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- КОРОТКІ ВІСТЕ -
Вівторок, 16 червня 1970 

Д-р М. Яримович найменований 
на директора АКАРД при МАТО 

В А М Е Р И Ц І 
АТЛАНТІШ СИТІ, Н. Д Ж ^ відбувається Конвен-

дія Адвентистів, в якій беруть участь 25,000 делегатів, що 
щріцхалн зі 193-ох держав. Сем Яннґ із Гонг Конгу в 
Азії заявив: „Коли Хрнстос вперше мав прийти на Землю, 
то Господь післав був Івана Хрестнтеляя, щоб приготовив 
йому путь; а тепер Господь вибрав нас на те, щоб ми 
приготовили другий прихід на Землю Христа". Подружжя 
Тулїя Робіясона прибуло на Конвенцію з Гватемалі, зро-
бивши 3.500 миль. Родина Аарманджа Еспіруту приїхала з 
Каліфорнії так званим ,,стейшен вагоном" і замешкала в 
шатрі. Майже половина адвентистів не їсть м'яса, бо вони 
вегетеріянці, і навчають, що нем'ясна дієта здоровіша. Во-
нн навчають, що другий прихід Христа вже недалеко. 

В Л Ш Ш 1 МАЮТЬ ПОКЛИКАТИ 15,000 рекрутів до 
американських збройних сил, стільки саме, що в трав-
ні й червні цього року. З цього виходить, що цього року 
покличуть до війська від 150,000 до 180.000 рекрутів. 
З липнем число цьогорічних рекрутів внноситиме 114,000. 
Впродовж дальших п'ятьох місяців число покликаних рек-
рутів становитиме від 35,000 до 85,000. В лютому, березні 
і квітні покликували по 19,000 рекрутів, а в січні -
12,500. 

І ІЮІЮРКСЬКШІ ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОБЕРТ ЛІДС 
Відвідав COOP, побувавши в Москві і Ленінграді, де огля-
дав крамниці й фабрики. Він ствердив, що хоч Совети хва-
ляться поступом в науці й технології, то в ділянці ОДЄЖЄ-
вого промислу вони навіть не можуть похвалитися тим, 
що було в цій ділянці перед большевицькою революцією. 
Містер ЛЗдс помістив в „Ню Иорк Таймеі" фотографії двох 
совстських чоловічих сорочок, які коштують по 12 руб-
Лів (рубель рівняється одному долярові і 11-ом центам), 
але в Америці такі сорочки могли б коштувати по 3 до-
ляря і 99 центів, і то малохто їх купував би, бо так мізерно 
вони виглядають. 

В ЛОС АНДЖЕЛКС1 МАС ПОЧАТИСЯ судова роз-
драва проти 35-річного голови мандрівної банди Чарлза 
М. Менсона, оскарженого в убивстві 7-ох осіб, в тому кі-
нової акторки вагітної Шерон Тейт. Менсон, колишній 
в'язень, очолював свою „родину", що складалася головням 
чином Із дівчат, які втекли від своїх батьків. Ця фантас-
тітчна розправа має тривати два роки. Вибір судового жюрі 
може пТротягнутися на цілий місяць Прокуратура має по-
клнкатн 75-ох свідків. Крім вбивства акторки Шерон Тейт 
і ще 4-ох інших осіб, на розправі можуть судити Менсона 
за вбивство багатого купця Лена Лаблянка і його дру-
жини, т а Зарічного музики Гері Гінмеши 
fc. СЕКРЕТАР ВНУТРІШНІХ С П Р А В Відтер Д ж . П к -
кел'прийняв від колишнього президента Линдона В. Джан-
еона на власність держави доми, в яких колишній презн-
дент у р о д и в с я і провів свої хлоп'ячі роки. Ці доми стали 
історичними пам'ятками, і ними буде опікуватися Крайо-
вий У р ф в справах парків. В цій урочистості взяли участь, 
Крім крлйшнього президента і його дружини ще губерна-
тор Тексасу Престон Е. Смнт та секретар внутрішніх справ 
Гіккел і 2,500 осіб. Летунська оркестра прибула з Bip– 
джінії та грала патріотичні композиції перед і після це-
ремояії. Джаясоп народився в 1908 році. Дім, в якому 
Линдон "Б. Джансон провів хлоп'ячі роки в Джансон Ситі, 
був власністю його батька від часів першої світової війни. 

У С В І Т І 
ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ У БРИТАНП ЗОСЕ-

Р Е Д Ж Е Н А довкола двох справ: економіки і расової проб-
леми. ЄОЦІЯЛІСТИ З урядової партії праці твердять, що гос-
подарськнй стан Британії першорядний, опозиційні кон-
серватнсти доказують, що в Британії існує перманентна 
господарська криза із щораз більшою дорожнечею. ОфіпДй-
-няй провід Консервативної партії мас клопіт із партійним 
членом Іноком Повелло.м, який заповідає, що в Британії 
вибухне громадянська війна, якщо не припинять допли-
ву кольорових іміґрантів. 

ЗБРОЙНА ІНТЕРВЕНЦІЯ В КАМБОДЖІ ОСЯГНУ-
ЛА ПОВНИЙ успіх - твердить головний дорадник презп-
деята Ніксона для справ комунікації - преси, радіо й те-
левізії „ Герберт Кляйи, який недавно вернувся з Пів-
деяного В'єтнаму й Камбоджі. Але він настільки об'ск-
тивнігіі, що не виключає упадку слабого уряду Лон Ноля 
в Камбоджі, який, не маючи власної сильної армії ані 
теж впорядкованого господарства, залежний цілком від 
чужинецької допомоги й виставлений на пропаґандивну 
та збройну боротьбу збоку комуністів. 

ПАЛА ПАВЛО П ПРОМОВЛЯВ в минулу неділю 14 
червня до тисячів вірних на площі святого Петра у Римі, 
Присвятивши ту свою промову конечності зберігати вір-
ВісТь релігійним обов'язкам під час літніх ферій. „Нема 
ферій Від віри" - твердив Папа, підкреслюючи, що xpnc– 
тяяяїзм сповнений любови й милосердя, які вічні Й НЄЗ-
мінні, без уваги на часи й пори року. 

ЦЕЙЛОН ЗВЕРТАЄТЬСЯ в сторону комунізму. Новий 
прем'єр Цейльояу. пані Сірімаво Бандаранайке, яка внгра-
л а Вибори у спілці з цейльонською компартією, заповіла, 
що З уряд визнає Північний В'єтнам і Північну Корею, 
Східню Німеччину й тимчасовий уряд В'етконґу та, на 
внутрішньому терені, .^націоналізує всі закордонні і при-
ватні банки й заснує державний банк для підтримування 
народної господарки. 

У ТИБЕТІ Н Е НРИПИНЮЮТЬСЯ протикомуністичш 
саботажі та місцеві бунти. Вони прийняли такі розміри, що 
окупаційні комуністичні китайські власті приступили до 
організування спеціальних військово - поліційних загонів 
для боротьби з „контрреволюцією". 

В Н 0 О Ш ШКОЛИ в ТУРЕЧЧИНІ СТАЛІЇ тереном по-
стійннх студентських авантур. Турецький парлямент прн-
готовляє закон з заборонами й обмеженнями супроти сту-
дентсьКИХ активістів. Турецькі законодатці взоруються на 
подібному законі, що його виготовили у Франції. Але за-
хідяі кореспонденти признають, що виховно - навчальна 
система в турецьких університетах, що охоплює 80.000 сту-
девтїв, перестаріла і вігмагас реформ. 

СОВЄТСЬКИИ СОЮЗ Є НАЙБІЛЬШИМ у СВІТІ про-
дуцентрм природного газу і мас найбільші Його резерви 
- твердять советські правителі. СОСР буцім-то мас 12.1 
трильйонів кубічних метрів газових резерв. 100 мільйонів 
людей в -О0СР користується у своїх хатніх господарствах 
газой, "що його експортують також до Австрії, Польщі і 
Чехо - Словаччини та вивозитимуть теж окремими газо-
црсЬодвжи,До Західньої Німеччини н Італії. „ „ . 

Вашингтон. - Д-ра Мн-
хайда Яримавича, заетупнн-

jta-ceKpej'-il).^^ авіяції ЗСА 
для дослідів і розвитку, прн-
значено директором Дорад-
чоТ Групи для дослідів і роз-
витку Аеронавтики, АКАРД, 
пря НАТО. АКАРД, як дос-
лідний центр, був створенні! 
для потреб НАТО - держав 
Північно-Атлянтичяого Обо-
ронного Пакту, в 1952 р. Д-р 
Михайло Яримович, який 
звернув на себе увагу особ-
ливими здібностями і знан. 
нями, від березня 1988 р. був 
відповідальним з а програму-
ванвя й технічне керівницт-
во розвитку аеронавтики з 
рамеян авіяції ЗСА. До ви-
конування нових обов'язків 
у Парижі Він приступить з 
6-го липня 1970 p., коорди-
нуючи працю провідних на-
уковців з НАТО в ділянці 
аеронавтики та допомагаю. 
чн державам, членам НАТО, 
в їх аеронавтичних дослідах 
для спільної цілі 

В офіційному пресовому 
повідомленні з Пентагону з 
14 червня сказано, що д-р 
Михайло Яримович є укра-
їнського походження, що він 
народився 36 років тому, за-
кінчяв початкову освіту в 
Зах. Німеччині, прибув до 
ЗСА в 1951 p., з відзначен-
ням закінчив у 1955 р. Ню-
йоркський університет, як 
інженер з аеронавтики, а по. 

УКРАЇНКА ОЧОЛИЛА НАЦІОНАЛЬНУ 
РАДУ ЖІНОК 

д-р Михайло Яримович 

тім здобув диплом мастера^ 
інженерної механіки і докто-
рат у Колюмбійському уяі-
верситеті в 1960 р. Після 
праці в приватній корпора-
ції, в НАСА, керівником іи-
женерної системи для про-
грами „Аполло", д-р М. Ярй-
мович був призначений при 
Авіяції, з рамени НАСА, тех-
нічним директором nporpa– 
ми Літаючої космічної crau– 
ції з людською залогою. З 
новим призначенням розпо-
чннасться й нова ділянка йо-
го наздвичайної праці. Д-р 
М. Яримович с членом бага-
тьох наукових товариств та 
,мас академічні нагороди. 
Від 1959 р. він одружений з 
Роксоляною Абрамюк, роди-
на мас двох дітей — Таню і 
Миколу. 

Лет „Аполло 14" відкладений на 1971 р. 
Вашингтон. Слідство 

навтичної і Космічної Адмі-
ністрацЯ та Корпорацій „Біч 
ЕркрафрҐ' і ,Лорт Амерікен 
Раквелл11. Внаслідок цього 
ствердження треба буде tio– 
робити численні тести в КОС-
мічному кораблі „Аполло 
14", якийі^мав, згідно з пер-
вісним пляном стартувати до 
Місяця в Жовтні ц. p., ПІЗНІ-
ше дату перенесли на rpy– 
день, а .тепер виявляється, 
що ,Ляолую 14" зможе леті-
тн до Місяця аж в 1971-му 
році.. Адміністратор Aepb– 
навтичяоі і Космічної Адмі-

ністрації д-р Томас Пейн за-

Віняіпег (КУК) - у вів-
торок 2-го червня ц. p., на 77 
ій Річній Конвенції Націонал 
JU,HUI Ради Жінок Канади, 
делегатки жіночих організа-
цій цілої країни вибрали 
президентом цеї канадійської 
жіночої централі пані Галю 
Гнатншин, вдову ПО нашому 
сенаторові зі Саскатуну, с.і. 
П. І. Гнатишиновн.. Пані Га-
ля впродовж останніх ДЄСЯ-
тн років була членом екаеку-
тиви Національної Ради Жі-
нок Канади, а в останньому 
році займала пост рекордо-
вої секретарки. Як член Кк-
.іекутнви, нона брала участь 
в делегаціях цієї жіночої 
централі Канади на конгро-
сах Міжнародної Ради Жінок 
тому три роки в столиці Іра-
ну Тегерані, а цього року u 
столиці Тайленду Банкок в 
Азії. 

Пані Галя Гнатишнн по-
ходить з родини українських 
піонерів Піць. За фахом вона 
є вчителькою і по сьогодніш. 
ній день г. активною в жнт-
ті української правс^славиої 
громади Саскатуну, де вона 
була головою Відділу Союзу 
Українок Канади ім. О. Ко-
бнляиської. Цей Відділ в січ-
пі цього року вшанував папі 
Гнатншин спеціальною вечв. 
рею з нагоди її від'їзду ча 
Міжнародну Жіночу Конфе-
реяцІЮ в Банкок. У минулих 
ооках пані Гнатишнн входи-
ла до провінційної і центра-
.'п.ної управ Союзу Українок 
Канади. 

Бл- п. муж Пані Гнатншин 

ВЕРХОВНИЙ АРХИЄПИСКОП УКЦ 
ВІДВІДАЄ ФРАНЦІЮ 

Париж. — Апостольська 
і Екзархія для українців у 
'Франції інформуй, що їх 
Блаженство Верховний Ар-
хиспнскоп Поснф Сліпий, з 
нагоди 10-річчя створення А-

1 постольськопі Е к з архату 
! д л я українців у Франції, від-
(відіс вірних тієї країни. 
, Гість прибуде до Парижа 8-
го липня ц. р . 

В неділю. 12 ЛИПНЯ, Bep– 
ховннй Ар.хиапископ відпра-
вігть у Катедрі Паризької Бо-
гоматері (Нотр-Дам де Парі) 
тори:ественне Архисрейське 
Воі”ослуження, яке розпіч-
неті^я о год. 9.30. Почесний 
Комітет, створений з фран-
цузьких особистостей і пред-

явив, що рішення в оправі 
лету „Аполло 14" западе в 
липні, і що не буде вагання 

виявило, що катастрофу ко-
смічного корабля „Аполло 
, - „ ” . і ' липні, і що не оуде вагания 
ІЗ ' : .адого року , е^авдщцли ^ д к л а с т и m ^ я а пізій. 
занедоі .файової Aepo– ш е Директор Дослідного 

Центру в Гемптоні у Вірджі-
нії Едгар М. Кортрайт вів 
слідство в справі того, що 
один збірник на кисень в ко-
смічному кораблі „Аполло 
13" експльодував на внсот; 

понад 200.000 мнль. спрнчн-
няючи те. що астронавти му-
сілн вернутися на Землю. 
Причиною експльозії було 
те, що не випробувано добре 
вимикачів, що мали контро-
лювати температуру кисню, 
що був у збірнику. Кисень 
розігрівся і спричинив ЄКО-
пльозію збірника. 

ть апарат для дослідження 
космічного пороху 

Ню ЇІОрк. - Представник Цей космічний корабель -
Крайової Аіронавтичної 
Космічної Адміністрації пові-
домив, що будують апарати, 
так звану Астрономічні' Об-
серваторпо Високої Енергії 

обсерваторія важитиме 20. 
000 фунтів, в тому 12.500 
фунтів важігтимуть різні ін-
струменти. Цей великая ма-
ють викинути в космос за до-

(,,ГаЙ Енерджі Астрономі помогою ракети.. Титан 3-Д". 
Обсерваторі"), яка мас дос-.Це буде найбільший косміч-
ЛІДЖІТИТИ і(Осмтчний порох ний корабель, який досі збу-
та інші космічні феномени. І дувалн ЗСА. 

