Михайла Рослина. 
що очолював всі три ці opra– 
кізаціТ, негайно зорганізува-
ли збіркову акцію в самому 
Чорткові, по селах Чортківсь-
кого повіту і по всіх осоред-
ках судових повітів Чортків-
ської судової округи. Внслід 
цієї збіркової акції був неспо-
дВЯЬИий: численними більши-
ми й меншими пожертвами 
з)Вряно за короткий час коло 
ста тисяч золотих. Ц ь о г о 

коштів на остаточне внкін-
ченнл будинку, щоб у вересні 
1938 року в його залях могла 
бути приміщена гімназія з у-
сімн її вже давніше закупле-
нимп кабінетами. Та в цій 
дальшій акції я є с п одівано 
прийшов ворожий удар. Цим 
разом від місцевого посадни-
ка. 

Коли ранньою весною 1938 
року робітники прийшли на 
будову і повідкривали заело-
нені на час зими дошками вік-
на, щоб розпочати дальшу 
працю, з'явилися два поліцаї, 
які прогнали їх і опечатали 

впроваджено в блуд, що лід j забравши оригінальні плянн „Негайно їгропгу телеграфіч-
плащиком будови мешкаль- j затвердженої будови, виїхав. І но В мопс імені доручити по-
ного будинку криється будо- У Варшаві, він Довідався від садвнкові Міхаловському від-

наших згаданих представни- крити будову і не чинити на-
ків, що авдіенція відбудеться далі жадних перешкод". По-
о 10-ій годині. даючи руку голові на про-

В означений час, узбросний щавня, він заявив: .„ЬажаЮ 
документами і плинами, в то- вам і вашим співробітникам 
варкстві сен. Горбачевського всього н а Й к р ащого в цій 
І. пос. Барана, голова з'явнв- справі". 
ся в сеймовому бюрі прем'с- Це все4 діялося у прнсутно-
ра. Зреферувавши справу, він сті кількох осіб, як пізніше 
заявив, що кружок ,.Р Ш." в БИЯВНЛОСЯ кореспондентів, я-
Чорткові. не маючи змоги до- кі переповілн на сторінках 

Вали Чортківську судову о- битися від т е р н опільського СВОЇХ пресових органів nepe– 

ва гімназії, дальшу 
забороняє. 

Негайно скликало засідан-
ня представників усіх трьох 
вище згаданих рідношкільних 
установ, на якому рішено о-
протестувати рішення посад-
ннка, зв'язатися з сенатором 
Д-ром Антоном Горбачевсь-
ким та послом д-ром Степа-
ном Бараном, що репрезенту-

кругу у Варшаві, і просити їх 
про висднання авдіенції для 
голови рідношкільних органі-
аацій в Чорткові у прем'ср-

Воєводи затвердження плянів біг цієї історичної для ,,Рід-
будови шкільного будинку, ної Школи" інтервенції, 
примушений був будувати За дВа дні, коли голова по-
звичайний мешкальний буЛн- вернувся до Чорткова, робіт-

міністра. генерала д-ра Сла- иок. щоб мати з нього маст- яики з членами рідношкіль-
воя - Складковського, якнй 
одночасно виконував обов'яз-
Кн міністра в н у т р і ш н і х 
справ, щоб добитися уневаж-
нення рішення чорткшського 
посадника. 

Д-р Антін Горбачевськнй 
повідомив телео^онічно, що 
аадісицію призначено на най-
ближчий понеділок, і просив, 
щоб голова негайно виїхав 
До Варшави. Голова внгото-

кову користь на свої статуто- них організацій вітали його 
ві завдання. І якщо за згодою яа будові, ґратулюючи з при-
шкільноі влади в майбутньо- воду цього успіху, 
сті вдасться примістити в тім Я особисто у в а ж а ю , що 
будинку гімназію, то це буде найбільшу заслугу в усій цій 
найкраще шкільне прнміщен- справі мав д-р Антін Горба-
ня. яке взагалі державні шко- чевськнй. довголітній чорт-
ли в Чорткові мають. ківський адвокат, посол і се-

Внслід інтервенції був над- яатор, людина скромна, але поінформував його про всі ті 
звичайний. Прем'єр Славой- жертвенна. з гарячим україн- перешкоди, які ..Рідна Шко-
Складковськнй, що похмуро, ським серцем. Він, як най- л а " MaJ п ВІД ПОЛЬСЬКИХ адмі-
але пильно слухав нашого го- старший віком сенатор, у тій ністраційннх чинників, але у 

яукія менше від власних ді-
тей? Вони ж на половину кров 
Твоя . .. 

Прийди, і Ти будеш так же 
тмовляти своі-о ввука, як ко-
лись мене, сина свого, щоб 
номенше за м'ячем ганяв — 
серця не зривав би. Заплетеш 
синьо .- жовту стрічку в коси 
внучці, без відомого у нас 
стпаху, що за таке в так зва-
вій українській державі Те-
бе оозстріляють. 

Я мушу показати Тобі, що 
доог вдячности, якого мені не 
пощастило сплатити Тобі й 
батькові, я оплачую Твоїм і 
Його внуках. Я хочу при Тобі 
і з Тобою мати хоч на хви-
лннку повиє щастя, якого ве 
венлі дати віяні гаразди, ні 
щастя цього світу. 

Пий йди. Мамо, я жду Тебе у 
неспокійних, тужливих моїх 
снах! . . , 

О. Гасвський 

ролю грає лабораторія. Адже 
кожний пацієнт мусить nepe– 
ходити аналізу крсии й інших 
речовйяГ 'ТТябораЯт мусить 

якіпрнтотозити г і с т о л о г і ч н и й 
препарат, кров для трансфу-
8ії, мусить виконувати бага-
то інших фукцій. Є недуги, як 
цукрівка, туберкульоза, аяе-
к.'я, що їх без лабораторії не-
кожливо виявити. У кожному 
пересічної величини шпиталі 
в Америці переводиться річно 
від 200 до 400 тне. різних пе-. 
ревірок. - тестів.) Ляборанти, і 
стали невід'ємною частиною 
медичного' світу і майже Зг . 
появи ла беруть участь в кон-
венціях американських яіка- . 
рів. Як і лікарі, вони.мусять 
іти з поступом ллбораторійноі 
науки, з поступом І медичної 
хемії й науки пвР тасмННці 
людського організму, що їх 
допомагає виявляти лябОра- і 
торія. ' -- щиЬ vi ' ' : 

Невже ж не цікаво було''б 
перевести' таку Українську! зу-
стріч, поділитися 'фаховими' 
відомостями, а то й технічним 
удосконаленням, здобутик у ' 
ході Професійної праці4? Бо 
хто з наших ляборантів лю- ” 
бить СВОЮ професію, ТОЙ 588-
жди добачає в ній иові обрії. 
У мене, наприклад, є коло 200 
препаратів п a Tj;o д о гіч ного, 
морфологічного та паразит-
ного порядку, І" 'чи не варто 
б їх показати н обговорити ? 

