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д-р Олег Волинський, 
голова УЛТПА 

ського Т-ва та ін. діячі. Уча– 

ДОСЛІДИ ПІСТРЯКА ТА МОЖЛИВОСТІ 
ЙОГО ЛІКУВАННЯ БУЛИ ГОЛОВНОЮ 
ТЕМОЮ НАУКОВОГО З'ЇЗДУ УЛТ ПА 

В ТОРОНТІ 
Торонто. — Доповіді сві

тової слави українського ві
русолога проф. д-ра Леона 
Дмоховського, голови депар
таменту вірусології в Тек– 
саському Університеті, про 
досліди над можливостями, 
що недугу пістряка (рака) 
спричиняє вірус та про даль
ші перспективи лікування 
цієї недуги, і доповідь д-ра 
Мирослава Грещишина, про
фесора гінекології і акушер
ства в Стейтовому Універси
теті в Боффало та дослідни– 
ка-гінекологіста у відомому 
Росвелл Парк Меморіал Ін
ституті про кращі можливо
сті лікування жінок, неду
жих на рака ясчннка, були 
головними темами уваги 
9-го Наукового З'їзду Укра
їнського Лікарського Това
риства Північної Амерки, що 
відбувся, тут в готелі „Сі Вен 
Тавер Мотор" в днях від 26 
до 28-го травня ц.р. Про ви
ступи цих двох видатних лі
карів, дослідників і науков
ців, як і про З'їзд широко 
звітував місцевий щоденник 
„Гловб енд Мейл" з понеділ
ка, 29-го травня. У З'їзді, про 
який мова, взяло участь 250 
українських лікарів із ЗСА 
і Канади, багато з яких при
були зі своїми дружинами і 
дітьми, що мали свою розва– 
гову програму; зареєстрова
но також 200 гостей, а в бен
кеті взяли участь 550 осіб. 
Головою Організаційного 
Комітету З'їзду був д-р Пет
ро Глібович із Торонта. У– 
часники З'їзду, який працю
вав переважно по секціях, 
заслухали багато наукових 
доповідей, виголошених зде– 
більша українською мовою, 
між ними і світової слави 
науковця д-ра Леона Дмо
ховського та багатьох інших 
професорів університетів і 
науковців українського по– 
мовцем на бенкеті, що від
бувся в суботу, був амбаса– 
дбр Канади до ОН Івон 
Вольне, брав участь також 
сенатор Павло Юзнк — за
ступник головного предсід– 
ника УНСоюзу на Канаду, 
ходження. Головним про– 
голова Оятерійського Лікар– 

КОНГРЕС ВІТАВ ЕНТУЇІЯСТИЧНй 
ПРЕЗИДЕНТА Ш ВГН ЗВІТУВАВ 

ПРО СВОЮ ПОДОРОЖ 
І ПІДПИСАНІ В МОСКВІ ДОГОВОРИ 

Виступ президента Ніксона в Конгресі 
викликав прихильну в загальному реакцію 

^Вашингтон. - В пів годи
ни після свого прйлету з 
своєї 13-тиденної подорожі 
до 4-ох віддалених держав 
Европи й Азії президент Р. 
Ніксон виголосив перед об'
єднаними палатами Конгре
су 35-тихвилинну промову, 
передавану через усі радіо
телевізійні агенції. При вхо
ді Президента на залю, так 
само, як при вході пані Нік
сон на галерію, приявні ула– 
дилн їм стоячки овацію. 0 -
вація повторилася після за
кінчення Президентової про
мови. 

На вступі Президент гово
рив про глибоке враження, 
що його зробив на нього вид 
американського — поруч со– 

Вашннгтон. — Виголоше–. саний ним договір про обме– 
на президентом Ніксоном за– )ження зброєнь, погоджую–; 
раз же після його повернен– 

сннки стоячи привітали від 
читаний привіт від Верхов– і вєтського - прапору на ве– 
ного Архисиископа УКЦер– І Ш Кремлю, вперте в історії, 
кви Кардинала Иоснфа. осо– | А л е Президент застерігся, 
бисто вітав присутніх Мит– f ЩО під час його подорожей 
рополит УАПЦеркви у світі І Д0 Пекіну і до Москви не 
і УПЦеркви в ЗСА Владика 
Мстислав, а Владика.УКЦер– 
кви Ізндор провів молитву. 
Майстром церемонії на бен
кеті був д-р І. Василенко з 
Торонта. У мистецькій ча
стині зібрані мали насолоді' 
слухати концерт у виконан– 

осягнено ,.негайного мира", 
а тільки з а п о ч а тковано 
шлях до миру. „Ця серія зу
стрічей не перемінила рап
том недосконалого світу в 
досконалий світ. Все ще іс
нують глибокі філософські 
розбіжності. Все ще с части

ні відомих мистців Люби та j ни світу, в яких зберігається 
Іринея Жук. На закінчення і давня ненависть. Не виклю– 
бенкету голова УЛТПА д-р 1 чено небезпеки війни — але 
О. Волинський прочитав Ре– і її поменшено", 
золюції, з протестом проти І Президент в и ч и слив всі 
переслідувань українців на j здобуті у М о с к в і осяги. 
Рідних Землях, зокрема ін– j ствердивши, що підписані 
телектуалістів. Резолюції \ т а м договори про очищуван– 
були прийняті оплесками. У ї н я природи, обмін наукови– 
неділю відбулись Вогослу–: ч и здобичами, спільне дос– 
ження в церквах у Торонті, j л іджування космосу та спі– 
і тоді в українській католи– | л ь н і д а л ь ш і досліди над ва– 
цькій церкві Владика Ізидор 
виголосив слово на пошану 
українських лікарів та було 
для них відспіване Много– і 
ліття. Багато з них присту–; 
пили до св. Причастя. Тієї ж 
неділі увечері відбулася ще | 
товариська зустріч-вечеря,! 
учасники якої групувалися j 
за тими школами й місцево– j 
стямн, де вони їх у Німеччи– | 
ні, Австрії, Канаді, Америці і 
й інших країнах закінчили. 
„Голос Канади передав в і 
Укра”ну повідомлення про 
цей З'їзд. 

жкими недугами, головно 
серця і пістряка, спонука
ють договірні країни зберіга
ти добрі взаємини. Він під
креслив значення договору 
про обмеження стратегічної 
зброї, як припинення загро
зливої спіралі з б р о є яня. 
Президент запевнив, що „ні
яка потуга у світі не буде 

м о г у т н і ш о ю над З'єднанії ня з подорожі до СССР, Іра– 
Стейти Америки" та, зокре-'Ну й Польщі промова про 
ма, підкреслив те саме щодо; 
економічної сили Америки. 
„Від десятичіч Америка бу– 

чися з поглядом Президен
та, що це буде в найкращо
му інтересі миру й безпеки в 
сьогоднішньому світі. З дру
гого боку, противник підпи
саних у Москві договорів, 
демократичний сенатор Ген– 

головні апескти й висліди 
ного переговорів з держав
ними і політичними керівни– 

ла засклеплена в крузі „во– j клии ц и х д е р ж а в зустрілася | рі м. Джексон з ВашингТо– І 
рсжої конфронтації з двома, в загальному із прихильним і ну заявив, що підписані до– 
великими комуністичнії м и прийняттям конгресменів і j говори муситимуть перейти! 
державами. . . і наші відно– сенаторів під час їхньої об'– критчну і докладну, а то й і 
сини з ними зайшлії-в– слі^г с д н а Н о ї сесії в четвер 1 черв– довгу перевірку, закн їх рй– І 
пий кут'\ Президент твер–! ня цр. Все ж таки, не зважа– тифікуе Конгрес. Промову j 
див, що його подорожі Д О | ю ч и на оваційну зустріч' президента Ніксона сенаторі 
Пекіну й Москви вивели А– j Президента в Конгресі і при– | Джексон назвав зручним ви– | 
мернку і світ з того загроз– хильну реакцію членів Кон– борчйм виступом, в якій по– j 
ливого кута та створили но– гресу на його промову, в іза загальниками не було нї-І 
ві перспективи, проте він за– Конгресових колах рахують– - чого нового. Республікансь– 
сіерігся, що це тільки поча– ся з деякою опозицією Па– кий сенатор консервативно' 
ток шляху, а дальший пос-;латн й Сенату проти підпи– 
туп залежить від Америки j саних ним у Москві догово– 
і тих, з якими Америка за– | рів, зокрема ж про обмеяген– 
початкувала той новий ха
рактер взаємин. Президент 
виявив, що велику частину 
його розмов із Брежнєвим 
становила В'єтнамська про
блема, але зазначив, що бу
ло б шкодою для справи, ко
ли б виявлено подробиці тих 
розмов. Він признав, що 
обидві сторони мають влас
ний підхід до В'єтнамської 
проблеми, але підкреслив, 
що обидві сторони бажають 
собі замирення. Щодо ізра
їльсько-арабського конфлік
ту, то підкреслив, що ЗСА 
і СССР потвердили своє до
вір'я до посередницької місії 
призначеного для ці:а спра
ви Об'єднаними Націями ди
пломата Гуннара , Яррінґа. 
Президент апелював до Кон– 

ня стратегічного і нуклеар– 
ного зброєння. Сенатор Гю 
Скотт, провідник республі– 

го напрямку Джеймс Л. Бо– 
клі з Ню Иорку ствердив, Щоі 
Президент не сказав нічого 
конкретного про підписаніі 
договори, які у своєму ви– І 
сліді можуть виявитися не– 

канців у Сенаті, висловив і корисними для ЗСА. Свої су– 
свою певність щодо того, що і мніви щодо цих договорів 
президент Ніксон матиме по– висловлюють також інші 
вну підтримку Конгресу і республіканські сенатори і 
що Сенат затвердить підпн– | конгресмени. 

Созєти ратифікували підписані у Москві 
з Ніксоном договори 

Москва. - 11-тичленне По– і розчаровані, що не прийшло 
| літбюро КПСС, рада мініс– j до підписання широкого тор– 

трів СССР і Президія Вер– j говельного договору, на яко– 
ховного Совсту ратифікува– му Совєтам дуже залежить, 
лн пакти, що їх підписано j Кремлівські володарі буцім– 
у Москві під час перебуван– j то прийшли до висновку, що 
ня президента Р. Ніксона. j ЗСА в'яжуть підписання та– 
,,Правда" помістила на 1-ій | кого договору із зміною ста– 
сторінці обширннй комен– j новища СССР супроти Пів– 

і тар, прославляючи ті пакти, 

В 30-ТУ Р І Ч Н И Ц Ю У П А 
Тридцять років тому в північній частині Західні ^-Ук

раїнських земель ОУН під проводом Степана Бандери по
чала організувати повстанські загони на боротьбу з оку
пантами. На Україні шаліла війна. Німецький націонал-
соціалізм і московський большевизм — дві „СОЦІАЛІСТИЧНІ" 
потвори - змагалися за оволодіння українськими землями 
і уярмлення нашого народу. 

Повстанський рух швидко схопив гзхідньоукраінські 
землі і частину Правобережжя. В боротьбі з німецькими 
загарбниками і московськими диверсантами, залишени
ми після відступу червоної армії та засиланими з Росії, 
українські збройні повстанські загони оформилися в Ук
раїнську Повстанську Армію - УПА. В обороні народу 
від двох ворожих сил вияснилась збройна політична сила 
нації, як нова форма революційно - визвольної боротьби 
за національну і содіяльну волю народу в незалежній 
Українській Державі. 

Сила і велич УПА полягали в високій ідейності її 
вояків і командирів, у гарячому патріотизмі, в глибокому 
розумінні конечкос.н боротьби, що спиралась на повну 
і всебічну підтримку українського народу. Органічна єд
ність УПА з народом давала їй ідейно - моральну силу, 
уможливила довгорічний змаг зі стократ переважаючими 
силами ворога. 