Новий успіх Л. Гуцалюка 
Ню Иорк. — Один із най-

вігщачнішн.ч американських 
Колекціонерів сучасного ми-
стецтва, Джозеф Гіршгорн, 
закупив у ґалерії Гільде 
Герст в Ню Иорку три кар-
тини нашого маляра Любос-
лава Гюцалюка. Дві з них, 
а саме: „Кафе Сент Максім" 
— акварель і „Латинський 

Квартал" — олія (яку ре-
ПрОДукуєМО тут), він пода-
рував для перманентної К"-
лекції „Палм Спрінґ Дезерт 
Мюзеум" в Каліфорнії. Од-
ннм з донаторів цього му::ею 
є також Нелсон А. Роке-
феллер, губернатор стейту 
Ню Порк. Л. Гуцалюк ru– 
ребуває тепер разом зі сво-
сю ріднею в Франції. 

Мані Галл Гнатиішш 

батька, посвятились правші' 
чііі професії. Син Роман і 
Віктор уже практикують 
адвокатуру, сни Давид як-
раз цього року переходить 
(рормальности членства в А-
соціяції Адвокатів, а донь-
ка Слисавета в цьому шкіль-
ному році кінчить студії пра-
ва в Торонті. 

Національна Рада Жінок 
Канади мас великий вплив 
на громадське і політичне 
життя. З українських opra– 
нізацій до цієї Ради Єінок 
належать централі Союзу 
Українок Канади, 0рганіза-
ції Українок Канади, Об'єд-
нання Жінок Ліги Визволен-
ня України та Відділи Комі-
тету Українок Канади, цент-

сенатор Іван Гнатишнн із 1 раля якого не входить до 
"лскатуну. був адвокатом і і складу Національної Ради 
зсі їхні діти, ідучії слідами 1 Жінок Канади. 

сгааннків українських гро-
мадських організації! і уста-
нов Парижа, прийме Верхов-
ного Архисрея на спільному 
обіді (бенкеті) о год. 1-ій по 
полудні. Після того, о год. 
4.30, відбудеться на його 
честь концерт в залі Ґаво з 
участю Візантійського хору 
з Голландії, церковного хору 
при парохії св. Володимира 
Велігкоіго та аматорських 
мистецьких груп з Парижа. 
їх Блаженство Иоснф Слі-
пнй відвідає такі осередки: 
Ліон. Мец, Страсбург, Ліль, 
Везін-Шалст, Бордо, Cap– 
сель та очолюватиме прощі 
до ЛізІС і до Люрду. Доклад-
ніші інс^ормації будуть пода-
ні пізніше. 

Посмертно відзначили сл. п. полк. Євгена 
Коновальця Европейським Хрестом 

Заслуги 
Роттердам. — Голова Ради і ючись за вільну Україну й 

Голландських Комбатантів, ; свободу інших поневолених 
відомий член антнфашнстсь-1 націй, сл. п. Євген Конова-
кого Руху Спротиву під час ; лець змагався За свободу 
другої світової війни. В . ! всієї Европи. Св. Літургію й 
Бонн, промовляючи під час . Панахиду відправив на мо-
травневнх поминок на мОгн- гилі сл. п. полк. Є. Кояо-
лі сл. п. полк. Євгена KOHO– j вальця в Роттердамі о. каиц-
вальця. сказав, що Европа і лер Д. Дзвоник, промовляли 
..аж тепер, дуже пізно зрозу- М. Брик із Голландії та д-р 
міла цілі боротьби полков- j Я. Мусіянович І3 ; 'ФраЯЧЕ. 
ника Євгена Коновальця". І Европейська Комбатаятська 
Промовець, поклавши Xpec– і Рада, яка посмертно вшану-
га З а с л о н Европейської і вала сл, п. полк. Євгена Ко-
Комбатантської Ради перед новальця Хрестом Заслуги, 
могилою творця Української 
Військової Організації, У-

-
Лерд стверджує посилення американських 

військ в Західній Німеччині 

.., . „ ^ у УНР, підкреслив, що, змага-; другої світової вОйяя.^ 

Бонн. Амерігканськнй 
секретар оборони Мелвін 
Лерд заявив, що паралельно 
і відкликуванням американ-
ських військ з В'єтнаму вна-
слідку поступу „п'стнаміза-
дії" тамошньої війни, скріп 

час оборонити два скрайні 
крила - на півночі Норве-
гію і на південному сході -
Грецію й Туреччину. За га-
зетними твердженнями -
військові фахівці схилякхть-
ся щораз більше в сторону 

яювано американські зброй-, концепції професійної армії, 
ні сили в Европі. Таким чн- ( при чому наводять головний 
ном Лерд заперечив вперті j аргумент, що щорічних рек-
поголоскн. наче б Америка j рутів не можна в короткому 
відтягала свої війська з За- часі вишколити в корнсту-
хідньої Европи. Однак а.ме-
рнканські керівні кола прн-
реклп не послаблювати аме-
рикансьхях військ в Европі 
до ЗО червня наступного ро-
ку - після того Америка за-
лншас собі вільну руку. У 

ванні найновішими складнн-
мн родімн зброї. Професійні 
німецька й бритійська армії 
в рямцях зінт е г р о в а н и х 
збройнігх сил НАТО були б 
чисельно меншими, але кра-
ще віпиколенимн. краще оз-

зв'язку з цим у головній і броеннми й більш рухомими 
квартирі Атлантійського Со- : ЗСА втpнм^^ють тепер в Ев-
ЮЗу (НАТО) в Брюсселі у 
Бельгії ПЄІЇЄВОДНТЬСЯ ОСНОВНІ 
наради, як забезпечити та-
КНЙ стан збройних сил Захо-
ду. щоб вони могли опертися 
МОЖЛИВОМУ агресивному на-
ступові СОВСТСЬКИХ ПІНСЬК В 
сторону Атлантику та ВОДНО-

ропі кругло 300.000 війська 
Секретар оборони Мелвін 
Лерд знаходиться в Німеччн-
ні на маневрах західньо-ні-
мецької і американської ар-
мтй, що їх переводиться не-
да.чско чесько - словацького 
копдону. 

Бразилійські в'язні прибули до Альжіру, 
терористи мають звільнити амоасадора 

фон Голлеоена 
Альжір. - 15-го червня о го шукає поліція в Бразилії, 

год. 11:40 по полудні naca– Ця жінка була господинею 
жмрськнй літак привіз сюди в терориста 

ВО, і активного співробітни-
ка сл. и. Симона Петлюри в 
ібороні прав незалежної Ук-

відома своїми тверезими по-
літичними поглядами та ан-
тикомуністичнкм наставлеа-
ням. Чимало її членів брала 
активну участь в боротьбі 

-тїнської Держави у формі j проти гітлеризму під час 

Появився четвертий том „Подій 
в Україні 1914-1922'' 

Філядельфія. — Кілька 
днів тому появився четвер-
тий том німецькомовннх ДО-
кументів до української icro– 
рії 1914-1922 років, що збе-
рігалися досі в державних 
віденських архівах. Ці ори-
ґінаїьні австрійські урядові 
документи стали доступні, за 
приписами австрійських ар-
хівнмх властей, по п'ятиде-
сятн роках після того, як за. 
існували дані події на ук-
раїнськнх землях та урядо-
вого звітування про них ав-
стрійськнх послів і окремих 
вислаиників. 

Згаданий четвертий том с 
останнім з черги в межах 
занлянованої і опублікованої 
Східньо-Енропейським До-
СЛІДНИМ 1HCTHTJTOM ім. Вя-
чеслава Лнпннського у Фі-
лядельфії 4-томової серії НІ-
мецькомовних джерельних 
матеріалів під спільною на-
звою "Ereigneeee in der Uk– 

raine 1914-1922", що мають 
служити передусім чужим 
дослідникам для дослідів і 
об'єкти: ного пізнання нашо-
го недавньо минулого. Цей 
останній том мас 469 сторі-
нок друку. Ціла ж чотнро-
томова серія має 2,251 сто-
рінок, на яких вміщені 1,115 
документів. 

Праця над відшуканням 
серед моря архівних nane– 
рів, документів, що ВІДНС-
слться до українських справ, 
змікрофільмувавня зібрано-
го матеріялу, перепнеання 
всього на машинці для дру-
ку. впорядкування, відреда-
гу”ваяня і спорядження тема. 
тнчннх показняків та індек-
сових партій, і, врешті, на-
друкування всього матерія-
лу в чотирьох томах аайня-
ло шість років часу, багато 
енергії і фінансових засобів. 
Головну заслугу в появі цьо-

(Захінчення на crop, )-ій) 

тут у приміщенні Союзового 
Дому ари Норт Вестерн еве-

провідннка І ню. відбулися перші після-
40 бразнлійськнх'в'язнів, за і підпілля Карльоса. Лянарка . конвенційні окружні збори 
звільнення яких терористи в j Альжірськнн У”ряд обіцяв 
Ріо де Жанейро мають звіль-1 дати азнль бразнлійцям, які 
нити амбасадора Західної прибули на цьому літаку з 
Німеччини Еренфріда фон j Бразилії. Альжір став краі-
Голлебева, схопленого мн- j ною. до якої втікають ПОЛ1-
нулого четверга. Терористи j тнчні втікачі, відколи ця 
обіцяли звільнити амбасадо- j країна стала самостійною в 
ра тоді, коли довідаються, і 1962-му році, звільнившися 
що в'язні щасливо прибули від Франції. Західньонімець- 1і ношенні до кожночасної слу-
до Альжіру. 60-річна жінка, 1 киіі N-ряд висловив подяку 
яка прилетіла з в'язнями, Бразилії за те, що випустила 
взяла з собою 4 дітей відо- в'язнів, щоб звільнити амба-
мого терориста Пальви. яко-1 садора фон Голлебена. 

„Союз 9" побив рекорд щодо часу 
перебування у космосі 

у космосі 13 днів, 8 годин і 

Л. Гуцалюк: „Датнясвкмй квартал 

Москва. — Штучний сате-
літ „Союз 9 і ' 3 людсь 
кою залогою перебував в 
минулий понеділок вже 14-й 
день у космосі. Таким чином 
він побив рекорд, встановлс-
нігй, у 1965 році американсь-
кнм космічним к о р а б л ем 
„Джеміні 7", який перебував 

- ” ' g 'І ев 

Чикагівська Округа УНС утворила 
Комісію для досліду Громадської Служби 

Чнкіго. - Минулої п 'ят-іряду УНСоюзу, інж. Анато-
виці. 12 червня 1970 року, . лісві Дорошенкові. 

Збори, в якігх взяли участь 
48 представників 23 Відділів 
Округи, відкрив і ними про-
водив голова Микола Олек, 
а в заступстві неприявного 
секретаря М. Ольшанського 
секретарював головний рад-
ний інж. А. Дорошенко. Го-
лова Округи п. Олек склав 
справоздання з праці, Окру-
гн. Зокрема обговорив він 
справу семннаря для О”ртка 
молодих процЬвсіоналістів, я-
кі бажають включитися в 
організаційну працю УТіСо-
юзу й дляї тато даутребують 
пройти відповідний вишкіл. 
Після довших заходів голови 
Олека й численних aycrpi– 
чей з ними, в найближчому 
часі мають відбутися з ними 
наради, на яких буде вста-
новлена дата організаціїшо-
го семннаря. 

Приявний на зборах го-

УНСоюзу, на яких утворено 
комісію, завданням якої с 
прослідити нові методи з'єд-
нування для УНСоюву но-
віьч членів, передовсім МОЛО-
ді. Збори в дуже основній 
дискусії створили, що це 
завдання стоїть у прямім від-

жби УНСоюзу своїй широкій 
громаді й тому передумовою 
дальшого росту УНСоюзу є 
продожуваннл й посилення 
тієї служби для членів і всієї 
української спільноти. З ува-
гн на це в обсяг дослідів ко-
місії входитиме також дослі-
дження нових шляхів та за-
собів УНСоюзу в його тра-

„Союзу Іднційній громадській праці 35 хвилин. Залогу 
9" становлять 40-р і ч н и й І Завдання оформити цю комі-
иолк. Андріян Ніколасв, я - : сію та доповнити її склад дц- 'ловннй секретар д-р Ярослав 
кий у 1962 році пільотував ручено ініціяторові комісії Падох на вступі свого слова 
,,Восток 3" , і Зі-річний Віта- проф. Василеві Іващукові та 'висловив вдоволення та при-
лій Севастіянов. який влер- новообраному головному ра- знання Окрузі з приводу тіс-
ше переводить тепер КОСМІЧ- ідному й водночас наймолод. яішої співпраці міх усімн П 
ний лет. І'шому членові Головного У-1 (Закінчення на crop, '^-ій)' 
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Популярність Ніксона 
Опитуванням Інституту Геллупа виявлено, що npora– 

гом останніх двох місяців популярність президента Ніксо 
на зросла в Америці на в пунктів. „Вашингтон Пост" днву-
сться, чому це так, коли продовжується В'єтнамська він-
на. зростає дорожнеча, шириться безробіття і не припиня-
гггься похід проти Уряду студентів і ліберального табору. 
Нрнзадумуючись над цим, коментатор названого щоденнн-
кл Дсйвід Бродер приходить до висновку, що широкі аме-
риканські кола більше стурбовані протиурядовими крнти-
камн. як умовннами н політикою, що їх вони критикують. 

Пересічний американець — робітник, службовець, хат-
ня господиня — має вроджений „здоровий глузд", „ком-
мон сенс", і не дуже піддасться демагогії. Він знає, що 
В'єтнамська війна, злочинство й студентські заколоти — 
це ке вина Президента, а спадщина, яку він дістав від 
попередніх режимів, і що вилікувати всі ті недуги не мож-
ва да рік-два. Пересічний американський громадянин знає, 
що Рнчард Ніксон має найкращу волю закінчити B'cr– 
намську війну без тієї катастрофи для престижу ЗСА. 
якою було б негайне відкликання всіх військ з промощен-
ням шляху комуністам до влади на цілому Півдні Азй. 
Американський громадянин знає, що Ніксон мас преважку 
ситуацію, коли в Конгресі існує опозиційна більшість і, 
зокрема, сенатська Комісія для закордонних справ опа-
нована його гострими противниками з ліберального кри-
ла обох партій. 

Названий угорі американський журналіст nepecrepi– 
гає ліберальних політиків, щоб були обережними й не на-
ражалвся на реакцію збоку широких громадських кіл, які 
.мають задосить" заворушень в університетських кемпу-
і-ах і. слушно чи неслушно, головне їх джерело вбачають в 
ліберальних політиках, інтелектуалах, колюмністах і ко-
ментаторах. Доказом різкого звороту в сторону правиці 

'була перемога Джорджа Водлеса в правиборах на губер-
натора Алабами. Всупереч поглядам незоріентованих 
гакордонннх газет, які вірять комуністичній пропаганді, 
що Америка ступає до революції, — настрої американців 
звернені виразно і рішуче „направо". І тому, всупереч усій 
лівій та ліберальній кампанії — популярність Ричарда 
Ніксона не падає, а зростає. 

ПИТИ ЧИ НЕ ПИТИ? 

Дипломатія за кулісами 
Минулого тижня велику промову в Палаті Лордів у 

Лондоні виголосив колишній прем'єр і міністер закордон-
них справ Антоні Ідея, тепер лорд Ейвон. її значення для 
Америки можна пізнати з того, що замість своєї редакцій-
ної статті, цілістю передрукував цю промову ,.ЮС Нюз енд 
Ворлд Ріпорт" з 15 червня ц. р. У тій промові Іден, про-
аналізувавши теперішню ситуацію у В'єтнамі, Ляосі й 
К?.мбоджі, рекомендував спільні дипломатичні заходи Бри-
танії і Франції задля замирення на тому обширі. Він з прн-
тиском підкреслював потребу зберігати повну таємницю в 
таких дипломатичних стараннях, висловивши переконан-
ня, що власне прилюдний характер Паризької конферен-
ції у справах В'єтнаму спричинявся до П повної невдачі. 