Було б дуже цікаво почути 
р'я інвеститорів заломилося, і відгук на ці думки з фахових 

ськогб відкривав перше засі-
дання сенату і це, бодай я 
так думаю, мусіло мати вплив 
на відношення прем'єра до 
загальношанованої особи цьо-
го нашого визначного парля-
ментариста і громадянина. 
Він напевно, також, замов-
ляючн авдіенцію у прем'єра. 

о j вив у польській мові перебіг лову, по закінченні вияснень, останній сеймовій каденції на і своїй скромності про ге нічо-
збірку для придбання Управа, довідавшись, що п, всієї тієї затяжної справи і., заявив своєму секретареві: прохання прем'єра Складков- го нікому не згадував. 

гірнича продукція, що була 
основою Катаяґи, перебуває у 
процесі ліквідації. 

Також торгівля, що її ,,ін-
тервенти" почали дуже гостро 
обмежувати, завмирає. Крам-
ниці, що їх вели європейці, 
здебільша закриті. Власники 
крамниць, непевні завтрішньо-
го дня, намагаються їх про-
дати за будь-яку ціну. Але 
хто їх купить, 'СОЛИ кожний 
думає про те, як бч забратися 
з Катанґн. Зате процвітає ін-
ша „торгівля" - награб ва-
нимн речами, -івоцвітас чор-
няй ринок, толерованнй яано 
„властЬ імущими" з ОН. Го-
ловні пок^тіці на тому ринку 
— спекулянти з сусідньої Ро-
дезїї і вояки ОН, які, викоои 
стовуючи ситуацію, с^тюву-
ють головним чином золоті ю-
велірні вироби й самоцвіти. 

Частину Елізабетвіллю, яку 
колись називали ,,европейсь-
ким містом", зайняли афри-
каиці з козами, безрогами та 
курми. Ввропейці, які ще там 
залишилися, це здебільшого 
молодшого віку чоловіки, що 
вислали свої родини з Іонга, 
а самі живуть гуртом ,,по-ка-
сарняному", кожної хвилини 
готові спільно оборонятися. 

До загальної xapamvpncTn– 
кн відносин у Катанзі лодав 
своє слово ректор уніБерсііте-
ту ; в Елівабетвіллі, М. Дж. 
Френкель, виступивши і стат-
тею — не зважаючи на пре-
тести ОН — в ,,Обсервер" з 
квітня ц. р. В цій статті під за-
головком ..Маніфест до щ:ві-
лізованого світу" М. Френкель 
пише, що він з усієї сили на-
магався тримати уиіверсит'Т, 
не зважаючи на його :̂ -ітепі 
яльне знищення, поза межами 
конфлікту, аж до того мОМЄР-
ту. коли пропав його заступ-

(Закінчення на crop. 3-ій) 

кіл — лікарських і ляборант-
ськнх. А ще цікавіше було б 
почути відгук на зборах лі-
каріз, які мають допомогти в 
створенні ще одної професій-
но - станової організації — з 
користю для ціЛого грома-
дянства. 

ЩАСЛИВ, ХТО РІДНУ 
МАТІР .МАЄ 

Щаслив, хто рідну матір мах. 
Хоч зморшки 

вкрили вже чоло. 
Ни світ спокійно споглядає, 
Не знас, що то в світі зло. 

Для матері ти осе дитина. 
Хоч тн розрісся наче дуб; 
Вона піклуються тобою. 
Хоч в тебе енпіс вже чуб. 

Ти все для матері дитина. 
Ти ціль життя П І зміст; 
Вона тобі вінки спаітас. 
Для тебе досягж; звізд. 

Вона все дба""., пам'ятає. 
Готовить тисячі утіх, 
Вона, як ангел хоронитель. 
Змете а дороги зло І гріх. 

У мами захист, оборона 
У кожну миль, І в день І в ніч; 
У горю поцілунок нами 
Осушить сльози' з твоїх піч. 

Під доглядом П ти ставити 
Свщ перший крок 

на шлях життя; 
Коли шал юний 

тягне в пропасть. 
При тобі матінка твоя! 

І жерти немап за великих, 
Щоб рятувати, зберегти; 
Вона для тебе все .жертву:. 
П ж дитина - ти! 

Ах серце матері незмінне: 
Його не знищить часу зуб: 
Для матері ти все дитина. 
Нехай і сивий в Тебе чуб! 

УЛЯНА КРАВЧЕНКО 

і 
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Українські громади Ию Брансвіку і Бабйд 
Бруку вшанували Т. Шевченка 

18-го березня в залі KOHCH– 
сторії Української Автохе-
фальної Православної Церк-
вя в Бавнд Бруку відбулася 
святочна академія, прнсвяче-
на 101-им роковинам з дня 
смертн Тараса Шевченка, що 
її влаштував місцевий Комі-
тет Будови Пам'ятника Шев-
ченкопі. 

Заля, що вміщус 300 лю-
дей, була переповнена дорос-
лими і шкільною молоддю. 
Рівно о год 630 веч., розкрн-
лась завіса невеличкої сцени, 
на якій вже стояв в україсь-
ких національних убраннях, 
хор, що складався з хористів 
обох українських^ громад; — 
православної і греко - като-
лпцької. Уквітчані намнста-
ми, стрічками і віночками хо-
рнстки творили прнсмну ЖН-
ву картину,' вад якою висів 
портрет Великого. Поета, 

Академія розпочалась аме-

раканським ' гаціональяхм 
гимном, що його виконала 
панночка Леся Козар. Bcryn– 
не слово виголосив голова 
місцевого Комітету Побудови 
Пам'ятника Шевченкові -
івяс Дмитро Демедюк, ЯКИЙ 
зазначив, що ця святочна 
академія відбувається згідно 
дороговказів, що їх залишив 
вам Великий Український Ге-
ній і буде одною із тих ланок 
моральної підготовн, що про-
вадять До великого чину, 
який заповідав Шевченко. 

Об'єднаний хор під керів-
ннцтвом диригента Леоніда 
Харченка виконав „Заповіт". 
Зворушливі слова поета і без-
доганне виконання співу зво-
рушнлн серця присутніх. 
Наймолодша із всіх npncyr– 
піх 5-річна Ніна Костецька 
потішила старших і дітей над-
звачайво добрим виконанням 
декламації „Тече вода з-під 

АНСАМБЛЬ 1 

УКРАЇНСЬКИХ 
Т А Н Ц Ю Р И С Т І В 

після виступів 
у ВАШИНГТОНІ і ФІЛАДЕЛЬФІЇ -
на вимогу публіки — 

вертається до Н Ю ЙОРНУ 
на ТРИ ДОДАТКОВІ ВИСТУПИ: 

- у ?rtfЩіо"отечірі7 T8-rt"травня" 
- у суботу вдень, 19-го травня 
-усуботу ввечері, 19-го травня 

Продаж квитків у касі „МЕТРОПОЛІТЕН ОПЕРА" 
Телефон: ОХ 5-6157 

явора". За це нагородили П 
присутні оплесками. Об'сдна-
аий хор виконав „Зійшов мі-
сяць" і під довготривалі оп-
лески залишив сцену. 

