
АСТРОНАВТИ ІЗ ЗАЛОГИ ,ДПОЛЛО-10" ВЕРНУЛИСЯ НА ЗЕМЛЮ. - ЗСА ГОТУЮТЬСЯ ДО 
ДЕСАНТУ АСТРОНАВТІВ НА МІСЯЦІ В ЛИПНІ ЦЬОГО РОКУ, ШІЯНУЮТЬ ВИСАДЖЕННЯ 

Гюстоя. — Точно у BH3-
начений годині - 112:53 по 
полудні східнього часу; й у 
назначеному за програмою 
лету „Аполло-10" місці — 
на Тихому океані, яких 440 
миль від Американських 
Самоа островів відбулося 
приземлення космічного ко-
рабля „Аполло-10" після йо-
го успішного лету до Міся-
ця м навколо нього. Acrpo– 
навтн із залоги „Алолло-10" 
—полконник Томас TL Стеф-
форд, комодор Юджін Т. 
Сернам та комодор Джан В. 
Янг — цовернулнся з трі-
юмфом на Землю, відбувши 
в цілому 500 000 миль по-
дорожд. Влетівши в зал ля-
нованому, часі в земну ат-
мосферу і перелетівши П із 
неймовірною спорістю 
24790 миль на годину ас-
тронавтн спрямували свій 
корабель на визначене їм 
місце, поблизу цього чекав 
на них лінійний корабель 
.Діргастон" з гелікоптерами. 
Астронавтам, які опинилися 
ІЗ своїм екіпажем у морі, до-
пОмогли вийти із їх кабіни 
американські водолази і іх 
зараз же перевезено гелікоп 
тором на поклад корабля. 
Прибули вони туди в дуже 
добрій формі, здорові й раді 
із свого успіху та з noeopo– 
ту на Землю. Після їх.при-
вітдяня командою корабля, 
всКЬсs відбули телефонічну 
розмову з президентом Нік-
соном,' який погратулював 
їм за їх надзаігчайннй под-
жиг ї̂ запросив їх разом -в ро-
дннамм на прийняття до Бі-
лого 'Дому. З' корабля ас 

тронавти переїхали на ос-
трів Паґопаго і звідти лтга-
ком до Гюстону, де протя-
гом десяти днів буде відбу-
ватися їх допитування й а-
налізуваннл їхніх обсервацій 
і їхнього досвіду із лету до 
Місяця й навколо нього. 

Керівник Н а ц і овальної 
Адміністрації Аеронавтики і 
Космічних Дослідів д-р То-
мас Пейн заявив у зв'язку 
з успішною місією ,Аплло-
10". ЩО Цей УСПІХ В ОСНОВ-
ному уможливлює вже BH-
садження людей на Місяць. 
Започаткована вісім ' років 
тому програма здобуття М1-
сяця доходить свого завер-
шення. Докладна дата ос-
таточного лету до Місяця й 
десанту на ньому буде ус-
тійяеиа наймлижчим часом, 
це може бути або 16 або 20 
липня, залежно від підгото-
ви і від усіх умов. Водночас 
із цим д-р Пейн заявив, що 
здобуття Місяця це тільки 
перший крок у великій про-
грамі здобуття Космосу. Ffic– 
ля експедицій на Місяць від-
будеться лети до інших пля-
нет. далеко поза Місяцем. 
зокрема до Марса. Вясад-
ження людей на Цій пляне-
ті запляноване на 1980-і ро-
кн і є всі дані на те, що цей 
далекосяжний проект пове-
деться здійснити. 

Успіх „Аполло-10" ВНКЛН-
каа широкий відгомін в у-
сьому світі. Усі ігідкреслю-
ють недзвичайну увагу і 
здібності та витривалість а-
мернкаяських астронавтів і 

І НА МАРС У 1980-ИХ РОКАХ. 

- ПО РОТНІ ВІСТІ -

ЗВІТИ ЕКЗЕКУТИВНИХ УРЯДОВЦІВ, РЕДАКТОРА 
І КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ виповнили П Е Р Ш И Й ДЕНЬ 

РІЧНИХ НАРАД ГОЛОВНОГО УРЯДУ УНСОЮЗУ 

Головним Уряд Українського Народного Союзу разом з (Головною Контрольною Комісією під час річних нарад 

ДВОДЕННІ СВЯТКУВАННЯ УНСОЮЗУ 
В ШАМОКІНІ ЗАПОВІДАЮТЬСЯ 

УРОЧИСТО Й ВЕЛИЧАВО 

всіх членів включно ІЗ CTB-
тистнкою забезпеченевого 
підприємства. вишкільші 
праця іі ін. Закінчив свій 

гзвіт п. Володимир Сохан до-
казанимн твердженнями, що 

УНСоюзу у всіх ділянках йо-" кордів) щодо забезпечення 
го активности. 

Звіт заст. гол. предсідника 
н-ні Марії Душних 

Заступниця гол. предсід-
ннка пані Марія Душник зві-
тувала про свою широку ак-
тивяість в союзоаін окрузі 
Ню Порку. про свою участь 
у нарадах і рішеннях Голов-
ного Екзекутивної^. Коміте-
ту. зокрема про організацію 
союзових імпрез, в цьому в 
організації очолюваного нею 
Жіночого Комітету УНС, ім-

КАТОЛИЦЬКИЙ Н Ю П О Р К С Ь К И П А Р Х И С П И С К О П 
І КАРДИНАЛ КУК відправив у неділю 25 травня ц. р. 
спеціальне екуменічне Вогослуження в Білому Домі, в яко-
му взяли участь през. Ніксон. його жінка, як також члени 
Уряду і Конгресу. Вогослуження було получене з молеб-
нем за щасливий поворот астронавтів з залоги „Аполло-
10" на Землю. 

КОЛИШНІЙ КЕРІВНИК АМЕРИКАНСЬКОЇ ДКЛЕ-
І'АІЩ для мирових переговорів у Парижі В. Аверелл Гар-
риман задро,понував, щоб З'єднані Стейти Америки перші 
започаткували виведення збройних сил з південного B'er– 
наму, відкликаючи вже найближчим часом 50 000 вояків 
звідти. Гарриман переконаний, що за прикладом ЗСА пі-
дуть північні в'єтнамці й собі почнуть виводити військо 
з Південного В'єтнаму. 

ПРЕДСТАВНИК БІЛОГО ДОМУ заявив, що Уряд 
президента Ніксона планує замінити тільки 27 на всіх 115 
американських амбасадорів новопрнзначеннми дігплома-
тамр у Вашингтоні. Водночас із цим в політичних колах 
стверджують, що кількість кандидатів, зголошеиих із прн-
ходом Ніксона на становище президента ЗСА на амбаса-
дорські ностн, виносить 60 осіб. 

СУДДЯ Н А Й В И Щ О Г О С У Д У В І Л Ь Я М О. ДАГЛЕС 
заявив, що започатковане податковим урядом в справі йо-
го платні від Фундації ім. Алберта Парвіна слідство, є 
спеціально вигаданою затією, щоб примусити його до ре-
зиґнації із становища судді в Найвищому Суді. Даґлес 
був президентом і директором цієї Фундації й одержував 
платню в сумі 12 000 долярів річно. Згідно з рекордами 
Фундації він внтрачував цю платню на поїздки в її enpa– 
вах. Даґлес ствердив ще, що він не думає резиґнувати 
із свого становища, не зважаючи на стосованнй проти 
нього тиск податкового уряду. 

В'ЄТНАМСЬКІ КОМУНІСТИ ГОТОВІ близько спів-
лрацювати з Америкою — коли скінчиться В'єтнамська 
війна і настане період відбудови тамошнього краю — за-
ланв голова делегації комуністичного Фронту Національ-
ного Визволення, себто В'стконгу, на Паризькій конфе-
ренції в інтерв'ю з представником „НИ Таймсу" Гаррісо-
ном Селсбері. Але водночас він критикував демагогічно 
през. Ніксона і його останню мирову пропозицію і далі 
наполягав на прийняття мирової платформи комуністів. 

ДВА БОМБОВИМ! БІЯФРИ БОМБАРДУВАЛИ порт 
Гаркурт. ЩО його здобули були центральні ніґерські вій-
ська, і нігерське місто Бенін. Біяфрійці твердять, що вони 
знищили два ніґерські бойові літаки совстського топу МІГ 
і бомбовик типу ,.Ільюшін" та запалили рафінерію. Ті 
літаки біяфрійці перепачкували із Швеції S допомогою 
шведського аристократа - пілота, прихильника внзвольно-
го руху Біяфри, князя Карла Густава фон Розена. В Ні-
герії з цього приводу велике порушення. 

ЧЕХО - СЛОВАЧЧИНА ОФІЦІЙНО ПОГОДЖУСТЬ-
СЯ на^ .доктрину Брежнєва", шо була придумана на ви-
правдання совстської інвазії до Чехо - Словаччини: що 
СССР маі .лтраво" встрявати активно до внутрішніх справ 
будь-котрої країни ..соціялістичної співдружності!", коли 
в тій країні „загроженнй соціалізм" московського зразка. . 

4 Таку вимушену згоду нового першого секретаря компартіїj 
ЧССР, Д-ра Густава Гусака, заявлено посередньо у кому-
нікаті, який ствердив, що Густав Гусак і його польський контакт з Головною Каице-j Збори уділили 
співлартЩяик Владислав Ґомулка осягнули повну гармо- j лярісю, репрезентацію в ук- j уступаючим у 
нію щодо „пролетарського інтернаціоналізму". Гусак їз-
ДИВ до Варшави на одноденні наради з Ґомулкою. Ґомул-
ка. як відомо, с поруч із німецьким Вальтером Ульбріхном. 
найвірвішнм, себто найбільш слухняним союзником 
Москви, 

Союзівкв, Кергонксои, Н. 
П. У понеділок 26 травня 
ц. р. тут - - як уже інфор-
мовано — пояалйся річні на-
ради Головного Уряду Ук-
раїнського Народного Сою-
зу, перший день яких, крім 
формальностей, виповнили 
всеціло звеги'.-головних ек-
зекуігнвяих уЬЙіовців, ре,ч 
дактора Tft yoSpsytoi КоиТ' 
рольної Комісії. Передавши 
провід нарадами заступни-
кові гол. яредсідннка інж. 

Степіз іиЦ^іСй'о^ 
чаткував звітування голову 
НИЙ предсідннк Йосип Ли-
согір. 

Звіт Гол. Предсідннка 
Йосипа' Лисогора 

Ствердшмдн на початку, 
що Український Народний 
Союз із своїми 462 Відділа-
ми і понад 88.000 членів у 
ЗСА і Канаді зберігав у зві-
товому 1968 році свою про-
відну ролю в житті і праці 
української громади на пів-
нічно-америкаяському ісои-4 
тиненті, звітодавець подав 
загальну х S рактернстику 
стану і праці поодиноких 
департаментів УНСоюзу: ка-
сового,організаційного, ре-' 
кордового та видавничого. 
Подавши в дальшому огляд 
і характеристику стану і 
праці на Союзівці,. Головний 
Предсідннк У своєму звіті 
віддав окрему вагу ще та-
кнм справам, як праця 
Культурної Комісії. ПІДГОТО-
ва до 75-річчя УНСоюзу. 
спортова програма, заходи в 
справі нових приміщень для 
Головної Канцелярії і Ви-
дявннцтва. Свої загальні за-
уваження закінчив Голов-
ний Предсідник знову дока- звіту багато 
заяим стверДЖснннм, що У- і табель і даних про зміни в ристикою інформаціііно-вн-
країнський Народний Союз (стані членства УНСоюзу ві ш к ільноі праці. Далі подав 
зберігав активне місце в 1968 році, звітодавець ;;окре-ї характеристику окремих ак-
житті і праці нашої громади ма інформував про такі ді- цін і завдань організаційно-

нізаційної праці й успіхів у-
же в цьому році, в якому У-
НСоюз розпочав свос чет-
верте чвертьсторіЧчя. 

Звіт головного касира 
Петра Лудила 

УНСоюз дас свому члене ІВЦІІІЖШИШІІИЙ касир Петро Пу-
найкраще забезпечення та 

Заплянонані на найближ-
чнй кінець тижня -г суботу 
31 травня й неділю 1 ч.-рв-
КЯ Ц. р . ЮВІЛеЙНІ ДВ0ДЄН-
ні святкування в Шамокіні 
— серці Округи Твердого 
Вугілля й місці народип У-
краінськоісо Народноі”о Сіь 
юзу перед 75 роками, в 189' 
році, заповідаються дуже 
врочисто й величаво. Иро-
граму цих ювілейних свпт-
кувань започаткує в 'суЛоту 
З і травня ц. р. Служба Бо-
жа і Панахида за Україо-
ських Піонерів і померлих 
членів УНСоюзу, що буде 
відправлена о год. 3-ій по 
полудні в українській като-
лицькій церкві Преображен-
ня Господнього в Шамокіні. 
Зараз після Служби Вожої 
о год. 4-ій по дол. буде про-
ведене відкриття Пам'ятни-
ка Українським Піонерам, 
які засновували УНСоюз в 
Антрацитовій Долині в Пси 

ву англійською МОВОЮ ГОВО-
рігпіме Михайло Кінок, го-
ловну промову українською 
мовою - заст. гол. предсід-
ника Степан Куропясь. Із1 

сольоспівом виступатяме п. 
Марія Лисогір і дальшу МИ-
стецьку програну' виповнять 
українські танцюристи і "чо-
ловічий хор з Лігам ВеллІ. 
Широка прогрвма святку-
ваяь передбачена також на 
неділю 1 червня,що П губер-
натор ПенсйльвеяіІ nporo– 
лоснв .Днем Українського 
Народного Союзу". 