В неймовірно тяжких умовхх. без будь-якої сторонньої 
допомоги УПА лід політичним керівництвом ОУН і про
водом УГВР витворила високогероїчний стиль боротьби. 
Виписавши численні бойові подвиги на своїх прапорах, 
герої - упівці че визнавали ні полону, ні капітуляції. 

Шляхетні ідеї, втілені в гаслі: „Свобода народам, сво
бода людині!", під яким билася УПА, знаходили широкий 
Відгомін і признання серед поневолених московським 
большевизмом націй. В упівських лавах організуються на
ціональні відділи грузинів, азербайджанців, козаків та ін
ших поневолених Москвою народів до боротьби проти 
большевицького імперіалізму, за створення самостійних 
держав народів, силою включених до імперії СССР. 

Д о 1950-их років тривав збройний змаг, очолений 
легендарним командиром, генерал - хорунжим Романом 
Шухевнчем - Чупои'жою. Для побопювання УПА м^”С^в– 
ський уряд склав військовий договір з комуністичною По
льщею і Чехо-Словаччиною. В бою під Львовом упав Ко
мандир УПА. Хоч зброю й вибито з рук українських пов– 

їЗаісіиг.янкя нп crop. Л-ій) 

гресу, щоб він швидко ратн–, , у . . . , - які „мають велике значення, фікувов підписані у Москві . Ik і ^ J , J змінивши політичний клімат пакти та щоб докладно роз–. ^ н а , у ; . 
глянув пакт про обмеження ' „ТАСС-а" підкреслюєть– 
числа протиракетних ракет, с н н я о к р ^ о Т Комісії 
так званих „АБМ; Прези–, дая В Н І ^ о в л е н н 7 т о р г о в е л ь – 
дент особливо підкреслив, і 
м , м ^ , х ' ного договору H ВИСЛОВЛЮ– 
що досвід доказав, що зброй - І . 
г? л м м " . ш. г . \ ється надію, що ця справа на готовість, твердість і рі– І , а ' - буде позитивно поладнана шучість є найкращим шля– "” л ВПрОДОВЖ недовгого ч а с у . хом до мирного поладнання 
конфліктів і запевнив, що 
Америка й надалі мусить бу
ти сильною і сторожкою. 

Михайло Ярош кандидуе на шерифа 
в Огайо 

Джерзі Ситі. — Михайло 
Ярош, український активіст 
з молодшої генерації в Ян– 
ставні, Огайо, здобув канди
датуру Демократичної пар
тії на становище шерифа в 
повіті Магонінґ у виборах 1 
листопада. У правиборах 2-
го травня, М. Ярош одержав 
переважаючу більшість го
лосів - 33.792 до 14.120. які 
одержав його найближчий 
суперник. 

Минулого четверга. 1-го 
червня, М. Ярош, в товарис

тві своїх приятелів Д. Саль– 
рена з Янгставну і Олексан
дра Данька з Джерзі Ситі, 
відвідав головну канцелярію 
УНСоюзу та редакцію „Сво
боди". Гостя з Огайо приняв 
головний предсідннк Йосип 
Лисогір. В розмовах заторк– 
нено ряд справ, тюв'язаних 
з цьогорічними виборами та 
шанси поодиноких українсь
ких кандидатів в різних ча
стинах країни. М. Ярош під
креслив конечність більшої 

(Закінгення на crop. 3-ій) 

ВЕСНЯНА КАМПАНІЯ УНС 

У ТРАВНІ ПРИЄДНАНО 347 
НОВИХ ЧЛЕНІВ 11 

і І У травні, що був другим місяцем посиленої весня– 
!! ної організаційної кампанії Українського Народного Со– 
|! козу, приєднано 347 нових членів, що збільшує загаль– 
!; ну кількість нових членів, приєднаних в цьому році, до 
і! 1 490. Метою весняної кампанії є збільшити цю кількість 
;і нових членів до кінця червня до 2,600. До успішніших j! 
|| організаторів нових членів у травні належать: постій– |; 
!| ний організатор в Ню Норку Роман Крупка, який при– !| 
|| єднав 11 нових членів, секретар 283-го Відділу в Обурн, || 
|| Н. И., Григорій Гавришків, який здобув 9 нових членів, || 
! І секретар 233-го Відділу в Акрон, Огайо, Богдан Дей– | 
|! чаківськнй, який приєднав 8 нових членів, та секретар ;| 
і| 5-го Відділу в Асторії Микола Хоманчук і секретар 271- |; 

го Відділу в Елмайрі Іван -Чопко, які приєднали по сім !| 
нових членів. По шість нових членів приєднали: сек– || 
ретар 14-го Відділу в Нюарку Михайло Отрок, секре–;; 
тар 125-го Відділу в Чикаго Степан Касіян, секретар j! 
191-го Відділу в Трой Василь Колодій, секретар 192-го || 
Відділу в Геркімері Ярослав Сенншіга. секретар 251-го \\ 
Відділу в Клівленді д-р Юрій Оришкевич, секретар 346- !| 
го Відділу в Клівленді проф. Роман Чучкевич. секретар ;| 
444-го Відділу в Саскатуні Лев Вовк та секретарка 492-1; 
го Відділу в Оттаві пані Віра Воцюрків. По п'ять нових |! 
членів приєднали: секретар 427-го Відділу в Сент Кет– 11 
рине Петро Дяків, секретар 379-го Відділу в Чикаго Ми– j; 
хаїл Семків, секретар 26в-го Відділу в Амстердамі Ва– || 
силь Труфим та Микола Кілінко з 245-го Відділу 
Трентоні. Кампанія продовжується. 

і , . , . . . 

Понад сто тисяч українців очікували 
президента Ніксона в Києві, тільки 

деякі могли його бачити 
Київ. — Понад сто тисяч 

мешканців цієї української 
столиці очікували з д о в ж 
траси з летовища до міста 
на приїзд президента Ніксо
на в понеділок 29-го травня, 
але тільки деякі з них мог
ли його бачити — інформує 
агенція Юнайтед Прес Ін– 
тернешенел. Газетні корес
понденти твердять, що зібра
ні на привітання президента 
Ніксона маси народу в Ки
єві були багато більші, ніж 
у Москві чи Ленінграді, по
яснюючи це тим, що багато 
українців мають своїх рід
них в Америці. Проте, тільки 
деякі могли дійсно побачити 
американського Президента, 
бо місцева поліція, подібно, 
як у Москві і Ленінграді 
встановила барикади. Все ж 
таки багатьом п о щ а с тило 
продістатись через загороди 
та побачити П р е з и д е нта 
зблизька, повіваючи на йо
го привітання амерякансь– 
кимн і совєтськими прапор
цями. Багато тисяч пригля
далися параді самоходів, що 
супроводили президента Р. 
Ніксона, з вікон та балько– 
нів житлових домів. Прези
дент Ніксон, вийшовши з лі
така на київському летови– 
щі. сердечно вітався з бага
тьма з-поміж яких трьох 
сотень осіб, переважно пред
ставників урядів, що очіку
вали на його приїзд. Як уже 
інформовано, приїзд прези
дента Ніксона до Китова був 
спізнений на одну годину з 
уваги на дефект в моторі со– 
встського літака, що ним він 
мав летіти. Кореспонденти 
згадують, що спізнення від– 
лету президента Ніксона з 
Москви було ,,турботливим"' 
для совстських властей. Від– 
лету гостей з Москви пиль
нував совстський маршал 

летунства Борис Б у г а є в. 
Прем'єр Косигін, вибачаю
чись перед президентом Р. 
Нуксоном за випадок, твер
див, що „щось подібне ще 
ніколи раніше не тралилось" 
та жартівливо питав прези
дента Ніксона, ,дцо він мас 
вчинити з маршалом летун
ства". Ніксон дотепно відпо
вів, ЩО ПІДВИЩИТИ' його в 
ранзі, бо краще, що це ста
лося на землі, ніж мало ста
тися в повітрі. Підпорний зі 
свого боку додав, що це ста
лося в добрій інтенції, щоб 
президента Ніксона довше 
затримати в Москві. З уваги 
на спізнений приїзд до Кн;-
ва, змінився там також і час 
запланованих ц є р є м оній. 
Щойно наступного дня пре
зидент Ніксон поклав вінок 
на могилі Невідомого Воя
ка та говорив про героїзм 
українських вояків під час 
другої світової війни та вша
нував будівничих, які кіль
ка років після війни відбу
дували українську столицю 
із майже суцільної руїни. У 
понеділок 29-го травня, пре
зидент Ніксон на прийнятті 
в Марийському палаці під
ніс тост „щоб процвітала і 
дальше господарсько розви
валася Українська Республі
ка". Після бенкету відбувся 
одногодняннй концерт, а на
ступного дня, як президент 

Поруч із маяіфестованим со– 
встським офіційним оптиміз
мом керівні совєтські кола 
— за твердженням західніх 
обсерваторів у Nt о с кві -

нічного В'^наму, але Аме– 
рика ніби перецінює совстсь– 
кі практичні можливості що– 
до впливу на закінчення' 
В'єтнамської війни. 

У Варшаві президент Р. 
Шксон підписав також дого
вір із головою п о л Ь С КОЇ 
компартії Едвардом Тере
ком про створення спіль– j 
ної комісії для виготовлення 
договору про поширення і 
торгівлі та про покращання і 
комунікації між ЗСА і Поль
щею у сподіванні більшого 
туристичного руху. 

Ізраїль погрожує відплатою арабам 
за останній терористичний замах 

Тель Авів. — Ізраїльська про „радість", яку виявили 
рада міністрів зібралась на радіостації з Каїро і Бейру– 
надзвичаїнне засідання на ту з приводу того атентату, 
вістку про терористичний і заповіла, що „знайдуться 
замах, що стався у минулий способи щоб відплатити за 
вівторок, в якому три япон– той злочин". Вона особливо 
ські терористи, діючи з до– підкреслила відповідаль– 
ручення комуністичної араб– пість Ливану, на території 
ської організації, обкидали якого знаходиться центр 
гранатами та обстріляли во– арабських терористів. Ізра– 
гнем із трьох ручних скоро– ільський амбасадор в Об'єд– 
стрілів масу осіб, що були у наних Націях Йозеф Текоах 
ждальні летовища. Терорн– домагався міжнародного 
ста саме прилетіли літаком бойкотування Ливану. Ли– 
з Парижу. 25 осіб згинули, ванський президент Сулей– 
понад 70 поранено. Між за– май Фраджісх скликав над– 
гннулнми були жидівський звичайне засідання уряду, 
професор Арон Кацір, нау– де рішено вжити різних охо– 
ковий дорадник в ізраїльсь– ронннх заходів у сподіванні 
кому військовому міністер– ізраїльського відплатного 
стві, 12 католицьких порто; рейду. Ізраїльський уряд 
ріканців, які прибули з па– підкреслив, що хоч безпосе– 
ломницькою прогулянкою реднімн виконавцями були 

Між лолітв'язнями в мордовських 
концтаборах ще і досі караються 

колишні вояки УПА 
Ню Иорк. — Крім реєстру Дмитро Басараб, Дмитро За

арештованих в січні ц. р. ук– і ясський. 
пяїнсь'пте дисидентів у сам-| Микола Бондар — 7 років 
видавній „Хроніці поточних ув'язнення. На знак протес– 
подій", ч. 24-те з 5 березня ту проти одержаного вироку 
ц. р. поданий також окремо наприкінці 1971 року провів 
список українців - політв'яз– голодівку, яка тривала 34 
нів мордовських кой центра - дні. 
цінних таборів. В цьому спи– Із названих тут політич

них в'язнів у публікованих 
в підпільному „Українсько
му Віснику" (чч. I-TV.— сі
чень 1970 - січень 1971) 
списках були згадані тільки 
три Свген Пришляк. Михай
ло Луцяк й Іван Ільчук. Про 
Євгена Пришлякп було ска
зано: член ОУН. в момент 
арешту районовий провідник 
СБ. Заарештований 1952 чи 
1953 року. Засуджений на 25 
років. До 1932 року перебу
вав по в'язницях, потім в 

екові названі: 
, Петро Самофіл — що ного 

25-літній реченець ув'язнен
ня мав закінчитися 21 лю
того 1972 року. Вія карався 
в концтаборах Печори, Вор– 
кутя, Тайшету, в таборі гост
рого режиму у Спаському в 
Казахстані і закінчив свій 
реченець в Мордовії. 