Святочну доповідь на тему 
, ,ШЄВЧЄНКО буДНТеЛЬ і ВИХО-
ватель української нації", — 
виголосив доцент Василь Гри-
горенко. Доповідач підкрес-
лив. що літератузна творчість 
Шевченка мала певну ціле-
спрямованість і логічну noc– 
лідовність, щоб з етиографіч-
ної маси, приспаної двохсот-
ЛІТНЬОЮ московською ИЄВО-
лею, виховати свідому і силь-
ну, для боротьби з ворогом, 
націю. Цитуючи окремі урив-
ке з поем Шевченка, допові-
дач насвітлював їх значення 
для всіх прошарків українсь-
кого народу. 

Відомий бандурист Володи-
мир Юркеняч виконав „Ой 
три шляхи широкії...". Він ви-
коиував цю журливу пісню 
па слова Шевченка так, що 
майже а усіх присутніх зро-
свлнсь слізьми очі. 

Ш. Осип бойдонйк в Аргентині 
(сдо) На запрошення Уп-

рави Т-ва Сприяння УТїРади 
в Аргентині, дня 10 травня 
на летовищеЕсейса,Щозиахо-
днться в кілька десятках кі-
лометрів від Буенос Айресу, 
прилетить інж. Осип Боиду-j 
ник, голова Української На 
ціональної ї”ади і член Про З 
воду Український Націоналіс І 
тій. підготовляється ряд прн-1 
Йнять і зустрічей гвстя з ук 
раінським громадянством Taj 
провідними організаціями, а 

На летовище „Есейса". ма- іСІХ ^ ь о х найдено вбитиля ft 
ють приїхати ^ C T a b W H ^ ^ S g f ^ S S ^ S ^ S 
організацій та інші громадя-
ни. Щоб привітати гостя. He-

it гайно після цього мас відбу також із членами аргентинсь-1гася"ПрИй^ят;я „ п р и м і щ е н н і 
Кого Конгресу, та іншими вн-' 
датними державними діячами 
та політиками А р ґ є н т ини, 
яка 5 лютого 1922 р. визнала 
Український Уряд, що вже 
тоді перебував в екзилю і до-
сі того визнання формальна 
не відкликала. Зрештою, Ар-
гентнна все стояла й стоїть 
твердо на позиціях потреби 
повного самовизначення на-
цій. В зв'язку із останніми 
подіями в ній помітно скріп-
лясться антикомуністичне та 

наставлення до Українського 
Уряду в екзилі. що „penpe– 
зентус Воюючу Україну і 
представляє український на-
рід, який береться за свою 
Самостійну Соборну Україн-
ську Державу. Вудьмо об'сд-
иані в цих днях ідесю, яка 
дас нам змнсл життя". 

Вісті з Натанґи 
'Продовженкя зі crop. 2-оТ) 

ник, професор Куро, що відач-
жввся був інтервеніюрнтн з 
головній кватярі військ 0Н у) 
зв'язку з жорстокостями СГ-
проти безборонного населся-
ня. Проф. Курр пропав тіб 
дорозі додому, а з кия irpona– 
ли і його два асистенти. У-

Деклямацісю поеми „Суб6-1 антнмосковське наставлення. 

Доктор Ярослав Н. ТУРКАЛО 
оголошує про 

^ ВІДКРИТТЯ - ^ 
ХІРУРГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

261 DANBURY ROAD W1LTON, Connecticut 
(Fairfield County) 

Телефони: PO 2-5768 
PO i-ai38 

тів" у виконанні пластувки 
Олі Хомут, почалась наступ-
иа частина. Володимир Юрке-
вич ще раз потішна npncyr– 
НІХ СВОЇМ СОЛЬОСПІВОМ І BHKO-
нав натюдню пісню „Повія ві-
тре". Потім на сцені появився 
ансамбль бандуристів і внко-
нав відому пісню на слова 
Шевченка: „Встас хмара з-па 
лиману". За гарне виконан-
ня заля Їм подякувала. Пан 
Леонід Харченко виконав де-
клямацію цілої поеми „Сон" 
(„У всякого своя доля") і ви-
конав як'мистець, за що fto– 
му дякували оплесками. Чу-
ДШЮ.- виконали бандуристи^ 
(В. Юркевич і М. Гринюк) 
дует „Ой кряче, кряче". 

ДеклямацІю поеми ,,Субо-
тів" виконали два пластуни 
- Зиновій Паякевйч і Роман 
Кишакевяч. 

Програма академії закіичя-
лась піснею „Сднце захо-. 
дитЬ", яку добре виконав хор. 
Подякувавши хорові довго-
тривалими оплесками за його 
виступи на академії, присут-
ні піднялися з місць і npocni– 
вали під проводом хору „Ще 
не вмерла Україна". 

Закінчуючи ці короткі но-
татки, хочеться підкреслити, 
що згадану програму підго-
товили дві українські грома-
ди, громади рівних релігій-
них визнань, але об'єднані 
думками та любов'ю до свого 
безсмертного Батька. 

В. В. г. 

Головна Управа „Відро-І 
дження". з нагоди приїзду 
голови Української Н я ц і о 
нальної Ради, видала заклик 
до українського громадяяст-
ва Аргентини, щоб Воно, ау-
стрічаючи у р о ч и с т о пред-
ставника Українського Дер-
жавного Центру, організова-
ио виявило своє позитивне 

ВИ СТУЛИ 

FINANCIAL 

ЗБШЬШЕШ ДИВІДЕНДИ! j 

р і ч н о 
КРЕДИТОВАНЕ, 

АБО ПЛАТНЕ 

2 РАЗИ В РІК. 

Починаючи 1-го липня 1960 р. 
ш Ощадності, забезпечені до 510,000. 
9) Гроші, одержані до 15-го ТРАВНЯ 196^ року, будуть 

процентувати нові дивіденди від 1-го ТРАВНЯ. 
Ф Радо приймаємо яоні конта, від S 1.00 вгору. 

IRVING SAVINGS 
and LOAN ASSOClATlON 

Ш MARKET St. M MAIN) PATERSON, N. J. 
Відкрито ЩОДЕНПО — від 9-ої рано до S-ої по п о л у д н і 

Т а к о ж у П'ЯТНИЦІ - від 6-ої до 8-ої вечора 
Д Л Я В А Ш О Ї В И Г О Д И : 

ОЩАДНОСТКВІ КОНТА - РІЗДВЯНІ ОЩАДНОСТІ - ВАКАЦІТЇНІ - ГТГТО-
ТЕЧНІ , п о з и ч к и - ПОЗИЧКИ НА ПОЛІПШЕННЯ ДОМУ - ПОДОРОЖНІ 
ЧЕКИ -г- ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ 

ТРИКТ І ТЕЛЕФОН 
ПРИЙМАННЯ РАХУНКІВ ЗА ГАЗ. ЕЛИК-

- ВОГНЕТРИВАЛІ СКРИНЬКИ 

Лі 

УКРАЇНСЬКИХ 
ТАНЦЮРИСТІВ 

В МІСТАХ 
ЗДА і КАНАДИ 

О 

14 і 15 травня 
ВАШИНГТОН, Д. К. 