Відбудеться цей „День У-
НСоюзу" в ЛеЙквуд Парку 
поблизу Магаиой Ситі і РІ.н 
буде започаткований ВІДЧИ-
такням проклямацй губер-
натора ШеЙфера. Після Бо-
гослужень в українській кв-
толццькій і православній 
церквах, що будуть відправ-
лені перед полуднем,. 0 ГОД. 
2.30 по пол. відбудеться кон-

сяльвенії. Увечері цього ж церт, участь в ЯКОІГУ візь-
дня в залі Американського 

црез н^ Сяк?зів^цуу 75-річча.^рсдсідника і керівник ре-
V-CBOOOOT''. npo-ТГ репрезен-г кордового департаменту Во-
тацію в багатьох укралісь-j лоднмнр Сохан. 
кнх і американських імпре-j 
зах і активностях та про Щ Звіт головного секретаря 
організаційні успіхи. д . ^ Ярослава Падоха 

Звіт заст гол. предсідника т, . а , "mvi- І^Г їх - Головний секретар д-р Я. і директора Канадінської ;. t ' ' 2 ' w q w v p Т " " ІПадох склав детальний звіт 
Канцелярії Богдана Зорнча( 

г про працю і стан керованого 
Заступник гол. предсідии- ш , м організаційного депар-

ка і директор Каяадійської таменту у звітовому році 19-
Канцелярії УНС Богдан 3o-J68. Користуючись долучени-
рич у свосму звіті подав на-J н и м и д о 3 B j T y багатьма ста-
самперед ряд циферннх дн-ітистичними зіставленнями та 
НИХ і порівнянь про стан ijoa.-,уюч„сь на них, д-р Я. 
розвиток УНСоюзу на терсні І І а л о х ПОдрібно звітував про 
Канади, характеризуючи рів- j секретарську й організацій-

ну ділянки праці, про зма-

голосить посадник 
Шамокіну. Головну промо-

гання за нових членів, наз-
вап 125 найбільш заслуже-
них організаторів і 136 най-

ночасно поодинокі позиції. В 
дальшому він звітував про 
організаційну, адміністра-
ційну і репрезентативну пра-
цю КанадійськоГ Канцелярії 
УНС, про її широкі зв'язки 
з Відділами та членством УН 
Союзу то співпрацю з іншн-
мн членами Головного Уря-
ду з Канади. 

Звіт заст. гол. предсідника 
Володимира Сохаиа 

Заступник гол. предсіднп-
ка Володимир Сохан звіту-
вав про працю керованогоідопці. подми окремі дані про 
ним рекордового департаЧорганізаційний стан і розви-
менту. Долу^іившн до свого 1 той УНСоюзу в Канаді та 
звіту багато статистичних! закінчив свій звіт харахте-

креслнвши зокрема, 
в 

році живим своїм членам 
пггулом'.Дрзрілих грамот, ди-
віленд та' іУГЦмУ"Ч5енефітів 
вже набагато .перевищили 
суму виплат спвдкоемцим 
померлих члоиіЬ. На. закін-
чення свого звіту головний 
касир з'ясував основні заса-
ди й напрямні того, т о за-
гально називасться ..фінан-
сопою політикою" УНСою-
зу. 

Звіт головного редактора 
Антона Драгаяа 

Рсд. Литій Драган у сио-
єму звіті за видавничий в і д - і т р е М Елліогои 
діл УНСоюзу подав насам- і н о м ; державний 
перед загальну характернс-
тику стану й розвитку в А-
мериці і Канаді та в укра-
їнському світі і на тому тлі 
гопоріги про працю. напрям-

Лідер бритійських нонсерватистів 
конферував з Ніксоном 

більш заслужених в органі-1 н і j І іроблемн, що стогують 
заційній праці ВІДДІЛІВ, по-
дав ' CT;IH і характеристику 
округ УНСоюзу, порівняв 
здобути УНСоюзу в 1968 р. 
а минулими досягненнями, 
гопорнп про Відділи УНСо-
юзу взагалі та молодечий 
ВІДДІЛ зокрема, згадав, як 
організаційно працювали в 
звітопому році головні уря-

в ЗСА і в Канаді. 

Звіт заст. гол. предсідніоча -
ішк. Степана Ку роп аси 

Перший застуїшнк голоп-
ного предсідника інж. Стс-; 
пан Куропась, віддавши зно-: 
ву провід нарад Гол. Пред-і 
сідникові, подав у своєму' 
звіті загальну характеристя-
ку стану і праці УНСоюзу у 
Чикаго та окрз”зі Він ствер-

лянки очолюваного ним pe-j го департаменту, згадав про 
кордового департаменту, як:'t поїздки в терен т;і класну 
забезпеченева служба чле- організаційну і громадську 
нам і обслуга секретарів, активність і закінчив свій 
зберігання документів (рс- звіт коротким оглядом opra– 

Загальні збори Об'єднання Українських 
Педагогів Канади 

Торонто. Дня 19 квітня і тупникн : І Кузів. секретар: 
див. що на деякий застій в (відбулися тут загальні збори! М. Павлишнн, скарбник; М 
організаціґгаому розвитку! '. Qyn т П1 Ку,севич. пресовий референт, 

в гл^.,лиі; D,'MlJ,) w - 1 І д . р о . Копа, член. Контроль- т а 'нші члени І оловної Кон 
агальві збори Го-' 

ся видань УНСоюзу. До ре-
дакціЙяого звіту УНСоюзу 
були включені звіти редак-
тора Зонона Сни лика зи ан-
гломовний ..У к р а ЇНСЬКИЙ 
Тижневик" і гірофесора Во-
лодимира Варагуря за ,.В''-
селку". 

Зпіт головп Головної 
Контрольної Комісії 

д-ра Володимира Галина 
Голова Головної Конт-

рольиої КоМІСІЇ Д-р Володі!-
мир Галин поінформував 
Головний Уряд про переві-
рений очолюваною ним Го-
ловною Контрольною Комі-
сісю стан і розвиток УНСо-
юзу в усіх ді.іанкях його 
активности в Н)68 році. Він 
закінчив свій звіт стяерджен-
ням. що ..праця і діловод-
ство УНСою.',у в 1968 р. були 
ведені згідно з ухвалами 
Конвенції і постановами Го-
ПОВЯОГО Уряду" І НЯ тпі ВІД" 
ставі Головна Контрольна 

; Комісія запропонувала приА-
і нятн звіти до відома. 

В дальшому д-р В. Галаи 

Вашингтон. - Едвард 
Гіт, лідер брнтійської ЇСон-
сервативноі партії, прибув 
до Америки і конферував у 
минулий понеділок 26 трав-
ня з президентом Ніксоном 
та діючим державним секре-

Річярдсо-
сокретар 

Вілліям Роджерс псреб)'вае 
тепер на Середньому Сході. 
Хоча відвідини Гіта офіцій-
но ,,приватрі". проте упадок 
поваги і популярності! ilap– 
тії Праці тр її прем'єра Га-
цолда Вільсона вказують иа 
Едвярда І”іта, як на най-
ближчого пром'ерв Вритаяі! 
п 1971 p., коли-то відбудуть^ 
ся тлу. парламентарні вябо-
рн. За всіма теперішніми по-

зндонта Ніксона, шо коли 
він прийде до влади, то Брн-
танія залишить деякі війсь-
ка в Сінгапурі і Перській 
затоці, щоб ие творити полі-
тичної „пустки", яка нпста-
ла б там після відклиісания 
в'дтіль всіх бритійськіпс 
збройних сил. які о ґяран-
том тамошнього спокрю та 
бар'єром проти ІМПЄОШЛІС-
тичного натиску СССР. Гіт 
заявився теж за з'єднання 
брнтійської і французької я-
д^овоі зброї і скріплення 
цим оборонної здвтности За-
ходу. Едвард Гіт, яюій був 
делегатом Британії у прре-
говорах з Францією про 
приступ лея ня Врнтанії до 
Европейської Е к о иомічнпї 

знаками койсерватистя на- Спгільнотн. твердив у Клю-
бі Крайової Пресії у Ваіиин-
ґтоні, що погіршена екоио-
мічна ситуація Британії гю-
гіриіила практичні шанси 
ПРИЙНЯТТЯ БрігтниП до КК-
Спільноти, хоч найбільший 
провинник цього, д^ Ґолль, 
в дійшов від влади у Фран-
ЦІІ. 

певне виграють вибори і 
прийдуть до влади, при чо-
му голова їхньої партії ав-
томятично стане новим nnc– 
м'слюм. Тому погляди Ед-
варда Гіта і його :іаявн мя-
лн значення, як внзначсн-
ня майбутньої політики 
Британії. Гіт запевнив прс-

УНС в тому місті й районі 
вплинули події, що мали мі-!Л Я н и х загальні збори i o - j H a К о м і ( . ) Я в К у з ь н К о р . j трольної Комісії: заступник 
сце в нашому житті влро-вловної Управи ОУПК Прн- д ю к Q Піцюра, Мировий і голови мґр І аан Геврик, сек-
довж ЗВітового рої:у. В даль- cj-тні вислухали вичерпних. Суд: Н. Закидальська. І. ретарі Іван Bauij"K і Іван І. 
шому він звітував про свою! звітів М. Федака. голови Від-j Курмаи і С Паладій. Голов-1 Іванчук та Володимир Гір-
репрезентатнвну і організа-j ділу Торонто-п-ні К. Паліїв,і на Управа ОУПК: 3. Зсле- няк ЗвНуваля про свою oco– 
ційну діяльність, що вклю-і голови ГУправн ОУПК. зві-j ний, голова. Б. Голинський,Ібисту СОЮЗОВу і громадську 
чала його .участь у всіх на- тів секретарських. фінансо-jL Качор. Я. Двожак — зас-1 діяльність та про перевірене j Кретар Джан 

Америка збереже всі договори і дотримає 
свої зобов'язання 

Тегеран. З'сднанГСтей-(року примирливіше стано' 
ти дотрнмакггь псі свої дого- J супроти Туреччини. Ірану й 
вірні зобов'язання заявив і Иакістану. Проте на конфе-
державний секретар Віллі" J ренції СІ'ІНТО Одностайно 
ям Роджерс на кокферея І вирішено, що та організація 
ЦІ! міністрів закордонних : повинна існувати далі і н:о 
справ ЗСА. Британії. Туреч-Ітреба далі збсрігапі оборон-
чинн. Ірану і Пакістану. я-:ну здатність та готовість зу-
кн закінчила в минулий по- стріти можливу СОВСТСЬКУ 
неділок 26 травня свої дво-і агресію. На конференції 
денні наради Названі дер-іСЕНТО обговорювано шир-
жави становлять так званий і ше загрозливу ситуацію на 
Центральний Союз CKH– j Близькому Сході. Держав-
ТО було засноване за npc–! ний секретар Роджерс поШ-
ЗИДентурн Д. Д Айзснгаве- формував приявннх. що нл-
ра і творцем того бльоку: ради ..великої чвірки" в 
був тодішній державний се-1 справі заміфення між Ізра-

Фостер Дал-Ллем і арабами поступають 
радах Головного Екзекутнв- вітх і контрольних комісій і тушшіси. Я. Ломага, секре- ; н " м " діловодство стану МЛес, автор цілої гіті міжна- J успішно і тому зросли шан-
ного Комітету, постії'гннй над ними провели дискусію.^ тар: Н. Головата, скарбник:' розвитку поодиноких Депар-ірОЛНІ!Х договорів, звернених ІЄН тамошнього замирення. 

внесок 

абсолюторіюІТ. Горохович. прес. рефе-: гаментів УНСоюзу. 
правам і на; рент: Е. Шкурат, архівар: На цьому закінчено 

номінаційної комісії J М. Вавришин, член; Конт-(швй день нарад раїнських та загальноамерн 
канських подіях, його спів-j обрали нові управи в таких! рольна Комісія: А. Хмара 
працю у „Свободі", та закін- складах: Відділ ОУПК То- Я. Козловськнй, В. Верх 
чив свій звіт оптимістичними ронто — К. Паліїв, голова ; 1 Мировий Суд: Т. Залеськнй 
проґнозамв Щодо розвитку" М- Федак, Ю. Кузан — зас- !м. Ребрнк. І. Курман. 

І? 

Уряду, в яких бере участь 
також почесний член Голов-
ного Уряду - Роман Слобо-
ДЛ. і 

І ДЛЯ оборОНН ПРОТИ COBCTCb– 
nep-ікого Союзу. Тепер міністри 

Головного j країв СЕНТО переконані, 
то Невпосередня загроза 
збоку СССР дещо зменши-
лаоя, бо Совати .Te.MOHCTpv– 
валн впродовж останнього 

Зате міністри закордонних 
''прав Туреччини й Ірану 
бІЛЬШ ПЄСИМІСТ2ГЧНО ОЦІНЮ-
валн ситуацію та твердили. 
що впродовж минулого ро-
ку ніде у світі ве настала 
поправа відносин. 



СВОБОДА, СВРЕЩл 28-го ТРАВНЯ 1969 

Політики 1 війна 
Війни не можна Цілком розмежовувати від політики, 

Сож війною мають бути осягнеш ТІ політичні цілі, що їх 
годі осягнути мирною дипломатією, Отож пінна, властиво, 
с одним 'із засобів політики - так її досі й розуміли всі, 
що шукали для не! теоретичної дефініції. Але не було і не 
буває такої війни, якої йе хоче виграти тон. що її веде. 
Тому як фахівці від справи ведення війки звичайно внс-
тупають освічені й досвідчені старшини. Недобре діється, 
коли до цієї справи втручаються політики, цивільні люди, 
та ще н такі, які не „нюхали пороху'. 