Ідей твердив, що загострення совстсько - китайського 
конфлікту сприяє шансам замирення у кол. Індо-Китаї. 
Мовляв — ані СССР ані комуністичний Китай не можуть 
дозволяти собі на риск — зробити своїм непримирливим 
ворогом будь - котру з інших велякодержав. Хоч Москва 
вдоволена, що Америка має зовнішні Й внутрішні труд-
нощі. вона може теж мати користь із замирення у В'ет-
намі. У зв'язку з цим звертає увагу те, що минулого тиж-
ня під час перебування в Парижі совстського міністра за-
кордонних справ Анд рея Громнка переведено з ним дов-
гі засекречені розмови, але про політичну сторінку цих 
розмов не було в комунікаті ані слова. Ні словом бритій-
ська преса не згадала про політичну сторінку подорожі 
княжни Маргаритн до Югославії, яка не могла поїхати 
туди без відома й згоди брнтінського уряду. Не внпадко-
во югославський Тіто сильно стурбований посилюванням 
сопотської воєнної фльотн на Середземному морі. Адже це 
Тіто переконав був єгипетського президента Нассера, щоб 
той запросив Нахума Гольдмана на розмову, і хоч з тієї 
візити нічого не вийшло, Тіто напевно не перестав актив-
но цікавитися блиаькосхіднімя справами. Нічого не опри-
люднено про розмови індонезійського президента Сугарто 
з през. Ніксоном на тему В'єтнаму - Камбоджі. 

Міжнародна дипломатія діє безперервно різними шля-
хами. Покищо не видно її реальних наслідків ані в Півден-
ній Азії, ані на Близькому Сході. Але раптом Ґолда Меїр 
заговорила в „кяессеті" уже куди примирливіше. Треба 
пірити, т о одного дня дипломати таки матимуть успіх. 

'Хі^иаи. - Стара украшсь-
Ш :.КЧЧІЬ,ХІ^ записана Hecro– 
jk.-.w. IWJBMBJKME, що князь 
Фі.-кдц̂ а.̂ мф Великий, вирі-
хьстхж яяшитя прадідівську 
;вл.-,лжсмдг релігію, розіслав 
aw-jtfa у рижі кінці світу, 
щЛ тітеиивмлися до різних 
BJlpjjHttRb, Коли посли роз-
жмчяаля Володимирові про 
ій^гометаяство, то вразило 
ІПГО те. що Магомет заборо-
яжз уживати алькоголь. Го-
тевхй відкинутн релігійну 
ТРАДИЦІЮ, КНЯЗЬ НЄ ПОГОДИВ-
ся на абстиненцію, заявнв-
шв: ..Руси веселіє ЄСТЬ ПИ-
та . " 

Пили наші предки, п'ємо 
й ми. Але наш спосіб пити 
дещо відрізняється від фран-
цузького. Як - не - як, у нас 
прийнято шукати „веселія" 
в питті при тій чи іншій на-
годі. Французи ж вважають, 
що при їді. за вийнятком 
сніданку, треба обов'язково 
вживати алькоголь, бо це 
— мовляв — додаткові ка-
льорії. На аргумент, що зі 
зростом добробуту людина 
непропоріцнно збільшила 
кількість споживаних кальо-
рій при одночасному змен-
шенні фізичної праці, а з 
тим і спалювання тих кальо-
рій, французи філософічно 
відповідають: „Харчі, надто 
згущені, — нездорові; щоб 
полегшити травлення, треба 
пити, а що найчистіша дже-
рельна вода все ж не така 
чиста, як вино, то п'ємо ви-
но; тим більше, що ми його 
ПРОДУКУЄМО, І КОЛИ ЗМЄНШИ-
ти продукцію, то значна час-
тина населення зубожіє..." 

Правильне це розумуван-
ня чи ні, але п'ють францу-
зи вино при обіді й вечері, а 
щоб не скривдити ІНШИХ, МІ-
цніших напоїв, щоб не спн-
няти торговельної виміни з 
Британією та іншими краї-
нами, п'ють і віски, і джін, 
і італійське ,.Мартіні", і пор-
тугальське „порто", польсь-
ку горілку, а найбільші сма-
куни — американську ,.Byp– 
бон" чи канадійську „рай" 
(останню найменше). Всі ці 
шляхетні трунки зажнва-
ють перед їдою, як „anepi– 
тіф", тобто як засіб підсилн-
ти апетит. 

Пиття увійшло в звичку. 
Але при цьому французи з 
чисто картезіанською логіч-
ністю і прозорістю склали 
ритуал пиття. М'ясо має свої 
вимоги, риба — свої. До ко-
жяого сиру добирається ін-
ше вино, залежно навіть від 
погоди й температури. Зов-
сім інші вина п'ються до тор-
тів, окрему категорію являє 
шампанське. Міцніші трунки 
мають свої години. Вас по-
трактують як варвара, коли 
ви зажадаєте віскі перед 11 
годиною ранку, або коньяк 
перед обідом. Зверніть увагу, 
як вас у Франції обслугову-
ватимуть, коли ви до уст-
риць замовите горілку, а ще 
гірше коньяк. Це далеко 
гірше, як червоне вино до 
бігосу. 

Треба признати, що фран-
цузн мають справжню куль-
туру пиття. І справа не в тс-
му, щоб бути підхмеленим, 
справа в тому, щоб пити з 
смаком, дотримуючись при-
писів, які увійшли в кров. 
Не вміти пити — це у Фрая-
ції дискваліфікує ще більше, 
як невнкошена трава перед 
хатою в Америці або брак 
капелюха у жінки, яка йде 
до церкви на Великдень. 

Та не одна складова час-
тааа виробленої давньої 
культури не пасує до сучас-
ної цивілізації. Дійшло й у 
Франції до брутального зу-
дару між культурою пиття 
і автомобільним рухом. Ко-
жеи „вікенд" приносить бо-
дай півсотні вбитих на шля-
хах і коло тисячі поранених.' 
На це є багато причин, і 
Франція поволі береться за 
їх усунення. Від часу зякін-
чення війни б'ється вона за 
здійснення пляну Судови 
автострад. Великим зусил-
лям вдосконалює свою дос-
коналу сітку шляхів: там 
щось вирівняно, там зробле-
но тунель, там пущено до-
рогу поза містом чи містеч-
ком. Введено систему ЗМЄН-
шення ціни забезпечення 
при відсутності випадку з 
вини забезпеченого. 

Останнім часом зроблено 
майже революційний крок: 
обмежено швидкість на шля-
хах до 70 миль на гог;нну. 
Для американців ц.; ніяка 
новина, але для французів, 
що не зносять обмежень, це 
майже революція. Перший 
„довгий вікенд" на латннсь-
кі Зелені Свята показав, що 
цей крок зменшив число не-
щасливнх випадків на 15'. 
у порівнянні з минулим ро-
ком. 

Але ще перед ЦИМ НЄСПО-
діваянм вислідом обмеження 
міністер судівництва прига-
дав, що коли енергійна ан-
глійка, бувши міністром 
транспорту, загострила кари 
для автомобілістів, які сіда-
лн за керму, випивши, — 
на 3896 упало в Британії чл-
сло вбитих на дорогах. Лр-
гумент був розторощуваль-
ний, і складено проект зако-
ну про введення алькотесту 
у Франції. 

Почалась дискусія в пре-
сі, яка початково виявила' 
повну дезорієнтацію загалу. 
Як же буде? Хіба ж при обі-
ді можна не пити вина ? Таж 
поліцай, який братиме тест, 
напевно при обіді пив, бо 
інакше — який же це по-
ліцай, що це за мужчина? 
Хіба хворий на печінку... 

Не інакше зареаґували й 
посли в парламенті, диску-
туючн над проектом. Посол 
з Бретанц, де закон дозво-
ляє кожному власникові сад-
ка гнати самогон для себе 
без податку, поставив урядо-
ві важке питання: „Чи мас-
те ви досить в'язниць, щоб 
посадити у них всіх тих. що 
автом їдуть з весілля. прнй-
няття з нагоди першого 
Причастя чи просто з заба-
ви?" Комуніст з північної 
Франції просто закинув уря-
дові диктаторські наміри... 

Проект передбачав судову 
кару автомобілістові, в яко-
го викрито у крові 0.8 гра-
ма алькоголю. (У Німеччині 
карають навіть при 1,3 гра-
ма, а в країнах „народної де-
мократії при 0,35!). Це внк-
лнкало якщо не обурення, 
то заклопотання: 0,8 мас 
здоровенний хлоп, що вип'є 
тільки один „аперитіф" і лн-
ше півлітра вина. Скільки ж 
тоді взагалі пити пересічно-
му французові невеликого 
зросту? 

І „батьки народу" внрішн-
ли: у разі порушення пра-
вил їзди чи нещасливого вн-
падку, коли відсоток алько-
ГОЛЮ НЄ переХОДНТЬ 1,2. BHH-, 
ний дістає лише адміністра-

1. К. 

ДРУГА НАУКОВА СЕСІЯ РЕДКОЛЕГІЇ 
ІНСТИТУТУ ЇМ. В. ЛИПИНСЬКОГО 

( і ) 
В одній із заль Сітон Голл 

Університету в Савт Орен-
джі б. Нюарку. Н. Дж., від-
булась 11 квітня ц. р. сесія 
Редакційної Колегії Інститу 
ту, влаштована заходами 
Делегатурн Інституту в Ню-
арку, очолюваної д-ром Д а 
рією Миндюк, д-ром Борисом 
Фнлітчаком, д-ром Яросла-
вом Миндюком і проф. Мн-
рославом Завицьким. 

На цю непрнлюдиу зуст-
річ були запрошені особи в 
тій чи іншій мірі вже зв'яза-
ні з Інститутом і його пра-
цею, а головним завданням 
зустрічі було поінформувати 
прнявних про теми, що ма 
ють бути висвітлені вндан 
ням чергових томів праць 
Інституту. 

Вступне слово до коло 60 
прнявних осіб виголосив д-р 
Борис Филипчак, підкрес-
лшшін заслуги Липинського 
в ділянках історії та полі-
тичної думки. Доповідач 
згадав, що безцінні архівні 
збірки і бібліотека Ляпинсь-
кого загинули під час peao– 
люції на Україні, але Ли-
пинськин почав на еміграції 
знову збирати архівні та ІН-
ші матеріяли, і всі вони зна-
ходяться тгпер в Інституті 
ного іменн у Філядельфії. 

Велику частину цих ар-
хівних збірок становить лнс-
тування ЛИПИНСЬКОГО З виз-
начними діячами культури 
й політиками, українцями і 
особами інших національно' 
стей. Один із томів цього лй-
стування, що матиме коло 
100 сторінок, відданий уже 
до друку, — це листи Дми-
тра Дорошенка до Лшгянсь-
кого. Цей том охоплює лис-
тування між роками 1918-
1931. 

тнвне покарання. Перед су-
дом стає лише тоді, коли пе-
реходить цей відсоток. Отже, 
до згзданої норми ще можна 
додати дві склянки шампан-
ського або чарку коньяку. 

Науково доведено, що по-
гіршання якости харчів вя-
магас збільшеного спожя-
зання стимулюючих напоїв 
Я-- кави чи алькоголю. За-
вернути людство до вирощу-
вання харчів нормальним 
способом — годі, бо ТОДІ ВО-
но не прохарчується, хоч і 
сьогодні дві третини його 
голодує. Відібрати людям 
можливість штучного розве-
селення при нервовій втомі, 
що її викликає наша цнвілі-
зація — також важко. Але 
статистика показує, що, при 
теперішньому зрості автомо-
більного руху, у 1980 р. за-
судженнм на смерть чи по-
ранення на дорозі буде ко-
жен п'ятий мешканець 
Франції. Медично доведено, 
що наші рефлекси слабнуть 
при 0,5 грама алькоголю в 
крові. 

Тому треба щось робити, 
також обмежувати спожя-
вання алькоголю, наскіль-
кн б вій не був традиційним 
„веселієм" французів. Про 
це говорять убиті й каліки. 
Але каліки ще можуть ска-
затн своє слово, а мертві не 
голосують в жадному парля-
менті. як слушно завважила 
одна журналістка. 

Т. Дж. 

Окрім архіву Липннсько-
го, який став підставою ар-
хівного фонду в дослідної 
роботи, Інститут мав коло 90 
тисяч карток джерельних 
матеріалів історичного зміс 

Досі Інститут опублікував 
чотири томи австрійських у-
рядовнх документів, пов'я-
заних н історією України 
1914-1922 pp., де вміщено 
1,116 оригінальних доку 
ментів. Заплановано у серії 
документів видання opuri– 
нальяих звітів польського 
Генерального Штабу, що 
стосуються українсько-поль-
ських взаємовідносин, а го-
ловно польсько - української 
війни 1918 і 1919 pp. 

Головна увага Редакцій-
ної (Колегії і всіх інших чин-
ннків Інституту, — казав до-
повідач, — зосереджена на 
25-томовому в и давнвчому 
проекті літературної спад-
щини Вячеслава Лилинсько-
го та його архіву. 

Ця дослідча, видавнича й 
колекціонерська праця Іяс-
тнтуту уможливлена жерт-
венвістю членів Редакційної 
Колегії та Управи Інституту 
і фінансовою поміччю 50 до-
теперішніх членів - фунда-
торів Інституту, які внесли 
або вносять частинами не 
менше як по тисячі доларів. 
Доповідач подав до відома 
три прізвища, які заслуго-
вують на ім'я справжніх 
творців фінансово - видавни-
чої і організаційної бази Ін-
ституту: п. Дмитра Микитю-
ка з Вінніпегу, який фундує 
перших п'ять томів Архіву 
В. Липинського коштом 25 
тисяч долярів, інж. Юрія 
Яцева з Нюарку, який у-
фундував ty том австрійсь-
ких документів коштом 3 ти-
сяч дол., і д-ра Дарії Мнн-
дюк, яка впродовж півріччя 
мин. року зібрала на терені 
Нюарку, з допомогою свого 
чоловіка д-ра Ярослава і 
проф. М. Завицького, понад 
8 тисяч дол. 

Крім меценатів і членів-
фуидаторів, Інститут мас ко-
ло 200 допоміжних членів, 
які вносять менші датки до 
кася Інституту. 

До цього доходить зовсім 
безкорислива праця Управи 
Інституту та кількадесятьох 
науковців, що, як фахівці 
свого діла, зайнялися збере-
жеяням, упорядкуванням та 
редагуванням архівних ма-
теріялів. Серед них особлн-
во прислужився спочилий 
недавно у Відні о. проф. Те-
офіль Горннкеввч, редактор 
згаданих уже 4-ох томів авс-
трійськях документів. 

Згадавши цих працівників 
Інституту, які з великою по-
святою і витривалістю роз-
шифровують "часто дуже тя-
жкі рукописи і переписують 
їх на Машинці, доповідач 
привітав присутніх на зуст-
річі членів Центральної Уп-
равН з Філядельфії (Е. Знб-
лівевич і В. Кострубяк), 
членів Управи Нюарської 
Делегатури (Д. і Я Млндю-
ки і М. Завицький), прияв-
них членів Редколегії (О. 
Данко, Р. Залуцький, Е. Зи-
блікевич. І. Коровицький. Е. 
Пизюр, В. Рудко, І. Л. Руд-
ницький, Б. Цимбалістий) та 
всіх нюарських членів-фун-

Даторів (крім уже названих, 
пані Ірнна Засицька і д-р 
Ілля Карапінка). 

Вітаючи, зокрема, допові-
дачів, д-р Б. Филипчак по-
кликав як першого голову 
РеДКОЛеГІЇ ІНСТИТУТУ І ГОЛОВ-
ного доповідача д-ра Євгена 
Пнзюра, професора політич-
ннх наук університету Ст. 
Луїс. 