Келітол Театр 

116 і 17 травня 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. 

Академі оф Міоаік 
121 - 24 -tpftteiM 

МОНТРІІАЛЬ, Канада J 
Форум 

25 і 26 травня 
ТОРОНТО, Канада І 

Мейпел Ліф Ґарденг 
і 29 травня 

КЛІВЛЕНД, Огайо 
Арена і 

30 травня 
ЕНН АРБОР, Миш. І 

t MLx і АвдИгоріюм : 
31 травня і 1 червня 

ДГТРОИТ, Миш.; 
Масоиік Авдіторіюм :; 

2 - 7 червня 
ШИК АГО, Ілл. і 

, т Сінії: Опера Гавс і 
8 червня 

МгаНЕАПОЛІС, Мін. 
Муніціпа.1 Авдіторіюм 

19 червня 
І ВІННІПЕГ, Канада j 

Вінніпег Арена J 
11 червня 

КАЛГАРИ, Канада j 
ДжубЬіі Авдіторіюм і 

12 червня 
ЕДМОНТОН, Канада j 

Джубілі Авдіторіюм j 

14-16 червня 
ВАНКУВЕР, Канада j 
Квіи Е.тізабеТ Театр j 

18 і 19 червня 
Ц СІЄТЕЛ, Вашингтон ^ 
І' Опера Гавс 

20 червня 
ПОРТЛЕНД, Ореґон І 

і Портленд Авдіторіюм 

122 - 25 червня 
САН ФРАНСІСКС, Кф. 

Вор Мем. Опера Театр 
27 червня - 1 липня 
ЛОС АНДЖЕЛЕС, Кф. ^ 

Шрайн 

„Відроджевня". На 12 травня 
вже сповіщена перша офіцііі-
на церемонія: голова УкраІн-
ської Національно! Ради мас 
скласти вінок живих квітів 
перед пам'ятником генерала 
Сан Мартіна. Визвольника н 
національного Героя Арген-
тини. Того ж вечора в прямі-
іцеїшях Т-на ,,Відродження" 
відбудеться ширше прніїнят-
тя гостя, на яке запрошусть-
сл численне українське гро-
маяянство. 

Ще не знати, як довго інж. 
О. Бойдуннк залишиться в 
Аргентині. Він мас відвілати 
деякі більші центри українсі.-
кого розселення і поза Буо-
нос Айресои. навіть у таких 
далеких провінціях, як Mici– 
овес і Чахо, де с к у п ч е н і 
значні маси українських пс-
^еселенців, що ще D третьому 
поколінні говорять гарною 
українською мовою, але . , . 
Не вміють по українському 
писати, ані читати. Бо там до-
сі не було української інтелі-
ґенції, яка б могла зайнятися І 
Організуванням українських, 
Пікіл у тих провінціях. ЩО j 
творять справжнє запілля ук-1 
раїнської громади в Лргентн- І 
НІ. Коли б ті українські маси j 
і Чако і в Місіонес вміли чи- . 
тати по укпаінськн, інакше 
виглядала б наша преса D 
Аргентині і взагплї все куль-
турне й політичне життя. Але 
величезне поле лежить обло-
гом. 

Після Аргентини, а навіть і 
!аід час перебування в Арген-

гованому aoeciHctxirMH частя-
намн ОН. 

Цю статтю закінчуо М. Дг^ 
Френкель словами: 

„Я обвинувачую aci.t rut. 
хто організацію створену для 
утримування миру й справед-
ливости — перетвори^ ї' -ліпу 
зсенну машину без контролі і 
зідповідальности; 

Я обвинувачую всіх ти-; 
хто в серці Африки, що про 
5удилася до волі і пззаложпо-
сгн. розгорнув страхіття мо-
дерної війни і таким чином по 
казав Африці найвідраилнві 
ший аспект західньоі цивілі 
зації; 

З ВАШИХ ВУДНІВ 
І і і і 

-

БЕРІТЬ МАНУ ПА ЯРМАРОК 
ІЦоі не инірнлось бала-

мутство, зразу зкзНагу, що 
арт іде мобй Про Весняний 
Літературно - Мистецький 
Яфмарок, який відбудеться 
в Ню Варку в цю Суботу, 
їВ-го травній А ііро найдо-
рожгу кожному з Нас icro– 
ту — Маму, згадується в 
цьому bumдку тому, що в 
Неділю, lS-гО травня, npu– 
падає СвятЬ Матері. З гого 
виникає апель до всіх 
батьків^ синів, еоловіків ги 
навіть зятів: хогете належ-
не вшанувати Мамусю на-
перецодт Д Свята^ прагне-
те зробити Л приємність 
Невеликим коштом — npu– 
ведіть ТІ Гарненько, pyzKa– 
під-ругку, на Ярмарок, нс-
(сай культурно розірветься. 

Він, цей Ярмарок, ціка-
вий і трохи відмінний від 
попередніх тим, що йде те 

- і пер під гаслом „Сміймося 
Я засуджую всіх тих. х т о , ^ Надіймося Г - яке на-зорганізував цю деструктивну 

силу, створену і варзврськвх 
горд із різних країн. ,Нпве-

гадус добре знаний нам 
старо крайовий клиг; „Tpu– 
маймося - не даймося!" 

юпнп порядку проявлялося Юр ознагало б, що програ-
ннх у грабіжах. убивствах і. ма Ярмарку проходитиме в 
їсильствах. 1 :іі такі ВЧНігіса; foauAUtunriii ЯЛЛЛППМІУ un– насильствах 

вони були оплачувані грішив 
ОН. замість того, щоб си,іітя у 
в'язниці; 

Нарешті, я засуджую все 
чищс згагтанс і всіх тих, хто 
8 ідеологічних чн матеріяль-
них мотивів дас змбгу і (JKJH– 
-;и, щоб уможливити ЦІ злс-
41 ни". 

о 
г.дна 
Г̂ (Д" І Я Н П К ДІ”.Я'А 

Лул на зтсілаї 
'міфегчміції роззброояпя п Же 

tie "і ти HS засіданнях Інших 
агенцій ОН а осідком в Жонс-
-1 - п Цьому тижні відвілая 
Таяію 

безжурному, веселому на 
строю, і немає страху, що 
комусь в виконавців npuu– 
де до голови ідея 'гитати 
драму ги трагедію, або за-
мугувати ,вце поважною 
музикою. Проте, ще раз 
підкреслюю, що на Ярма-
рок варто привести маму 

дармащо сонегко тон рясно 
тоді світило і сердеено npu– 
пікало. А що ДІЯЛОСЯ того 
дня у Філядельфії, того 
жадне віене перо не onu– 
ше, навіть таке барвисте й 
талановите, як у колеги 
Олега Лисяка! Кажуть, 
старі й загартовані в боях 
ветерани першої і другої 
світових воєн та кандидати 
на третю — плакали, Ш 
малі діти! 