Новітня історія Америки знає, які прикрі були нас-
лідки, коли цивільні політики здобували вплив на спосіб 
ведення війни. Покійний Адлі Стівенсон, зя фахом адво-
кат, тоді амбасадор ЗСА в Об'єднаних Націях, був одним 
з тих політиків," які переконали президента Джана Кенне-
ді, як головного командувача збройних сил ЗСА, щоб не 
даваз активної летунської допомоги підготованому Амери-
кою висадові кубинських емігрантів у Свинячій затоці в 
квітні"І961 р. Фідель КастІхТ'розтропТив той висад з вели-
чезною шкодою для Америки і світу. Цивільні дорадники 
переконали також президента Джанеона вести у В'єтна-
мі війну ,,з обмеженими цілями й обмеженими засобами", 
сподіваючись, що така „примирлива" тактика знайде зро-
зуміння у комуністів і спонукає їх до замирення. НаслІд-
кн були такі, як їх маємо по нинішній день. Минулого 
тижня сенатор Едвард Кеннеді виголосив у Сенаті npoMo– 
ву, в якій назвав „непотрібною й безсенсовною" військову 
операцію у Південному В'єтнамі, яка коштувала життя 
51-ом американцям, але яка закінчилась блискучою пе-
ремогою — захопленням шпилю горн, при чому згинуло 
544 ворожих вияки. Єдиним аргументом сенатора Кеннеді 
було те, що треба було щадити життя американських воя-
ків. Знамениту відповідь дав йому - не називаючи сена-
тора на ім'я — Мелвін Зейс, генерал, який командував 
-:ією операцією: 1) треба було розпорошити зосереджену 
ворожу силу, призначену для наступу проти міста Гуе, 
2) краще було боротися на узбіччях тієї гори, аніж на пе-
редмістях Гуе, і 3) це міт, нібито можна сидіти Тихо, не 
рухати ворога і „нічого не станеться". Станеться те, заавнв 
генерал, що ворог сам .шукатиме й вбиватиме аМери-
канців. Він слушно підкреслив, що легко критикувати ок-
ремі воєнні операції тим, яких нема на тереяі війни. До 
цього можна було б додати, що легше робити це тим, хто 
мас на увазі насправді свої політичні амбіції і внголо-
шус промови по лінії найлегшого опору, еебто — проти 
наражування життя вояків і за якнайскоріше закінчення 
непопулярної війни. 

Ричард Ніксон так зформулював засадничий підхід 
до В'єтнамської війни: можна теоретично дискутувати про 
те, чи треба було Америці активно втручатися до В'єтнаму, 
і можна дискутувати про те, чи правильно або неправильно 
ведено В'єтнамську війну, але тепер „ми там с", і не мо-
жна відтіль „вийти" так собі, начебто Америка не втратила 
там понад 30.000 убитих І не витратила більйони долярів 
і начебто Америці раптом стало цілком байдуже, що ста-
неться з Південним В'стгіамбм і всіма країнами Південної 
Азії. 

Власне пацифістичне твердження про конечність заг 
кінчений „аморальної" війни за всяку ціну можна назвати 
шкідливим і безсенсовним. Американські широкі маси lta– 
ють здоровіший інстинкт і не керуються в справі В'єтнаму 
самим тільки сантиментом. Ось Луїс Гарріс, власник най-
більшого бюра опитувань, оприлюднив статтю п. н. „Hac– 
трій Америки у зв'язку з В'єтнамом — похмурий". Він по-
хмурий, але, — пише Гарріс, — „відсоток тих, які раді 
прийняти коаліційний з комуністами уряд у Південному 
В'єтнамі, як базу для злагоди, радше зменшується, як збіль. 
шусться. Минулої осени він становив 39Я-, а на початку 
травня ц. р. становив уже лише 327с". „Американський на-
рід ще не втратив терпеливости супроти нового Президен-
та в справах В'єтнаму". І Гарріс не знає, коли він може 
ту терпеливість втратити, але запевняє, що американська 
більшість при всьому своєму смутку з приводу людських 
і матеріяльних втрат таки здає собі справу з труднощів 
осягнути з комуністами таке порозуміння, яке не було б 
для Америки і вільного світу капітуляційною катастрофою. 

Війну повинні вести генерали, так само, як політикою 
повинні займатися люди з політичною освітою і політич-
ним досвідом. Можна уявити, як виглядала б Америка, 
коли б раптом воєнну стратегію і тактику у В'єтнамі по-
чалн визначати такі конгресмени й сенатори, які навіть 
не служили у війську, не знають терену, не знають ворога 
і не уявляють собі, що таке війна. 

МАЛЬОВНИЧІ ПОСТАТІ ВИБОРЧОЇ 
КАМПАНІЇ 

І Світ 

С. ПЕТЛЮРА І Б. ВОБЛИЙ 
Париж. - Яй Першому 

лляні виборчої кампанії сто-
ять дві постаті: ПомпІду Й 
Погер. Програми в них4 прй-
близно однакові, лише лер-
ший п о к л икасться на 
де Голля, а другий мів зі , ви, сусідні радіостанції пере 

ГрОШІ НЄ КУПИТИ ЗМОГИ ГО80-
рити до мільйонів,' Як легв-
лізований кандидат, він це 
право мас, а крім того, як 
легалізованого кандидата, та 
ще й з присмаком авантури. 
вся преса подає його промо 

собою міт людини, що виз-
иачно причинилася до пова-
леннл Генерала, б'ючись за 
Сенат, ролю якого де Голль 
хотів звести до нуля. Між 
ними йде найзавзАтіший бій, 
бо це два конкуренти. Перед 
якими вигра й протри. 

Далі йдуть три кандидати, 
які змагаються за голосі! лі-
виці, але без жадного шансу 
на перемогу. Та вони змага-
ються не менш завзято, бо 
набрані в першій, турі голо-
си вони будуть „продавати" 
за такі чи інші комбінації 
двом першим чемпіонах. Це 
- кандидат соціалістів Д,Ф4 

(pep, що вже призначив май-
бутнім прем'єром Мендес-
Франса, Рокар - кандидат 
лівих СОЦІАЛІСТІВ, і Дюкльо 
— кандидат компартії 

Два перші з цієї трійки 
змагаються на базі лівої іде-
ологіїГ Дюкльо - - 72-літніЙ 
ветеран французького кому-
нізму, одна з видатних за То-
реза фігур ЦК, б'ється. не 
тільки за „нароД і соціяліс-
тичиу демокріИгІю", але в 
першу чергу за молодь. На 
одному з перших мітингів 
вія, стягнувши доволі багато 
молоді, заявив: усі партії бо-
яться Духа заперечування 
молоді Ми, комуністи, не 60-
їмося. Найкращий . доказ 
цьому те, що в моїй nporpa– 
мі стоїть обнйжеиня Віку fo– 
лосуючпх до 18 років, щоб 
молодь стала співвнрішннм 
чинником політики... 

Але воно не так добре з 
тією молоддю, як ДЮКЛЬО 
намагається п р е детавнтн. 
Багато молоді з маоїстських 
позицій гостро атакує бюро-
кратію І... опортунізм фран-
цузької компартії ти бюро-
кратію ОССР. Це ті „rpyn– 
кя", що почали минулорічні 
травневі події. Одна з них 
справді виросла, цб — Ліґа 
Комуністичної Молоді, яка 
навіть виставила свого кан-
Дидата — Алена Кривіла. Це 
настільки мальовнича пос-
тать теперішньої кампанії, 
що її слід представити чита-
чам. 

Як більшість найлівішнх, 
А. Кривів походить з багатої 
родини відомого в Парижі 
стоматолога,. Q п'ятьох бра-
тіз Ален,наііголосяіший, хоч 
він назагал тримався'досі в 
тініі відступивши минулого 
року першу' скрипку Кои-
Бендітові! Але це він був лі-
дером тієї групи, я к і opra– 
нізувала всі демонстрації, я-
ка їх вела, даючи впоряднн-
ків, ідучи на барикади. 

А, Кривій мав 27 років, ви -
сокий, ставний, добрий про-
мовець. Вчився на історнчно-
му факультеті Сорбонн, але 
студій не скінчив. Військову 
службу відбував у Вердені. 
Його звільнено саме на час 
кампанії, бо вія здобув по-
трібних 100 підписів, ВІДПО-
відні фонди, і ного визнано 
кандидатом. Більше як один 
відсоток голосів він не діста-
не, але йому та його товари-
шам Ідеться Ие про голоси, 
а про змогу вести пропаган-
ду своїх ідей. У Франції ра-

Ідіо - державне й за жадні 
і її ' І 

водять з ним інтервю 1 т. п 
Ціна кандидатури — 10 ти-
сяч франків (2.000 дол.) ду-
же низька в порівнянні з ко-
ристю. 

Які ж ідеї Кривіна? Пер 
ша: „обов'язок кожного ре-
волюціонера — робити рево 
люцію". Він засуджує „пар 
ляментарний кретинізм", од-
верто проповідує насильств" 
і ще одвертіше заявляє, Що 
кампанія Йому потрібна, щоГ 
освідомити „робітничу кля-
су" й підготовити її до рево-
люції. Своїх товаришів він 
Називає справжніми комувіс 
тамн, бо „бути комуністок це 
значить боротися проти бур-
жуазної влади". Але він с. 
проти компартії, бо вона по-
годжувалася із сталінським 
терором, погоджувалась з 
задушенням М а д ярщини 
майже не протестувала про 
тИ окупації Чехо - Словач-
чини, хоч ці факти — вира 
зно антикомуністичні. 

25 травня 1?97 року В 
Харбіні, у Манджурії, влаш 
овано академію, присвячену 

зім'яті Головного Отамана 
Військ УНВеслублікн - Си-
мона Васильовича Петлюри. 
Відбулась вона в залі Укра-
нського Національного До-
му. збудованого українцями 
Далекого Сходу в 1818-20 
іюках. В цьому ж домі прн-
міцувались єдина тоді і Азії 
, країнська правОслайна цеіі-
ква св. Покрови, а ще рані-
іпе українська школа та гім-
нааія Про цю, одну 3 Haft– 
шіших академій докладно 

лиса в український тижневик 
.Манджурськнй Вістннк". 

Перед початком академії 
настоятель ЦерквН гфот. Мя-
кола Труфанів в асисті о. І. 
Ільчука відправив панахиду. 
і'півав парафіяльний хор. 
()тець Микола виголосив Про 
Симона Петлйл)у теплу і rap– 
иу проповідь, підкресливши, 
:цо він віддав своє життя на 
. і у жбі Батьківщині. 

Після панахиди піднесла-
ся завіса і на у декорованій 
квітами сцені присутні поба-
чили великий портрет С. Пе-
тлюри, а біля яьогО почесну 
варту в уніформах СУІІ'у. 
Українсько -чеська ftyfra op– 

стра під батутою л. Пул 
Нічого дивного, що перша Крабека виконала українсь-

і кий національний гимн. 
Це вперше після багатьох 

і поків у Харбіні виконала ор-
1 і.естра наш гнмн. У 1917 po– 
' '!і загримів Вів у приміщенні 
І Залізннчого Зібрання під 
і час посвячення прапорів ук-
раїнської сотні, що від'їздила 
в Україну. У І918 році ко-

І мандир цієї сотні, Поручник 
ІФ. Твардовський повернувся 
j на Далекий Схід уже як nep– 

спроба Кривіна нав'язати 
контакт з .робітничою Кля-
со'ю" ПІД заводами Рено в 
Бульові коло Парижу ск!н-
чилася виразним зударом з 
комуністичним синдикатом 
СЖТ. Компартія не на жарт 
боїться ще від минулого ро-
ку „окрилення зліва", відір-
вання від неї молоді, на яку 
так покликається Дюкльо 
Деякі комуністи навіть твер-
дять що потрібні для лега- Ш1Й А з Ц ^ ^ 4 , ^ коН . 
лізації кандидатури Кривіші! 
підписи дали люди, що но ' " Н а аКадеіп! вигойОшеИо 
мають нічого спільного з ко-
мувізмом. І зробили це на 
доручення ЧИННИКІВ МІНІС-
теретва внутрішніх справ. 
На цей важкий закид при-
хяльники Кривіна відпові-
лн: а чому цих підписів не 
організувала компартія ? З 
цієї відповіді годі судити, чи 
нема дещо правди в тих за-
кндах... 

Сьомим і не менше мальов-ч 

акадеЯЙ 
три доповіді: інж. О. Вітков-
ського, д-ра Д. Барченка та 
д-ра І. Шлендика. НадзвИ' 
Чайно зворупхпивоЮ була до-
:ювідь Д. Барченка — ,Дві 
річниці", присвячена трагіч-
ній смерті в травні 1926 po– 
ку С. Петлюри та річниці ор-
ганізації в травні 1917 року 
:іершого українськогб Xype– 
ч.ч ім. Богдана Хмельницько-
го, творцем ХкОго був 14. 

ничнм від шостого є канди- махновський. 
дат на президентський фо- і між доповідями, виступав тель — Люї Дюкастель. Це 
тип майже американський 
Мільярдер, 67 років, син 
шевця, що сам собі здобув 
освіту й сам зробив кар єру;. 
Він с власником величезного 
підприємства, цілого карте-
Лю дорожник робіт (саме теі 
пер Веде величезні роботи; 
будуючи експресвей довкола 
Парижу). Але провадить те 
з десяток Інших підприємств. 
Відомий як винахідник дуже 
доброї, але нерентовно дорог 
гої каналізаційної рурн. Ті 
Йа цьому не вичерпуються 
Його прикмети. Він ще ма-
Люс. І свої образи вішао у 
власному домі поруч образів 
Рембрандта й Пікассо. На: t:– 
сав сам про себе книжку під 
вимовним наголовком: ,,Як 
Мати успіх" 

Його програма? — усунув 
Ти бюрократію, зменішгги 
податки, даючи змогу вияву 
якнайширшої ІНІЦІАТИВИ ко-
жному. Він розраховує на 
„найбільшу партію": невдо-v 
ВолеНих. І всім обіцяс щас-
тя. Проповідує ,,народний 
Капіталізм", пропонує підпіь 

(ЗакіНЧення на стор. 3-ій) 

хор під управою L Паслаи-
еького, колишнього УСУСа 
з. Перемишля. 