Євген Пришляк 
ків ув'язнення. 

25 ро– 

Мнхайло Луцнк - ареш– М о р д о Е С Ь К П х ^ Шк -

ГНИЙТЕ. i^?'SS1 біля Ю !"ків- ЗаР83 W4m 
1970 p.) у 17-му таборі (М-ф– 

відсидів два р^ки і три міся 
ці. Після того був арешто
ваний органами КГБ в 194 1 
році і сидів до 1956 року, ко
ли його регабілітовано. У 
1957 році був арештований 
знову, і засуджений на 15 
років ув'язнення. 

Вояки УПА - Українсь
кої Повстанської Армії: Ми– 

довія). Про Михайла Луцн– 
ка сказано. Що він був рай– 
оиовнм провідником юнацт
ва, що походить він з Бой– 
ківщинн (із Сколівськзго ра
йону. Львівської областн) і 
що перебував у Володимирі, 
а тепер у Мордовії. Назва
ний між колишніми вояками 

кола Габарак, Олекса Кисе–, УПА Іван Ільчук. народже– 
лнк. Василь Жовтоболовсь– і чий 1925 року, був засудже
ний (20 років ув'язнення), ний на 25 років і сидів у 17-
Іван Ільчук, Василь Якуб'як, му таборі в Мордовії. 

з Риму та три цивільні жи
ди. Партизанська організа
ція Народний Фронт для ви
зволення Палестини негап 
но призналася до авторства 
того терористичного акту. 

гри японці, проте уряд і на
рід Японії не несе відпові– 
дальностн за той злочинний 
акт. Один японський теро
рист згинув в отій атаці від 
власної гранати, одного за– 

У К Р А Ї Н С Ь К А Х Р О Н І К А 

Ізраїльський прем'єр Ґолдп і стрілили й одного схопили й 
Меїр з обуренням говорила І арештували. 

Українці у Філадельфії протестують 
проти змішування понять „росіяни" 

і „українці 
Філадельфія. — У зв'язку слухачі телевізії з місця те– 

з відвідинами президента Р лефонічно запротестува л и 
Ніксона Києва, в газетах, те– перед станцією з приводу 
левізії й радіо у Філадельфії, цих перекручень. Протестів j 
як і в багатьох інших міс– мусіло бути багато, бо одно– 

ку слухачеві відповіли із 
станції, що ,,українці с за- | 

Ніксон відвідала Палац Піо– і родів російських", або ,.св. надто чутливі". У щодення–; 
нерів та провела деякий час Софія — це найстарша ро– і ку „Філядельфія Івнінг Бу– 
серед дітвори. Опісля Пре– сійська церква". Щоденник летнн" на першій сторінці 
зидент і пані Ніксон огля– „Америка" повідомив з 31 ! під фотознімкою з президен– 
дали столицю та відвідали) травня, що „про Київ — ма– та Ніксона в Києві було по– 
старовинний собор св. Софії, тір городів російських" гово–! дано підпис: „Президент Ні– 

рив популярний коментатор. ксон вітає росіян у Києві". 

Ніксон склав вінок на моги– І тах, зарясніло від такітх по 
лі Незнаного Вояка, пані яснень. як „Київ — мати го 

Вписуючись у пам'яткову 
книгу, президент Ніксон на
писав: „Собор св. Софії це 
величній пам'ятних преба
гатої історії України". 

телевізії Джон Фаценда на, На протест редакції „Амерн– 
1H`M?r РУслі місцевої телеві– j кн", редактор „Б у л є т и на" і 
зії. і таких тверджень було вибачився й пообіцяв надру– 
більше. Українські глядачі - І кувати спростування. \ 

ШЧІР ПАЗГЯТі 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

Ню Иорк. — Заходами 
Комітету вшанування пам'я
ті Симона Петлюри, у неді
лю 4 червня в катедрі св. Во
лодимира УПЦеркви при 82 
вулиці відбудеться п і с л я 
Служби Божої П а н а х и да. 
Наступної суботи 10-го черв
ня в Літературно-Мистецько– 
му Клюбі при 2-ій евню — 
Святковий вечір, присвяче
ний св. п. Головному Отама
нові Сияоні Петлюрі в 4в-ті 
роковини його т р а г і ч ної 
смерти. Вечір розпочнеться 
о 6-ій годині. 

УКРАЇНЕЦЬ КАНДИДУЄ 
НА ФРІГОЛДЕРА 

Джерзі Ситі. — У прави
борах, що будуть відбувати
ся у вівторок 6 червня ц. р. 
у стейті Ню Джерзі, канди
дуе на фріголдера в повіті 
Гадсон, 19-річвнй Володи
мир Воронневич, студент Ко

леджу св. Пе-ра в Джерзі 
Ситі. Його прізвище постав
лене в колюмні „Н" вибор
чого списка від реформова
них республіканців. В. Во– 
ронкевнч, син Василя й Ан– 
нн Воронкевичів з Байоку, 
є членом 171 Відділу У Н С 

65-РРГЧЯ КЕРІВНИКА 
ЕКСПЕДИЦІЇ „СВОБОДИ" 

Джерзі Ситі. — Керівник 
експедиції ^Свободи", Орест 
Пітьо відзначав у п'ятницю 
26 травня ц.р. 65-річчя з– дня 
свого народження. З цього 
приводу співробітники ре
дакції, адміністрації, дру– 
карні й експедиції влашту
вали для соленізанта това
риську зустріч, висловлю
ючи йому побажання здоро
в'я і многих літ та успіхів у 
праці. Народжений в Судо
вій Вишні на Львівщині, 
Орест Пітьо працює в експе
диції „Свободи",, починаючи 
з 1909 року. 
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„Совдтськіш гуманізм"1 

Совстські пропагандисти і публіцисти вихваляються 
на всі ладн^.,совстським гуманізмом", увагою до людини, 
дотримуванням постанов конституції СССР й інших совст– 
ськнх республік, як також зобов'язуючих в СССР законів. 

Про те. які далекі ці заяви і вихваляння від совстської 
дійсности, можуть! свідчити хоч би тільки писання доне– 
давніх чи й ннніиініх політичних в'язнів советських тю
рем, таборів сувоуиЗ режимів і т. зв. психіатричних лі
карень. 

Жорстокість і перфідія совстського правосуддя уви
разнюються особливо на тлі неврльницької долі борців за 
свободу й незалежність в роки війни і після неї, як і сьо
годнішніх українських дисидентів, оборонців людських і 
національних прав українського народу. 

В березні ц. р. світова й українська еміграційна пре
са подала вістку про те. т о на Кавказі органи КГБ ареш
тували знову Юрія Шухевича, звільненого в серпні 1968 
року після відбуття 20 років ув'язнення і засланого ще 
на п'ять років поза межі України. Юрія Шухевича ареш
тували вперше ще 1947 року, коли він мав усього 15 ро
ків, і засудили на десять років ув'язнення за те тільки, 
що був сином головного командувача УПА ген. Романа 
Шухевича - Чупринки. Досидівши свій вирок і вий
шовши з тюрми, Юрій Шухевич був засуджений знову на 
десять років ув'язнення на основі фальшивих свідчень 
підставлених органами КГБ осіб. Тепер його арештовано 
втрете. Закінчує свій 25-річний вирок в мордовських та
борах Катерина Зарицька. 

Подібної долі, як і Юрій Шухевич, зазнають також 
численні колишні члени ОУН і вояки УПА, що й досі ка
раються в советських таборах суворого режиму. Прізви
ща їх назвала недавно російськомовна підпільна „Хроні
ка поточних подій", як це подано в повідомленні у цьо
му ж числі ..Свободи". Майже всі вони досиджують свої 
25-річні чи 20-річні внрокії. Деякі з них. як Михайло Лу– 
цнк, були в'язнями гітлерівських таборів смерти, але це 
не охоронило їх від засудження советським судом. Деякі 
були суджені двічі або й тричі. Такої ж долі — в цар
стві совстського „гуманізму" — зазнав і українець Вален
тин Мороз і росіянин Владимір Буковський, і вона загро
жує десяткам та соткам людей в Україні і в інших совет
ських ..республіках", заарештованих за оборону націо
нальних прав своїх народів. 

Терор до абсурду 
Три японці у віці 22 і 23 роки висіли з літака, що 

прилетів з Парижу на міжнародне летовнще під Тель Аві– 
вом в Ізраїлі, вийняли з валізок 8 ручних гранат та три 
скоростріли совстського типу і почали навмання стріля
ти в масу подорожніх у почекальні. Протягом трьох хви– 

і лин згинули 25 осіб, усі цивільні особи різних національ
ностей. Арабський „Народний фронт для визволення Ла– 

і лестннн", комуністично - партизанська^організація, цр– 
J гайно проголосила через радіо в Каїро і Ливані, що це 

вона перевела цей „геройський" учинок. Ті три японці бу
ли, вірогідно, членами підпільно - терористичної „Об'єдна
ної Червоної Армії", що ніби не нараховує більше, як 300 
членів, частина яких вишколювалась серед арабських 
партизанів. Минулої зими вони Піддали тортурам 15 сво– 

1 їх членів за „зламання дисципліни", між ними молоду жін
ку залишили зв'язаною на морозі, і вона замерзла на 
смерть. У Північній Ірляндії „Тимчасове" крило підпіль
ної Ірляндської Республіканської Армії відкинуло заклик 
до перемир'я і заповіло продовжування терористичної ак
ції, яка завела країну над берег громадянської війни. Ос
таннім „геройським" актом тієї організації було вбивство 
18-річного вояка, який прибув до своєї родини на від
пустку з Західньої Німеччини. У столиці Ірану. Тегерані, 
терористична організація підкинула протягом одного дня 
три бомби, з яких одною поранено в обидві ноги американ
ського генерала і вбито іранську жінку. Недавно та сама 
організація вбила трьох брнтійськнх техніків на службі в 
іранській армії та ізраїльського генерального консула . . . 

Такі акти підкреслюють безуспішність терору, як за
собу політичної боротьби. Ізраїльський прем'єр Толда Ме– 
їр слушно обурювалася проти радіовисилень у Каїро і Бей
руті, які висловлювали радість з приводу вбивства 25-ох 
невинних осіб на летовнщі під Тель Авівом. Фанатизм, 
жорстокість і затрата не тільки політичних критеріїв, а 
й критеріїв здорозого глузду — прикметні для психіки рі
зних груп у різних народів сучасного світу. Всі згадані 
вище організації чваняться своїм „марксизмом", всі ору
дують совстською зброєю. Вони ще раз потверджують, що 
основним злом с комунізм і розкладова робота Москви. І 
поки ті джерела лиха не висохнуть — злочинство і зди
чавіння пануватимуть у світі. 