А один мій приятель, що 
поставив на „Тризуба' 25 
долярів і програв їх, розу^' 
міеться, присяг потім у 
Горожанському Клюбі, ще 
поки жити буде — не піде 
не футбольні змагання і 
на український спорт яла-
маного цента не дасть) 

Що я особисто уважаю 
за легку пересаду і таке 
прикметне українській в дат 
-і попадання з однієї край-
ности в другу. А де це, npo– 
шу, написано, що україн-
ські команди мусять виг-
рати всі змагання і темпів' 
кати, ^побувати всі титули 
і eawif .. Он, під Вродами, 
MV щ" гірше програли, як 
на сталіоні Оваль в Астсп 
рії, а проте, славити Бога, 
якось живемо і множи-
мось, ми TifT, на тяжкій 
емігранті, а наші брати - -
в Рідному Краю. 

Тож не падайте духом, 
дорогі торговці, і козаць^ 
ким з ви гаєм вдарте лихом 

сю, бабусю, жіногку еи, у об землю! А кому дуже 
Гатдомшй ООЧ”ТЦР o.v– ьийияткобому випадку, на- ап:кк0 щ,.душі - хай ew 
ікх Напіп У Тамт розізлив рєіену: якшр не буде дуже береться на наш Весняний 

тят-тгоНВттппі. -вьі'-сміиЬіо ,mjti скажете TXVг ДрМПрбк- що'саме йде під 
?^!S!!Li!^!SS!LkWHUОегаітіЮвМ:ЛІоьІ гаСЛО

г
ш „сміймося - Ha– 

діймося!" 

a t e а с е 

тині. Інж. О. Бойдуннк мас 
відвілати наші колонії також 
її Уругваю і в Парагваю. А 
вже потім, повернувшись дг 
Буенос Айресу, вирушить ДО 
Бразилії. 

-яле З Е зле: 
З нагоди 

20-РІЧЧЯ АРХИПАСТИРСЬКОГО СЛУЖІННЯ 
ВЛАДИКИ АРХНЄПИСКОПА 

Мстислава 
'спяснопськп хіроготПя пі:ого іПдОу.”пся п ддмх 13-го і Н-го 
травня 1942 року, в натгДрІ он. ал. Андрія ПврвозоацноГО 

н Кніні. 

в неділю, 13-го травня 19S2 р. 
в катрдрі СВ. ВОЛОДИМИРА в НЮ ИОРКУ 

(ів)і — Захід, Х2-га пул.) 
вч-де відправлена 

СОБОРНА АРХИЄРЕЙСЬКА 
СЛУЖБА БОЖА 

яку очолять 
достотній ЮВІЛЯТ. 

Під час св, Літурги, буде довершено,поставлення в дняі.онн. 
Проспимо про численне прибуття на цю урочисту ІИД-

прану членів нашої катедрольної парафії ти вірних з дои-
колншпіх пар:їіЬі:: 

НАСТОЯТЕЛЬ І УПРАВА 
КАТЕДРАЛЬНОІ ПАІ'ЛФІї 

кое и мене, жлнко, щоб 
смішно виходило". 

Думаю, що декого із зсм-
ляків прийдетьсп таки до6-
ре полоскотати, zu то пак 
прЦкЛасти всіх можливих 
зусиль, щоб хлопців розвє-
селпти. Маю На думці цих 
патріотів, які ще досі дви-
гають на-сеьці 'в а ж к у 
жалобу після про гри 
філадельфійського ,,Т п и-
з у б а" 3 юбйоркськими 
Мадярами4і . Так, це був 

і наш Чорний Великдень, Джаган 

Сміймось — і надіймось 
на краще завтра. 

. „. . ; , ,!І К В р 

9 Гі-д:кіиалд Мавдлінг, Срн-
тІПськнй секретар для справ 
колоній :і-гяпив. що в липні ц. 
роїсу відбудеться конференція 
для справи державної самост1П-
пости СрнтіЯськоі Гвіани. Та-
МОІШІІ лаворушення , в лютому 
ц. р. притії.чііяли цю КОНфІв1їЄН-
цМо Окрема бржтгПськ-а wlcW 
розглядаг. причнпи заворувіанк. 
У Притійській Гвіяііі пр^н'ером 
иігтої омного уряду с комуніст 

t 

З С Е Z2ST ZXXZ гази 3CXZ п х і гзсс: 

і - ДІЛИМОСЯ ч”умпою ВІРТКОЮ, ; - - f 
що дня "'9-го травня 19в2 п. тімрр в ІІм Норку 

нпін Нпндорожчий 
МУЖ і БАТЬКО 

бл. ft. Тимно Й О С И Н 
Покійний народився 1895 року, 

в селі Псиькіиш, пов. Збараж, Звх. Україна. 
Тіло !Іоі;Ін!іого ШІХПДИТЬСЯ в похоронному Ливі'ДРіїнІ 

iJt̂ Tpu Jlpo.Mii в Ню Йорі;у. і 
ПОХОРОН відбудеться в ПОНЕДІЛОК, 14-го ТРАВНЯ 

19С2 p., з того т ММедеяпя, в год. Я:ОО рпно, до нсрі:іш сВ. 
Юри, нідтиі. на цвинтар Ко-іьішріл. 

Го)м-м прибиті: 
АІПІА. — дружтга з дітьяп 

ШШШШШШШШШвШШІ 
Д-р Віталій Б О Г Д А Н І В 

ДЕНТИСТ 
— пoвiдo^ .̂̂ яc про 

ВЩКРИТТЯ СВОГО КАБІНЕТУ 

Ділимося сумною вісткою 
з Рідягю, Приятелями та Знайомими, 

тцо дня 24-го квітня 1962 р. упокоївся в БозІ, 
на серцевий атак, 

нанн Петровський 
народженні! ЗМ-го TJI:IIIII:I І90С року в Тернополі, 

член шіціоніїлі.пнч 1 керковпнч Органі.іаііін. 
Похорон відбувся в суботу, дня 28-го квітня 19С2 року, 

З yi;paliirb!au Кат. церкви Угіїепп:і Вожої Мцтіфі. нн Розе-
мліті в MmitpetuM. 

Горем прибиті: Дружини — МИХ.ЛПЛШІА 
^^^ .. куади - Р. ЛАВАДОВИЧ 

Фрі 

години ПРИЙНЯТІЇ 
Нон., вівт., сер., чет. — 

від год. 5:00 до 8 00 веч 
ІГнтннцІ 1 езгвоти — 

під 10:00 рано до 7 00 ut 

31-04 Steinway Street 
ASTORIA З, L. І., N. Y.g 
YE 2-12П9 

Осередок СУМА І 
ім. іен.-хор. Т. ЧУПРИНКИ в НЮ НОРКУ Щ 

В .: П ш т о її у і ,'j, 

В Е С Н Я Н У З А Б А В У І 
в суботу, 12-го травня 1962 р. Щ 

в авдиторії ШКОЛИ СВ. ЮРА. Щ 
Ji при 6-!fi in і. — в Ню Норку. И 
jj Оркестра П. ТКЛЧА^ й 
І Вибір королеви Осередку на 1962 рік. і 
Jj Аранжер МИРОСЛАВ ШМІГКЛЬ. 9 

по'іл 

й 
ТОТС ІН) І і ечор 

КОМІТКТ 

ЖЖІГЖЖПГЛ'ЯІМГЖЖЖЖУЖНІ аеавиа 

^^^^^:^^^:^^З^^SS^^SЗ^^SS^:^SS?'^^aS'SSzl 

В 21-ту РІЧНИЦЮ СМЕРТН 
'Великої пранівннчки в жііючомч 1 кооперативному русі на 

:шхідньо-ч країнськнх .ІСМЛЯХ 

бл. п. Неонілі СЕЛЕЗІНКОВОЇ 
буде відслужена 

СВ. БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 
З ПАНАХИДОЮ 

року НЕДІЛЮ, дня 27-і о ТРАВНЯ 19(52 
в год. 10:00 ранку 

в ЦК І ' КВ І ИАІ 'И М'ІІС ТА. 
при 1623 W. Сауика Street. Philadelphia 40, Pa. 