Д-р Пизюр доповідав про 
„Закон землі й закон капі-
талу" в мисленні Лилинсь-
кого. За переконанням Лн-
пинського, у світі відбувасть-
ся боротьба двох сил—традн-
ційної, що спирається на во-
лодінні землею, і нової, що 
випливає з посідання капі-
талу. Ці сили уосібнюються 
в постатях хлібороба і бір-
жового грача. У хлібороба 
наявна віра у спасенність 
праці власних рук і у пот-
ребу обороняти мечем ЦЮ 
працю, а у торгівця — віра 
в особистий сприт і слеку-
ляцію. Це два непримиренні 
світи й світогляди, дві про-
тилежні соціяльні площини, 
два психічно відмінні типи: 
голова сільського господар-
ства, що вважає себе за від-
повідального перед своїми 
предками те нащадками, і 
член анонімного акційного 
товариства, для якого „на-
ція — це я", себто ссредови-
ще, придатне для кожночас-
ного використовування. 

Домовленості! між цими 
двома світами бути не може, 
і, якщо перший принцип 
програє, то щезне культура 
європейських націй. Існує 
зудар між принципом, який 
відповідає біологічній нерів-
ності та законам асиметрії в 
природі, і принципом демо-
кратичннм, числовим, де в 
обличчі золота існує рівність 
чисел, а не людських оди-
ниць. Властивістю хлібороб-
ського світогляду є ірраціо-
нальність. цілком чужа лі-
беральному міщанинові. ін-
ТелІГСНТОВІ ЧИ ПІВІНТЄЛІҐЄИ-
тові, комуністові чи фашис-
тові, які змагаються за вла-
ду і для яких люди — це 
числа, що з них розум може 
витворяти довільні ко.мбіна-
Ціі. 

ЛИПИНСЬКИЙ признає, що 
при несприятливих соціяль-
но - історичних умовннах 
можлива тимчасова перемо-
га закону анонімового капі-
талу, але ця перемога не мо-
же бути довготривалою, бо 
вся тенденція і характер за-
кону капіталу протиприрод-
яі. Вже нині бачимо проце-
си глибокого розкладу ано-
німового світу. 

Доповідач д-р Роман За-
луцький з Чикаго говорив 
про особисті листи Липинсь-
кого, підкреслюючи їхнє 
значення для вивчення пос-
таті автора. Липинський, - -
цей визначний історик. со-
ціолог і мислитель, стає в 
листах безпосереднім. люд-
ським, зрозумілим. Опублі-
коване Інститутом листуван-
ня Липинського покаже по-
стать Липинського в усій 
рельєфності. 

Заслуга Інституту в тому, 
що він не дає справдитись 
песимістичному здогадові са-
мого Липинського: нема 
коли писати для друку, все 
йде в листування, яке загн-
Не в прірві українського за-
бувания". 

Листування Липинського 
відкриває перед дослідником 
незмірне поле думки в пи-

ТЕРОР І СОВІСТЬ 
СВІТУ 

ш 
11 червня ц. р. загін лів-

нічнов'стнамськнх ( крмувіс-
тнчних військ наскочив на 
село Барен за 17 ^ миль на 
південний схід від великого 
міста Данангу в Південному 
В'єтнамі і впродовж годинн-
двох вбив 70 тамошніх цн-
вільних мешканців, понад 30 
інших поранив та , спалив 
136 хат. Доконавши таких 
„геройських" вчинків, кому-
ністи зникли, В американсь-
кій пресі вістка про це обме-
жилась кількома рядками на 
дальших сторінках, а, поза 
тим ніде не було ніякого від-
гуку. 

Коли ж у березні. 1968 році 
одна американська чота 
прийшла до насиченого а-
ґентамн В'стконґу села Сон-
гмі, переживши перед тим 
страхітливі бої в .джунглях, 
і вбила кількох селян, запі-
дозрівши їх у співпраці з BO-
рогом, — американська і за-
кордонна преса цілими тн-
жнями розписувалась про 
,,масакру". Визначено слід-
ство. очолюване генералом, 
їздили до того седа з Ва-
шннггону урядові ц конгре-
сові комісії й сипалися гро-
ми на військове командуван-
ня, на старшин, підстарший 
і вояків. 

Масовий кривавий терор 
супроти невинних людей, 
щоб творити хаос, згущува-
тн атмосферу й підривати іс-
нуючий лад, це в. XX сто-
річчі винахід комуністів. Те-
рор існував і в найдавніших 
часах, у старовинній і серед-
ньовічній історії. Але тоді 
він був виявом диких, прн-
мітивннх інстинктів, а не хо-
лодио придуманим ^засобом 
політичного режиму. До та-
кого рівня підтягнули.терор 
власне теоретики й практи-
кн комунізму. 

В'єтнамська війна, зокре-
ма, розпочалася від масової 
т. зв. терористичної акції, що 
її повів заснований в 1957-
58 pp. у Південному В'єтнамі 
північнов'стнамськнми кому-
ністами т. зв. Фронт Націо-
нальяого Визволення і його 
збройне рам'я В'ЄТКОНҐ. І 
терор триває у Південному 
В'єтнамі вже понад і б років. 
Але за ввесь той чалоргані-
зація Об'єднаних Націй не 
забрала в цій справі ні разу 
слова, бо, мовляв; ..'В'єтнам 
не с їхнім членом.... 

Ця байдужність! с^упроти 
звірства, знущань і жорсто-
кости, започаткованих nepi– 
одом ч ,,воєнного ..^ІоМуніз-
му" в 1918 р. у колишній 
царській імперії і нродовжу-
ваннх дотепер у різних час-
тинах земної кулі, куди 
тільки докотилась комуніс-
тнчна зараза, ця байдужість 
совісти світу є найбільшим 
актом обвинувачення cynpo– 
тн різнонаціональних 4жрн-
сеїв. які бачать зло скрізь, 
тільки не в комунізмі. 

таннях нашого збірного жнт-
тя як нації. 

На закінчення п. Іван Ко-
ровнцькпй з Філяделвфії го-
ворив про листування інших 
осіб з Липинський, обмежив-
ши свої спостереження дво-
ма кореспондентами, — 
Дмитром Дорошенком і Оси-
пом Назаруком. Часово їхні 
;шстп охоплюють той самий 

(Закінчсіпія на crop. 3-ій) 

Відчинилися двері з ле-
гевькям скрипом. Коли Мп-
халло ввійшов у невеличкі 
сіни. Марта обвила його 
шию руками і привітала сво-
го милого довгим гарячим 
поцілуєм. Михайло пригор-
нув її до себе і став ніжно 
цілувати її уста, очі, брови. 
Вона тулилася до нього, об-
пікаючи його розхрістані 
груди своїми дівочими грудь-
ми. 

„ — Михайле !Марто! Де ж 
пн там запропали? Вечеря 
вже готова. 

- Зараз, тільки ось двері 
зімкну. — відповів Mnxaft– 
,'іо. 

Марта ще раз міцно при-
тулилась до Михайла, обви-
ла його шию руками і міцно 
впилась в його розхилені ус-
та. Потім, як вивірка, внс-
лнзнула з його обіймів і мет-
нудась go кухні, 

Михайло замкнув сінешні 
двері на ключ і заложив гру-
бпй залізний дрюк за міцні 
скоби. 

Ганна повісила на вікно 
ковдру і зпевітила лампу. 
Михайло швидко помився. 
переодягнувся і п р н ч есав 
свою розкуйовджену чупри-
ну .Ганна подала вечерю. 
Михайло кинувся на їжу, як 
голодний вовк на спійману 
жертву. 

Після вечері Марта побіг-
ла ДОДОМу. їй НЄДІЛЄКО. Не 
хотіла навіть, щоб Михайло 
провів її: ще хто побачить, 
що він сьогодні вдома. 

Погасили світло. Помолн-
Л8СЯ і полягали спати. Зір-
вавсл сильний вітер. задзве-
нілн шибки від раптового 
сильного дощу. Сліпуча блн-
скавка прорізала чорне яе-
бо. Заревів грім. 

— „Не пам'ятаю громів у 

таку пізню пору року. Це ж 
уже листопад. Щось дивне 
діється в природі. Ніхто не 
всилі збагнути таємних її за-
конів", — снувалися думки 
в'Мйхайловій голові. 

Шум вітру й дощу заколп-
сували Михайла до сну.Важ-
кі повіки закривали втом-
лені очі. Ще мить — друга 
і Михайло пірнув в обійми 
солодкого сну. 

Розбудила його Ганна. 
сказавши, що скоро світатн-
ме. Михайло схопився не 
рівні ноги й почав одягатися. 
Поголився і помився над це-
беркою холодною водою. 

— Нікуди не йди, Михай-
ле, зараз будеш снідати. Ось 
тільки вбігаю до Мартиних 
батьків та позичу боханець 
хліба, бо наш уже скінчився. 

- Гараз, іди Ганю, тільки 
не барнея, бо напевно сьо-
годні знов буде облава, 

Ганна накинула на себе 
стару хустку і вибігла з ха-
тн. Надворі падав дощ. Щоб 
скоротити дорогу, вона побі-
гла болотанстою стежкою 
городами. 

Михайло тям часом натяг-
нув на себе грубий вовняний 
светер, приготовив ватянку 

,та „планщалатку і поклав 
їх на лаву під вікном. Потім 
вийняв з-під подушки ПІСТО-
лю та останню гранату. Став 
навпроти заплаканого вікна 
і, задумавшись, дивився на 
розгрязлу від д о т у дорогу 
та цвинтар. 

— ..Скільки то поколінь 
односільчан лежить он там 
під похиленими, оброслими 
мохом, хрестами? На Gara– 
ТЬОХ ІЗ НИХ ВІтріІ Й ДОЩІ ЗОІІ-
сім злизали написи. Декотрі 
кам'яні плити так глиЗоко 
врізалися в землю, почорві-
ли й поросли мохом, що їх 
зовсім не видно. Ніхто вже 
тепер не знає в селі ні іменн, 
ні роду тих мерців. Та хіба 
це має значення? Усі зна-
ють, що сплять там сном віч-
ним їхні діди й прадіди. ся-
гаючи найдавніших часів. 
відколи народилося їх рідне 
село." 

За годину під хатою почу-
лись легкі кроки. Михайло 
стрепенувся. І і п в ервулася 
Ганна з хлібом і почала по-
даватн снідання. 

— їж, Михайле, швидше і 
сховайся кудись. Я оце, по-
вертаючись з хлібом, зустрі-
ла стару дячиху, яка йшла 

з крамниці. Вона казала, що 
бачила кілька вантажних 
авт. а в них повно війська 
Одна автомашина застрягла 
в багнюці і ніяк не може ви-
їхгати. 

— Де бачила дячиха ті 
машини? 

— Недалеко сільради. Во-
на казала, що . . . — не до-
кінчнла Ганна, бо надворі 
зчинилась стрілянина. Ми-
хаїйло схопив пістолю і під-
біг до вікна. В саду і на ДО-
розі біля цвинтаря не видно 
було нікого. 

— Ганю, піди до світлиці 
і поглянь но у вікно, що там 
діється на городах і в сад-
к а х . . . 

Ганна метнулась у світлн-
цю. Знов затріскотали чер-
ги автоматів. Михайло ди-
внться у вікно, але нічого не 
бачить. Аж ось рантом на 
цвинтарі між могилами щось 
заворушилося . . . Чи так йо^ 
му", здалося? Та ні, ось аяо-
йу-. . . рухасться. t. У npoTH– 
"ле'жяому боці цвинтаря, а̂  
поза трупарні, вискочило де-
кілька совєтських автомат-
яиків. Кожен із них випус-
тив чергу з автомата в тому 
напрямі, де рухалася якась 

постать. Потім автоматники 
один за одним пробігли яких 
вісім-десять кроків і попада-
ли ницьма, ховаючись за на-
півзруЧіновану стрі л є ц ь к у 
могилу. Через кілька хви-
лин двоє вискочили із-за мо-
гилн і знов побігли з десять 
кроків, ховаючись за кам'ян-
ні хрести. За ними підбігло 
ще четверо. Тепер вони не 
стрілялН, а просто, краду-
чись, підбігали пюраз блнж-
че до своєї жертви. 

Михайло похапцем одяг-
яув ватянку, накинув на се-
бе „плащлалатку", схопив 
шапку-вушатсу, гранату і 
вийшов у сіни. У відкриті 
двері побачив у світлиці 
Ганну. Вона притулилася до 
стіни біля вікна й a ocrpa– 
хом дивилась гіа подвір'я. 

— Як там, Ганю? 
- Нема нікого. Тобі тре-

ба втікати. Михайле. В разі 
чого, що ти одян тут вдієш ? 
- Н а т а л я нервово бліді ус-
та Ганни. Від швидкого від-
дяху BHCc^jH^HhtturacH ді-
вочі груди. Все ЇЇ тіло дрн-
жало. Дивилась яа брата 
птв^юіковідкритими великими 
карими очима, 

Знов почалася стрілянина. 

Ганна нервово здригнулась. 
— „Стріляють на цвинта-

рі, Чубарнки") намагаються 
когось зловити. Мабуть, по-
ранений, бо не втікає, а тіль-
ки повзе поміж могилами. 
Треба б допомогти йому я-
кось. Але як і чим? Хіба од-
ною гранатою багато наво-
юєш?! Ех, коли б відповідна 
зброя була в руках!" — бід-
кався Михайло. 

— Кого це, кажеш, лон-
лять? 

— Не знаю. Ганю. Не міг 
розпізнати. Напевно хтось із 
наших. Я мушу йти, Ганю. 
Ти заспокойся. 

Він легко відчинив двері й 
обережно виглянув надвір. 
Нема нікого. 

— Побіжу в окопи. Ганю. 
Якщо буде дуже небезпечно, 
піду окопами до Звенигород-
ських лісів. Там наші, — за-
спокоював сестру. 

Пригнувшись. М н х а йло 
вислизнув надвір і кількома 
скокамн опинився за плотом. 
Присів на мить, розглянувся 
і, мов стріла, побіг за клуню, 
а звідтам у напрямі окопів. 
Добігши до окопу, зіскочив 
униз і побіг далі аж до самої 
дороги. 

Зупинився і почав розгля-
датнея. Знов зацокотали ав-
томатн. Большевиків не внд-
но. Вони на тому боці цвня-
таря. за пагорбом. Зате йому 
тепер добре видно того, яа 
кого гак завзято стріляють 
напасники. Він лежить за ве-
ликнм кам'яним хрестом і. 
спершись на лікті,, періщить 
з автомта по ворогах, як 
тільки ті піднімаються на но-
ги і почішають бігти,в його 
сторону. 

На щастя, вона',ще Ми-
хайла не запртагітиля. Він 
вирішив обійти їх з правого 
боку. Туди саме тягнувся 
ще окіп. Побіг управо. Зупи-
нився біля самого цвинтаря 
в тому місці, де густо стояли 
великі кам'яні хрести. Виліз 
з окопу і почав повзти, не 
відриваючись від мокрої бру-
дної трави. Доповз де жерестів 
і зупинився. Підвівся на ру-
ки і почав пильно стежити, 
що діється перед ним. Стріль-
ба вщухла. Совстчнкн поча-

') Чубарюся. —- совстські 
солдати, прозвані від того, що 
носили гостроверхі шапка (бу-
дьоиівкк). 

(Заккпенвя на стор, 8-Ш). 
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15 березня ц.р. записався, 
як День Тараса Шевченка в 
істор”й' Українського Ва-
пшнгтону. 

Шевченківські святкуван-
ня почались міжстгшнчннм 
пластовим апелем Філядель-
фії, Балтимору і Вашингто 
ну о год. 3-ій по полудні бі-
ля пам'ятника; апель тривав 
до год. 4-ої. 