МІЖ КАЛІТОЛВМ І БІЛИМ ДОМОМ 

B E MORTUIS. 
Велика ротонда столично

го Каггітолю за прийнятим 
звичаєм дає місце на пос
мертну зупинку президен
там, конгресменам або воєн
ним героям. Але 2 травня 
1972 р. Конгрес одноголосно 
ухвалив дати місце в ротон
ді на публічне виставлення 
труни померлого, що не був 
ні президентом, ні конгрес
меном, ні героєм з поля бою, 
а тільки, сказати б, найстар
шим рангою полісменом 
країни і ще до того в остан
ніх роках контроверзійною 
людиною, часто ц гостро 
критикованою. 

І ось тепер катафал ьк із 
закритою труною Едгара 
Гувера стояв посередині 
славної ротонди, а почесна 
сторожа очевидячки не тіль
ки віддавала честь покійно
му, але й охороняла його 
тлінні останки від зневаги 
ворогів, як колись охороня
ла ного живого від нападу 
на його життя. Туристи, що 
вже почали весняний сезон 
відвідин столиці, притихали, 
коли входили в ротонду, і 
мовчки ступали кругом ка– 
тафалька ті, що прийшли 
віддати останню пошану а– 
бо заспокоїти цікавість. А 
назовні, як кожного дня. 
відбувались д є м онстрації 
проти війни і взагалі проти... 

Так ішов день і пішло піз
но в ніч. Опівночі з'явились, 
як щоночі, нові демонстран
ти зі свічками, поминаючи 
вбитих у В'єтнамі. Якась 
стара жінка голосно обури
лась на таке порушення по
смертного спокою покійного 
„хто б він не був". Ще кіль
ка голосів прилучилось до 
неї, та байдужість відповіла 
більшістю. 

Але світ не був байдужий 
до цієї смерти. Вона ж заб
рала особливу людину з а– 
мернканського життя, незви
чайну своїми особистими 
прикметами, своєю ролгею в 
бігу американської історії 
останнього півстоліття і сво
єю печаттю на розуміння па
тріотизму та громадської 
дисципліни американської 
суспільности. „Людина, що 
стала легендою ще за жит
тя", повторювали неначе ре
френ ті, що платили йому 
данину. Легенда завжди мас 
в собі елемент літературно
го сюжету, інтриги, незви– 
чайности. -Славне ЕфБіАй, 
таємницею окутана агенція 
для поборювання злочинно
сте, правдоподібно найкра
ще на світі зорганізована, 
внвінувана й ефективна в 
конкуренції з англійським 
Скотленд Ярдом, це саме 
собою вдячне середовище 
для легенд. 

Довгий, сірий будинок при 
Пенсилвенія Евню, частина 
Департаменту Правосуддя, 
став особливістю між турис
тичними атракціями столи
ці: там міститься централя 
ЕфБіАй. Частина його під
земелля відкрита для пуб
ліки, і там можна бачити 
вправність агентів у стрілян
ні до цілі (у формі енльвети 
людини) і оглядати збірки 
речевих доказів різних ве
ликих злочинів, знаряддя 
рафінованих шпигунських 
афер і славних гангстерсь
ких „подвигів". Але далі зу
стрічає гостей загадка за 
зачиненими дверима. 

Все те і секретні, мовчан
кою в'язані, „спеціяльні а– 
ґенти", популярні через 
фільм і телевізію, і вістки 
про викриття голосних зло
чинів, і арешти голосних 
злочинців, мусіло збуджува
ти уяву, подив, зацікавлен
ня, а при тому й почуття 
признання. Очевидно, особ
ливим подивом, уявою і за
цікавленням була окутана 
людина, що стояла на чолі 
всього, організувала все і 
відповідала за все. Ще діє 
тактовна засада „де мортуіс 
ніль нізі бене", тож посмерт
ні трибуте Гуверові були 
повні похвал і признань. 

Наперед попрощався з 
ним біля домовини в Капі– 
толі голова Найвищого Су
ду Бергер, потім, у Конгресі, 
зараз після промов на честь 
польської Конституції Тре
тього Травня, колишній спе
ція льний агент ЕфБіАй, те
пер конфесмен - з Мерилен– 
ду, почав ряд промов, що 
виповнили велику частину 
дня, потім багато сторінок 
„Конгресового Рекорду", а 
вкінці, коли домовину пере
везено до Н а ц і ональної 
Презбнтеріянської Церкви, 
закінчив офіційні трибути 
президент Ніксон. Тут, серед 
двох тисяч вида-^інх гостей 
був 1 Єфрем Цимбаліст, 
Джуніор, відомий з телеві
зійної серії „ЕфБіАй", якого 
сам Гувер вибрав був для 
цієї ролі. Очевидно, канди
дати на президентів престіл, 
політики, партійні й інші 
провідники складали теж 
заяви з похвалами для по
кійного. 

Не було це й трудно. Мав^ 
шн всього 29 років — і вже 
добру репутацію в Департа
менті Правосуддя. — він пе
ребрав провід нової агенції, 
малого відділу в цьому Де
партаменті, званої Бюром 
Інвестиґації. Це було в 1924 
р. Коли помер в 1972 p., піс
ля майже 48 років голову
вання, залишив могутню 
організацію, практично не
залежну від Департаменту, 
з 19.857 службовцями, в то
му числі 8.630 „спеціяльни 
ми агентами" по всій країні.' !людини, запропонували за 
Він увів наймодерніші нау 
кові методи інвестиґації, з 
лабораторіями, архівами від
тисків пальців і інших слі
дів злочинів і злочинців, ви
магав високої освіти, а надто 
чесносте від своїх людей. 

На рахунку успіхів ЕфБі
Ай були арешти славних 
гангстерів від чикагського 
Дітнджера починаючи, лі
квідація німецької п'ятої ко
лони на початку другої сві
тової війни, викриття ряду 
шпигунських організацій та 
комуністичних конспірації!. 
Справді, внутрішня безпека 
країни була в добрих руках. 
Але, очевидно, ліберальні 
течії в країні, інколи близь
кі до анархії, мусіли збуди
ти обурення і гостру крити
ку метод Гувера. 

ляв, не розумів .демокра
тичних інституцій і амери
канського процесу". Цьому 
експертові демократичних 
інституцій та процесів не 
подобалося те, що Еф
БіАй занадто цікавилася о– 
с.)бами, запідозреними в 
конспірації власне проти де
мократії, і збирас інформації 
про окремих людей. Цей 
критик був одним із бага
тьох, що останніми роками 
виступали проти Гувера, я– 
кий свого часу подав був 
Сенатському Підкомітетові 
цікаві дані про його „Наці
ональний Осередок Кримі
нальної Інформації". Це — 
комтоторський архів для 3-
СА і Канади, що в 1971 р. 
начнелював 2.500.000 даних 
про пошукуваних осіб, ук
радені авта або авта, вжиті 
для злочину, інші речі, 
зброю і т. д. Пересічно 60.000 
трансакцій переходить що
денно через компютори і те
летайпи Осередку, який об
слуговує к. 4.000 поліційних 
агенцій в ЗСА і Канаді. 
Напевно можна це подив

ляти і признати важливість 
цієї інституції для поборю
вання злочинства. Але я– 
кий же близький цей інфор
маційний осередок до пору
шення приватної сфери гро
мадянина ! Можливо, що 
власне в цьому й виявляєть
ся відвічний конфлікт між 
індивідуальною с в ободою 
людини і державним обо
в'язком охороняти цю свобо
ду шляхом власне деякого 
обмеження її. 
1 Ті, що йдуть думками в 
кімнату ч. 5633 в будинку 
Департаменту Правосуддя 
при Пенсилвенія Евню, 
ставлять собі питання, як 
розвинеться цей конфлікт 
під новим головою Феде
рального Бюра Інвестиґації. 
Але його не буде аж до но
вих президентських виборів 
восени цього року. Респуб
ліканці самі перерахувались 
за часів президента Джансо– 
иа. Тоді ще Президент міг 
призначити голову ЕфБіАй 
без потвердження Сенату. 
Говорили про можливість 
відходу Гувера і республі
канці в Конгресі, боячись, 
Щоб Джансои не призначив 
на' цей пост вигідної йому 

кон (додаток до т. зв. „Ом
нібус Бнл"), щоб і цю номі
націю потверджував Сенат. 
Тепер їх власний Президент 
має зв'язані руки, бо не хо
че в даній ситуації допусти
ти до дебатів у Сенаті на 
делікатну тему. Тому й сам 
призначив тільки діючого 
голову ЕфБіАй. 

Навпроти т є перішнього 
будинку з п р и міщенням 
цього Бюра будують новий 
величезний будинок для 
ЕфБіАй. Матиме він ім'я 
Дж. Едґара Гувера. Але як
би прийшли зміни й обме
ження діяльносте та юрис
дикції Федерального Бюра 
Інвестиґацій, якби справді 
поділили його функції між 

| іншими агенціями, як цього 
і дехто домагається, то ледве 

Один лікар, що зробив і чи потрібно було б великої 
ім'я і гроші на лікуванні не– нової будівлі. І навряд чи 
мовлят, а тепер продовжуй | ім'я Гувера було б нею гід– 
авторекляму демонстрація' | но вшановане, або чи дало б 
міг проти Уряду, може за-JBOHO їй і цілій організації 
був. що його лікарське пок–! той стимул, який протягом 
ликання наказує боротись майже півстоліття давало 
за життя, коли не завагався Федеральному Бюрові Ін– 
висловитн своє вдоволення вестнґації. 

(зі смерти Гувера, який, мов–| юст. 

В. Чаплепко 

ЯК ВОНО СТАЛОСЯ, 
(1) 

Повний заголовок 
статті мав би бути такий: 
„Як воно сталося, що після 
смерти Сталіна, вперше за 
ввесь час існування т. зв. 
„радянської" влади, перши
ми секретарями ЦК КПУ 
стали настановляти україн
ців?" Скільки мені відомо, 
досі в наших писаннях на 
цю тему тільки констатува
ли цей факт, але глибшого 
пояснення не давали. А 
тим часом знову сталося 
так, що після звільнення з 
цього посту українця Петра 
Шелеста на Його місце нас
тановлено українця ж — 
Володимира Щербнцького. 
У повідомленні про це ос
таннє через радіо „Київ" ви
разно зазначено, що В. 
Щербицький — українець. 
Тим то цікаво тепер пошу
кати відповіді на поставлене 
в заголовку питання. Та й 
знайти цю відповідь тепер 
яе важко: вона є в спогадах 
Н. Хрущова ^Khrushchev 
Rememberse (Bantam edi
tion, published October, 1971, 
2nd printing), у розділі про 
ліквідацію Лаврентія Берії. 

У цьому розділі Хрущов 
розповідає з подробицями 
про те, як він розпочав і 
здійснив змову проти Берії, 
внаслідок якої того знище
но. Правда, він не каже про 
те, що, либонь, ще за Ста
ліна він зненавидів Берію, 
але з того, що він називає 
його „падлюкою", „різни
ком" тощо, це його почуття 
ще для того часу можна з 
певністю припускати, Оче
видячки, й Берія розумів, я– 
ким духом дише супроти 
нього Хрущов, хоч він уда
вав ,дружнє ставлення" до 
нього, але то були тільки 
„хитрощі". „Він загравав зі 
мною і пробував приспати 
мою пильність, а тим часом 
чекав тільки нагоди, щоб 
позбутися мене перш, ніж 
будь - кого іншого" (crop. 
351). Тим то він, Хрущов би 
то, ще біля трупа щойно 
вмерлого Сталіна почав 
пильно стежити за поведін
кою Берії як „лукавого азія– 
та". Він звернув увагу на те, 
що Берія покинув у цей мо
мент всіх членів Політбюра 
на „Близькій дачі", як на
зивалася дача Сталіна, де 
він помер, і подався автом 
до Москви, щоб, очевидячки, 
зробити якісь розпоряджен
ня. 