В г д. 1 :ІИІ по ІПІ.І. - н ia.il У критської Гроасадв, 
пря 2051 Rowan Street 

ПОМИНАЛЬНИЙ ОБІД 
і мнетеїім,і.іо Іірі 

на ш.іін :uutpouiyc Укршигьі 
(іам(Оо 

є Громилвнгтво 
КО.МГГГТ 

СВОЮ vinen. І! 

1531 W. Blavis St 

ti прошу ласі:апо повідоинти не пізніше 
1-го травин н.і адресу 
ЛЬОНІТШ МАРКІВ 
, l'hilailelphia 10. Pa. - Телеф.: GL 7-1927 

^^^^ЯГ^ЛГ^ятшг^ЖГШ'ШЯРЛРШЛГШ^ШІ 

" ” Заходом ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ ВІДДІЛІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО С О Ю З У в Н Ю ЙОРНУ 
буде поставлено опера в 3-ож діях у0 JHk "ТГ ЕГ О М Н ҐХ ” 
в НЕДІЛЮ, 20-го ТРАВНЯ 1982 року П ^ ” ^ 0 ^ І М К Ш І О Ю п о к М о і о 
В ГОД. ЇМ ВЕЧОРА . 

THE FASHION INSTITUTE, "” ws^4,vhos
Rr 

МІСЦЯ PESEPBOBAH1 — Проситься заиовлятн наперед в АдміиІстрацЦ „СВО-
БОДІГ'. або в канцелярії В. ЦЮПН - ZJ0 Е. 6th SL, NEW YORK, N. v . - Of? 45340 

Тараса Шевченка 
МУЗИКА - M. АРКАСА 

КВИТКИ В ЦІНІ S4.00. S300, S3.50. S275. 52-00 
Симфонічна оркестра під днрнгентурою ШАНА. ЗАДОІ'ОЖНОГЧ). 

exasascES аюЄДСЖЯИИИЮИОВИИаДИ- ^^шжж^.тжшжжжшапгжжякшяі ТЖЖЖЖ^ив:ЖЖЖЛГЯГ^іГЖЖІГЖЖЛГ'Г'Л'ІГШЖЖЖ^^ГЖЖ^ГіГЛГ^Л'^Л 

ДІЄВІ ОСОБИ: 
Катерина - 1Й. ЛИСОПР, Ситі опера, Ню Порк; 
Мати Г. ШКРЕП, Київська Фі.пьгармонія ; 
Батько - Л. ІЧЖІІАРОВІГЧ, Львівська опера; 
Андрій — І. ГОШ, Львівська опера; 
Іпан - І. САМОКІШИН, Львівська опера. 

Камерна оркестра б. членів Львівської опери, хор церквп св. Духа 
Режисер С. КРИЖАНШСЬКІПЇ, 
Сценічне оформлення: Е. ТКАЧЛ”К; 

Львівськкй с.сршіЛ театр. 
Хореографія У. ПЖТР1НА. 



^ З НОВИХ ВИДАНЬ 

Корисна книжка 
Наприкінці 1961 року поя-

глілась ва книжковому ривку 
всва праця з-під пера мало-
відомого читацьким колам 
канадійця п. Миколи Садов-
ського п. з. .Дорога до миру 
й добра". Вже сам зовнішній 
вигляд книжки справляє прп-
емне враження на читача й 
всва може служити окрасою 
кожної книгозбірні. Твір ВИ-
даний коштом самого Автора. 
Цю цінну для всіх книжку 
надрукувала Українська Дру-
кдрня в Саскатуні, Канада, 
Що стала загальновідома че-
рез друк хоч бн таких пова-
К.ИИХ праць,' як, наприклад, 
.Повний Українсько - Ан-

г."'нськнй Слов-.'ик" за редак-
цісю проф. д-ра К. Андруси-
шнна, „Українська літера-
турна мова" проф. д-ра їв 
Огіснка, „Христове Світло в 
Україні" д-ра Пастора Л. 
Жабка-Потаповнча й ін. Дру-
карня подбала про добре тех-
кічне виконання цісї черго-
вої праці .Дорога до миру й 
добра" із вдумливою мистець-
І ОІО ОбгорТКОЮ, ЩО СНМВОЛІ-
зус заголовок і зміст цього 
оС'емистого твору. 

Книжка мас 477 сторінок 
друку великої десятки ва доб-
рому книжковому папері. Твір 
цей складається з ЗО розді-
ліь. Автор легко, цікаво й яс-
во змальовує історичний ог-
"яд людства ва канві соці-
ЯЛЬННХ, еКОНОМІЧНИХ і ЄТИЧНО-
релігійних ВІДНОСИН. У КННЖ-
ці енла-силенна прикладів з 
історії України, що ними Ав-
тої. наглядно зображає свої 
твердження й погляди. MHKO– 
ла Садовський упродовж ми-
нулнх десятків літ основно 
цікавився спокосм людини і 
мирним співжиттям між наро-
дами, він прочитав на цю те-
му багато книжок і часописів 
і в своїй праці поставив ва 
перше місце християнський 
ідеалістичний світогляд суп-
ротн нвщіввого матеріялізму. 
ВІР глибоко переконався, що 
спокій і лад людству не може 
дати себелюбний лібералізм, 
диктований гонитвою за нев-
ловимим щастям; ані „Волл" 
вулиця в Ню Иорку зі своїм 
золотом; ані бездушний мате-
ріПЛІЗМ, ЩО ЛОВИТЬ у СВОЇ ТС-
нета щораз більше людей по 
ией і тю той бік океану; ані 
також Об'єднані Нації чи 
якаен інша майбутня понад-
Лержапна установа, 'чи 'бргані-
зздія. Це все хитка будова на 
піску..'. Тільки правда, enpa– 
ведливість і братня любов, 
базовані на Святій Євангелії, 
запевнюють людству справж-
йїР спокій і вихід із сучасної 
кризи. 

Хоч із методичного боку 
Автор не завжди с послідов-
нмй у розміщенні й снстема-
хизації своїх думок і твер-
джень, деякі розділи й иолії 
спрацьовані надто загально, 
як, наприклад, про марксизм, 
а деякі знову однобічно (ре-
дігійні проблеми). то про-
тз це дуже актуальний і цін-
ні:й твір для всіх і Авторові 
належиться якнайбільше прн-
знання й подяка за його по-
важну працю. 