Потім відбулося зложення 
вінка, програму якого спон-
зорував Вашингтонський 
Метрополітальннн Відділ 
УККА. Під пам'ятником зіб-
ралось 150 громадян Ва-
шннгтону, щоб віддати по-
клін Великому Синові Укра-
їнн. Голова Відділу, інж. Во-
лоднмир Задорецькнй, від-
кркв не свято о год. 4:30 і 
попросив о. митр. Юрія Гу-
лея, пароха Української 
Православної Церкви св. Ан-
дрія, ' 'відмовити молитву. 
Відбулася церемонія скла-
дання вінків. О. митр. Гулей 
в асяСті двох представників 
від консисторії Укр. Пр. Цер-
кви, д-ра Костя Варварова і 
Віктора Кулія і шкільних ді-
тей правосл. парафії, поклав 
віїюк від Української Право-
славної Церкви в ЗСА і в 
країнах Полудневої Амерн-
ки. О. Мирон Созанський, 
парох Укр. Католицької 
Церкви св. Родини, в асасті 
шкільних дітей католицької 
парохії, зложив вінок від Ук-
раїнської Католицької Церк-
вн. Мгр. Богдан Скасків, в 
асисті репрезентанток мол0-
ді. Марусі і Софійкн Нако-
нечних, зложив вінок від 
Метр. Відділу УККА та ін-
ших організацій Вашингто-
ну. Святочне слово виголо-
сив д-р інж. Василь Нако-
нечннй, голова Відділу Укр. 
Інженерів, чемпіон за гармо-
нійну Співпрацю на громад-
ській ниві. Промовець під-
черкнув, що всестороння 
співдія творчих сил нашого 
народу були грунтом, на 
якому виростали найсвітлі-
ші моменти в тисячолітній 
історії України. Особливо 
чітко в промові була пока-
аана постать Шевченка, бі-
ля котрого, немов під свя-
тим прапором національної 
сдности, на протязі багатьох 

поколінь, наш нарід розби-
тнй регіональними різниця-
ми, став сцементованнм мо-
нолітом, модерним народом. 
Кінцеву молитву провів о. 
Мирон Созанський, а грома-
да відспівала „Заповіт". Інж. 
Задорецькнй подякував гро-
мадянству за численну у-
часть у святі та звернувся 
з закликом взяти участь у 
Шевченківській Академії, 
підготованій Об'єднанням У-
країнців Вашингтону в ав-
диторії Церкви Пілігримів. 

На Академії після амери-
канського гнмну (фортепіян 
— проф. Оксана Чорна), хор 
під диригентурою о. Петра 
Будного відспівав „Заповіт". 
Голова Об'єднання д-р Олесь 
Ломацькнй представив го-
ловного промовця, проф. 
д-ра Миколу Степаненка, 
віце-президента УНР. Про-
мовець розвинув доповідь на 
тему: „Шевченко — Ва-
ШИНҐТОН — Америка і ми". 
Як Вашингтон с батьком-ос-
новоположником амернкан-
ської незалежної держави, 
творцем американської на-
ції, так Шевченко с бать-
ком національного, культур. 
ного і державного відро-
дження України. 

У вокальній частині ака-
демії ансамбль бандуристок 
під керівництвом д-ра Ігоря 
Масника виконав три пісні 
до слів Шевченка. Треба від-
мітитн, що наш ансамбль 
бандуристів мас вже за со-
бою кількарічну світлу тра-
днцію. 

Вперше на Вашингтон, 
ській сцені вітали ми conpa– 
но Аяну Ґавдяк, яка захо-
пнла нас красою і силою 
мелодійного голосу, ВНКО-
навши трп пісні. Фортепіяно 
вий супровід, у виконанні 
пані Оксани Чорної. На дов-
гі оплески солістка викона-
ла ще одну пісню. На кінець 
виступив імпозантний своїм 
особовим складом і чудовн. 
ми українськими строями 
Мішаний Хор під вправною 
рукою свого дириґента-енту-
зіяста о. П. Будного. Хор за-
доволив мистецький смак 
публіки, виконавши дві піс-
ні. 

В програмі були ще дві де-

О Б Л А В А 
(Закінчення зі crop. 2-ої) 

лн поволі шдншатися з зем-
лі. Михайло не сподівався, 
що вони так близько від ньо-
го. Кроків двадцять, двад-
цять п'ять, не більше. Мн-
хайло сягнув по гранату. 
Підповзти б ще трохи блнж-
че. Вороги не бачили його й 
не підозрівали, що хтось кра-
деться за ними вслід, і пово-
лі йшли вперед ДО ТОГО МІС-
ця. де лежав невідомий ге-
рой. Але чому він перестав 
стріляти? Поранений і зне-
притомнів чи набоїв не ста-
ло? 

МІСЦЯ, ДЄ ТІЛЬКИ ДЄ-НЄ-ДЄ СТО-
ять хрести, і зупинились. 

ІОЕ ІОБ 

УКРАЇНСЬКИЙ М У З И Ч Н И Й 

ІНСТИТУТ А М Е Р И К И , Ш К . 

В І Д Д І Л в Н Ю А Р К У , Н. Д ж . 

В четвер, 18-го червня 1970 року 
і в четвер 25-го червня 1970 р. 

о год. 7-ій веч. 
- відбудуться -

РІЧНІ ВИСТУПИ УЧНІВ 
з Нюарку і Джерзі Ситі 

Заля УНДому, 140 Prospect Ave., irvington, N.J. 

зводить очей з ворогів. Вони 
проти вітру не чують. Ось 
він уже зовсім близько. Cep– 
це молотом гатить у грудях. 
Так. досить! Тепер, здасться, 
найвигідніший момент. Та 
ще вони, дурні, так близько 
один від одного стоять. Так 
вам і треба, кляті. 

Михайло відбезпечив ґра-
нату, шарпнув за ручку і 
жбурнув між ворогів. Ви 
бух . . . Шестеро повалилось 
на землю. Михайло скочив 
на ноги і побіг до юнака, що 
лежав непорушно за вели 
ким кам'яним хрестом. До-
бігши, припав до нього й 
обережно підніс його голову 
Мало не кршшув. Був це 
зв'язковий Юрко із сусідньо-
го села. Він був мертвий. В 
устах і за правим вухом зці-
пеніла кров. 

Недалеко щось ніби гепну-
ло. Місхайло обернувся і по-
бачнв, що один із ворожих 
солдатів намагається встати. 
Михайло схопив автомат 
мертвого Юрка і випустив 
чергу недобитому ворогові. 
Але й той, майже рівночасно 
з Михайлом, випалив із сво-
го автомата. Михайло відеко-
чив за хрест. Солдат узнав і 
вже не рухався. Раптом Ми-
хайло відчув, що щось гаря-

че тече за рукавом сорочки 
правої руки. Невже поране-
ний? Так і є. Рука сплнвас 
кров'ю і починає терпнути. 

—„Хоч би кістки були ці-
лі! — подумав Ііихайло. -
Треба дати додому ft перев'я-
зати рану". 

В селі ревіли мотори ван-
тажннх автомашин. Мжичив 
легенький осінній дощ. 

— , Лосяішазоть сюди. Чу-
ли, (кляті, стрілянину ft BH-
б у х . . . " 

Михайло швидкими крока-
ми пішов до окопу, окопом 

Ось вони підійшли до того і підбіг до дороги, а там че-
роз дорогу і знов зіскочив В 
окіп. Вже недалеко. Права 

Мкхяйтю довзе поміж МОГИ- fpyxa обвисла, як мертва; В 
лами з гранатою в руці і не очах мерехтіли чорні кру-

Іван Хрін з Вгндзору жертвує 16.000 
долярів на Шевченківську Фундацію 

Ґ,-

ФОРТЕГПЯНОВЕ СТУДІО 

ОЛЕГА Л Е В И Ц Ь К О Г О 
в НЮ ИОРКУ, н. и. 

повідомляє, що 

РІЧНИЙ РЕЧИТАЛЬ 
відбудеться 

в суботу, 18-го червня 1970 року 
о 7:30 веч. в залі 

У К Р А Ї Н С Ь К О Ю ІНСТИТУТУ А М Е Р И К И 
2 Схід, 79-тн пулнпн, Ню Порк, Н. П. 

і 

Участь u програмі беруть: Марі - Марта Гніздовська, 
Марко Гопіко, Наталка Гошко, Дарі я Гепав, Оля Генаа, 
Марта Іваичипплі, Людмили Канюга, Василь Конур. Ми-
хайло Коцур. Оксана Куровяцька, Ярослав Куропицькнй. 
Надія Мнськів, Роксолнна Миськів, І:ія Навліок, Богдан 
Склепкович, Тапя Склепкович, Роиа Сосонко, Христягиа 

С'осенко, ЛІда Описів, Лариса Сталій. 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ ВСЕ ГРОМАДЯНСТВО. 
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клямації. Одну виконала в 
англійському перекладі ан-
гломовва кляса при школі 
українознавства під керів-
ництвом учительки Марії 
Сокіл. Друга .,деклямація 
„Я півземлі пройшов" поема 
невідомого автора, у вико-
нанні пані Юлії Локальної, 
подобалася публіці глион-
ною свого змісту. 

Академія закінчилася спі-
вом національного гнмну. 

Успіх цьогорічних Шев-
ченківськнх святкувань тре-
ба завдячувати заходам про. 
відників місцевих організя' 
цій, котрі скоординували 
свою працю на базі загаль-
ного добра громади. 

Т. Дячок 

жальця. Ось уже і клуня. 
Ледве видряпався з окопу. 
А мотори ревуть все ближче 
й ближче. Відчинилися ДВС-
рі в сінях. На порозі Марта 
й Гяня. Ще кілька кроків, 
щ е . . . щ е . . . Нарешті. Сла-
ва Богу! Він похитнувся бі-
ля самого порога. Марта й 
Гаяна підхопили йото і по-
велн в кухню. Посадили на 
лаву й почади роздягати. 
Ганна метнулась і закрила 
двері Потім побігла до скрн-
ні й дістала бандаж і вату. А 
ще ось і спирт с. 

Обмели дівчата рану, зма-
зали спиртом і перев'язали. 
Помогли Михайлові зняти 
чоботи, підмостили йому під 
голову подушку і поклали 
обережно на лаву. 

— Якщо прийдуть до кас. 
то оЕдкщаля ми всі! — зідхну-
ла Ганна. 

— Не думаю, щоб ap.HJhu– 
ли, вони у вас були вже ВЧО-

Машини вже зовсім блнзь-
ко. Аж земля трясеться. Ось 
вони вже минають хату. 
Ідуть д а л і Біля цвинтаря зу-
пнннлнся. З кабіни вийшли 
командир і голова сільради. 
Командир щось крикнув, і 
кілька солдатів зіскочили з 
автомобіля. П о б і г л и на 
цвинтар. Здалеку побачили 
трупи. Підійшли до вбитого 
Юрка, Оглядали з усіх бо-
ків. Потім голова сільради 
щось довго говорив З КОМЯН-
диром. Пояснював, мабуть, 
що вбитий із сусіднього се-
ла. 

Марта з Гаяною дивились 
у вікно ft тремтіли. Ждали. 
що буде далі. Командир по-
казував рукою на побитих 
солдатів. Звелів, мабуть, по-
класти їх на автомашини. 
Так і а. Бо ось рядові кану-
лися до добитих, схопили За 
руки й ноги й почали nepe– 
носити до авт. Перенесли, 
повилазили самі на автома-
шинн, командир сів у кпбі-
ну й поїхали на шосейну до-
рогу. 

Марта й Гаяна полегшено 
зідхяули. Застогнав Мнхая-

Відомий діяч і щедрий 
жертводавець та один з пер-
ших фундаторів Шевченків-
ської Фундації п. Іван Хрін з 
Віндзору переслав цього мі-
сяця новий даток S 14..900, 
доповнивиш свої попередні 
вплати на Шевченківську 
Фундацію до повної суми 
З 16.000. 

Цим королівським датком 
п. Хрін занив почесне місце 
серед меценатів Шевченків-
ської Фундації, поміж якими 
с бл. п. Михайло Нападій з 
Врокстону в С а с к а ч евані 
(S12.000), о. д-р В. Кушнір, 
президент КУК (S 10.000), 
Стефан і Марія Янківські з 
Вінніпегу (S10.000), Товари-
ство „Просвіта" ім. Т. Шев-
ченка в Кенорі. Онтаріо 
(S 11.000) і Український Ро-
бітннчнй Дім в Торолд, Он-
таріо (S 5.000). Разом всі 
шість меценатів Шевченків-
ської Фундації вллатили 
^ 64.000, що дас майже 5-ту 
частішу (18Tf) всіх дотацій 
одержаних на фундацію по 
кінець місяця березня ц. р. 

Ціле життя нового МЄЦЄШ1-
та Шевченківської Фундації 
це шлях безперернвної і від-
даної служби українськіз'і 
справі. Пан Іван Хрін ypo– 
дженець Збаражської землі, 
де він покінчив народню 
школу й середню освітз' в 
нижчих класах гімназії. Ві-
сілшадцятьлітній він зголо-

сився в листопаді 1916 року 
добровольцем до української 
армії і в рядах Збаражського 
куреня перебув всю визволь-
ну війну на польському і 
большевицькому фронтах. 
Збаражзький курінь спеці-
яльно відзначився в боях під 
ЧортковоМ, Деннсовом і Бе-
режанамя в часі т. зв. „Чорт-
ківської офензиви" .Після 
переселення до Канади в 
1929 році, п. Хрін стає актнв-
ним членом У к р аї нськоі 
Стрілецької Громади, Укра-
їнського Національного Об'-
і:днання, Українського На-
родного Союзу та незаступн-
мим членом в управах від-
зорського Відділу Комітету 
Українців Канади. 

Перед Ш є в ч енківською 
Фундацією — величезне зав-
дання. Покликана до життя 
волею української громади в 
Канаді, Шевченківська Фун-
дація несе відповідальність 
за збереження й розвій ук-
раїнської культури та за 
скріплення знамен українсь-
кої ідентичности в Канаді. 
Це історичне завдання Шев-
ченківська Фундація зможе 
виконати лише при активній 
допомозі цілої української 
громади, для якої безсмерт-
ним прикладом служитимуть 
славні імена її меценатів і 
фундаторів, а між ними ім'я 
найновішого мецената Івана 
Хріна з Віндзору. 

АРГЕНТИНСЬКА ВІЙСЬКОВА ХУНТА найменувала 
на президента країни генерала бригади 50-річного амба-
садорв др ЗСА Роберта Марселя Левінґстона, який вже 
прибув до Буеное Айресу і конферував із членами хунти. 
Владу мас перебрати в четвер 18 червня. Про номінацію 
повідомив голова хунти адмірал Альберто ІІедро Ґнаві, 
який заявив, що ще не знати, чи Левінгстон буде уряду-
ватн як президент, чи тимчасовий президент, бо ця справа 
ще не вирішена. Представник хунти заявив раніше, що 
головним її завданням - дати країні конституційну владу. 
Генерал бригади Левінгстон це спеціяліст від розвідки. 
Хунту становлять адмірал Гнаві, генерал поручник Але-
хандро Августін Лянуссе і генерал Рен. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩШШ 
Запрошує Вас з Родиною яа 

X ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ 
ЛЕМКІВЩИНИ 

АМЕРИКИ і КАНАДИ 
в 25-РІЧЧЯ ЗАИОЧАТКУВАПНЯ ІТ:ПОЦИДНОЇ ЛК-
ЦІІ УРЯДОМ .'ПОДОВОЇ ПОЛЬЩІ. СУПРОТИ УКРА-

ішцв лкмкгащіши 
яка відбудеться 20-21 червня 1970 р. 