Хрущов був певен, що 
Берія хоче стати новим дик
татором, бувши на той мо
мент найвладущішою осо
бою серед Сталінових спад
коємців, а це було рівно
значне із смертельною не
безпекою для нього (Хру
щова). Але свою боротьбу з 
Берісю він поєднував у сво
їй свідомості і, як побачи
мо далі, у своїх виступах із 
прагненням відновити вагу 
партії, зведеної нанівець за 
Сталіна, та запровадити „ра
дянську законність". Цим о– 
станнім він мотивував свій 
перший виступ проти Берії. 
Коли той запропонував на 
засіданні Президії (так піс
ля смерти Сталіна стали на
зивати Політбюро), щоб бу
ло дозволене Міністерству 
внутрішніх справ, що його 
він очолював, затримати на 

цієї засланні тих в'язнів та зас
ланців, що вже відбули свої 
реченці покарання, Хрущов 
гостро висловився проти 
цього. Хрущов пише: „Я 
спалахнув і сказав: „Я як
найрішучіше проти такої 
сваволі. Ми вже мали це в 
минулому. Тепер, коли ми 
стали думати критичніше і 
правильніше про те, як по
цінувати це минуле, ми не 
можемо запроваджувати та
ке беззаконня" (crop. 352). 
Інші члени Президії підтри
мали Хрущова, і Берія му
сів узяти свою пропозицію 
назад. Навіть тоді, коли Бе
рія, здавалося, запропону
вав нібито й „ліберал ьні– 
ший'' реченець покарання — 
зменшення максимального 
25-річного р е ч е н ц я до 
двадцятьох років, Хрущов 
виступив проти нього. Він 
сказав, що це знову буде ад
міністративна сваволя 'Мі
ністерства внутрішніх справ, 
як це було за Сталіна, коли 
тим, кого засуджували на 
десять років, по відбутті цьо
го реченця „тройки" наки
дали ще десять років і так 
тримали засудженого в у– 
в'язненні до його смерте. 
Основним аргументом у цих 
його виступах було те, що 
така практика фактично під
ривала партію, підкоряючи 
її Міністерству внутрішніх 
справ, тобто самому Берії, 
як це він сконстатував піз
ніше, вже після знищення 
цього останнього для Укра
їни (crop. 356). 

Щирість цих думок Хру
щова не підлягає сумніву, 
бо він їх виклав потім у сво
їй доповіді на XX з'їзді КП– 
СС, викриваючи злочини 
Сталіна, але на цьому етапі 
це був для нього й засіб бо
ротьби з його особистим во
рогом. З другого боку він 
підозрівав, що й Берія шу
кає проти нього „матерія– 
лів". Цю можливість він 
добачив особливо в тому, що 
Берія почав втручатися в 
справи України, з якою 
він, Хрущов би то, був по
в'язаний і навіть „великою 

раїну" (стор. 356). І трохи 
чи не це було причиною, що 
Хрущов не виступив проти 
Берії тоді, коли той зробив 
на засіданні Президії допо
відь на, здавалося б, дразли– 
ву тему, вперше, за всю іс
торію партії, від самого Ле
ніна починаючи, поставив
ши питання про потребу ви
сування на керівні пости в 
КПУ й уряді України місце
вих людей — українців. Для 
Хрущова тут була потрібна 
особлива обережність, а в 
Берії був, мабуть, той силь
ний аргумент, що Україну 
треба було „заспокоїти", бож 
у Карпатах ще діяли заго
ни УПА, як і взагалі на за– 
хідніх українських землях 
були сильні патріотичні нас
трої. 

(Продовження буде) 

ЧЕГРАИТЯ УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ 2 ГАЗЕТИ, БО 
ЧАСТИ ЧИТАННЯ. ВВ– 
ДВ ДО ПРОСВІТИ, А 
ПРОСВІТА — ПВ СИЛА 

З НАШИХ ВУДЯЩХ 

,МАСИЇРОЧКА" 
' v . . ^ : . ' . . . / , 

Тількгіщо вернувся ^клап
тика України .'в 'Америці, 
сповнений свіжове^няних 
вражень, переживань та ін
ших емоцій), з нагощрігних 
нарад Головного Уряду УИ– 
Союзу. І хое мене^там, на 
цих нарадах, нігцм.',нр ви
брали, ба навіть діфй'їне да– 
ли, то я і з того ра'д\'що На
милувався красоюJiffipMfU, 
надихався досхое^'Щ)іьцим 
повітрям, зустрів багато лоб– 
рих, союзових другів,: які 
один наперед друїто)іобуіо– 
зигливо радили мені ІЇтй на 
дієту, позбутись ютталЯь 
стисного накопигекмя/ 

- АО `jif`jM^. ,fix, немй то, ян\щ(Соір-
зівці!" Так самі сушила, в 
понеділок ЯВ-го rp^wjl ре– 
ред полуднем пон^';^пяііа 
Дягук після того,^Трлов– 
ний Уряд вибрав "fc допов
ним касиром УНС.,"ЯгІдумаю, 
що посада головного касира 
для такої молодої/okoou.Це 
ги не більший гон8і?jfc гц– 
гул міс СоюЗівки! ж'дЬ ІЦкд– 
го гонору приходЩь''ще ft 
відповідна заслуженим? або, 
по-нашому сказавшНі^ейда. 
Щодо пейди, TOTyrySPje по
рядку: пані УлянаНс^кікб со
бі на неї заслужила^ зо 22 
роки відданої праЩ^Ш УІ6-
ристь Батька-Союзу.лАЯвпо-
мосму сам титул „голЬвнбео 
касира" якось трохй^-нв stay-
eye до такої тендітну дблк 
катної особи. Якби' Так на 
мене, то я назвав - бж пані 
Уляну Дягук „головіюю ка– 
сироекою У краіноькаго\ На
родного Союзу". Ta`HOAu це 
проти статуту і проти. обЛІ 
пана головного предсіднико, 
то я, рад-не-рад, підіпиумся 
і під головним касирам. 

Трохи мені ніби жаль тау. 
шкода, що така рідкісна ЗЙІ– 
нога особистість нв-Імяюдить 
з Бібрецького повіту... Та пб– 
скільки Ц, Уляни, багьіео, 
пан доктор Григорій Явний, 
був колись лікарем у ІЦд– 
ганцях, а Головний Комітет 
Підгаєган адоптував мене 
недавно, як такого, що пра
цює над їхнім регіональнім 
збірником, — то воно еисяк 
zu так виходить, що ми Май
же земляки! 

У гасники цьогорігшие Hit-
мірою відповідальний )ИЙЮИИЕ? ? Т У Я ! 3 ? Ч Н 8 8 Й С 

тенькх u інтимні пщдрдц та 
довіроzні конференції в за
тишних місцях `Mjgci пані 
Уляною і п. Романом длобо– 
дяном, погоєним ілтом Го
ловного Уряду УЦСоюзу і 
колишнім довголітнім голов
ним його касиром... Meniocfh 
бисто здавалося, щеьняш до
стойний союзовии– чящьйор 
поеувавоя не тільки щасли– 
вим, але й гордим з успіху 
пані Уляни, - що таку, мов
ляв, файну скиталоеку під– 
ховав собі у Фінансовому 
Відділі! Маю враження, що 
п. Роман Слободян міг би 
нині сказати словами пра
ведного Симеона:- ^їДякую 
Тобі, Пане Боже, що Ти до
зволив мені дожитц^хвили– 
ни, коли моя вихованка, а 
то, можна б сказотиі унука, 
зайняла мій колишній пост 
у Головній Канцелярії! А 
коли ще дозволиш мені по– 
багити на власні оН'стмозо– 
вий хмаросяг під дахом,.-
тоді я можу наспршЯжті йти 
на пенсію. Бо дотепер ска
завши правду, я міг би був 
і сам виконувати а0умкцію 
головного касира!"^-.чі\ 

,. ;e^f``^.x - `f`fc Є р: 
”! і і ' І й 
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' ОЗНАКИ ПАРАНОЇ 
ЯК СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА 

ххїтхххххххххххххххххіхг іххххгха 
(.1) 

ТИМ часом боротьба еле
ментів параноїчного способу 
думання проти ЗДОРОВОЇ час
тини людства розгорнеться. 
Комдиктатура не здатна на 
терпимість до людей інак
шого думання і нічого не 
змінить. Л. Брежнєв попере
джає Ніксона. що ні ідеоло
гічної, ні політичної бороть
би комуністичні параноїки 
не припинять. Тим часом се
натори у відповідь на запек
лу н безкоміїромісову холод
ну війну відповідають заду
шенням будь-яких проявів 
ро'ясвювальної пропаганди. 

Нарешті четвертин засіб лю 
дей здорового думання - це 
організація партії службов
ців разом з хліборобами і ото 
лошення боротьби проти ос
каженілого походу параної
ків на підбій усього людства. 

Службовці й хлібороби -

це люди творчої або синкре
тичної праці. їм не відібрано 
духового лотенціялу в пра
ці і тому вони менше подат
ливі на подразнення їх моз
ків ллраноїчннмн ідеями . 
Додамо, що під службовця
ми розуміємо всіх працівни
ків не фізичної праці, від 
картотекаря до академіка. 

Партія службовців .мусить 
роз'яснювати пролетаріято– 

і ві. що ного нетворча тірих– 
! ладна функція не змінюсгь– 
і ся і в СОЦІАЛІЗМІ. Вона не 

зміниться, поки ггролетаріят 
не буде заступлений робота
ми та автоматами. Соціялізм 
- це вдосконалена форма 

визиску пролетаріату, що 
доріпнюо р а б о в ласництву. 
Тим часом приватновласни
цька формація вже втратила 
засоби експлуатації пролета– 

J і?І5?У.і. надивши йому, ngajo 

організації й страйків. Соці
ялізм і це в пролетаріяту 
відбирає. Кривда пролетарі– 
ятові не в експлуатації, а в 
позбавленні його праці ду
хової потенції або індивіду
ального творчого вияву. Ек
сплуатації в прнватновласни 
цькій економіці тепер нема. 

Як уже сказано, наша до
ба — це доба боротьби еле
ментів параноїчного способу 
думання за свою диктатуру 
над усім людством з ціле
спрямованістю перетворити 
психіку всього людства на 
параноїчну. Ми с свідками 
нещадного виншцува н н я 
комдиктатурою людей інак
шого способу думання. По
кищо здорова частина люд
ства толерує всі акції терору 
й народовбивства, що їх до– 
конус комдиктатура. А тиаі 
часом самі творці параноїч
ного марксизму в своїй діа
лектиці заперечували, не 
визнавали за нормальне ут
ворення в людському моз
ку обширі в застійного збу
дження, тобто причини па
раної. Так. Енгельс писав: 
„Велика основна думка, що 
світ складається яе з гото– 
вшц викінчених (предметів, 

що видаються незмінними, 
як також і творені^в-голові 
знятки їх в думці, поняття, 
а перебуває у безперервних 
змінах що виникають, то 
зникають". Ця думка Ен
гельса відповідає тверджен
ням Павлова про нормаль
ну рухливість і зв'язність мо
зкових процесів. Звиси твор
чий процес у людини норма
льного способу думання і за
стій у думанні параноїчкам. 
Та оскаженіла жорстокість, 
з. якою сучасна комдиктату
ра винвЬгус людей інакшо
го думання, потверджує па– 
раноічне думання комднкта– 
торів. 