Після офіційної частини 
в іншій залі УНДому було 
влаштовано чайне прийнят-
тя для присутніх, під час я-
кого старий політичний Діяч 
Ф. Тоцькяй поділився СВОЇ-
ми спогадами про ролю в у^-
раїнському житті г^.-ляйт. 
Д. Хорваті, колншяьегЬ уп-
р'авятеля Китайсько - СхІд-
яьої залізниці. Вій був дуже 
прихильний до українців і 
за його розпорядженням за-
сновано в Харбші у І916 ро-
ці українську школу, яку 
залізниця фінансувала. Та-
кож завдяки ньому приділе-
но землю під будову Україн-
ського Дойу і затверджено 
статут Українського Клюбу 
в 1907 році. Якраз за місяць 
перед академією ген. Хорват 
помер у Пеилінгу. 

Але найснльніше вражев-
ня справив спогад В. Вобяо-
го, який щойно приїхав з 
Японії, де в м. Цуруґа вик-
яадав у японській комерцій-
ній шкоЛі. Б. Воблий^)овпо-
Вів про те, як, бувши учнем 

Першої кляси Полтавської 
Духовної Семінарії, запізиав-
СЯ 3 С. П е т л ю р о ю , ЩО ВЧИВ-
ся тоді в четвертій класі. Він 
оповів про свої зустрічі та 
розмови з майбутнім Голов-
ннм Отаманом, про перші 
сходини гуртка „мазепнн-
ців", на чолі якого стояв С. 
Петлюра. „Сходини відбули-
ся в ресторані Теплової npo– 
ги міського театру. Завдан-
нЖі гуртка було вивчати іс-
торію України. Слова С. Пет-
люрн западали в наші ю-
нацькі душі на асе життя, як 
заповіт. Це було в 1900 ро-
ДІН.; 

,Зже тоді Симои Петлюра 
говорив про необхідність 
повного звільнення України 
Від займанців. І тому я, -
говорив Б. Воблий, — в день 
смерти нашого вождя прошу 
присутніх і вас, пане голово, 
надіслати тому, Хто продов-
жус святе Діло Симона Пет-
люрн, його заступникові, го-
лові Уряду Андрієві Лівиць-
кому наш привіт я найкращі 
побажання від українців а 
Манджу - Ті Го". Гарячими 
оплесками схвалено цю npo– 
позкцію. 

Опісля переведено збірку 
пожертв на бібліотеку ім. С. 
Петлюри в Парижі 

Ми не знаємо нічого про 
дитячі і юнацькі роки Б. 
Волого, окрім того, що 
вчився він у духовній семі-
нарй. Отже, в 1900 р. йому 
було 15-16 років. Після за-
кінчення семінарії В. Воблий 
опинився у Владивостоці, де 
вступив до Орієнтального 
Інституту, який мав відділи 
японської, Корейської, МОН-
го льської, манджурської і 
китайської мов. Його това-
ршпами в Інституті були Ф. 
Даянлеяко, К. Аядрущенко,-
Т. фон-Віккен та П. Глад-
кий. Всі вони були україн-
цями, крім ф о н -Віккена, 
батько якого був німецького 
походження з України, а ма-
тй українка. 

У календарі „Нова Украї-
ва" (Владивосток, 1921 р.) 
вазвачено про це так: „У 
Владивостоці в році 1907-08 
прй Орісятальвому Інституті 
заклалась Студентська Гро 
мада, головою якої був 
Кость Андрущеико, а пнса-
рем В. Воблий. Останній був 
досить енергійною людиною 
і довгий час тримав на собі 
всю справу. Громада лрацю-
вала йа підставі статуту, за-
реєстрованого педагогічною 
радою інституту, і провади-
ла головне справу театраль-
нуі уряджуючи вистави, спо-
чатку лід режисурою Б. Воб-
лого, при участі місцевих а-
маторів, а потім запрохала 
для режисури артиста Mopo– 
зенка". 

Під час війни Б. Воблий 
був мобілізований і виїхав в 
Україну, а в січні 1919 року 
знову опинився на Далекому 
Сході. В своїм листі до ав-
тора цих рядків у січні 1933 
р. з м. Цуруга вігі пише: 
„МІЙ ПрИЯТеЛЬ І ОДНОКЛЯС-
ник по інстнтуту Т. Віккен 
з Кобе оповістив дещо про 
Вас, і через це я звертаюсь 
до Вас з цим листом. За 14 
років, як я виїхав з Києва, я 
не маю Жадної звістки від 
Державного Контролю УЯР", 
котрий мене командирував у 
Японію. За ці роки Виконав 
Я все, що.мені було Доручене 

Тещук ,r"c,–1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОБОВ'ЯЗОК 
УКРАЇНСЬКИХ БАТЬКІВ:Г.. 

Досвід п о к а з и Іцо Иа-
ші діти при телевізії 1 на ву-
лиці швидко опановуіоть ан-

Денаціовалізація україн-
сьхої молоді загрожує існу-
ваяню української Церкви, 
українським організаціям і 
особисто українським бать-
кам. Бо, не знаючи українсь-
коі мови, діти не розуміють 
Вогослужб і відчужуються 
від своєї Церкви та громади. 
Підростаючи в чужій атмос-
фері, вовн байдуже став-
ляться до своїх батьків, вва-
жаіочн їй гіршими від амерй-
канців. Тому перед українсь-
кнми батьками, організація-
міі і Церквою завжди сто-
Йь грізна проблема: що тре-
ба робити, щоб зберегти на-
шу молодь? 

Говсрити з дітьми 
не-украінськм 1 

г^здинний дім - батьки, о-
собливо постава батьків Д0 

Дітей ^ наймолодшому - пе-
редшкільному та шкільному 
віці мають на них найбіль-

вплив. 

кую, що настав час дати про 
себе звістку, бо мене вабули, 
і запитати Уряд УНР, чи не 
буде якого доручення у Яло-
нії, а через це ласкаво про-
хаю Вас, якщо знаєте, дати 
мені адресу Уряду УНР і по-
інформувати, яке тепер його 
становище за кордоном, які 
надії та інше". 

Після 1936 р. Б. Воблий 
викладав японську мову в 
Орієнтальному Інституті в 
Харбіні, а потім виїхав до 
Шангаю, де дуже прислу-
жився Українській Громаді 
Перед йповською та китайсь 
koto адміністрацією. Тоді був 
заснований там з спеціяль-
иими правами н привілеями 
Український Комітет для за-
Хйсту інтересів українців, 
тюрко - татар та грузинів. 
Архів цієї Громади знахо-
диться в УВАН. 

В 1946 році В. Воблий ви-
їхав До Америки. Помер у 
Вашингтоні. 

У його спогадах є одна не-
точйість: в 1900 році, як пи-
саа У журналі Харківської 
Духовної Семінарії ,Зера и 
Разум" прот. І. Печета, рек-
тор семінаріїХ?. Петлюра був 
не в ГУ, а в v i клясі, себто 

й досі знайти бракуючих 
державним контролером У-1 сторінок з цих Цікавих спо-

ІНР зр^йти В Японії. Mip– гадів прот. І. Печети. 

ПОМЕРЛА ЛЙ?ЇЙ,АТОР-
ІЇЕРЕКЛАДАЧ ГАННА 

КАССЬЯІШВКО 

ф. Лукіяновнч 

ЗОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИНСТВО: 
МАФШ ТА КОЗА НОСТРА 

Після цієї кривавої роз-
прави, щоб рят^ати своє 
життя, Валакі сховався на 
горищі у свого товариша-си-
ціліЙця, що цим сплатив йо-
му борг вдячности. Тут піз-
нав Валакі Його сестру, во-
яи полюбились, але батьки 
її й чути не хотіли, щоб їх 
дочка вийшла за неаполі-
таяця. Спроба втечі їм не 
вдалася, і дівчина в poana– 
чі хотіла отруїтись. 

Через приятелів Валакі 
сконтактувався із своїм 
вверхником, і той порадив 
йому. Щоб Валакі вдавав, 
що нічого не знає про деякі 
„неетичні" потягнення Ма-
раяпана. Валакі став чле-
яом „родини" Віта Джеяо-
Везе і розповів йому про 
труднощі, -що їх зазнає від 

батьків нареченої. „Скажи 
їм, що я буду тобі за друж-
бу", - відповів Віто, і це 
відразу полагодило справу. 
ИОМу справили гучне весіл-
ля. 

Жіггтя і буття вояка 
„родини" 

Валакі дістав у Ню Иор-
. ку малу територію із авто-
і матами (слат иашінс), пю 
І приносили йому чистий прн-
1 бугок 2,500 дол. на тиждень. 
і Але тому, що новин посад-
; ник міста Фіорелло Ла Ґар-
дія наказав поліції нищити 

І автомати. Валакі пореніс їх 
до Ню Орлінсу. 

Після того Валакі одер-
жав дозвіл побирати на неве-
ликій території заклади на 
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УКІЙІТИСЬКИЙ Соціологічний lhcTHtyt йідбуй 
своє перше засідання 

Наукова Рада УСІ сюш-Ню Иорк, - В неділю," 25-
го травня ц. р. тут в Ужра-
гаДООВД Інституті Америки, 
вйру,по^я перше поширене 
засідання Наукової Ради У-
країкського СОЦІОЛОГІЧНОГО 
інституту, (УСТ), під npoBO– 
дом пррф. Володимира На-
гірного. На засіданні внслу-
Хано проекту емпіричної 
СТУДІЇ Д-Рв Всеволода icae– 
ва, іпіофесора - соціолога 
Униврсвтету у Вшдсорі, Ка-
надви на тему - „Потреба 
дослідів суспільних процесів 
л^раїЯСьКОЇ Молоді в Північ-
йій АжерядГ. На тлі цього 
проекту обговорено й намі-
чево рлзщі початкової пра-
ці Інституту, завданням яко-
гЬ с вивчати історію, роз-
вжток, організаційні форми 
4 а іевуючі, чи назріваючі 
проблеми української спіль-
ноти поза Україною. 

Основуючі збори Україн-
СЬКОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТИ-
туту, УСІ, відбулися в Ню 
Яорн^б-го квітня ц. р. Інс-
тнтдо в науково - дослідино-
ю установою, яка діс, як ав-
тономний відділ Українсь-
ко^б історичного Товаряс-
тна. ,J --

дасться з 11-ти членів (по-
азбучно): Любомир Винар, 
історик, секр. УГГ; Ярослав 
Гарасимів, Гартфорд, соціо-
лог, Іван Головінський, Рат-
герс, психолог; Ігор Гурин, 
Ню Иорк, філолог; Роман 
Дражньовеький, Ню Иорк, 
географ; Ігор Зслик, Ню-
арк, соціолог, Всеволод Іса-
ш, Віндсор, соціолог; Воло-
димир Нагірний. Ню Иорк, 
соціолог; Марія Савицька, 
Югвка, соціолог; Романа 
Скочиляс, Філадельфія, со-
ціолог; Марта Трофименко. 
Делевар, правннк. Президію 
Наукової Ради оформлено в 
складі: Володимир Harip– 
ний, Всеволод Ісаїв, Ярослав 
Гарасимів. Президентом УСІ 
назначено Атандса М. Міля-
нича, Ню Иорк. а його зас-
тупянкх^ і ;оловою Фінал-
сової Ради УСІ Маріяна Ко-
ця. Джерзі Ситі. УСІ видав 
друком інформаційну бро-
шуру про статут, засят пра-
ці, склад керівництва. Адре-
са УСІ — Ukrainian insti– 
tutc of Sociology, 2 East 79 
S t New York City, N. Y., 
10021. 

Советська преса про заборону кількох 
газет і журналів у Чехо-Словаччині 

Советська преса принесла 
повідомлення, д р у к овалі 
товстим шрифтом, про те, 
ЩО В ЧССР „Чеське прав-
ління оо пресі та інформа-
ції „заборонило друк двох 
тижневиків: „Лісти" і .,Pe– 
портера,). Київська , .Молодь 
України" з 18 травня спо-
вістнла, услід за ,Драадо-
ю" з Москви що „крім то-
го, на три місяці прнпнне-
но видання щомісячного 
журбвалу Спілки ЧЄХО-СЛО-
вацькнх письменників ,.Пла-
мен" тижневика Спілки че-

хословацьких журналістів 
,,Свет в образех, журналу 
об'єднання дитячих моло-
діжних організацій ,,Мн-69". 
Це рішення обгрунтовусться 
тим. що названі видання 
ВІДХОДЯТЬ ВІД ІДЄЙНО-ПОЛІТПЧ-
ної програми, викладеної ви-
далцями в заяві з проханням 
про реєстрацію". У пові-
домленні згадано, ідо „уряд 
Чеської соціялістнчної pec– 
публіки прийняв ці рішення 
схваленням", отже спроба 
комбінації каціонал-комуніз-
му в ЧССР зазнала оста-
точної невдачі. 
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Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
Стейту Коннектикат 

ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

в неділю, 8-го червня 1969 року 
о год. 3:30 по п с і . 