Д-р К. Костів 
..Дорогу до миру й добра" 

можнп набута від Автора: 
Mr. N. Sadowsky 
942 ПО Street 
North Bat tic ford. Sask. 
Canada. 

Іван БУЙНІВ 
Знана 

УКРАЇНСЬКА 
ФУТРЯНА ФІРМА 

ВИКОНУЙ на замовлення -
НОВІ ФУТРА 

перемодсльовус проходжені 
футра по найновіших 

фасонах. 
Приймав футра на 

ГГЕРЕХОВАННЯ-STORAQE 
Відбір і достава на місце. 

J. WUJK1W, inc. 
MANUFACTUF1N0 FURRffiir 

i l l E. 7tfa Street 
New York 9, N. Y. 

Tel.: SPring 7-8710 

Pontiac Csteopathic Hospital 
PONT1AC, MICH. 

New 406 bed hospital expansion program just being completed. 
This beautiful hospital is located 20 miles north of Detroit in 
Michigan's vacation and resort land of lakes. 
immediate Openings in the Following: 
m R E G I S T E R E D NURSES 
S384.79S5G0.14 depending upon qualifications and experience. 

Supervisors, Head Nurses, Medical Nurses. 
(All 3 shifts in all departments open). 

Ф LICENSED PRACTICAL NURSES 
S280.79-S350.53 depending upon qualifications and experience. 

(All 3 shifts open). 
June graduates (graduate school of nursing pending state board 
examination); SiO00 shift differential for all employes working 
3 to 11 p.m. and 11 p.m. to 7 a.m. 
9 OR PERSONNEL 

MED1CAL TECHNOLOOlSTS (Male or Female) 
Registered A.S.C.P., AMT– or qualified experien':e. Excellent 
working conditions, 2 weeks' vacation with pay. after 1 year, 3 
weeks after 5 years, sick leave, meals at cost, free coffee breaks, 
employes' discount, Blue Cross and Blue Shield participation, 
many other fringe benefits. 

Experienced Personnel Contact: 
PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL 

47! і North Perry Street - PorrtJac, MkhJjran 
Attention: Personnel Director 

Phone: FEderal 8-7271 

Р І З Н Е 

У гостях добре, 
дома ліпше 

Історичне оповідання 
Ціна - S0 ЯЛ 

- S V O B O D A " 
і unmrf St.. lemev Cltv S. N. і 

REAL ESTATE 

КХЗи^Хзь^ХХзйіоіД^^д^^м^ 
UKRAINIAN FURRIER 

Stephen Kopiecj 

MANUFACTURER 
OF F1NE FURS 

259 West 30th Street 
NEW YORK 1. New York 

3rd floor - Bet. 7 6c. 8th Ave 
1 Block from Penn. Station 
Phone: CHkkering 4-0613 

WOMANS BEST FR1END 
- FURS -

We carry all types - COATS 
JACKETS - STOLES, etc 

We also make to ORDER -
REPA1R - REMODEL. 

STORAGE. 

0КВП' ГНЮХІКУ ар-ча 

449 Sprtflgfleld Averroe 
(ріг Wayerfy Ave.). Newark, N. J. 

Tea.: Bl 2-2153 
Продав мужеську І жіночу ra– 
лянтерио та різні товари, пра-
датні як ПОДАРУНКИ з різних 
нагод. Мас на складі Hi-Fi pa– 
діо, фоно, Blaupunkt 

ДО ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ 
ДОМОВЛАСНИКІВ 

Подаю думку про отворення 
Українського Товариства Домо-
власннків для спільного обго-
ворення справ цього бизиесу. 

Телефонувати: 
PR 8-5965 або SL 6-4155 

SUNNYWOOD HOMES 
Нові 2-род. і біль. Огляньте дім 

— модель. 
49th Street at 47th Avenue 

2 бльокн до 1RT Bliss St. Station 
EX 2-9616 

веч. ES 2-8365-
U W J J J J J J O W ^ ^ W X O f K H O W 

Yorkville 

Galant Pastry j 
Shop j 

1291 Lexington Avenue j 
(86-87 Streets) 
NEW YORK j 

Якщо масте око на щось над- J 
звичайного і масте апетит на 
щось спеціяльного, тоді за-
купіть собі НЕЗРІВНЯНІШ 

GALANTS СИРНИК 
зі сметанкового сира 

1 битої сметани. 
Tel: LE 4-М09 

HELEN'S 
B R I D A L 

SHOP 
а ШЛЮБНІ СУКНІ 
а СУКНІ ДЛЯ ДРУЖОК 
т ІТАДУАЦГИНІ СУКНІ 
а ВЕЧІРНІ 
Всі сукні виконується на за-

мовлення на місці. 
132 Brantord Place 
NEWARK З, N. J. 

(n. HiRh,St– A Sprintrficld Aye.) 
Гелена МАТМПТЕВСЬКА 

Tel.: MArket 3-Ї880 , 

до всіх країн Европи й Ази 
1. Чи це с відповідальна фірма? г 
2. Чн Ви самі в тому' переконала^?. ; 
3. Чи фірйа с уважливо солідна в пакуванні, висилці 1 

приготуванні документів ? 
4. Чн уживає до цього наялілш) пачки? 
б. Чн фірма ivt с н бизнесі довше, як 25 років? 
в. Чн це с офіпДально АВТОРИЗОВАНА фірма? 
Відповідь на псі ці питання с ТАК, якщо Вн виш-

лоте свої пакунки через один з Відділів: 

GLOBE PARCtL SERY1CE, inc. 
716 Walnut St. PH1LADELPH1A 6, Pa., Phone: WAlnut 5-3455 

І L I B E R T Y АІГГ P H O T O 
STUDIO 

І Знімки на всі нагоди 
і ґрадуапійиі, з першого Сн. Прн-

частія і весільні - це наша 
спеціальність. Відкрито щоден-
ио від 9 рано до 9 веч., середи 
під 9 рано до 6:00 веч.. неділі 
під 11 рано до 530 по пол. та ;va 

домоаленням. 
125 — 11 Liberty Avenue 

Richmond НП1. L 1. 
УІ 3-3605 

TAVERN 
WITH GOOD FOOD 

Grocery, 
Gas Station 
s ix ACRE PI О Т 

WITH LIVING QUARTERS; 
ideal location, no competition 

in area. Excellent Gross. 
PR1CE S 58,000 00 

.Must Sell. 

І Asbury, N.J. 
WARREN COUNTY 

І N. J. 537-5571 

48' 2 Last 7th Street 
NEW YORK 3. N. Y. 
Phone GRamcrcy 3-1785 

263 Market Street 
NEWARK 2. N. J. 
Phone: MArket 3-1968 

3216 Sunset Boulevard. LOS ANGELES 28, Calif. - NO 5-9887 
943 Elizabeth Avenue. EL!ZABETH. N. J. - EL 4-7608 

ПРИСПШПТЬ СВГП ПАКУНОК ДО НАС. А МИ 
ПІ'ИГ'ПШІИМО ВИСИЛКИ ВІД НАС. 