в АВДИТОРІІ УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 
297 College St, Toronto, Ont., Canada 

П Р О Г Р А І А А ЗУСТРІЧІ: 
Суботи, 20-го червня 1970 p.: 

Початок реєстрації — 9:00 ранку 
Відкриття виставки В. Лесияка — 12:00 по пол. 

а ) Ннукоііа література і докумсйтЯ 
б) Зразки образного мистецтва Леиківтцшш 
в) Народне мистецтво Лемківщіпш 

Пресова Конференція з лрвдставийкамя преси, радія. 
телевізії тоціо — 1.ЧЮ по пол. 

Ділові наради — 2:30 по пол. 
БЕНКЕТ з мистецькою ЧйсТяМОю - 0:00 поч. 

н) Відкриття 
б) Доповідь — проф. д-р Р. Рохмашшй 
в) Дівочий хор „ВАсиївка" — під диригентурою 

к в і т к и : І О Р И Ч - К О Н Д Р А Ц Ь К Ш 
г) Скрипкове сольо — ТАРАС БАВШу 
Г) Рецитація поеми Аятояяча — „Пісня про Із-

гоя" - ВАЛЯ ГВОЗДА 
ЛЕМКІВСЬКА ЗАБАВ.А З ТАНЦЯМИ - 9.00 веч. 

Грас оркеїтра п. І'УРАЛЯ. 
Вступ: J7.50 с ід особа. Студенте: Н.00. 

Неді-тя, 21-го червня 1970 p.: 
а) CJIJO^H БОЖІ В Українських Церквах в иаміренні 

Українців Лемківщннн — 9:00 рано 
б) Продовження ділових нарад — 10:00 рано 
в) Кінець Зустрічі — 1:00 по пол. 

Привіти просимо ласкаво висилати на адресу 
O.D.L., Toronto Branch 
224 Howland Ave., Toronto 179, Ont , Canada 

- И — В Я В Я Ш Ш Ш Я І І И І ИІІІИІ І ІІІИІ і i l l 

ДРУГА НАУКОВА СЕСІЯ РЕДКОЛЕГІЇ 
ІНСТИТУТУ ІМ. В. ЛИПИНСЬКОГО 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 

ттятт 

У глибокому ;килі і смутку іишідом.пк.мо 
Родину, Прняте.тів і ЗваЙоша и Україні ти іш еміграції. 
що дня S-ro червим 1970 року в шпиталі Равеи, Огайо, 
після вал:кої недуги, нрнАшішнн Ннйгшітіїні ТиАии, 

упокоїлася в Болі на 88-му році )і сповненого 
жертвеиности життя, 

паша ІІиАдорожча і Не.іабутнн 
МАМА І БАБУНЯ 

бл. п. 
МАРІЯ КРУЦЬКО 

з дому ФЕЩИШИН 
вдова по бл. п. ІВАНОВІ, учителеві .ІюГ,ачівщннн. 
Трудолюбива учителька народних шкіл в Любачів-

ІЦІІНІ в Західній Україні на протязі М" літ. осоГілнво дов-
і олітпн уирашітелька школи села Лнповець. .'іалншилася 
без мужа піс.иі переходу УГА за :іоруч. акнй о)-в в'ла-
іишиї і .ш мученим большевнкамн. Належала до Т-ва 
УНТ 1 Т-ва „Просвіта" в Україні. 

Покійна походила а Перемишля. До ЗСА приїхала 
в 1949 році. Жила в Клівленд і Кеит, Огайо. 

1ІОХОР.ОН нідГ.ушзі дня 9-го червня 1970 р. на 
щіпіпарі грек-кат. церкви сп. :ш. Петра і Mania в llap– 
ми, Огайо. 

ВІЧНА ЇП ПАМ'ЯТЬ! 
У глибокому смутку і пошані: 

син - ЕВГЕІ1 
дочки: ОЛЕНА НИКО.ІПШПН а мужем 

СТЕПАНОМ і сином РОМАНОМ 
ІРЕНА ГАВУР з мужем МАРІЯНОМ 

і дочками: ХРІК ТЕІО і .ПОБОЮ 
Ближча 1 дальша Година 

відтинок часу (20-ті роки), 
проте яскраві розбіжності в 
зацікавленнях, с в і тогляді 
цих двох кореспондентів та 
місця їх перебування тво-
рять корисне н цікаве допов-
нення інформації! б тематн-
чного поля. Лнетн Дорошєн-
ка приносять іно^юрмації про 
творення н діяльність Укра-
їнського Вільного Універсн-
тету в Празі, Українського 
Наукового Інституту в Бер-
ліні та інших високих шкіл, 
як також про працю Доро-
шенка н Лнпннського над 
низкою наукових творів і 
загалі про український нау-
ковий світ. Листн ж Назару-
ка, писані з-за океану. ви-
повнені відомостями про по-
літнчно - партійне, громадсь-
ке та церковне життя укра-
їнської заокеанської емігра-
ції і діялогамн на теми лі-

ло. Обоє кинулись до нього. 
Він відкрив очі. Бліді уста 
усміхнулися. На нього днвн-
лося дві парі очей. Одна па-
ра, як волошки це Марта. 
Друга пара карі це Ган-
на. Був щасливий, як днти-
на. 

(Кінець) 

тературні, нашого історично-
НОГО МИНУЛОГО Й ПОЛІТНЧНО-
го думання. 

Листн Назарука повні по-
бутових подробиць, листн ж 
Дорошенка значно коротші, 
хоч у сумі об'єм їх майже 
однаковий, і приносять біль-
ше вісток про інтелектуаль-
ну верхівку тогочасної укра-
їнської еміграції в Европі. 
Той і той часто зміняли міс-
ця замешкання. зустрічали 
багато цікавих осіб і обидва 
мали дар спостерігати і опн-
еуватн бачене. 

їхні особисті архіви загн-
нулн під час другої світової 
війни, і лише пильності Ли-
пігаського - збирача нале-
жить завдячувати, що под-
робнці особистого й громад-
ського обличчя цих двох не-
буденнігх осіб залишилися й 
закріплені й незадовго ста-
нуть доступні дослідникам 
найновішої історії України. 

Президіюючнй д-р Борис 
Фплнпчак подякував ще раз 
доповідачам та учасникам 
Сесії і запросив їх на вечері" 
в студентській їдальні уні-
верентету, що її влаштувала 
місцева Делеґатура Інстнту-
ту ім. В. Лнпннського. ста-
ранням д-р Дарії Мнндкж і 
запрошених нею пань. 

ОБ'СДН.^ННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
„СЛОВО" 

З глігбокнм CJ-MOM новідомлне Українське Громадннство, 
що ІН-го червня 1970 р. в м. Міниеаполіеі. 

після тяжкої хвороби, на UH-MV році жнття померла 
ІШІІШ підома ПИСЬМЕННГЩЯ і ГІ.ЧІ,Г,АІ'КА 

ОКСАНА ЛЯТУРИНСЬКА 
В І Ч Н А іп Н А М я т ь : 

Преанді:і ОУП ,,Слово" просить всіх тих ніші пупа льників 
таланту Покійної, іцо хотіли її ніданачитн її пам'ять, 
аамість квітів на могилу. ;кертпупатн на пудову нам'ят-
ннка 1 па упорядкуванні! архіву та мистецької снадшн-
ни Оксани Лятурннської. Пожертви ішннгунаїн 1 посн-
лнтн на адресу: "Slovo", 2 Ваві 70th St., New York, N.Y. 

10021 — 3 аа:таченнлм „Фонд .іитурпнськоГ'. 

юсаос ЯОЕЗОЕ аосао 
S НАДЗВИЧАЙНА ВАКАЦІЙНА ЗНИЖ- І 

НА. ЗАМІСТЬ S27.00 - ПЛАТИТЕ - g 
320.00. УПРИЄМНІТЬ СОБІ ВАКАЦІЇ! f 

БЕРІТЬ ЗІ СОБОЮ ТАКІ КНИЖКИ: 

У ШОСТУ Р І Ч Н И Ц Ю СМЕРТІІ 
мого Найдорожчого МУЖА 

бл п. 
Проф. АТАНАЗІЯ МИДЛЯКА 

буде відправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАРАСТАСОМ 

у вівторок, 23-го червня 1970 року 
о год. 7:30 рано 

в Церкві С В. ЮРА в НЮ НОРКУ, Н. П. 
(7-ма вулиця) 

про що ііонідомлні. і запрошує 
Родину, Иринтелів і Зпайомях 

дружина К А Р Т А МИДЛЯК 

Л^-ка Лунів: Іван Франко — Корець лл на-
націона.и.пу і соціяльну справедлнвіеть. 
Сторін 654 

Л у к а Луців: Тарас Шевченко: Співець ук-
і раїнської слави, стор. 192 
Лука Луців: Маркіян Шашкевич. Biorpa– 

фія і характеристика творчості! з додат-
ком усіх оригінальних творів поета. 
Ст. 118 

Л у к а Луців: Ольга Кобнлянська (В 100-
річчя її народнн), ст. 72 

Лука ЛУЦІВ: Іван Франко. Життя і TBOJJ– 
чість. Ст. 64 

Володимир Кедровськнй: Обриси мнну.ю-
го. Стор. 136 

Шевченкові думи і пісні. (У сторіччя смер-
ти Поета) . Стор. 112 

Василь Барка: Рай - Роман. Стор. 309 
Taras Shevchenko - Bard of Ukraine by D. 

Doroshenko 
lvan Franko — Poems. Translation of Percival 

Cundy, edited by Clarence A. Manning 
Замовлення і належність (чеки, поштові 

перекази) шліть до: 

^Svoboda" 

S9.50 

2.50 

2.00 

1.00 

1.50 

2.50 

1.00 
2.00 

.50 

4.50 

81-83 Grand St. 
з о ї - а о г д о ї 

Jersey City, N.J. 07303 
i o s a o E s s 

s a s z s s z s s 
У В А Г А ! У В А Г А ! 

НЕДІЛЯ, 18-го ЖОВТНЯ 1970 РОКУ 
З А Л Я IRVINGTON HIGH SCHOOL 

при Clinton Ave., irvington, N.J. 

Початок год. 6-та веч. 

ЮВІЛЕЙНИЙ КОНЦЕРТ 
ПРИСВЯЧЕНІМ ЙЮГЧОСТИ СУЧАСНОГО МУЗИКА -

КОМПОЗИТОРА та ДИРИГЕНТА 

ГНАТИШИНА 

szaeasBQ зеавагзвасзЕі 

В програмі концерту виключно твори Композитора, що їх виконають 
хори: „КОБЗАР" - Філадельфія, „ИРОМЕТЕП" - Філадельфія, 
„ДУМКА" - Ню Иорк, ХОР ІМ. А. ШЕПТИЦЬКОГО - 11ю Иорк, 

„БОЯН" - Елізабет та Перт Амбой та ХОР Ц Е Р К В И - Нюарк. 

Біля чотириста співаків виступлять під днр. проф. А. Г Н А Т И Ш И Н А . 

За подробицями слідкуйте на афішах та в програмках. 

ПОДЯКА 
J Bo.il Господа Попі, два 5-го черпни 1970 іюку 

підійшла від кас у ВОГГТЯ вічно 
ианш Найдорожча МАМА І БАБУНЯ 

бл. П. 
МАРІЯ КРУЦЬКО 

'Л глніїокоіо вдячністю nu( ІОИ-ІІОІ.М" пишу подяку Вгс-
чі-снішому отці-Hi М. Ппіиініііііііоиі :ш НОШІР иосвятн від-
відуваннл ПОКІЙНОЇ В ШНІГПІЛІ. ЗВ дулову потіху, :іа від-
нрапу похоронних Вогослувсевь і еврдечта слова в Цср-
кні. Покійній м:і нроінніиш П І віднровидженнн її Тлінних 
Останків иа іпзпіітнр. 

Дякуймо щиро ВсечгСВІІПОМу о. 1. Орнпікрннчсні :ія 
віднраау Нарастасу, u дакам н. Гнатюі:ові і п. Лівому :ш 
.(Ворушливий ліріічнп-.і;алІйіііиї пичоріхініїн сніп. 

Окрема подяка належиться п. проф. Г. Го.іс.мйіоіі-
ському :ш теплу аворушуіочу. повну пошани і ноетнчноіти 
нагробну ирочМону, сердечні слова прощання від КлІалеяд-
ської Учїітслм'ької Гро.ма,уі і від його Рідні. 

ІЦнро дякуьмо нашим Приятелям: п. Т. .Чаї аі.шічепі. 
мір. Я. Говнковнчеві, просік Г. І оле.моіоїм ькому, мір. Я. 
Крпшталопнчоїгі і п. А. Яцишннопі :ш віддання пошани і 
несення труни Покійної, н Вельмишановним паням Наталії 
І олемоіоиськін 1 .Мирті Сидір за щиросердечну допомогу 
у дружніх ааходач скромного прийняття присутніх після 
похорону. 

Глибока подяка всім Приятелям і Знайомих ІІОКІА-
ної. які віддаючи останню прислугу Покійній, паяли 
учисть в :іаулокійннх Поіпслуа.енних і похороні, інннішн-
лн нам а шклоиами співчуття, склали по:кертнн на по-
мнпа.іьні Служба Вожі і квіти на могилу. 

Вкінці наша щира подяка п. Михайлові Колодікві. 
п:чи пнкоігі похоронного і а т д е и н я , :ш його уважливе і 
повне гідності! переведення похорону. 

Нехай Господь Бог нагородить і олагословмть Всіх з а 
молитви, :ш всю доброту для нас, Гіо ми глибоко відчули 
в годині нашого смутку, що наші Приятелі були а нами. 

Велике Спасибіг! 
Р О Д И Н А 

Ґ 
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Сцена з 3-І дії оперети „Чародійна Сопілка" — у дідича. На передньому плані молодеча 
оркестра, дириґус ароф. Богдан Сарамаґа. 

Запрошують на масову зустріч 
україни,ів-лемків 

Торонто. — В авднторії У-

У 65-ліпя музики і диригента Богдана Сарамаги 
Дітройт. — У КВІТНІ МІСЯ-

ці 1970 р. майже 2 000 гля-
дачів щиро оплескували в 
Гемтремку, біля Дітройту 
прем'єру — дві вистави — 
найновішої української опе-
рети для молоді й старших 
.Чародійна Сопілка", пос-

гановником і співавтором я-
кої був викладач музики з 
американським „мастером 
дегрі" та правом викладан-
нл в середніх школах Аме-
рнкн, диригент і режисер 
лроф. Богдан Сарамаґа. 0 -
перету „Чародійна Сопіл-
ка" задумав і розпочав пи-
сатн сл. п. Ярослав Барнич, 
але задум докінчували що-
до тексту п'ссн — Леонід 
Полтава, а щодо музики — 
композитор Василь Ончарен-
ко і проф. ІЗ. Сарамаґа, я-
кий дописая близько 10 пі-
сонь і частково змінив дію. 
щоб дати змогу виступити 
на сцені більшій кількості, 
коло 200 виконавцям — 
середньошкільної молоді з 
української к а т о лнцької 
школи Непорочного Зачат-
тя, що її провадять Сестри 
Василіянкн. Та спільна пра-
ця увінчалась повним ycni– 
хом; від глядачів оперети 
Сули висловлені побажання 
злфільмувати „Чародійну 
Сопілку", щоб її могли по-
Сачитн українці в різних 
країнах світу та випустити 
платівки. 
' Не зважаючи на видатну 

працю в ділянці музики й 
режисерування вистав та 
днригентства, про проф. Бо-
гдана Сарамагу мало зна-
ють за кордоном. З нагоди 
65-ліття з дня народження, 
подасмо короткі біографічні 
відомості про нього, як од-
ного з невтомних працівни-
ків на українській музнчно-
вокальній і театральній нн-
ві. 