В ЗАЛІ УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О Д О М У 
нри 961 Wethersfield Ave., Hartford, Conn. 

,'„..^ .. ,„ „ . - відбудуться — . - . -– -

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ 

'ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ 
уЧІСть у яких Повинні взяти всі члени Окружної 
Управи та Контрольної Комісії, відділові урядов-

ці, конвенційні делегати та представники на-
ступних Відділів: 

Ансонія 67 Н ю Бритен 254 
БЬЙйкйорт 59 н ю Гейвен, 54, 370 1 414 

Л Р о 6 Г 2 3 3 9 0 Савтпорт g4 
Ж к т б в р і 188 Отемфорд 350 
Гартфорд 12 1 277 Віллнментпк 387 

У зборах візьме участь 
СТЕПАН Г А В Р И Ш 

головний радний та обласний 
організатор УНС 

В програмі зборів: 
1. Організаційні справи; 
2. Доповідь От. Гаврнша про ювілейні обов'яз-

к и Відділів Округи, дискусія і у х в а л и ; 
3. Сгейтове ювілейне свято д л я відзначення 

75-річчя УНСоюзу. 
З А О К Р У Ж Н У У П Р А В У : 

І. Телюк, голова К. Матвієнко, секретар 
І И Ш Я Я ^ І П І І І Ш Н У І І І І І І М І Н І Н І Ї І И 

Кол. губернатор Р. Б. Майнер прийняв 
українську делегацію 

Роберт В. Майнер, кол. гу 
бернатор стейту Ню Джерзі, 
який кандидус знову на 
цей пост, прийняв українсь-
делеґацїю повіту Гадсон. 
Делегацію очолив одинокий 
українець, який будь-коли 
кандндував на високий пост 
в нашому стейті. староста 
повіту Михайло Д. Вархол. 
Майнер подав дО відома в 
точок відбудови повіту Гад-
сон. включаючи туди відбу-
дову міст, транспортові мо-
ливості. розбудову виховної 
системи, стейтову і федера-
льну допомогу у регабіліта-
ції знищених секцій. розбу-
дову індустрійної секції у 
тепер болотнистій, npHMop– 
ській частині повіту. Ми-
хайло Вархол завернув yaa– 
гу на можливості торгове-
льного центру, беручи ДО у-

вагн малу віддаль від Ню 
Иорку. 

Члени делегації запевнн-
лн п. Майнера, що внстав-
ляючи кандидатуру yxpa– 
їнця Михайла Д. Вархола 
на найвищий пост в повіті 
— старости, усі українці на-
шого стейту голосуватимуть 
за губернатора Майнера, та 
візьмуть участь у прааибо-
рах дня 3-го червня 1969 р. 

Михайло Вархол закли-
кас усіх українців піддер-
жати Роберта Майнера, го-
лосувати у перевиборах, та 
тим засвідчити політичну 
виробленість ft участь у 
етейтовій політиці.. На коя-
ференції були присутні крім 
М. Вархола, М. Коць — коо-
рдннатор кампанії. Антін 
Шарам. Андрій 
Павлина Валютанська. 

Маріян Коць 

Перші виставка Юрій Гури і Нш Йорму 

Залишилося ще 15 вільних місць 
у груповій поїздці до Евроли 

З Централі Союзу УкраІн-
ського Студентства, ЦеСУС, 
повідомляють, що ще заля-
шилося 15 вільних місць у 
заплянованій гуртовім сту-
дентській мандрівці до Ев-
ропи. Як відомо, Світова 
Конференція-Зустріч укра-
їнського студентства у віль-
ному світі, організовувана 
ЦеСУС-ом, відбудеться від 
24 червня до 24 липня в 
Мюнхені, у Західній Німеч-
чині. Учасники поїздки ма-
ють значну знижку на літа-
кові квитки: за дві сторони 
тільки 235.00 дол. Управа 
ЦеСУС-у повідомляє, що у 
груповій поїздці можуть та-
кож взяти участь старші гро-
мадянн та молодь не сту-

денти, і всі вони будуть мати 
такі ж самі значні знижки, 
що й студенти. Зголошува-
тись треба, не відкладаючи, 
на адресу: Mr. Andrij Chor– 
nodolskyj, Rm. 109, Cinnber– 
land Nortti, University of Ma– 
ryland, College Park, Md. 
20742. Хто із старших грома-
дяи бажас фінансово допо-
могти Управі ЦеСУС-у опла-
титн подорож для незамож-
ніх українських студентів, 
або їх утримання в Німеччв-
йі, прохається слати пожерт-
ви на адресу скарбника Це-
СУС-у: CeSUS. с'о Yarema 
Kelebay, 2602 Springland 

Юрій Гура, тепер 39-РІЧ-
ний мнетець, народженець 
Львова, скінчив Академію 
мистецтва у Кракові і. як 
стнпендіядіят, студіював вже 
а 60-их р. р у, Львові, й Кя-
БВІ. Літом минулого року 
прибув у відвідини до Аме-
рнки, взяв участь у збірній 
виставці образів Філядель-
фійського Відділу ОМУ А, 
в-іашту-вав там же іяднвіду-
альну виставку, що П спон-
:юрчував ,,Пласт" у Філядель-
фії. і 1 Червня ц. р. відкри-
жн: свою першу іяднвідуаль-
HJ– анставку в галерії Літе-
ратурно - мистецького Клю-
Gy В Ню Иорку, ЯКУ СПОИ-
зорув Нюйоркськяй ВІДДІЛ 
Оо'.сднання мистців j-KpaiH– 
ців в Америці. 

Іван Гура аапрезеатур 64 
Джемба, 1 експонати, здебільша олії, 

кілька акварель. Без уваги 
на тс, що він жив і студію-
вав в польському середрвн-
іщ — його українство піз-
нати зразу же з тематики 
численних образів - різні 
церкви у Львові й Києві, 
Пам'ятник Володимира Ве-
лнкого, Вид на Дніпро, Ве-
чір на Гуцульіщгаі й подіб-
ні інші українські мотиви. 
Однаково в архітектонічних 
образах, як фігуральних 
видно найвиразніше фахову 
освіту мистця — першоряд-
не анання рисунку. Найкра-

щнкр, мабуть, Щч doprpe– 
тн, жіночі й дівочі обличчл. 
Пейзажі, квіти, мертва при-
рода, сиволічні картини — 
мнетець виявляє широку 
скалю з а ц і к а в л еняя. 
Зрештою, фаховий рецен-
зеит знайде чимало теми 
для фахової аналізи — по-
зитивної і критичної. Сама 
техніка, малювання Юрія 
Гурй — розрідженою олісю, 
тому зломаними красками, 
може породжувати сумніви, 
так само прикметний йому 
основний кольорит його об-
разів — блідо-сірнй чи сіро-
синій. Брак повних COKOBH– 
тих кольорів шкодять каі-
там. Похвально, що мнетець 
який зріс в „людовій" Поль-
щі. лине до релігійно! тема-
тихич „Xyc?wa Веронікн". 
„Шста", „Остання Вечеря", 
„Роапяття", „Христос", ікс-
НІІ . . . Робить він деяку да-
нину й модернізмові — З 
плямами і безпредметними 
лініями. Але це радше внй-
нятки не характеристичні 
для мистця. 

Похвали гідна амбіція 1-
вана Гури представити себе 
українській громаді в Аме-
ряці. Тому ft од наша гро-
мада повинна виявити йому 
свою прихильність І ВИК0-
ристати нагоду — пізнати 
мнетцл-земляка, що прибув 
у відвідиніі: з-поза залізної 
завіси Ік 

Пам'яті Дж. Сімпсона у Вінніпегу 
Для вшанування пам'яті 

видатного к а и а донського 
вченого історика, дійсного 
члена УВАН, проф. д-ра 
Джорджа В. Сіпсона відбу-
пася в столиці українців Ка-

ІОСХОІ ІОЕЗОІ 

8-го червня 1969 року 
у ДРУГУ Н Е Д І Л Ю м і с я ц я 

- відбудеться 

В І Д П У С Т 
П Р И М А Н А С Т И Р І 

В 00. Василіян у Глен Ков, Лонґ Айленд 
ПРОГРАМА ВІДПУХТГУ: 

В год 7-ій. 8-ій і 9-ій раїп:ом правитиметься CV1^^6H 
Б̂ )ЖІ в манастнрській каллиці. 

В год. 10-ІЙ - читана Служба Божа і проповідь в yxpa– 
Ікській мові на дворі. 

В год. 11-ій (одинадцятій) - АРХИСРЕНСЬКА БОЖК-
СТВЕННА ЛІТУРГІЯ, що її відслужить Преоов. Кир 
ПОСНФ ІІІМОНДЮК, СтемсЬордський Єпископ в со-
c ĵTKcinii дісцезального і монашого клиру. Сттівати-
ме хор св. Івана Хрестителя з Нюарку під проводом 
пана Мнхаї.та Довбуша. По Євангелії Преосв. Kiqj 
Посиф виголосить проповідь в українсьісій мові, а 
при кінці Служби Воокої в англійській. 

В год. 2-ій по пол. Водосвяття аа дворі. 
В год. 3:30 - Молебен до св. Иосафата. Проповідь п ук-

раїнській і англійській мові. 
Сповідк будуть від год. 9-оі раїгком. 

Щиро загірошлтоть усіх 
ОО. ВЛСПЛІЯНИ 

Манагтіф св. свящмч. Поспф:п:і 
ГЛРЯ Ков, Лопг Айллнд. Н. И. 

ю е з о с г г : 

Ave., Montreal 206, Quebec,j вади прилюдна жалобна 
Canada. І ̂ е с ч я УВАН 30-го березня 

j в приміщенні „Дому Науки" 
при вул. Флора 221. Сесію 
відкрив і проводив зібран-
кям голова Історичної Сек-
ції УВАН д-р М. Г. Ма-
рунчак. Після вшанування 
пам'яті спочилого вставай' 
ням з місць та однохвилн-
нною мовчанкою доіпмгідь 
про деякі аспекти наукової 
праці проф. Сімпсона, йо-
го схему історії сходу Ев-
ропн ft правильну інтсрпре-
тацію назв Русь - Росія -
Україна в англійській мові; 

українсь-
к'у систему транслітерації Я 
ІИ, виголосив проф. Яр. ?уд-
ницькнП. 

Про Сімпсона як громад-
ського діяча й відданого 
приятеля українців допові-
дав о. прелат д-р Василь 
Кушнір, Президент Коміте-
ту Українців Канпдн ft Ce– 
кретаріят)' СКВУ Окрему 

ТІТО ВІДЗНАЧАВ в минулу неділю своє 77-тнліття. 
З тісї нагоди влаштовано різні молодіжні імпрези. COBCT– 
ський „президент" Микола Підгорний і Леонід Брежвсв 
також прислали гратуляційні депеші, але промовчали сло-
во „соціалістична" при назві Югославія: вони віддавна 
обвинувачують Тіта в „аятисоціялістичному ревізіонізмі". 
Тіто втішасться повним здоров'ям і мас вигляд молодший 
за свій дійсний вік. 

ПРЕЗИДЕНТ ПАККТЛІІУ ГЕН. АГА МОХЛММЕД 
ЯХПЯ ХАН ТВЕРДИВ у минулотижневіїі нараді з дер-
жавним секретарем Вілліямом Роджерсом. що Індїя прн-
кривас свос зброення аргументом оборонної підготови ае-4 
ред Комуністичним Китаєм, але насправді зброїться про 
ти Пакістаяу, з яким не хоче компромісово замиритися j и о г о англійсько 
в справі Кашміру. 

а о с з о ї 

увагу^ доповіді лрнсаятня 
прелеґент ролі проф. Сімп-
сока а заходах створити Ко-
мітет Українців Канади. На 
основі особистах спогадів о. 
Кушнір ствердив, що захо-
ди для створення украІнсь-
кої громадські надбудови 
почалися ще в половині 
тридцятих років і проф. 
СімпсоЯ був інструменталь-
ний у переговорах із пооди-
нокими групами того часу, 
серед яких вів здобув ДОЛІ-
р'я ft пошану. Остаточне за-
вершення у?фаівського жит-
тя в Канаді прийшло в І940 
p. ft проф. Сімпсонові на-
ліжить заслуга вибору 
назви „Комітет Українців 
Канади"; до кінця життя 
проф. Сімпсоя цікавився ус-
піхами Й працею КУК й 
був у постійних зв'язках із 
його проводом. 

Дякуючи о. Кушніреві тп 
допбВІДь, д-р М. І. МаЯдрика 
подав шде декілька лодрр 
бКЦЬ З ЖИТТЯ ПрОф. СІМПСО-
на й закрив Сесію, що була 
гідною ft достойною „триз-
ною" відданому Приятелеві 
^раїнців Канади Й україн 
ського народу, взагалі. 

(В. Г. С-р) 

МАЛЬОВНИЧІ ПОСТАТІ ВИБОРЧОЇ 
КАМПАНІЇ 

2-ій) 

ОЕЗО юсаое 

m ТАМ, ЩЕ НАРОЩИВСЯ УНСОЮЗ 
Український Народний Союз з нагоди 75-річчя 

— прежнтуп — 

ДВОДЕННУ ПРОГРАМУ СВЯТКУВАНЬ 
серці Округи Твердого Вугілля 

місці народин УНСоюзу 
П Р О Г Р А М А 

БЕНКЕТ 

в Шамокіні, Па. 

СУБОТА, S l - r o Т Р А В Н Я 1969 
S-гя по пол. 

Божа і Паяазгнда за У к-
ькйХ ГВонврів і померлих 

УІЮоюзу. 
Уіф. Кат. Церква Преображення 
Господнього 

' 501 N. Sharaokin 8treet 
4-та по пол. 