МАЙЖЕ НОВИН ОДЯГ 
ВИПКЩАЖ' 

відповідний : яа висмажу 
до ЕВРОПИ. -: 

Куплені з гуртівні ИРВІ ДЛЯ 
чоловікін. жінок та дітей. 

Нечувано НИЗЬКІ ЦІНИ. 
ЗОВСШ НОВІ.....і. 

ЧОЛОВІЧІ УБРАННЯ 
J20 1 більше Stfti більше 
Уживай! убрання від S8.00. 

Штана-j.lCK)̂  8 0 ^ ^ ^ ' 54 00 
Зимові іглашД ВІД . : . . w WOO 
ЖііючГ суконки під .'. . 55.00 
ЖІНОЧІ- КОСТЮМИ, -г І -, ч-f Ні Р0 
Вовняні спідниці . . . .„ S150 
Дитячі суконки від . . 5Ї.00 
НоЛл. бдюзкн І комб 11,00 
Переконайтеся самі, без будь-

якого зобов'язання. 
Відкрито: від 10 рано до 7 
веч., від поп. до субота, вкл. 
Szabadi de Lux 
1575 3rd Avenue 
(bet.) 88th A 89th Streets) 
New York City - TR 6-7460 

OZONE PARK - 534,500 
St up 

Riccardo Homes 
Нопня. солідний, мурований 
2-родинний "custom" дім, б і 
5 КІМН. 4̂  ВИКІН. ВІДПОЧИНКО-
ва кімната, з "̂  лазиич., га-
раж І парк, площа, газ. orpl– 
H.uut;i гар. водою, залізний 
бойлер 1 водопроводи. праль-
ня зі сушарнею. 2 машини до 
миття посуди, мосяжні рурн, 
каналізація, цикл, загорода 
І цемен. веранда позаду, пов-
ністю відокремлено, протн-
зв^овп Ізоляція між повер-

хами. 
, W ( W r ТАКОЖ т 
І І доми з апартамент, g 
Й для професіоналів, к 
^ крок до сабвею. я 
' . - . ^ . - ' . ^ . - - . Т , - Г . Т . Т ^ . Т . - Г Л Т ^ Г Л І З Є Л Й Г І З І Т І ! 

Model: ПО 05 Rockaway Blvd. 
Агент на місці 

Michigan 1-3321 
virpmia 3-5777 

U N I T E D REAL ESTATE CO. 
ОДИНОКЕ УКРАЇНСЬКЕ БЮРО на КВГЯС1 

МИ ПРОПОНУЄМО 

ДОБРІ, РЕНТАБШЬШ ДОМИ 
в найкращих дільницях: 

WOODHAVEN — б^ія парку. 2 бл. сабвей. легально 3-род. 
дім, з гарним городом. 5 4- 5 і і вел. кімнат, S240.00 
реігту 1 мешкання для власника. Ціна 535,000. 

FOREST H1LLS OARDENS - 2-род., мур. осібняк в -f 4 rap– 
них кімнат. Ціна 536.000. 

JAMA1CA HlLL — 4-род.. мур. осібняк. з терасою, вікнами 
до парку (Ідеальне положення), S300.00 рент 1 вільне 
помешкання. Ціна 534.000. 

ASTOR1A - 6-род. .мур. дім. рент 55.268. Ціна 535.500. 
Яі.що купуєте новий дім, то зверніться до нас за без-

платною порадою Не купуйте нопих домів, будованих на 
невідповідному грунті. 

В. Н у з ь м и н с ь н и й 
17П-13 HILLSIDE AVE. - JAMAICA 32, N . Y. 

Tel.: OL 8-6330 

ПОЩО ТРАТИТИ ЧАС 
НА ПИСАННЯ АДРЕС? 

різних 
мовах 

з 
емблемами 

друкованими 
і писаними буквами 
(скритггом) виробляє 

ROMAN І W A N Y С К Y J 
2905 Wilkinson Avenue 

Bronx 61, N. Y. 
Телеф.: в день: ТА 3-8407 

вечером: ТА 8-0740 
ПЕЧАТКА: 3 лінії до 2 інчіп 

довга, з пересилкою (3.00 

Для домашнього 
огнища 
Повість 

ГПив — ЯЛ імшіїм 
"8 v О В О D А и 

81-83 Grand Street 
Jpnwy City З, УЯ. 

ф ДО В И Н А И М У О 

Модерний 
АПАРТАМЕНТ, 

З кімнати, фронт. Недорогі. 
В Бруклнні, 2 стації від Ню 

Иорку. 
Evergreen 4-6340 

б КІМНАТ 
до вишашу 

141 Hopkins Ave–, Jersey City 
62.00 дол. міслчно. зайдіть або 
телефонуйте: 9-2 і по 5 год. п. п. 

OL 30010 

BUSINESS OPPORTUNITY 

Н А П Р О Д А Ж ДІМ 
Delicatessen Grocery в Нюарку, 
Н. Дж. Повний товар і влашту-
вавнл, пересічно (60,000 до 505,-
000 річно. Можна побільшити. 5 
кімнат взаді й інший будинок 
S19.500 обидва. Скорий продаж 

з уваги на недугу. Телеф.: 
в Нюарку, Н. Дж. - ВІ 2-1214 

у Yerona, N. J. - СЕ 9-0076 

ДО ВИНАИМУ 
4 КІМНАТИ з КУХНЕЮ 

і лазничкою. 
к хоче, можна працювати Pnrt– 

tipe^ Заробітои 30-35 дол, 
U Х а д ^ . : Klgdow, 8-Д9Т7 

по 8:00 год. вечора 
г 
Мурований 2-поверх. ДІМ 

і ПЕКАРЯ 
з 2-ма Печами. 

7 машнасрІА,' склеп 1 трак. 
Кликати власника в ПассеЛку". 

PR .70111 
Купуйте в підприємством, 

що оголошуються 
в Свободі" 

a FUNERAL DlRECTORS є 

Theodore WOL1NN1N, inc. 
Директор 

Похоронного Заведення 
123 East 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
Те : GR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА. 

Lytwyn 6 Lytwyn 
UKRAINIAN 

F U N E R A L D1RECTO 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Oar Services Are Available 
Anywhere bi New Jersey 

801 Springfield A v. 
NEWARK, N. J. 

IRVINGTON. N. J. 
ESsex 5-5555 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗАЙМАЄТЬСЯ ПОХОРО-
НАМИ В CTEHTL 

New Jersey 
Ціия прнртухші дав всіх. 
Обслуга чесав ft найкраща 
У випадку смутку в родині, 

кличте, аж в день, тяж І 
в ночії 

John 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET 

(cor. Warren Street) 
JERSEY C1TY 2, N. J. 

TeL: HEnderson 4-5131 
O X l f ^ ^ t W H W W O K O W ^ t w 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ. 

Контрольована температура. 
Модерна каплиця до ужитку 

ДАРОМ. 

Peter J a re ma 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 
Tel.: ORchard 4-2568 