Тим то лролетаріят як, за 
висловом Маркса, ггівлюдн– 
на, не може претендувати на 
диктатуру в суспільстві, на 
керування людським жит
тям. Компартія називає себе 
партією пролетаріяту. Під
стави вона мас частково в 
тім. що пролетріят, позбав
лений у праці творчого по– 
тенціялу. будучи виконав
цем прикладної нетворчої 
функції, найдужче підпадає 
впливам подразнення мозку 
параноїчннмн марксівськн– 
ми ідеями. Тим то керування 

життям мусить перейняти 
партія службовців та хлібо
робів, щоб людство могло не 
тільки оборонити себе від 
поневолення к о м д и к т а т у 
рою, а й звільнити ввесь 
світ від комдиктатури пара
ноїків. Для цього війна не 
обов'язкова. Для цього до
сить наукової роз'яснюваль
ної пропаганди, спрямованої 
проти марксизму та парано
їчного способу думання ком
диктатури. Припинити пере
будову людської психіки за
собами терору. 

Одначе, труднощі бороть
би здорового людства про
ти оскаженілого наступу па
раноїків полягають і в недо
статності аятимарксистської 
соціології. Ідеї аятимарксис
тської соціології не мають 
такого атрактивного впливу 
на людські маси вже тому, 
що вони досі в складній ме
режі суспільних явищ не 
змогли вирізнити важливих 
явищ від неважливих, вігрі– 
шальних від непомітних, не 
знайшли рушійної ідеї для 
такого розмежування суспі
льних явищ. Не знайши, 
наприклад, п р и з н ачення 
людини з погляду соціоло

гічного. В атимарксистських 
теоріях існують різні погля
ди на призначення людини, 
і немає погляду, за який 
людство пішло б на бороть
бу проти параноїчних ідей 
марксизму. П р и з начення 
людини на землі треба ви
вести з історії її змагань на 
землі, а не в лотойбіччі. 

Сучасні антимарксистські 
теорії не визначили досі ро
лі пролетаріяту, що вже дав
но мусіла б перестати бути 
вирішальною. Внаслідок по
збавлення пролетаріяту в 
виробництві духового потен
ціалу, сказав Маркс, проле
тар став півлюдиною. Не мо
же півлюдина керувати жит
тям людства, як і тримати 
над ним диктатуру. А зміни
ти в сутності пролетаря як 
людину, як бачимо з прак
тики, не зміг нічого й соці
ялізм. Навпаки, соціялізм 
перетворив пролетаря на 
цілковитого раба, хоч корн– 
стусться його ім'ям. 

Вирішальна роля в керу
ванні життям мусить нале
жати партії службовців і 
хліборобів, що с т ановлять 
більшість у суспільстві. Ор
ганізація партії службовців 

і хліборобів, від картотекаря 
в конторі до академіка — 
справа негайної п о т р е би. 
Друге гасло негайної потре
би -— ліквідація пролетарія
ту як кляси. Звичайно, не 
рік і не десятки років треба 
для ліквідації пролетаріату 
як кляси, бож це залежить 
від темпів а в т о м а тизапД 
праці. Але теоретичні пере
думови цісї ліквідації треба 
будувати вже тепер. Проле– 
таріят бо в силу своєї не
творчої функції в праці ста
новить найбільшу масу си
ровини, щоб в їх мозках на 
подразнення барабанної про
паганди параноїчних ідей 
марксизму утворювалися об
межені обшири з а с т і йннх 
збуджень, отже й параноїч
ного способу думання з йо
го безкомпромісовою нена
вистю до людей інакшого 
думання. Тим часом партія 
службовців та хліборобів му
сить творити світогляд з за
гальнолюдською е т и к о ю , 
відповідно до призначення 
людини, визначеного на 
протязі всієї історії людсь
ких змагань, а не в кабіне
тах фантастів. Коли сопДо– 
лог4я.;дасії, дефініцію люд

ського призначення на під
ставі всієї історії людських 
змагань, тоді не буде місця 
для виникнення параноїч
них ідей соціальної змісту. 
Тільки^ це призначення лю
дини, що його' визначає^іс
торія людських заіагань, є 
справді єдине соціологічне 
призначення її на землі, в 
житті, а не по смерті r-– при
значення є в о л юціонузатн, 
тоді як пролетаріат' в , силу 
своєї прикладної функції без 
духового потенціалу в пра
ці сприймає найлегше под
разнення марксистської про
паганди й перетворюється 
на класу є лементів ̂ етертга– 
мости до людей інакшого 
думання. Саме партія служ
бовців і хліборобів,, мас всі 
властивості для перебудови 
соціяльної структур ті ево
люційнім конструктнв Н І М 
напрямку протилежїіо до ре
волюційного деструктивного 
напрямку партії пролетарія
ту з її гаслам „разрушім 
всьо до основанья". Ьтакшо 
кажучи, початок боротьби 
елементів здорового думан
ня проти елементів' думання 
параноїчного - основна при
кмета, нашої д о б ь . . ; „. „ 



Sujl(H. СВОБОДА, СУБОТА, 3-го Ч Е Р В Н Я 2972 
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Українознавчі студії на їллинойському 
Я І Стейтовому Університеті 

Комітет Сприяння Українознавчим Студіям в стейті 
їлЛиной (КОСПРУС) повідомляє, що з початком акад. 
Р^Нчг^ 1972/73 Департамент Славістики Іллинойського 
Стетт^вого Університету — Серкл Кемпус — в Чикаго від– 
^^^"Українознавчі студії, в обсяг яких входитимуть та– 
жіщредиетн: Українська культура (загальний огляд), ар– 
хитатон української літератури, і структура української 
м о ^ ч ' У^ предмети викладатимуться в названому вище по– 

в осінньому, зимовому і весняному кварталах, 
акад. р. Два перші предмети — англійською мо– 

вок), ^ретій — українською. Започаткування українознав 
чн^'^Ііудій на Ілл. Університеті в Чикаго це результат пів– 
т о ^ р ^ й н х складних заходів і старань спершу Ініціятив– 
вог^,і^,згодом загально - громадського Комітету, очолено
го ^ЩІЇВ(– Мирославом Семчишинм, у склад якого увійшли 
представники громадських організацій, братських Союзів 
(Уда^і УРС), організацій молоді й української професури 
івлли^рйських університетів та коледжів. Промотором цієї 
акції бі'в проф. д-р Степан Горак, голова Американської 
Асоціації Сприяння Українським Студіям. 

своїй підготовній акції КОСПРУС відбув дві шир
ші ^Зар ї̂ди з представниками молоді, виготовив відповідний 
меморіПл до унів. влади і нав'язав безпосередній контакт 
з головою Департамену Славістики цього ж університету, 
який прихильно поставився до акції Комітету. Виявилось, 
що^у^ціерситет в основному погоджується ввести українсь
кі ЙУ^ІЇ в свою програму, якщо на ці студії запишеться 
д о с г а ^ я кількість студентів і якщо Комітет погодиться на 
частинне сфінансування цих курсів продовж трьох років, 
бо теперішній бюджет не дозволяє на будь-які нові курси 
у найближчих кількох роках. Якщо після трьох років ук
раїнознавчі курси себе виправдають (а це залежатиме ви– 
кліодаа від студентів), університет перебере на себе їх 
дал^ціе повне фінансування. 

: ДоЮ^010 поважною проблемою була справа кваліфі
кованого викладача. З уваги на фінансові трудн.ощі і на 
брак^ відповідних кандидатів серед місцевої молодої гене– 
рації г^ов'язкн викладача у 1972/73 погодився тимчасово 
виконувати проф. Мирослав Семчшпнн з Норт-Істерн– 
Іллич^йського Університету, з тим одначе, що в наступ
ному адад. році на це становище буде заангажований на 
повзу, ставку окремий викладач. 

""Повідомляючи про започаткування викладів на Ілл. 
Стейтовому Університеті в Чикаго (Серкл), Комітет вис– 
ловлюа впевненість у тому, що українська студентська мо– 
лодігтцвого ж університету (а її скількість доходить там 
до іМЬосіб) своїми послідовними вписами на всі три кур
си підтримає українознавчі студії, бо тільки від відповід– 
ної”ійпькости студентів залежатиме дальша їх доля. 
faoifcr Дмитро Григорчук, голова, Ярослав Ганкевич, сек– 

^ ч V-ретар-скарбннк. Олег Саірок, реф. студ. справ 

' t -. и– СЧ)ЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 
ь? 86-ий В І Д Д І Л їм. О Л Е Н И Т Е Л Ї П Ї 
К йкзапрошув ВШ. Громадянство на ДОПОВІДЬ. 
kt )"', що її виголосить 

г Д-Р БОРИС РЖЕПЕЦЬКИИ 
ШЬ' н а тему 

0 | J ' f „ П А Р И З Ь К И Й П Р О Ц Е С 1926 Р . м 
4ПіЧвг СЕРЕДУ, 7-го ЧЕРВНЯ 19Т2 р– о год. 8-ій веч. 
XVA'. в :іалі ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧІ 

. - при 690 Sanford Avenue в Нюарку, Н. Д ж . 

Володимир і Роман Пітьо - два брати -
нові адвокати в Ню Джерзі 

Володимир Пітьо: народи– 11 
вся в Німеччині в 1944 р. та 
6-літнім хлопцем приїхав до 
Америки і враз з батьками, 
Юрісм і Софією, поселився 
в Ірвінггоні, Н. Дж. 

Після закінчення україн
ської школи св. Івана Хрис– 
тителя в Нюарку поступив 
в середню школу в Ірвінгто– 
ні, яку закінчив в 1962 р. 
Бакалаврський диплом з по
літичних наук отримав в 
Сетон Г.ол університеті, 0 -
рендж, Н. Дж. у 1966 р. Пра
вничі студії відбув в універ
ситеті в Кентакі, які закін
чив в 1969 p.. отримавши ди
плом J.D. (juris doctor). 

Протягом одного року (ве
ресень 1969-го до вересня 
1970-го) виконував адвокат
ську практику, як правний 
державний дорадник в стей
ті Мичиґен. До зложення ос
таточного адвокатського іс
питу в лютому ц. р. та .отри
мання дозволу виконування 
власної адвокатської практи
ки в стейті Ню Дж. — пра
цює в характері правного до
радника в одній із великих 
будівельно-інвестнційних ко
мпаній в Ню йорку. 

Його плян на майбутнє — 
це ще в цьому році враз з 
молодшим братом Романом 
відкрити власну адвокатську ! рівночасно виконував війсь– 
канцелярію в Ірвінггоні, Н.: нові повинності американсь– 
Дж. і кої армії, а протягом 1970-го 

Роман Пітьо: один рік мо–! Року відбував практику з 
лодший від свого брата, та– кримінального права у Філя 

Галина Андреадіс передала платівку 
„Українські пісні любови" на Фонд 

Катедри Українознавства 

і 
Володимир Пітьо 

Після доповіді відбудуться 
ЧІНІРІШ СХОДИНИ ЧЛЕНКІШЬ ВІДДІЛУ 

кож в лютому місяці ц. р. 
склав остаточний адвокатсь
кий іспит та отримав дозвіл 
практикувати в стейті Ню 
Джерзі. Роман Пітьо наро
дився в Німеччині в 1945 р. 
і 5-літнім хлопцем враз з ба
тьками приїхав до Америки. 
Після закінчення українсь
кої школи св. Івана Христи– 
теля в Ірвінггоні, 1963 р. по
ступив на Ратгерський уні
верситет у Нюарку, який за
кінчив у 1967 p., отримавши 

дельфії. Тепер працює по 
своєму фаху в одній із най
більших асекураційних ком
паній Амернкн ((Allstate In
surance Company). Роман Пі
тьо одружений з Христиною 
Рич.ок. яка в слідуючому ро
ці закінчить університетські 
студії в Даґлес коледжі, в 
Ню Бронсвіку. 

Молоді адвокати враз з ба
тьками є членами УНСоюзу. 