відкриття Пам'ятника Укралн-
ським Піойерам, які заснували 
УЙСоюз в Anthracite valley в 
ПепсильвеяіІ. 

5-та оо пол. 
ПР1П1НЯТТЯ: 
Церковна заля 

. Украіиськня Клюб В-ва 
Заля Амервкаиського ЛегПоау 
Готель James Madison 

в-та по пол. 
^ БЕНКЕТ 

Заля Амеряіеаясіїебго Лйгіояу 
independence Street 

19в9 

СУБОТА, 31-го Т Р А В Н Я 1969 
Гкмаи: Американський, -Каяадій-

ськкй, Український -
Марія Лясогір — сопрано 

Молитва - о. Юрій Дуввцький, па-
, рох Укр. Кат. Церкви. 
Відкриття 1 представлення майстра 

церемонії - Посип Лнсогір, го-
ловяий предсідник УНСоюзу 

Майстер церемонії — 
Петро ІІуцнло, головний касир 
УНСоюзу 

Привіти — Майор міста Шаиокіп 
Обід 
Представлеїтя почесних гостей 
Украіігські тазіцюристи 
Чоловічий хор Літай Валлей 
Головна промова в анг. мові -

Михайло Кічок 
Марія Лнсогір — сольоспів 
Головна промова в укр. мові — 

Огепаи Куропась, заступник гс-
ловного предсідника УНС 

Н Е Д І Л Я , 1-го Ч Е Р В Н Я 
Lakewood Park, Pa. 
State Highway No. M 
(близ. Магаяой Сип) 
l-ше череня — проголошення гу-
берпатором Шейфером, Днем Укра-

інського Народного Союзу 
в Пенсяльвепії. 

Перед полуднем 
Церковш Вогсчуггжбн 
в Католицькій і Православній 
Церквах 

2: SO по пол. 
КМЩЕРТ 
Дівочий хор з Тороята 
..Веснівка" . -v 
Чоловічий хор ЛігйЯ Веллі 
Українські народні танки під кер. 
Осене ігка 
Ювілейна промова — заступник 
губернатора стейту Пепсильвенія 
дос. Реймонд БрадерІВ 

5 до 9 веч. 
.1АБАВА 

Віялі Оркестра Урбая 
Програма святкувань буде передавана „живо" з Лейкиуя Парк через 

станцію WMBT Shenandoah, ” Ра. 

для державних підприємств. 
Свій мяГіб)ТНІй к:ібінсТ ду-
мас він створити з добрих 
приятелів, здібних і щаслн-
вих підприємців. 

Він здпе собі справу, що 
кампанія буде коштувати 
йому дорого, може навіть 
зруйиус його, але уважяс. 
що ..найважливіше в житті 
змагатися". 

У цих виборах бракус 
крайньої правиці. В 19в?Гро-
ці її релрс:іентував Тіксьс-
Віньянкур, що порівнював 
Себв 3 ГеНрНКОМ ГУ, бо ІЮХО-
дить з По, де цей славний 
король народився. Відомого 
прихильника „французького 
Альжиру" 11. Сідоса. не ДО-
пущено до кандндування че-
рез якусь формальну ключ-
ку. 

Не зібрала потрібних ПІД-
писів адвокат - жінка: бага-
то з тих. що обіцяли свої ПІД-
писи, їх відкликали. Ка-
Жуть, що на кивок „згори". 
У Франції жінки вже дуже 
далеко пішли в промислово-
сті й торгівлі, багато їх с 
директорами театрів, вида8-

(Закінчений al crop 
пінти державні прибутки 
шляхом знесення субсидій 
няцтв, підприємств, але жін-
ка - презіїдент не пасує До 
традиційних уявлень фран-
Цузів. Все ше тут уважають, 
що жінка повинна найперше 
займатися любов'ю, а полі--
тпку хай роблять жінки в Ін-
дії. навіть Ізраїлі, але не у 
Франції. 

Це дивне явище у Франції. 
Жінок побачите скрізь, але 
не на будові (навіть інжене-
рів - жінок на будову не бе-
руть) і не в політиці. Чому ? 
Та таки тому, що жінка у 
Франції призначена на те, 
щоб хнилювати чоловіків, а 
не керувати ними. А коли 
й керувати, то не силою 
конституції. 

Т. Дж. 

НОВІ ВИДАННЯ 
„ВОЛОСОЖАР", ч. 10 

ВИЙШОВ друком ілюстрований 
літерату-рно-мнетецький жур-
наЬі „ВОЛОСОЖАР" чч. .1-0. 
10, І9в9. з -гвітрамн Г. Журби, 
Г. Багряного. Ю. Мовчала, Н. 
Щербини. М. Лавренка, С. 
Підкови. Р. Kj-харя, Д. Доіг-
цова, їв М:иіила . Дніпряка 
та Ііпл. Опубліковані деякі 
листи У. Оамчука. В. Чатілен-
ка, В. Барки. Д. ГуиеіялЯ; М. 
Мандрики, А. Галана, Л. Ли-
маиа Річна передплата 2 дол., 
півроку 1 дол Усі числа ,,Bp– 
лосожару' (За ииїгулі роки) 
Висилаг.мо за 1 дол. Замовлеи-
ня та гроші насилайте на ад. 
ресу: 

"Wolofioiar", вох 472 
rtneianrt, SJ. USA. ОЯЯвО 

ПРЕГОВИІІ ФОНД .ГВОВОДИ^ 
На цьому Miad Друкуау імвва. ш ВШ. Громада^ W mth 

Гшажшюса" 1 дмтачогв журналу Jtottim", 1 І М ф -
джувмо а водяною Ваготу одержаної суни. 

івврчпф на 

ЛИСТА Ч. ї ї . 
Д. Желем, СИтл .9 WJf 
М. Шероцьккй, Брукдвш 8-М 
д-р Т. ІІовосіаськнй 

ОМ AimdO 5.00 
ОйМіДно-Кредвігова Спілка 

Караатія". Вінніпег S.00 
М. Торік, ЯСмк ЬИс Ракс 0.00 з Берааиил 
С. Саидоажч, Ню Лорк 0.00 і ” 
М Ііукіш. Рочсст^р 4.00 
І. Бовцаало, 

пиіпнггон ШММ 800 
М. Врожмяа, Ню Яорк МО 
В. Гамка.іо, Віидоор 04)0 
І. Головка, Левіттоан 0 00 
B. Гермак, М и ш а 8.00 
C. Гула, Торонто 0.00 
М. І'ураланя, НЮ Парк 8.00 
Т. І. іьшпдотО. АмберТ 84)0 
д-р А.. Жукоаомшй, Стіл 3.00 
П. КасіохПич, Ванкувер 8.00 
Г. Koconcwrtrt, BL-шінгтон 8.00 
П кржлбк, В і я л и р д 8.00 
С. Кумферт, KptoipUat 8.00 
A. Кушнір, Ренкіа 8.00 
B. Лебедів, Вруклнн 8-00 
0 . ЛИІШИК, В. Ко,ідаелл 8.00 
М. Лопкевич, І'очіеч-ітр 8.00 
д-р П. М)-:игчка, Кситон 8.00 
B. ОдеОЗсо, Деивер 8.00 
1. Попович, Вруклшп 3.00 
11. Саварни, Едмонтон 8.00 
C. Стободяя, Ф4.тлдельф1я 8.00 

Стадішк, Акром 0.00 
Ф. Фслик, ДЖолІст 8.00 
Б. ЧайковськяА, 

Фиядельфія 8.00 
І. Чутвь, Чикаго 800 
Д. Шмагала, Клявлеяд 8 00 
Г. Аидреадіс, Местік 100 
B. Варбадки. Нюара 2.00 
І. Гассак, Істон t.00 
д-р В. Дррбоцмпвг, 

Вовліпґ Грін 8.00 
Л. І. івпськів. Валтімор 2.00 
0 . ЕаШвгаа, Саатіяттон 2.00 
д-р В. Копач, Вруклиа 8.00 
C. В . Курклас, 

Олперс Спріиг 8.00 
1. Кусни, Вилай! t.00 
A. Kvxap. Аоторія 200 
Я. Лежпяк, Філадельфія 200 
д.р Ю. Иелмі. Вройке 200 
О. СоноцишА. 

Кліфтон Гайте 2 00 
С. Свіченюк. ВПллоТовм ІОО 
П Сиротюк, Трентон 2.00 
її! Олотюк, Філадельфія 2.00 
B. Старожмтник, 

Порт Браисаїк 200 
д-р Р Стахура, Янґгттаая 200 
ІС Сгецюк. ПшюОШ 8-00 
А. Тарадааха, Перу 104 

Д, Яремко. Кеновв ' О т 

і -

1 0 0 

Ш 

Цо 
1.00 
1 0 0 
їло 

Воффало 

A . BUeyct Вронас 
М. Ваповськмй. 

Оіклераілл 
Г. Васмлмм, 

Лонґ Аяленд СвггІ 
І. Р^рещаа, Геркікер 
I. Віхот, Ветлетімг ^ „ 
II. BpyQjaacbiadl, ШШЬ 
р. І^мекпа, 
І. Данилович, Ш 
A. Дерлиця, Н ю n v ) 
М, ДеЦИк, nilttf^ptr 
І. Даіаам, ФІЛКД' 
С. ЯагрмбедьннІ, -^уі-
0 . ЗданкевНч, Дітрожт 
1. Кінаш, Коговз 
Т ЮСІІПККЧ. Флвит 
B. Косіів, t U L v 

КбмбрЦж Гайте ІОО і. язьхшйг а 

too 

В. Остапюк, Маямі 
І. Остропка, Юкіон 
В. Пнвоварчук, 

.Монтрвадь . м .х ^ 
М. Нпсптило. Г і^вАГр 
М. Прасімськка, 

ФЬчкДРЛьфІЙ 
В. Протвеак, 
М. Нроцак, 
В. Романцьо, 
М. Стельмашук, 

Ва,тгімор 
В. Табачун, B e t a 
І. Тарапата, Иарлетте 
Л. Татарів, Ч е е м у 
С.ТерлеііьКк, 

Ню Pounvttap 

Е. Йтка?^ЗйЗГ' 
A. Хімчук, 
B. Хорват, 
В Фе,хк^ 
С. 
О. 
О. Юр, ФилдельфІЯ 

ІТЛ.ІІПСЬКИП Mimcttsp злкордошікх Ш т 
ПІСГРО Н К Н Н І Ї Д К до Югославі ї з а д л я п о к р а щ а і 
лійсько - ю г о с л а в с ь к и х ваасмии. Mtcrpo Ненні , 
л ійськнх соціялістів і колишній с о ю з н и к комуністів, тепер 
прихильник АтлаитіЙського С о ю з у А учвстн в ньому Італії , 
підтримує політично ft економічну Югославію, якій norpo– 
ж у в а л а Ізоляція п і с л я виключення її з комуністичного 
бльоку. 

ОБ'ЄДНАННЯ Б, ВОЯКІВ У К Р А П П Ц В а А М Е Р І Ї Щ 
- ВІДДІЛ в БАЛТИМОРІ. М д -

повідомляг. Членів ОбВЛ'А 1 всіх вол. ВояаІВ 
про сумну вістку, в ідходу у ВІчнють 

нашого Голови дай 24-го травня 1000 року т 
бя. ІІ. 

ОСТАПА ХАРХАЛІСА 
кості учасника визвольної боротьби У і ф а М і в радах 
УГА. ИІД.ІШИКЧІІГЙ ХрКТОм УГА і ігропам'ятиою аідзви. 
кою :,П-рІччя Відроджений Лгржавлях Збройюсх Скл 
України, оувишй директор Гайоиової Молочарні - Яво-

рів, Лях. Україна та член багатьох органіааціі. 
а 

Опечаленій Родимі Померлого, передасмо вислоаК 
іцкрого слівчуттй. 

УПРАВА ВІДДІЛУ 1 ПОВРАТНМЯ 

В Ч Г Г Г В Е Р Т У Р Г Т Й Ш О О СІУЇКРТИ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА І БАТЬКА 

ВОЛОДИМИРА ЧУБАТОГО 
в понеділок, дня 2-го червня 1969 р. 

відправиться 

ЗАУПОКІЙНА СЙУІЙЙА йбйіА 
в Ц Е Р К В І ПОКРОВИ ІІРЬХЛЗЯТОІ 

ВОГОРОДІПМ, Вріджпорт, Кояя . 
МИРОСЛАВА - дружина 
ЛЮВОМІП' - гик з дружиною НАДТСЮ 
ИРКМА - ГИЇІ 

ї ї ї ї і'її И і BBiJ 
миша fissa: 

Повідомляється Членів Українського Хору їм. Тараса Шевченка 
і все Вельмишановне Громадянство Клівленду і його околиць, що 

В Д Р У Г У Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТИ 

СЛ. П. 

ПРОФ. ЯРОСЛАВА БАРНЙЧА 
буде підправлена 

у неділю, 1-го червня 1969 року 

П А Н А Х И Д А 
в Ц Е Р К В І СВ. А Н Д Р Е Я , після С Л У Ж Б И Б О Ж О Ї 

о год. 12-ій дня. 

У П Р А В А УКРАЇНСЬКОГО Х О Р У їм. Т . Ш Е В Ч Е Н К А 
Е К З Е К У Т И В А ФОНДУ їм. Я Р О С Л А В А Б А Р Н И Ч А 

в КлівлеЯдІ, Огайо 



. 
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СВОБОДА. СЕРЕДА, 28-го ТРАВНЯ 1969 Я. 99. 
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П О Р Т Е Р И 

В день - 7 годин 
(Різний час. почат. праці) 

ПОЧАТ. ПЛАТНЯ 5100.00 

Нічна праця 7 год. 
(Початок 7 год. веч.) 