Богдан Сарамаґа наро-
дився в 1905 р. в Тернопо-
лі. Зах. Україна. Там за-
кінчив гімназію і приватно 
вчився гри на скрипці. В 
1024 р. його прийняли до 
львівського театру „Бесіда", 
директором і мистецьким ке-
рівником якого був И. Стад-
ник, і там Б. Сарамаґа пра-
цював у оркестрі, як пер-
ший скрипаль та концерт-
майстер, а одночасно вивчав 
музику в польській консер-
ваторії. Закінчивши консер-
ваторію в 1927 р. з дипло-
мом, одержав право внкла-

дати музику в державних 
школах. Працював як днри-
ґент у Львівському театрі 
та у Станнславівському ім. 
Тобілевнча. Від 1935 до 1938 
р. проводив мандрівним те-
атром оперети, який сам ор-
ганізував. За першої боль-
шевицької окупації Захід-
ньої України працював му-
зичним керівником в театрі 
ім. І. Франка в Тернополі, за 
німецької окупації був ди-
ректором міського театру 
ім. І. Франка в тому ж мі-
сті. працював музичним і 
мистецьким керівником. дн-
риґуючн операми („Tpaai– 
ятта". „Ріґолетто". „Тоска", 
„Паяци", також оперети), 
що йшли в тому театрі. 

Під кінець Другої світової 
війни проф. Богдан Сарама-
га прибув до Німеччини і в 
1945-50 роках був концерт-
майстром в німецькому опе-
ровому театрі ,,Швабіше 
Ляндеобюне". У 1950 р. пе-
реселнвся до ЗСА, від 1960 
працює учителем музики й 
співу в українських napoxi– 
яльннх школах у Дітройті. 
У 1967 р. проф. Богдан Са-
рамага, після додаткових 
студій, нострифікував свій 
диплом, здобув звання ,,мас-
тера" та право викладати 
музику в середніх школах у 
ЗСА. Хоча були прнманливі 
економічно пропозиції, цей 
заслужений працівник на 
полі української музнчно-
вокальної культури не зали-
шив українських дітей і мо-
лодь: проф. Богдан Сарамд-
га викладає музику й спів 
в українських парохіяльних 
школах Дітройту і в кінці 
навчального року — радус 
глядачів музичними внтава-
мн. які щоразу дбайливо 
підготовляс із здібною мо-
лоддю. 

країнського Національного 
Об'єднання при 297 Коледж 
вул. в Торонті в днях 20 і 21 
червня відбудеться Десята 
Зустріч українців Лемківщн-
нн. з ЗСА і Канади. Цю зу-
стріч запляновала Управа 
Організації Оборони Лемків-
щини, ООЛ, якою керус 
проф. д-р Іван Гвозда. У су-
боту, після ранішньої pecer– 
рації учасників Зустрічі й го-
стей, о 12 г. дня буде відкри-
та виставка, влаштована п. 
В. Лесняком: література, до-
кументн. зразки народного 
мистецтва Лемківщнни тощо. 
О 1-ій по полудні — пресова 
конференція, ділові наради 
розпочнуться о 2.30, о 6-ій 
бенкет, з доповіддю д-ра Р. 
Рахманного і мистецькою ча-
стиною, а від 9-ої розпоч-
неться Лемківська забава з 

танцями. Наступного дня в 
неділю, в українських церк-
вах будуть відправлені Бого-
служення в наміренні кра-
щої долі для українців Лем-
ківщннн, від 10-ї години дня 
— продовження ділових на-
рад Зустрічі. Десята Зустріч 
відбудеться в час, коли укра-
їнці у вільному світі відзна-
чають трагічну дату в історії 
частини Української Землі 
— Лемківщнни, приєднаної 
московсько-варшавсьхим ко-
муністичннм „указом" до 
Польщі, де польський уряд 
примусово і з великими втра-
тамн виселював українців-
лемків із їх споконвічної зем-
лі і де лемки ВИЯВИЛИ ВЄЛИ-
ку хоробрість, боронячи свої 
права і права України в ла-
вах героїчної УПА. Офіційне 
закриття Десятої з черги 
Зустрічі відбудеться в неділю 
21-го червня, о год. 1-ій дня. 

Появився четвертий том „Подій"... 
(Закінчення зі crop 1-ої) 

Президент найменував Комісію в справах 
заворушень в університетах 

. Кі Біскейн, Флорида. — 
Президент Ніксон наймену-
вав 9-членну Комісію, яка 
май знайти причини заво-
рушень в університетах і ко-
леджах та рекомандуватн за-
соби, які вели б до того, що 
студенти висловлювали б 
свої домагання й протести 
мирним способом. В Комісії 
с чотири негри. Президент 
сказав, що тепер ніхто не мо-
же воскресити тих. які втра-
тнли ЖИТТЯ або в іншій спо-
сіб потерпіли під час мнну-
лнх заворушень в універси-
тетськнх гуртожитках. Він 
просив Комісію, яку очолює 

Праця 
МАЬИ 

REFRIGERATION 
ENGINEER 

S T A T I O N A R Y 
Blue Seal, shift work non rotat– 
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колишній пенсельвенійський 
губернатор Вілліям В. Скре-
нтон, допомогти Урядові в 
тому, щоб в майбутньому не 
було подібних трагедій як чо 
тири випадки смерти студен-
тів 4-го травня в Кенті 0 -
гайо, і як два випадки смер-
тн негрів 15-го травня в Сте-
йтовім Коледжі в Джексоні, 
в Міссіссіпі. Найменована Ко 
місія мас: 1. Подати причини 
заворушень в університетах, 
зокрема причини там, де на 
весні були смертні випадки, 
2. Знайти причини, чому сту-
денти протестують за допо-
могою насильства, 3. Подати 
методи і процедуру мирної 
розв'язки 'конфліктів. 4. Ре-
комендувати засоби для збе-
реження академічної свобо-
ди. Комісія має здати звіт 
Президентові перед 1-гаим 
жовтня 1970 р . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

го 4-томового видання треба 
приписати проф. Теофілеві 
Горникевичові, померлому, 
на превеликий жаль, при 
кінці 1969 року у Відні, і тим 
членам-фундаторам інстнту-
ту, які підтримали це нелег-
ке діло фінансово. Для поя-
ви четвертого тому заслу-
жився великою мірою інж. 
Юрій Яців з Нюарку. Ця 
скромна людина з меценат -
ською душею віддала Інстн-
тутові зі своїх ощадностей 
приготованих на старість три 
тисячі долярів, ЧИМ ДОПОМОГ-
ла дуже до оплати коштів 
продукції книга. 

Випуск згаданої чотнро-
томової серії чужомовних 
документів до нашої історії 
нових часів знайшов уже 
при появі перших томів доб-
рі відзиви на сторінках фа-
хових американських і ні-
мецьких журналів, напр.: 
American Historical Review, 

Foreign Affairs, Zeitschrift 
fur Offentlichee Recht, Oster– 
reichsche Osthefte та інших, 
не кажучи вже про численні 
пресові відгуки, що й спрн-
чинилося до збільшення ПО-
питу на це видання в універ-
снтетських і публічних біблі. 
отеках, особливо на північ. 
но-американському і евро-
пейському континентах. З 
цього, що досі стало відомо, 
на базі опублікованих Інстн-
тутом документів, написано 
досі чотири докторські ДН-
сертації і три наукові праці. 

В серії чужомовних доку-
ментів Інститут закінчує 
підготовку до друку польсь-
комовну двотомову серію. 
Це документи з архіву поль. 
ського Генерального Штабу 
до історії українсько-польсь-
ких взаємин в роках 1918-
1923, зокрема ж до історії 
польсько-української війни 
1918-1919 років. 

ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

1ВМІ ВОБЕЦЬКІІИ. член 
УНО Відд. 69 Т-ва Зоря в 
Ню Порку. Н. П - помер 27 
.іютого 1970 р. на 80 р. ж. 
Нар. в с. Середнє, пов. Ш д -
Г.ІІЩІ, Україна. Став членом 
У НС в 1927 р. Полишив у 
і чутку дружину Ольгу, сн-
іні Фнлнпа з дружиною Г 8 
ВНУКІВ. Похорон відбувся 8 
березня 1970 р. на овинта-
pl Кальварія в Лоні' А Й -
ланд Ситі. 

Вічна Пому Нам'ять! 
І. Різник, секр. 

ЧКРВОНЯК ПАВЛО, член 
УНС Відд . 117 Т-ва Запор. 
Січ в Ню Порку, Н. П-, по-
мер 27 березня 1970 р. на 74 
р. ж. Нар. в с. Кривеньке, 
иов. Копичинді. Став чле-
ііом УНС в 1949 р. Полишив 
у смутку дружину Марію, 
дочку Орнсю, сина Яросла-
ва з родюсами, 3 внуків. ІІо-
хо рої і в^дб^^вcя 31 березня 
1'ЛО р. на цвинтарі св. Ан-
дрія в Бавнд Бруку, Н. Д ж , 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар 

ПАВЛО ЯТВА, член УИСою-
зу Відд. 253 Т-ва І. Фраа-
ка в Лудлов, Масс , помер 
80 березня 1970 р. на 63 р. 
ж. Став членом УНС в 1938 
р. Полишив у смутку cec– 
три: Катерину 1 Софію та 
брата Стефана. Похорон 
відбувся ЗО березня 1970 р. 
на цвинтарі св. Петра в 
Staten island, N.Y. 

Вічна Пому Пам'ять! 
В . Фіцнк, секр. 

NELY Z E U N S K Y , довголітня 
членка УНС Відд . 76 В-ва 
ги. Івана в Нюарку, Н. Дж., 
померла 16 квітня 1970 р. на 
71 р. ж. Полишила в смутку 
і доньки. Похорон відбувся 
на цшштарі Ґонт оф Гевей 
в Гановер, Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
В. Салабун, секр. 

АННА П Е Т Р А К ОВСЬКА, 
членка УНС Відд . 210 Т-ва 
Згода в Бронксі, Н. 1L, по-
мерла 3 червня 1970 р. на 
НЗ р. ж. Нар. в с Загарі, по-
ніт Бібрка, Україна, і стала 
членною УНС в 1919 р. По-
лпшнла в смутку 2 синів, З 
дочки 1 4 внуків. Похорон 
відбувся 6 червня 1970 р. на 
цвинтарі св. Реймонда в 
Бронкс, Н. П. 

Вічна їй Пам'ять! 
L Франко, секр. 

ЮЛІЯ ЧУПАК, членка УНС 
Відд. 102 Б-ва св. an. Петра 
і ІІввла в Клівленді, Огайо, 
померла 18 травна 1970 р. 
на 76 р. ж. Стала членкою 
УНС в 1937 р. Полишила в 
смутку 2 синів, 2 доньки і 8 
внуків. Похорон відбувся 21 
травнії 1970 р. на укр. цвнн-
тарі св. аи. Петра 1 Павла в 
Парма, Огайо. 

Вічка їй Пам'ять! 
Секретар 

THEODOBE BAL, ЧМШ УНС 
В і д д . 236 Т-ва Вільні Koaa– 
кн в Bayre, Ра,, помер 22-го 
травня 1970 р. на 74 р. ж. 
Нар. н Сяноці, Украішц і 
став членом УНС в 1928 р. 
Полишив у смутку дружину 
Сву, синів: Петра, Теда, 
Во-тгера. Похорон відбувся 
25 травня 1970 р. на укр. 
кат. цвинтарі в Sayre, Pa. 

Вічна Пому Ням'нть! 
Секретар 

МАКСИМ НЕЧНТАЛО. член 
УНС Відд . 438 Т-ва Є. Ко-
новальця в Вест Істон, Па., 
помер 21 травня 1970 р. на 
65 р. ж. Став членом УНС 
в 1962 р. Полишив у смутку 
дружину Гелену, санів — 
Станлея 1 .Михайла дочку 
Врониславу. Похорон від-
бувся 29 травня 1970 р. на 
Northampton M e m o r i a l 
Shrine, Eaeton, Pa. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар 

ВАСИЛЬ ДМИТРІВ, член 
член УНС Відд . 353 Т-ва 
Запор. Січ в Ню Вронсвік, 
Н. Дж., помер 14-го травня 
1970 р. на 74 р. ж. Народ, 
в с. Черче, пов. Рогатин, Ук-
раїна. Став членом УНС в 
1916 р. Полишив у смутку 
2 доньки: Анігу 1 Марію 
та сина Стефана. Похорон 
відбувся 18 травня 1970 р. 
на цвинтарі св. Петра а Н ю 
Бронсвіку, Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар 

MABY DECKER, членка УНС 
Відд. 217 Б-ва св. Иосафата 
в Рочрстері, Н. П., померла 
9 травня 1976 р. на 65 р. ж. 
Народ, в Mt. Carmel, Pa., 1 
стала членною УНС в 1959 
р. Полишила в смутку мужа 
Андрія, 2 синів: Рнчарда і 
Андрія мол., 9 внуків. По-
хорон відбувся 12 травня 
1970 р. на іцшнтарі Голи 
Сепулчер в Рочестері, Н. И. 

Вічна їй Пам'ять! 
Т. Кубарнч, секр. 

51ARTHA ZEbLNSKY, членка 
УНС Відд . 133 Т-ва Богдана 
Хмельницького в Нюарку, 
Н. Дж., померла 4 травня 
1970 р. на 72 р. ж. Стала 
членкою УНС в 1927 р. По-
лнпгала в смутку мужа Сте-
пана, 2 дочки: Лину 1 Маю, 
2 внуків 1 правнука. Hoxo– 
рон відбувся 7 травня 1970 
р. на цвинтарі Еаергрін а 
Гілсайд, Н. Дж. 

Вічна їй Пам'ять! 
Анна Дубас, секр. 

" 4 f c 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

)ІРА8ТМІМГіТОВІ 

П ' Я Т Ш Щ Я , 
19-го Ч Е Р В Н Я 1970 р. 

Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. Дж. МІСЯЧ-
ІІІ збори Т-ва Укр1. Січ - 170 
Відд. о год. 6-ій веч. в до-
мівці УНДому. - - У п р а в а . 

СУБОТА, 
20-го Ч Е Р В Н Я 1970 р. 

ДІТРОПТ, Міш. Місячні збо-
ри В-аа св. о. Миколая - -
176 Відд. о год, 7-ІЙ по пол. 
в УНДомі прн вул. Мартіні 
Проситься прибути і внрів-
няти чл. вкладки. - 1. Сме-
река, Секр. 

ШТИКА, Н. П. Місячні збо-
рн Т-ва Т. Шевченка — 484 
Відд. о год. 8-ій аеч. в цер-
ковній авднторії, 6 Катсдж 
Плейс. На порядку: звіти 
делегатів з 27-ої Коїшенції І 
УНС, плян праці і біжучі і 
справи. Проситься вирівня-
тн вкладки. Після зборів - - . 
перекуска. — В. Запараннж. , 
секр. 

ШО ПОРК, 11. П. Місячні збо- і 
рн Т-ва Дністер 361 Відд. о 
год. 7:30 веч. у власній до-1 
мівці. 119 Аве. „А". На по- і 
рядку: звіти — фінансові,; 
організаційні та звіт з 27-ої j 
КшівеїшД УНС. Проситься! 
чл. вирівняти вкладки. — ' 
П. Кучма, предс, В. Bapary– і 
ра, секр. 

Н Е Д І Л Я , 
21-го Ч Е Р В Н Я 1970 р. 

ЕЛІЗАБЕТ. Н. Дж. Піврічні і 
збори С-ва Любов 37 Відд. о і 
год. 2-ІЙ по пол. На поряд, і 
ку: звіти Управи та Коит. і 
Комісії, звіт делегатки з 27 J 
Конвенції УНС і інші enpa– і 
ви. Проситься вирівняти чл. і 
вкладки. — Анна Гнатюк, ' 
секр. 