Щирі побажання успіхів 
в праці та скорого відкриття 
першої адвокатської канце– 

бакаляврський диплом (Б. І лярії в Ірвіягтоні. Н. Дж. 
А.) з політичних наук. У | яку вестимуть два брати ук– 
1971 р. закінчив правничий раїнці — Володимир і Роман 
Факультет в Ке.мдені, Н. Дж.; Пітьо. Гратуляції належать– 
і отримав диплом J. D. (ju-!ся батькам, що гарно вн^о– 
ris doktor). ! вали синів та дали їм вн^о– 

Під час правничих студій | ку. освіту. ... PTJ^ 

У”вага! Увага! 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЛЕМКІВІЦІШИ 
/Г?, - ВІДДІЛИ -

ь J H ЕЛІЗАБЕТ. ІПО ITOFK, ПАСОЕИК 1 Ш О Л Р К 
-і Ж,І– 
упу — влаштовують — 

СПІЛЬНИЙ Ф Е С Т И Н - П І К Н Ш 
m У на УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ -

j j y біля Бавнд Бруку, Н. Дж. 
р(Ш. Седарґров Рд , Сомерсет, HL Д ж . 
^АЬ:' 

g-IT неділю, 11-го червня 1972 року 
ХГі,г Початок год. 12-та дня 

Д о танців .приграватиме вопулярна оркестра „МРІЯ" 
Щ'-ф В ПРОГРАМІ: 
і" Виступ танцювальної групи тгід проводом Володимира 
, ч ЗДрчинюка з Пассеяку. Н. Д ж . 
НІ Кухня в заряді наших П АНЬ. 
жіЯ”еялі ' холоди! напитки. Рївноок інші несподіванки та 
,–пізні виграші, 
' "ч^– ШТГРЕЗОВИП КОМІТЕТ 
HW : 
Д О Ї З Д : Шляхом ч. 22 через Бавнд Брук, новим шляхом 

п. 287. виїзд Істон Авеню. 
raft, . 

40-річчя подружжя Володимира і Тетяни 
, Богачевських відзначили рідні і друзі 

зустріччю і мистецьким концертом 
Н ю Йорк. — Сорокріччя j ного матері Мирослави , со– 

ifeara! 
tmiEflHivMWWWiwwwwwwwarfmwwuwwww^^w^^AAf 

Увага! 
ОКРУЖНІШ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ УНСОЮЗУ 
з Ц ` - ФоадЕльФіиськох ОКРУГИ -
H?HSfi``. — влаштовус — 

ВЕЛИЧАВИЙ 
X СОЮЗОВИИ ДЕНЬ 

^ ї неділю, 11-го червня 1972 року 
tqrttm Початок год. 1-30 по пол. 
S Гад площі УКРАЮСЬКОГО НАРОДНОГО 
"'' І ДОМУ в ТРЕНТОНІ, П. Дяс 
л,; "т Jeremiah Avenue 
„ л В П Р О Г Р А М І СВЯТА: 

1гВІкріггтя — Микола Го-іЬшо, голова Святочного Комі– 
2.''Водспівакия національних потаїв — Американського 
J-̀  1Ь украиіського, сшвас бувша „Mice Союзівка" Ма– 
upts ima Сухеоско. 

3. Футбольні змагаїшя з а пашу ФЬтядельфійської Окру– 
- ги юнаків спортового Товариства „Тризуб", Філя– 
' 'дадьфія 1 юнаків Осередку 'СУМА ім. Євгена Ково– 

`^`'ikkJaA`n, Трентон. 
4г^Вистуті танцювальної групи школи українознавства 
Z JffiH УГЩеркв4 св. Юрія в Трентоні п ід мистецьким 

1 ^^кер)вішцтвом Романа Строцького. 
3;̀  Врупеїгая Окрузі почесної плякети і промова засоті– 
-і-йика головного предсідниха та рекордозого секретаря 
Уг^ИС - Володимире Сохаяа. 

4 Виграші ціїшнх нагород: телев!зІГшнй апарат марки 
JSHIT", столове раЖо AM-FM - ,Леикг", фотокамера 

3",їЙодак" і 25 діточих Забезпечеиевнх Грамот по 1.000 
г. Доярів. 
i?n.-`' Вступ па Свято — лише одного долара. 
Забава з танцями при звуках оркестри „Сокіл", Треіггон– 
В -ірезі не погоди, Свято відбудеться в залях Народного 

"^Дому під тою самою адресою. 
Т(о'”участи в Святі, запрошується все Українське Грома– 
ГА Дянство та Союзіадів всіх дооколичннх иісцевостей 
ьГ'ДСівйту Ню Джерві, ПенснлвеяІІ, Делевар і 'Мери– 

ленд. 
MWIMVMAMVWMMWM 

подружжя відомих українсь
ких громадян інж. Володи
мира і Тетяни із Гірняків 
Богачевських відзначено у 
неділю 28 травня ц.р. урочи
стою зустріччю ближчої і 
дальшої родини, як також 
товаришів праці та друзів. 
Відбувалася зустріч у при
міщеннях Українського Ін
ституту Америки і головною 
її частиною був концерт із 
мистецькими виступами ді
тей і внуків Юаілятів та з 
промовами. Відкрив зустріч, 
вітаючи прибулих гостей, 
син Ювілятів відомий співак 
баритон Юрій Богачевський 
і після нього провід перей
няв, як товстмайстер, ред. 
Олег Лисяк, відчитуючи в 
першу чергу спеціальне 
Папське благословення і ві– 

льоспів Олега Богачевсько– 
го, читання фейлетону про 
флірт І. Керницького-Ікера, 
сольоспів Марії Лисяк, яка 
виконала пісню „У Стрий– 
ському парку" і „Пісню про 
Львів" Е. Козака, як також 
виступ Юрія ^Богачевсьокго, 
який відспівав при фортепі– 
я новому супроводі Калини 
Чічкн-Андріснко чотири пі
сні: арію з Андреа Шенье, 
„Прийди" Нижанківського, 
„Із сліз моїх" Січинського та 
народну .,Кедь ми прийшла 
карта". Із промовами-спога– 
дамн від родини виступали 
ред. Б. Кравців, д-р Данило 
Богачевський і Слава Бога– 
чевська. В перервах під час 
концерту були відчитувані 
надіслані привіти і з окре
мими привітами виступали 
від Товариства Українських 

тальног'о листа відУАрхиспи– .Інженерів Америки інж. Ю– 
скопа Владики Ів^на”Бучка Ьіи Гончаренко та голова 
з Риму, який колись - тЬму: Гол. Управи ТУІА інж. Во– 
сорок років — вінчав Воло
димира і Тетяну Богачев– 

лодимир Гнатківський, який 
також вручив інж. Володи– 

ських ще в рідному краю і І мирові Богачевському, пер– 
потім у Римі вінчав їх сина | шому голові ТУІА, грамоту 
Юрія із відомою мисткннею– і заслуженого члена ТУІА. 
балериною Ромою Прнймою. j Наприкінці дякував рідним 
В дальшому слідувала ми– і і гостям за вшанування і ві– 
стецька програма, що її вн–; таняя в імені своєму і свосї 
повнили виступи Ані, Анд–! дружини Тетяни шж. Воло– 
рія, Бориса і Надії - дітей і димир Богачевський. 
Юрія н Олега Богачевських j Після мистецької частини 
і внуків пп. Тетяни і Воло– S відбувалася товариська зуст– 
димира, із рецитацією вірша, і річ, переплітана сольоспіва– 
написаного з цієї нагоди, ми Марії Лисяк. як також 
Ікером, фортепіянове сольо , виступами Юрія ї\ Олега Бо– 
Андрія Богачевського при j гачевськнх, разом із їх бать– 
фортепіяновому супроводі І ком Володимиром Р. 

Тиждень українських фільмів у Бавнд Бруку 
Бавнд Брук. — Починаю

чи від п'ятниці 2 червня ц.р. 
тут у церковній залі Церкви– 
Пам'ятника відбувається ви
світлювання українських 
фільмів Василя Авраменка. 
В суботу 3 червня о год. 3-ій 
по пол. будуть показані „Ук
раїнські піонери в Канаді" 
та „Ювілей українського 
танку в Канаді" і в год. 5:30 
„Слава і трагедія Карпатсь
кої України". У неділю 4-го 
червня, год. 2:30 по пол. -
„Наталка Полтавка", год. 
.І.І20 по под. - „Птдерівс,ькі 

табори смерти", „Авраменко 
в Ізраїлю; Український Ве
ликдень в Єрусалимі", год. 
7:30 веч. — „Запорожець за 
Дунаєм". Понеділок, 5-го 
червня, год. 7:30 веч. — 
„Тарас Бульба" за Гоголем. 
Вівторок. 6-го червня, год. 
7:30 веч. — „Україна - Норт 
Дакота" і „Український на
родний балет". Середа, 7-го 
червня, год. 7:30 веч. — 
„Маруся" - „Оіі не ходи Гри
цю". Частина доходу призна
чена на , купно землі для 
Церкви-Пам'ятннка в Бавнд 
Бруку. . . . . . ^ 

Кембрідж. Масс. — Видат
на українська оперова спі
вачка Галина Андреадіс пег 
редала майже увесь наклад 
свосї нової дов'гограйної пла 
тівкн „Українські пісні лю
бови" на Фонд Катедри Ук
раїнознавства, забезпечивши 
собі тільки звернення кош
тів продукції платівки. Га– 
лина-Алісія Анцреад.с нас
півала її в Буенос Aftpeci, в 
супроводі Симфонічної ор
кестри Театру КОЛІ/`H та Ка
мерної оркестри, т д дири
гуванням Антона Копнтовя– 
ча, який також оркестрував 
українські мелодії для тих 
оркестр. На платівці записа
ні оригінальні твори, або ж 
народні в обробці таких ком 
познторів: І. Соневнцького, 
Я. Рожайської, М. Дремлю– 
ги, К. Стеценка, Я. Степово
го, М. Фоменка, О. Білаша, 
В. Косенка, О. Нижанковсь– 
кого. На кольоровій обкла–' 
дннці платівки портрет со– і 
лісткн виконав мистець - ма– \ 
ляр Марко Благовірів, на 
зворотній стороні обкладнн–! 
кн є портрет диригента і по
відомлення про дві нові пла– і 
тівкн Галини Андреадіс, в 
супроводі симфонічної орке– і 
стри: „Вибрані оперові арії" 
та „Алісія Андреадіс співає І 

Галина Андреадіс 

із „Запорожця за Дунаои". 
Платівку випустила відома 
американська фірма „АРСІ– 
ЕИ-Віктор". Прибуток з 
платівки „Українські пісні 
любови" призначила автор
ка для розбудови Фонду Ка
тедри Українознавства іхрв 
Гарвардському Університеті. 

Галина - Алісія Андреа
діс народилася в и. Запо± 
ріжжі в Україні, студіювала 
спів у Буенос Айресі, де ви
ступала в Оперовій Компанії 
і в столичному театрі „Ко– 
льон". живе з родиною в А– 
мернці. 

У Лондоні відбулася конференція 5-ох 
міністрів закордонних справ 

Лондон. — У четвер 1-го 
червня ц. р. розпочалась у 
Лондоні дводенна конферен
ція міністрів закордонній 
справ ЗСА. Британії, Туреч
чини, Ірану й Пакістану. 
Державний секретар полетів 
на ту конференцію безпосе
редньо з Варшави. Названі 
вгорі держави є членами ко
лишнього Багдадського, те-j 
пер Центрального п а к ту 
(СЕНТО). при чому ЗСА 
формально не є членською 
державою, завжди беруть 
участь у тих конференціях, 
як союзник усіх членських 
держав СЕНТО. На закрито
му засіданні державний сек
ретар Віллінм Роджерс ін
формував своїх колег про 
відвідини президента Ніксо– 
на у Москві, Тегерані й Вар
шаві. Головною темою Лон
донської конференції - спра
ви Близького Сходу та за
певнення безпеки в обширі 
Перської затоки. „Соціаліс
тичний" Ірак, якому СССР 
постачає зброю, зірвав вза
ємини з Іраном і є форпос

том Москви у змаганні до іа– 
володіння Перською зато
кою. Пакістаяський мікістер 
інформував про тгакіставсь– 
ко-індДйські відносини. 