Платня як вгорі 4- 15^ 
різниці за шнфту. 

Прибирання будинку. 
Побажані з досвідом. 

Мусять перейти банковий 
здоровний тест. 

Досконалі бенефіти. 
Компанійяа кафетерія 

і т. д. 
Голоситись пон.-п'ятниці 
v9 p. — 3 по пол або тел. 

732-5700 ЕХТ. 559 
Federal 

Reserve Bank 
of New York 

33 LIBERTY STREET 
NEW YORK C1TY 

(Near all Wall St. subways) 
Ail equal opportunity employer 

METAL MEN -
POLISHERS A PAINTERS 

ТІЛЬКИ досвідчені. Д о б р а 
платня, добрі умовкни праці. 

Jeffегноп Auto Body 
46 Control Ave., Orange, N. J. 

(ЗО!) 872-9811 
Ask for Tony Marino 

C A N L 1 N E 
LEAD MECHAN1C 

READY TO MOvE UP, 
BUT NO ROOM WHERE 

YUO ARE? 
і 

. t. 
are looking for well quali– 

ftbd' pan Makers with extensive 
cxp.1c a thorough knowledge 
bf Body Makers Sprayers. 

Jble SearaerH, e t c Down the 
Mechanics preferred wtth 
it Beverage Can back-

ground. Good employee oene– 
ftts 4 , attractive wages. Op– 
роіілщіиев to grow with an ex– 
pandtng division of a Well-es– 
tAbUshed Company. 

Contact Mr. E. C. Polarolo 

THE COCA COLA 
j CO. 

FOODS DIVISION 
480 Mercer Street 

Hlghtstown, N.J. 08520 
1-609-448-5100 ' 

Aft equal opportunity employer 

JtACHTNE TOOL 
ЙЕвиПД)СЧС, 8HOP NEEDS: 
a BENCH HANDS 

1st 8f 2nd Class 
a m D E A U L l C HEN 

let Cbm 
a INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
l e t Class 

Contact Mr. W. Stockner 
Monday through Friday 

9 AM to 4 PM 
T̂ qU 874-7878 

' 

a 
? 

CAN UNE 
LEAD MECHAN1C 
Ready to,ntove up, 
But ПО room where you are? 
We are looking for well quaa– 
fied Can Makers with extensive 
experience: and a thorough 
knowledge Of body makers, 
sprayers, double seamers, etc. 
Down-the-Hne mechanic.4 pre– 
ferred with beer and beverage 
can 4jeckground. Good Ern– 
ployee Benefits and attractive 
wages. jOpportunlty to grow 
with an expanding division of 
a well,. established Company. 

4SONTACT 
MR. E. C. POLAROLO 
THE COCA COLA 
COMPANY FOODS 

DIVISION 
480 Mercer Street 
Htehtstwn, N.J. 
(600) 448-5100 

AIR CONDITIONING 
- MECHANIC 

ДОСВІД, постійна праця, дос-
коиалі бенефіти. зиск з до-
ходДв. Located near Yonkers -

City Line. 
TeLr ЦЯА) FA 4-Я300 

(914) YO 8-2336 

TRAINEE 
ҐОГ cabinet work. Steady nice 
working conditions. Many frin– 

ge benefits. 
Tfce Walters 

T8 Main Street 
Г З Madison. NJ. 

ФІЇТЩ rn-xm 

Загальні Збори Відділу „Самопоміч" 
у Філядельфії 

Дня 18 травня відбулися у 
Філядельфії. в домівці „Три-
зуба", річні загальні збори 
Відділу ОУА „Самопоміч", 
в яких як представники Го-
ловноі Управи в Ніо Иорку 
взяли участь: голова Сте-
пан Спринський і член У-
прави д-р Володимир Сав-
чак. 

Збори відкрив молитвою о 
год. 6-ій веч. голова М. Вай-
да, на його заклик приявні 
вшанували пам'ять помер-
лнх членів Відділу ОДНО-
хаалинною мовчанкою. Пі-
сля схвалення дещо допов-
неного порядку наряд виб-
рано президію зборів в 
складі: голова ред. Ігнат 
Білинський, заст. проф. д-р 
Іван Олексишин і секретар 
зборів — пані Наталія Ан-
друсів. Покликану Управою 
Відділу верифікаційну комі-
сію в складі дп. Караман, 
Рудавський і Сум збори до-
повнили дальшими трьома 
членами — пп. Дяків, Крих 
і Ковальчин. Після відчи-
тання протоколу з минуло-
річних зборів, що відбулися 
7 квітня 1968 p.. секретарем 
Відділу п. Грицівом, переве-
дено вибір номінаційної ко-
місії. З огляду на це, що бу-
ло зголошено дві листи, на 
які було віддано 45 і 51 го-
лосів. голова попрохав ве-
рнфікаційну комісію переві-
рити скількість приявних у 
залі, управненнх до голосу-
вання. З відчитаного прото-
к”олу верифікаційної комі-
сії приявні довідались, що 
зареєстровано 124 учасни-
ків і хоч при реєстрації не 
було списка членів, так що 
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MEN 

не можна ствердити понад 
всякий сумнів, чи всі зарее,-
стровані Б уиривнені до го-
лосуванни. в є рифікаційна 
комісія з а п р o n онувала 
прийняти стан фактичний, 
що збори й ухвалили. 

Приявні вислухали звітів 
Управи: голови, секретаря, 
скарбника і поодиноких ре-
ферентів. з яких довідались, 
що Управа Відділу в діло-
вому році відбула 9 засі-
дань, заснувала гурток, що 
займасться збиранням і ви-
висилкою книжок україн-
цям в Югославії, зорганізу-
вала збірку на допомогу за-
лншен ця м, яка" - при несла 
2,374 дол., а для членів Від-
ділу зорганізувала поїздку 
до Ваннд. Бруку. Звітуючий 
референт суспільної служ-
бч, після подання деталі в 
про збірку на залншенців, 
підкреслив жертвенну пра-
цю збірщиків, яким збори 
висловили признання і по-
дяку. 

В імені Контрольної Ко-
місії звітував інж. М. Kapa– 
ман, ставлячи внесення на 
уділення абсолюторії. 

Після звітів представники 
Головної Управи „Самопо-
мочі" з'ясували' учасникам 
зборів деякі труднощі в СПІВ-
праці між Управою Відділу 
і Головною Управою, нав'я-
зуючи до слів голови Відд. 
п. Вайди, який .сказав, що 
...ми мали труднощі з Голов-
иою Управою, а вона мас 
клопоти з нами". З черги у-
часники зборів ставили пн-
тання, що відносились як 
до діяльности Управи на 
місці, так і до її ставлення 
до централі. Внесення інж. 
Куземського, щоби збори 
зовсім не займались enpa– 
вою непорозумінь між У-
правою Відділу і Головною 

к Ж ? ї о г ш bTfmmthenfol- І Управою, приявні більшіс 
тю голосів відкинули. 

На поставлені запити від-
повідав голова Відділу М. 

lowing positions: 
MATERIAL HANDLERS 

2nd and 3rd shifts. Supplies 
machines -and operators with 
raw materials and work, and 
takes awey finished goods. 

SERVICE OPERATOR 
2nd shift, provides maintenance 
and cleaning of plant and 
grounds. 

PLASTICS FOREMAN 
2nd and 3rd sdiifts. Overseas 
operation of plastic injection 
and rubber molding operations. 
Paid holidays and vacation. 
Shift premiums and educational 
assistance program. 
Appointments to be made 
through our Receptionist "4 

Call (201) 722-7800 
CORMED1CS CORP. 
A Subsidiary of Corning 

Glass Works 
, 60 Fourth Street 

SomervUie, NJF. 
An equal opportunity employer 

(Formerly США) 
Ф1 Праця 4 
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COUNTER G1RL 
Повний часХНа кілька годин. 
Платня за згодою. Побажані 

з досвідом. 
1293 North Avenue 
New Rochelle, N.Y. 

(914) New Rochelle 2-7292 

^ Праця 4 
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книговод;углдішк -
МАШИШОТКА 

Нагода до праці для над. 
:і:-нгчаігної компанії. Доско-
нала позиція для відповід-

но5 особи. 
128 11th Ave, at 20th St. 

Call CH 2-1522 

MEAT WRAPPERS 
Досвід неконечния. Навчимо. 

Висока платня, всі юніині 
бенефіти. 

FLOYD'S. YONKERS 
(914) 337-9538 

FREIGHT CHECKER 
ІГРИСМНЕ БЮРО. БЕНЕФІ-
ТИ, ДОБРА ПЛАТНЯ. СЕЛЬ-

СЬКА ОКОЛИЦЯ. 

WA 5-8103 
TRA1NEE (ФАБРИКА) 

Треба працювати в одній з 
3-ох шифт. Досвід НЄКОНСЧ-
ний, навчимо. МЬИмум 595.00 
тижнево, -f Ю( на годніїу за 
2-гу шнфту, 15с за extra 3-тю 
шнфт5'. Автоматичні підаши-

ки і бенефіти. 
MFB8 Corrugatrd Box Co. 

55-25 58th Street 
Maspeth, N.Y. ТЛУ 1-7200 

Вайда і інші члени уступа-
ючої Управи, як такоїк 
представники Головної У-
прави. Коли внесення інж. 
Карамана на відкладення 
зборів до іншого дня з огля-
ду на спізнену пору (9.30 
вечером) не здобуло біль-
шости голосів, частина уча-
сників зборів покинула за-
лю нарад. Предсідннк збо-
рів зарядив перечнелення 
приявних і, ствердивши, що 
в залі залишилось 66 осіб 
з усіх 124 (згідно звіту верн-
фікаційної комісії), зарядив 
продовжування зборів. 

Після уділення абсолюто-
рії уступаючій Управі Від-
ділу, згідно з внесенням 
Контрольної Комісії, прнс-
туплено до вибору нових 
органів Відділу. На запит 
предсідника. які члени " 0 -
мінаційних комісій залншн-
лись на залі, виявилось, що 
тільки одна комісія с в пов-
ному складі, бо всі члени 
другої комісії вийшли. На 
внесення цієї номінаційної 
комісії вибрано одноголосно 
такі нові органи Відділу: 
голова — проф. д-р Іван 0 -
лексишин, члени: Володи-

„Український День" стейту Коннектикат 
В неділю 29 червня 1969 

р. відбудеться в Ансоніі, 
Кони, четвертин річний „У-
країнськнії День" стейту 
Коннектикат. Спонзорами 
цьотх) свята - пікніку с де-
сять українських католиць-
ких парохій цього стейту. їх 
Ексцеленція Иосиф Шмон-
дюк, Стемфордський СПИС-
коп, с почесним . головою 
свята і започаткує його від-

иіідва :'. Гемдену, Вони с 
цим головниас промотором, 
: вже четвертий" рік, разом 

комітетя-мн кожної napo– 
хії. з повною посвятою пра-
цюють Для успішного про-
ведеаяя ,.У к р а ї н ського 
Дня". 

Мистецьку і розвагову 
іястини програми організу-

і, гть, Михайло Палюх з Гарт-
іііду і Мирослав Стахів зі 

правою польової Служби Стретфорду. В пляні с вис-
Божої в царку „Варшава" в 
Ансонії, Кони, о год. 10:30 
ранку. О. Монс. І. Стах та 
оо. Парохи десяти ларохії 
стейту с почесними голова'-
мн місцевих комітетів. Дію-
чнм головою ..Українського 
Дня" є Роман Гижий. а зас-
тупником Мирон Дмитертсо, 

гупи молодечих груп роз-
ривкові гри для діте". фан-
гова льотерьч. загальні тан-
ці при звуках української 
.ркестри. У буфеті будуть 

українські страви і печиво, 
як також звичайні пікніко-
ві ..гатдоґн", „гамбургери" 
та ін. Головним касиром 

Д-р Філімон Ковтонюк інформує стейтову 
конференцію мовників про „Анну 

Ярославну" 
Нітерсбурґ, Вірджінія. — 

Професор - асистент Д-р Фі-
лімон Д. Ковтонюк. фахі-
вець з німецької мови та лі-

Ковтунюк англійською мо-
Ft.iK) переповів зміст опери 
Анна Ярославна", розповів 
їро композитора д-ра AHTO– 

тератури, який викладає в і 
стейтовому коледжі Вірджі-
нії, поінформував на основі 
лібретто до опери „Анна Я-
рославна" та вісток у ,,CBO– 
боді" й .Українському Тиж-
невику" великий збір профе-
сури і викладачів чужозем-
ці. Стейтова конференція 
них мов того стейту про ук-
раїнську оперу, створену і 
вперше виставлену в Амери-
відбувалась у „Вірджінія По-
літекнік Юніверсіті", в при-
сутності викладачів усіх мо-
вознавчнх секцій: слов'ян-
ської, французької, німець-
кої, еспанської та ін. Д-р Ф. 

мир Яців, Івн Шаран, Сидір 
Новаківський, Василь За-
броцькнй, Іван Крих. Юрій 
Лазовський, Михайло Курн-
ляк. Семен Лупацій, Роман 
Кравців, Роман Беднарсь-
кий, Василь Куропась і д-р 
Володимир Процюк; голо-
вою Контрольної Комісії ви-
брано д-ра Олександра Ві-
лика, членами Михайла Ни- і 
ча і Івана Скочиляса, засту-
пниками Григорія Лучанкп 
і Михайла Ковальчина. То-
вариський Суд вибрано в та-
кому складі: ред. Ігнат Ні-
линський, Богдан Паздрій і 
д-р М. Диміцький. 