БЕТЛЕГЕМ, Па. Збнрашія чл. 
вкладок від В-ва св. Димит-
рія — 288 Відд. в залі цер-
кви св. Иосафата, 1526 Кен-
мор Аве. від 11 ранку. Про-
ситься чл. взяти участь в 
„Союзовому Святі на оселі 
їм. О. ОльжиЧа в ЛігаАтоні, 
в неділю, 28-го червня. Про-" 
ситься вирівняти чл. вклад-
ки. — Д. Мушастий, секр. 

БРІДЖПОРТ, Коня. Збори 
Т-ва Укр. Січ — 59 Відд. о 
год. 2-ій по пол. в УНДомі. 
500 Галлет вул. На порядку: 
звіти делегатів з 27 Кон-
в єн ції УНС. Проситься вя-
рівняти чл. вкладки. — Уп-
рава. 

Tel.: ОВ 8-3550. Now Xorfc City 
ВАЖНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: 

з днем 1-го липня ц. р. всі 
роди ниток Д.М.Ц. оодорож-

чають на !0уо-

Різне 
кгтхчхіхгіххххтгххххх 

Українська Внснлкове'Вюро 

ROMAN рднса SERVICE 
141 2nd Avenue, New York City 
Tel.: 47S-7430. - Вцстіласмо 
ПАЧКИ з О Д Ш О И і Х А Р Ч А -
МИ в УКРАЇНУ 1 д о СОСР. 
Рівнож нрнймасмо замовлення 
на мотоциклі, холодільшікн, 
телевізори 1 машини д о пр;ш-
ня. Уряд, год.: від цонед. до 
суб. 8:30 — 6:00 веч„-а^иеділю 

від 10-2 по іюлГ 

НА ШИБИ АВТ! 
НА ШИБИ АВТ! 
НА ШИБИ АВТ! 

Синьо жовті xopj -
гопки з трнлубом. 

Штука 50 цг. ' 
В передпродажу . 

опуст. 
11. l w a n y e k y 

136 1st Avenue 
New York, N.Y. 10009 

ВАКАЦІЇ 

И І І Н Ї І І Н І Н Ї І Ш И 1 І І 1 Н Я І Н И І Н І І И Н Ш Н n 
И 
И 

ТЕОФІЛЬ УРБАН. член УНС 
Відд . 388 Т-ва Запор. Січ в 
Честер, Па., помер 29 трав-
н:і 1670 р. на 76 р. ж. Став 
членом УНС в 1923 р. По-
лішпш у cMj-гку дружину 
Анну. сиіш Дональда, донь-
кя: Барон ру і Елеонору. По-
хороп відб) ,вся 2 червня 
1970 р. на цвинтарі Lawn 
Cross, Linnwood. Pa. 

Вічна Пому Пам'ять! 
С^'кретар 

Чикагівська Округа УНС утворила... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

F1REMAN7BLUE SEAL 
or bolder of Black Seal willing 
to train for Blue Seal Modern 
oil-fired equipment. Steady posl– 
tlon. Rotating shifts. Call 
248-4662, or apply in person to: 

S. B. Penlek A Co. 
168 ML Olivet Ave., 

Newark, N J . 
An equal opportunity employer 

^ 
ш 

Праця 
MALE 

TRACTOR DRrvERS 
Contract carrier, established 
40 years requires experienc– 
od tractor drivers for local 
deliveries. Union pay 8c bene– 
fita. Furniture handling ex– 
perience preferred. For in– 

tervlew, call 
Mr. A. Bagwell, 
(801) 865-0005 

Work near home. 
OFFSET PRESSMEN 

Day shift. On 29" 6 30" pres– 
ses. Salary open. 

Photo Llth. 
21 Summit Avenue 
Eaat Paterson, ХЛ. 
Call (201) 797-8700 

АЧТОМОВП,Е 
MECHANlCS (2) 

Experienced. Chrysler ex– 
perience preferred. Top start– 
lng salary, good working 
conditions, fringe benefits. 

Call bOU 
Lakewood Motor Center 

363-7859 

MECHANIC 

Flat Knitting Machine. Ex– 
cellent opportunity. Good 

working conditions. 
Ridgewood, N.Y. 

497-2234 

DRIVERS 

Utility men. With Class І З 
Licenso. With a prestige fine 
organization pledged to give 
you good working conditions. 

Good pay. 40 hour week. 
Call: Ridgewood. Queens 
for appt. 821 -Si00. X 15 

B L U E SEAL ENGlNEER 
И.36 per hour. All benefits 
paid. Rotating shift. Apply 

Bayonne industries 
Foot of Eaat 21st Street 

Bayonne, N.J. 
(201) 437-2200 

Праця 
FEMALE 

Exp. Cook 
FOR RECTORY 

3 days a week. J20.00 a day. 
E. 61th Street N.Y.C. 

Call (212) ТЕ 8-1324 

Відділами, доказом чого с 
лрнявність представників ве-
ликої більшости Відділів, у 
цьому числі всіх великих. 
Дальше висловив признання 
і подяку чикаґівській Окру-
зі за її прикладну працю та 
успіхи в цім конвенційнім 
році. Від початку року по кі-
нець травня ц. р. Округа с 
першою поміж всіми Окрута-
мн, чим дала доказ великих 
організаційних м о ж л нвос-
тей, а також показала волю 
повернутися до колишнього 
передового місця в УНСоюзі. 
В травні Округа придбала 92 
члени, чим на одного члена 
випередила округу Ню Иор-
ку, а за перших п'ять міся-
ців цього року Округа прид-
бала разом 324 члени. Який 
це великий поступ у порів-
нянні з минулим роком вка-
зус це, що минулого року' 
Округа придбала за цілий 
рік лише 420 членів, отже на 
96 більше, як в п'яти місяцях 
цього року. За п'ять місяців 
минулого року вона прндба-
ла була лише 104 члени. Ба-
жаючн Окрузі вдержатися 
на першому місці до кінця 
року, головний секретар по-
дав плян організаційної пра-
ці у ц:югорічннх вокаційннх 
та осінних місяцях й заклн-
кав Округу і всі ЇЇ Відділи 
допомогти придбати ще ко-
нечно потрібних в цім році 
3,200 членів, щоб мати змогу 
покрити всі втрати, які в 19-
70 р. винесуть щонайменше 
5.500 членів й дійти бодай до 
90.000 загалу членів. Кінча-
ючи свою доповідь, гол. сек-
ретар згадав про ненадійну 
смерть місцевого союзового 
діяча сл. п. Степана Малан-
чука. секретаря 252 Відділу, 
а прнявні пошанували його 
пам'ять. Про цьогорічні до-

сягнення Округи та її поодн-
нокнх Відділів говорив го-
ловний радний та обласний 
організатор Євген Репета. 
Він докладно проаналізував 
стан Округи та її організа-
ційні досягнення й подав 
плян на дальші місяці цього 
року. Він підмічував підпрн-
емчнвість і енергію амери-
канського Заходу, до якого 
належить Чикаго, й внсло-
вив надію, що й український 
Захід, в цім у першу чергу j 
УНСоюз, виявить також не ! 
меншу енергію, задержуючи 
СВОЄ першенство на постійно, j 
Перешкодою в цьому с ряд І 
відсталих Відділів, які в цім 
році мусять активізуватися. ' 
Подавши ряд практичних 
порад щодо праці в терен і, 
він поінформував прпявних, 
що в найближчих двох тиж-
нях перебуватиме в Чикагу 
для співпраці з усімн cOKpe– 
тарямц та організаторами н І 
закликав їх до неї. Після 
цього відбулася дискусія, в j 
якій забрали голос 14 прняв-
ннх. На запити відповів д-р 
Я. Падох. Окремою темою, я- І 
ку порушив секретар 425-го j 
Відділу адв. Роман Смук,! 
було питання ожігаленнл ду- і 
ха та практики братерськос-
тн (фратерналізму), яке ко-
лись буйно процвітало в на-
шігх Відділах, а тепер завмі-
рас. Інж. Лев Бодяар запро-
понував, щоб УНСоюз внго-
тував і роздав молоді усіх 
наших шкіл обкладинки на 
книжки з інформаціямн про 
УНС й признавав щорічні 
нагороди першунам таборо-
виків у таборах нашої моло-
ді. Збори протягнулись до 
пізної ночі, а гостина, яка 
слідувала після них, майже 
до півночі, 

СОФІЯ ВОПКО, членка. УНС 
Відд . 290 С-ва Н З П Д Мари 
а Куртіс Бай, Мд., померла 
27 травня 1970 р. на 85 р. ж. 
Нар. в г. Бнііьова, П і д п и т і . 
Галичина. Стала членкою 
я 1913 р. Полишила в с.чут-
ку 2 синів: Карла і Ллек-
сандра, 3 дочки: Марію, Ан-
ну, Ольгу, 11 внуків 1 6 пра-
внуків. Похорон відбувся 
ЗО травня 1970 р. на цвігата-
рі Holy Cross, Baltimore, Md. 

Вічна їй Пам'ять! 
Михайлина Івашок. секр. 

КАТЕРІША С П М Ч И Ш Ш І , 
членка УНС Відд. 158 Т-ва 
Б. Хмельницького в Брук-
ліпіі. Н. П п померла 27-го 
травня 1970 р. на 73 р. ж. 
Нар. в с. Деревні, пов. Жов-
ква, Україна, і стала член-
кою УНС в 1925 р. ІІОЛН-
шнли в слі^тку мужа Вася-
ля, сина, дочк5' 1 4 внуків. 
Похорон відбувся 29 трав-
кя 1970 р. на цвинтарі Mt. 
Oiiveth, MaRpeth, N.Y. 

Вічна їй Пал'ять! 
О. Саноцькнй, секр. 

В книгарні „Свобода4" 
ніоакна н а б у т а : 

Улас Самчук: ВОЛИНЬ, в твьох томах, тв. обр. . - 515.00 
Улас Саапук: Н А Т В Е Р Д І Й ЗЕМЛІ - - - . - - 4.00 
О. Звичайна - М. Млаковнй: ВОРОГ НАРОДУ, 2 т. 10.00 
КООРДИНАТИ —Антологія сучасної української 

послії на заході, 2 томи - - - - . . - - - - - - - 9.80 
Володимир Галая: БАТЕРІЯ СМЕРТИ „ „ j . 1 . 
Леся Лисак: ТЕРПКІ ПАХОЩІ „ „ „ „ . . . - . . . 
Михайло Данилюк: ПОВСТАНСЬКИЙ ЗАПИС-

І Ш К - „ . . - . - „ . . . j и , -Г:-
о. Іван Лебедовяч: ПОЛЕВІ ДУХОВНИКИ УГА 
Оснп Дачмшнн: Ч Е Р Ч Е — Mm; рідне село. Багато 

ілюстрацій 'Хй.У,'."ч-„ ш.' ---.-,. і t'i п1' С.'Г''У--
Уляка Любоянч: РОЗКАЖУ В.^М ПРО КАЗАХ-

СТАН „ . . „ . „ - - , - . „ „ „ . . . 
Проф. Г. Домашовець: НАРИС ІСТОРІЇ CB.^H-

ГЕЛЬСЬКО-ВЛПТИСТСЬКОї ЦЕРКВИ . . . -
Василь Волшакнй: Д Е Щ О ПРО РОГАТИН. 

ПРО РОГАТШІСЬКУ ПРИВАТНУ УКРА-
ХНСЬКУ ГІЛПІАЗІЮ „ „ : ^ „ : „ „ 

Замовлення і належність на квнжкн (чеки або поштові 
пергкАлні слати на адресу: 

^Svoboda– 
Н 81-83 Grand Street 
и 

5.00 
5.00 

3.50 
6.00 

2.00 

4.00 

7.00 

2.00 

Jersey City, N.J. 07303 

ЛІТНІ 
МЕШКАННЯ 

на цілий сезон, високе 
положення, б л и з ько 
Союзівки. Природний 

басейн, по уміркова-
ннх цінах. Тел . : 

(914) 626-7692 
шшшшяшшшшшшфшш 

^ Business І: 4 
^ Opportunity 4 

Are you really уоліг 
own boss? JJ"-'.-

T E X A CD 
is looking for an aggTQeeive 
business man to operate a 
service station in Bayonne. 

Call Mr. 8. W. 

P o c s i k 
249-4500 8:S0 АЛІ-4:Я0 PM 

ВСТУПАЙТЕ В qjTpBjl 
vRC!OfOnvi' 

11 Funeral Directors jj 

Theodore WOLlNNlNMnc. 
Директор 

Похоронного Заведеная 
128 East 7th Stfoet 

NEW YORK, N.Y, 10000. 
Tel.: OB 6-1437 v 

СОЛІДНА ОВОЛОТ'Л 

П О Ї З Д К И в У К Р А Ї Н У 
Т У Р А в УКРАЇНУ 1 П О Л Ь Щ У - 22 дні 

Ціна 9729.00 за особу 
2 особи на кімнату 

Від'їзди: 7-го липня 
і 26. серпня 

ВКЛЮЧАЄ: Ввесь харч. Переїзди 1 звиджуванвя. 
Приміщення 1-ШОКЛЛСНИХ ГОТОЛЦІ. Летунськнн nepe– 
Ізд джетом в обидві сторони. 

Real Estate 
НА П Р О Д А Ж 
4 РОД. ДЩ 

іга бажання порожні апарта-
ментн. Cypress Hills Section 
Brooklyn. Тел. між 8-9 веч. 

за домоплепням. 
(212) 647-8279 weekdays. 

Т У Р А д о З А Х Е В Р О І Ш і У К Р А Ш У - 22 дні 
ВідТздв: 4 червив, 16 липня Ціна 3885.00 за особу. 

2 особа на кімнату 
ВКЛЮЧАЄ: Ввесь харч (крім в Лондоні). Переїзди 
І звиджуваяия. Приміщення першокласних готелів. 
Летувськяй переїзд джетом в обидві сторони. 
КРАЇНИ ДО ОТИДЖУВАННЯ: АНГЛІЯ, ГОЛЛЯН-
ДІЯ. ФРАШЦЯ. ІТАЛІЯ. ПОЛЬЩА, УКРАЇНА. 

ІМГҐРАЦШНІ СПЕЩЯШСТИ 
Допоможемо Вам спровадити своїх кревішх 1 прняте-
лін з УССР на відвідний, як також ва постійний по-
бут в ЗСА. 

8а резерваціями або іиформаціямн 1 брошурами, прошу 
телефонувати або писати: 

CAPITOL TRAVEL 
830 Sooth Broad Street Trenton, NJ. 08611 

(609 ) 599-3882 

ШЦ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б І Ш К 

Занмасться Похоровамв 
В BRONX, BROOKLYN. 

N S W T O R E 1 ОКОЛИЦЯХ 
Коятрольоваяа температу' 

ра. модерва каплиця до 
ужитку ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N . Y . 
ORegon 4-2568 - v 

LYTWYN Іь LY1WW 
UKRAINIAN:'5 

FUNERAL D1RECT0RS 
A I R CONDITIONILD 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Our Servicee Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Aveirae 

l!WlNGTON, N.J. 
NEWARK, N.Ji . 
ESsex 5-5555.-

TAP3AH, 4 . 6384 На омі не всялі рухатись 

Чому, Господи, ми тільки 

двос врятувалися? ^^ 

Терзане, Терзане, 

г в І ! Ч л в в я І 6 і - і 

ДОро- Ні. Наомі! Тв і я якось 
вря^пвалисьігй зудару і вог-
ию — живший і 

Не можу, Тарзаие; '0рру-
хати ніг! Стараюся, але мої 
ноги неначе а а в м е р д ^ 