Ухвалено побажання л) 
нової Управи щодо налал-
нання повної співпраці з Го-
ловною Управою і щодо дн-
спознції капіталовим фок-
дом, який залишився з про-
дажі дому, після чого ново-
обраний голова перевів w– 
литву, якою закінчено зпо-
ри о год. 10.30 вечером. 

У зборах брав активну J 
часть голова місцевого Віл 
ділу УККА проф. д-р Бог-
дан Гнатюк, який скл:іп 
привітання від УККА на по-
чатку зборів, а в часі зборів 
забирав голос, закликаючи 
до збереження громадського 
правопорядку і едности. 

В. С 

Рудннцького і лібретиста 
Леоніда Полтаву, про УНСо-
ю.і спонзора вистави опе-
ІІІІ і. як інформує в листі, 
„все закінчилось бурею оп-

лесків зібраних та багатьма 
за питаннями, чи можна бу-
лс дістати музичний запис 
рі кладений на англійську та 
французьку мови, щоб зна-
іїрмвти з новою оперою сту-
І чи буде текст лібретта пе-
лентів американських уні-
верентетів і коледжів". У 
листі д-ра Ф. Ковтонюка 
сказано: ..Всі прийняли це, 
і:к велику культурно - мнс-
тецьку подію. . . Та ще 
коли я розповів про автора 
лібретто, як ми втікали віл 
(Овсгського раю, голодні і 
без цента в кишені їздили 
від Ульму до Мюнхену, від-
нідувалн лекції в універси-
птах, а сьогодні скромно 
вкладаємо свою маленьку 
ч:ігпшку до амернкансько-
гх) наукового і культурно -
"ігистецького життя, то всі 
встали і так оплескуалн, як 
ні одному, з промовців на 
триденній конференції." В 
кінці д-р Філімон Ковтонюк 
інформує, що коли одержить 
двомовну програму та бодай 
короткі записи уривків із о-
перн „Анна Ярославна" на 
стрічці, то поінформує про 
цю оперу на наступній кон-
ференції 2 000 викладачів і 
вчителів чужоземних моп. 

SCHOOL G1HDE 1969 

ЗОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИНСТВО: 
МАФІЯ ТА КОЗА НОСТРА 

(Закінчення зі стор. 2-ої) 

АСИСТЕНТ, -КА 
КНИГОВОДА 

for Garment Manufalirrer. Лег-
ке мапшнотісаіпія, добрі в ра-
хунках, години 9-5:30, платня 

за згодою. 
Call Mrs. Frank, BR 9-5739. 

DISPATCHER TRAINEE 
ПРИЄМНЕ БЮРО, БЕНЕФІ-
ТИ, ДОБРА ПЛАТНЯ СІЛЬ. 

СЬКА ОКОЛИЦЯ. 

WA 5-8103 

Ного перевезли до Ню Иор-
ку. Сподівалися, що капи 
влаштують йому величний 
похорон. Наставлені на цс 
були поліція і преса. Однак, 
їх чекало розчарування: із 
капів ніхто не показався, а 
похорон був скромний. 

Два тижні пізніше до Ма-
яміг Флорида, прибув літак 
із Юстону, з Тексасу. Як 
тільки він приземлився усіх 
ного 1-1 пасажирів оточили 
агенти ЕфБіАй і поліція, за-
везли на станицю, взяли в 
усіх відбитки пальців і вру-
чнлн покликання до суду. 

;Оце з'їхались капи вибрати 
І собі нового ,.ді тутті капі", 
і цю зустріч названо ,,ма-
лою апалачінською зустріч-
чю", що закінчилася також 
невдачею. 

Коли секретар судівниц-
тва вніс прохання до суду, 
щоб заборонили друкувати 
книжку. Валакі, проста лю-
днна. повірив у всеснль-
ність „Кози Нострн" і про-
бував повіситись, але шну-
рок від лямпи, на якому 
він хотів це зробити, вчасно 
розрізав тюремний сторож. 

Із родиною Валакі зв'яз-
ку не мас, син ного відцу-
рався. Прожцвас він тепер 

у поправному закладі у Ла 
Туна в Тексасі. 

„Грабунок держави" 
У видавництві Гарперн і 

Рова появилась книжка 
проф. Дональда Крессія 
..Грабунок держави". Це 
документальний твір, в яко-
му автор опнеус діяльність 
„Кози Нострн", що с значно 
ширшою, як видасться на-
зверх. Він характери :.уг. 
,,Козу Ностру" як групу 
злочинців, що складається з 
24 ,,родин", які нагрома;пі-
ли самих лише нерухомих 
мастків вартістю понад 30Q 
мільйонів долярів. Довести 
злочини цим ..родинам-' ду-
же тяжко. Автор пропоіі.г. 
дві можливості: або піти на 
певне домовлений, компро-
міс із злочинством, або зна-
ЧНО рішучіше, ЯК ДОСІ. B.'.;!– 
тися до знищення його. 

Виступаючи 19-го бере:і-
ня перед сенатською коміеі-
сю МекКлеллена, секретар 
судівництва Джан Мічелл 
заявив, що Мафія витягає 
щорічно з держави від 2 до 
7 більйонів, і хоч її послаб-
лено у Боффало та на пів-
нічному сході, дотепер ще 
не притягнено ані одну „ро-
дину" до судової ВІДПОВІ-
дальностн. 

(Кінець)' 

SACRED HEART 
SCHOOL 

R E S I D E N T S C H O O L F O R 
BOYS. 

GRADES 4 THROUGH 8 
APPLY 

BROTHERS OF THE 
SACRED HEART 
A X D O V E R . M A S S . 

пікніку, є Іван Босак з Be– 
дерефілд. Кони., який та-
кож вже четвертий рік жер-
твеино вкладає свої зусилля 
для^ якнайкращого успіху 
цього Українського Дня -
Пікніку. 

До активної участи в цьо-
му святі запрошується opra– 
нізації українських Ветера-
нів, всі молодечі організа-
ції. церковні та світські ор-
ганізації - Союзи та все rpo– 
мадянство. 

Ціллю ..У к р а їнського 
Дня" Стейту Коннектикат 
було і є хоча раз у рік зі-
братн всіх українців з ближ-
чих і дальших околиць, а 
головно нашу молодь; дати 
їм змогу зійтися разом, піз-
наватн себе, мистецькими 
виступами показати свої 
вмілості. Дохід із імпрез 
призначений на придбання 
дісцезальної оселі, якою мо-
глн б користуватись укра-
їнці нашого і довколкчиих 
стейтів. 

Мирослав Стахів 

и і л х о в и п МІІСТЕЦЬ. 
ПРОФ. СТЕПАН ПОПЕЛЬ 
ГРАТИМЕ В КЛІВЛЕНДІ 

Клівленд, Огайо, (зрв)' — 
В Українсткому шаховому 
крайовому турнірі Північної 
Америки) що відбудеться в 
Клівленді, Огайо, від ЗО 
травня до 1 червня ц. р. з 
приводу 20-річного ювілею 
Українського С п о ртсеого 
Клюбу ,^Іьвів", візьме у-
часть проф. Степан Попель, 
що є викладачом Дернсав-
ного Університету Північної 
Дакоти у Фарго. Він є кол. 
шаховим чемпіонеш Украї-
нн. а зараз одним з 50-ьох 
найвище точкованих шахо-
вих майстрів Америки. В 
турнірі гратимуть також д-р 
Орест Попович з Ню Иорку 
і Тома Возьний з Огайо, оби-
два офіційно точковані ша-
хові майстри Америки, як 
також американські uiaxo– 
ві експерти інж. Лев Блона-
рович з Ню Джерзі і Мн-
рослав Турянський з Іллі-
ной. 

-9: 

Аплікація на прийняття 
— на — 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

на СОЮЗІВЦІ 
КЕРГОНКСОН, н . в . 

від 3-27 СЕРПНЯ 1969 року 

Ім'я і прізвище: 
Адреса: 
Вік: Член УНС, Відділ: 

Знання українсько! мови: -
СЛАБО П ЗАДОВІЛЬНО Q ДОБРЕ Щ 

Залучую на рахунок оплати S 
(Повна оплата курсів — S120.00. Половину на-

лежности треба вплатити із аплікацією). 
Аплікації висилати на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

p"ang 3 E 3 C C З З Г m r Z3GC a x 

ї ї СОЮЗІВКА" 
ОСЕЛЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
в КЕРГОНКСОНІ, Н. И. 

приймає вписи дітей 
у віці від 7 до 11 років 

- - на -

ДИТЯЧУ ОСЕЛЮ 
яка триватиме 

для ДІВЧАТ -
від 21-го червня — 12-го липня 1969 року 

для ХЛОПЦІВ -
від 13-го липня — З серпня 1969 року 

По ближчі інформації та за аплікаціями до ви-
повнення^ прошу зголошуватись на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 Tel.: (914) 626-5641 

ax .J3LC зале zann 3 E acrrc: 
шдЕИдаагввввДддяь^^ 2^ 

Д-Р ЛУКА ЛУЦІВ 

ІВАН ФРАННО - БОРЕЦЬ ЗА 
НАЦІОНАЛЬНУ І СОЦІАЛЬНУ 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Праця охоплює цілість життя. Щяльностн 1 творчосте Івана Франка, почннаю-

чя від ЙОГО дитячих і юнацьких літ аж по останні роки поета. Біографію 1 твор-
чість розглядав автор ва основі поетових творів 1 висловів самого Іпапа Франка. 
Автор наводить їх думки 1 погляди окремих франкознавців дореволюційних 1 iric– 
ляреволюцівянх. як також сучасних підсоястськнх. Шість повних сторінок друку 
обіймав реєстр давньої і сучасної літератури про Івана Франка, яку використав 
автор. 

Книжка повинна вутн в кожкій укр?іяській каті 
вм сторін друку. Тверда оправа. Шва 18.00, 

Замовлення 1 належність слати: 
-SYOBODA", 81-83 Grand Street (Р.О,Вох 346), JERSEY C1TY, N.J. 07303 

тьт.ткт.жаткжт SS25S2fe3 

48 В. 7th ST, 
1W.: OB 8-3554. New Tork Ottf 

УКРАЇНСЬКІ МАШИНИ 
до гаїсАннн 

;" ^ --тільки в А р ц і . ^ ^ ^ - - -

Різне 
Українське Вмшикове Бюро 

ROMAN PARCEL SEfiviCE 
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: OR 5-7430. - Вчгиласмо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1XAF4A-
МИ а УКРАЇНУ 1 до ОССР. 
Приготовлено великий, набір 
матерінлів і різних товарів на 
висилку для рідних ОО ДОМР 

дешевих цінах. 
Уряд, год.: від понед. до суС 
8:80-6, неділя від 10-2 по пол. 

SERVICE 

BRIDGE 
MOBIL 

SERVICE 
І 

Загальні напрали авт. 
Відкрито 7 догів в тижні. 

Bridge Ave. Д Beaver 
Dam Rd. 

P O I N T PLEASANT 
BORO, N.J. 

We also Do Road Service 

(201) 892-9876 

P Business ^ 
^ Opportunity ^ 

ОДИНОКИЙ' 
ГОТЕЛЬ-РЕСОРТ 

в SUU.ivAN COUNTY, N.Y. 
Українська околиця -з україи. 
ською церквою. Приміщеїшя 
понад 100 осіб. Прнват. озеро, 
100 сидячих місць в ,,коктейл", 
заснов. тому 28 р. Доскон. 
клінстеля. 100 акр. з 3-ма по-
токамн. пов. вланггування і 
тепер в обороті, лайсенс на 
лікер, добр. дохід, за детавля-

ми Frank HalftXl 
Иаггуville, N.Y. 

Ц Funeral Directors Ц 
Theodora WOLlNNlN^oc 

Директор 
Похоронного Заведений 

125 East 7th Street 
NEW YORK, N.Y. (9) 

Tel.: OR 5-1487 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERvieE 
4221 PARK AvENUB 

BRONX, N.Y. 10457 
(near E. Tremont Avenue) ' 

Tel.: 868-2495 
Д и р е к т о р 

ИОСИФ СЕНКОВСЬКИИ 
Завідук влаштуваяням oo– 
хоронів в каплицях, поло-
женнх в кожнім районі MJC– 
та. Похорояя по 

них цінах. 

LYTWYN b LYTWYM 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
АГК C O N D I T I O N B D 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 

Anywhere in New "Jersey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 

Займасться Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу-
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER 1AREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

TAP3AH, 4 . 6189. Чому консул шукав Тарзана? 

TWATS WWY І WAS 6CЧТ 
WTO тнг INTF?!OK ТО 
PIW? you. vou 1CM0W TWS 
KATIVE T R U E S SETTER 
THAN AVYOTHE? M.U. 
WS AUST PW? our wutr–' 
kK7 WHO - ACS SECtETi.v 
ТОНУГКІ TMESS CECLE 

х т о ASSKESS-v! 
TElC?O?lSTS! 

Мусимо, Тарзане, трнма-
тися поза засягом стріл і 
списів тих тубільців. Прнк-
ро подумати, що настане в 
Африці, якщо ае зможемо 

лерешкоднтп перепачкову-
ванню їм стрільної зброї! 

Навіть найбільш дккі пле-
мена з глибини Африки не 
поводяться так супроти мяр-

ннх чужинців. Щось тут 
зле, консуле Робертсе! 

Ось тому-то мене й внсла-
ЛН до глибини кра:о. щоби 
знайти Бас. В а знасте кра-

ще тубільців, аніж будь-ко-
трий інший чоловік. -Муси-
мо віднайти, що і xtb тай-
ком перетворює тих людей 
в агресивних теряриетів! ^ 

. 