Михайло Ярош... 
(Закінчення зі crop. 1-сі) 

активізації українців в полі
тичному житті Америки. У 
виборах в Огайо — цовіт 
Магонінґ. мас 300.000 насе
лення — М. Ярош розчисляє 
на піддержку українців та 
інших етнічних груп. Пост 
шерифа — це найвшце ло– 
ліційне становище у повіті. 

М. Ярош був сім років 
провідним членом Управи 
Відділу УККА в Яяґставні, 
є довголітнім членам Ліги 
Української Молоді Північ
ної Америки та членом бага
тьох місцевих організацій. 
Він, його дружина Мілдред, 
донька Ярослава і син Ми
хайло, мол, є членами 230-
го Відділу УНСоюзу в Янґ– 
ставні. 

- КОРОТКІ ВІСТКИ -

В 30-ТУ РІЧНИЦЮ УПА 
(Закінчення зі сюр. 1-оі) 
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станців, але ворог не здобув ідейної і моральної перемоги, j 
Співець національної ідеї В. Симоненко називає Львів, 

що стан центром української збройно-політичної боротьби 
під ЧаС другої світової війни, „столицею моєї мрії", „епі
центром радощів і надій". Поет звертається до Львова „із 
захопленням сина від степів, де Славута легенду снус, 
щоби серце твоє одчайдушне левине краплю сили вдих
нуло у серце моє" („Український Лев"). 

Як знаємо, творчість В. Симоненка і цілої когорти 
шестидесятників, їхня висока людська і національна гід
ність збудили український дух. що ..тіло рве до бою". 
І знову розгорнулась битва українського націоналізму 
проти велякодержавства Москви з її брутальною ПОЛІТИ
КОЮ поборювання і заперечення національної ідеї. 

' Іскри національної' ідеї, кинуті в заморожену боль– 
шезнзмом українську дійсність, розтопили кригу і зірвали 
полуду страху, яким оповито людей в московському цар
стві: В глибинах суспільного життя, обплутаного „прин
ципами інтернаціоналізму російського народі", пробуди
лась і зміцніла українська національна гордість, втілю
ючись у національно-політичну силу. В підземному гур
коті н^цюнально-політичного становлення щораз виразні
ше чути Домагання усунути поржавілі підпори московсь
кого велякодержавства з потоптаними ними законами і 
справедливістю, вязбутися оскаженілих віл сваволі крем
лівських нелюдів, усунути нагромаджені ними кривди і̂  
відбудувати вільну, суверенну Українську Державу. 

В тридцяту річницю УПА західній світ не знаходить 
виходу з плетива протиріч, що витворилося внаслідок 
„братання" з московськими імперіалістами, які в своєму 
маренні опанувати всі континенти жорстоко поборюють 
національну і людську свободу, намагаючись зліквідуваті 
поневолені ними нації. Хоч наші впливи у вищих г. .:і-
тнчнях сферах незначні, ми дивимося з вірою в майбут
нє, знаючи, що тільки через визволення націй, поневолі 
них московським імперіял;з.\7)м, можливо забезпечити три
вкий мир у світі і свободу для людина та народів. 

В 30-ту річницю УПА прославімо незабутні П подвщ 
ги, що звеличили нашу націю, яка не припиняє боротьбі 
за державну незалежність України. А себе спитаймо, чф 
р о б И М О МИ ВСЄ МОЖЛИВе. Ш,Об НабЛНЗНТИ OCT3TOMHV .i-.-J`-Є– 
могу української національної ідеї, проти якої з усією 
своєю потугою виступає московське велнкодержавство. 

Організації Українського Визвольного 
Фронту в ЗСА. 

Травень 1972. 

ГЕНЕРАЛ КРЕПТОН АБРАМС, головнокомандувач 
американськими збройними силами у Південному В'єтна
мі буде призначений новим шефом Генерального Штабу. 
Офіційне повідомлення про це нове призначення буде ого
лошене наступного тижня. 57-річний генерал Абрамс за
мінить генерала Вілліяма Вестморленда, якого чотири
річна каденція на посту шефа Генерального Штабу закін
чується 30 червня. Таке призначення вимагає ще ухвали 
Сенату, але насправді це тільки формальність, бо за тра
дицією Сенат ніколи не виступав проти таких призначень. 

ПОХОРОН КНЯЗЯ ВІНДЗОРА ВІДБУДЕТЬСЯ в ка
плиці замку Вінд?.ор в Англії 5 лютого ц. р. у приявності 
яких 200 осіб, членів найближчої королівської родини, 
включно з братаницею померлого князя Віндзора, колиш
нього короля Едварда УШ. королевою Єлисаветою П. 
Вдова надто слаба, щобн їхати з домовиною померлого з і 
Франції до Англії і вона полетить висланим по неї спе– 
Ціяльним джетом. Померлий визначив у своєму завіщанні. 
щоб його похоронили в саду одної посілости за півмилі 
від замку Віндзора. щоби біля нього могли похоронити 
колись також ного дружину, якій не було б місця в ко
ролівській крипті, бо вона з американського міщанського 
роду. У цілій Британії прапори спущені на половину 
щогли. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ МІНІГТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
АББА ЕБАН ЗАЯВИВ, що подорож президента Ніксона 
До Москви доказала, що найважчі міжнародні проблеми 
можна розв'язувати таки тільки на конференціях „на вер– І 
шинах" і тому він запропонував знову таку конференцію | 
між Ізраїлем та Єгиптом. Але сгипетськия президент Ан– ; 
вар Садат і його міністри заявили давно, що не засядуть 
за один конфереяційний стіл з ізраїльцямн. 

ЯПОНІЯ МАС ЩОРАЗ СИЛЬНІШІ збройні сили, то
му нема потреби, щоб на японськії! території перебували 
американські війська — заявив японський міністер закор– 
донних справ Такео Фукуда. Проте він признав, що союз 
3 Америкою необхідний для безпеки Японії з уваги на 
американську атомову зброю, якої не вільно мати Японії. 

НЮ ИОРКСЬКА ПОЛІЦІЯ ГОТУС НОВИНКУ для ; 
жителів цього велетенського міста: щоб зрівняти поліц.– 
чоловіків і жінок-поліцисток у всіх правах, поліція взя
лася тренувати 17 жінок для патрульної служби в авто
мобілях. Крім того, журналісти довідались, що групу жі
нок тренують також для верхової їзди — на поліційних 
конях. 

В П Е Р Ш Е ЗА БАГАТО РОКІВ У ЗСА ПОМІТНИЙ 
спад зацікавлення серед покупців автомобілями закордон
них марок. Минулого року таких закордонних автомобі
лів було продано в ЗСА 1 мільйон 600 тисяч штук, а в 
Цьому році спеціалісти припускають, що буде продано не 
набагато більше, як один мільйон. Американські фірми 
почали випускати меншого розміру й дуже доброї якостн 
автомобілі, що притягає покупця. Зацікавлені в продажу 
закордонних авт фірми почали знижувати ціни, але й Де 

І небагато допомагас. 

Ці 
Подасмо д о ласкавого 
відома Bee iwmnifDi 

Отцям — Приятелям, 
Рідним та Зшшомим 

вашого Найдорожчого 
МУЖА, Б А Т Ь К А 

І Д І Д У С Я 

бл. п. о. Декана 
ІГНА”ЛЯ ГАЛУШКИ 

що в суботу, 19 червня 1972 р. 
в годині 2-ІЙ по пол. 

на УКРАЇНСЬКІМ К А Т О Л И Ц Ь К І М Ц В И Н Т А Р І 
у FOX CHASE, Pa. 

відбудеться 

ПАНАХИДА 
І ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА 

Чий аваяемія довершить ВиеокоігреїтдоОшш 
о. Я Р О С Л А В З А Х А Р І Я С Е В И Ч 

шваґер Покійного. 
До ласкавої співучастп і молитов просять 

дружняя — СОФІЯ 
діти - ТАРАС і ВІРА з Родинами 

Заміть м і 11а на авжу иогн.ту 
бл . п. п р о ф . І В А Н А В І І Н А Р А 

видавничий фони „Украгиського Історика" 
зложили: 

Проф. д-р Теодор МАЛЬКІВ 
Проф. Павло СИРОТЮК 

^У).ОО 
10.00 

25 травня Ш72 року в Сіднеї (Австралія) передчасно 
відійшла у Вічність 

наша Дорога і Heciafivrua Землячка 

НАТАЛЯ ПАВЛІВНА ДЕМЧИК 
Про ЩО В ГЛИБОКОМУ СМутку ПОЯІЛО.М.гЯСЯЮчВСІХ 

Д р у з і в і Знайомих Покійної. Ч 
В 

Доні Ю.тН Демчик висловлюймо наніс глибоке співчуття 
і рооділясио П глибокий сум і жаль н ці дні невимовного 

горя. 
ІВАН та МАРІЯ Д У Б Р О В С М И 

ЗазЛеть квітів на свіжу могилу Пок'йлюї 
склвдасмо 25.00 дол. на УВАЗІ в С Ш А . 

КРАПОВА УПРАВА 
БРАТСТВА б. ВОЯКІВ 1 УД ЛІА в ЗСА 

повідомляг.. що 
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТІ! 

нашого Ііеалбутпього Побратима, 
б. голови КУ Братства 

бл. п. 
БОГДАНА ЛИСЯКА 

в четвер, дня 8-го червня 1972 року 
о годині 7:30 вечора 

в Церкві св. Арх. Михаїла 
пре 569 George Street, Н ю Гейвен, Коня, 

б у д е відтгрнчленн 

ЗАУПОКІЙНА ПАНАХИДА 
Д о спільної поминальної Молнтпн щиро просимо в 

першу чергу опечалену Родину Покійника, Представни
ків та Членів укравн-ькнх організацій, д о яких належав 
і був активним членом аокійнин Богдан та а с е ІІІаиовне 
Громадямство міста Н ю Гейвея і околиці. 

Зоїфема апелюсмо д о ус іх наших Д р у з і в Дігаїлійни– 
ків, прябутн зорганізовано з прапорами для ішіанупшиїя 
СвгглоІ Паж^гтІ нашого т в і д ж а л у в а н о г о Д р з т а п о 36poL 



СВОБОДА, СУБОТА, 3-го ЧЕРВНЯ 1972 -, 
- - - - - -

Офіційний кінцевий показник табелі гор „Мейджор 
Лшгізії" Шейфер Ліги. Н. Дж. сезон 1971 72 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Чорноморська Січ 
Елизабет Айріш-Амер. 
Пассйк Італіян С К . 
Молфетта Ф. К. 
,.Вісла" С. К. 
Мадярський С. К. 
Рома С. К. 
Скате - Амео. Ф. К. 
Гарфілд Італіян 
Бавнд Брук Італ. 

i`op 
IS 
.18 
IS 
i s 
18 
IS 
18 

IS 
18 
IS 

точок 
34:2 
32:4 
24:12 
17:19 
16:20 
15:21 
15:21 
12:24 

9:27 
6:30 

воріт 
54:19 
41:16 
42:23 
31:38 
15:30 
27:29 
42:40 
29:46 
18:34 
24:49 

Чорноморська. Січ — 
Джермен Ганіеріян СК. 
. Фі.гя дельфін 5:1 (4:0). 

Юньнлн 28-го травня — 
Можна 6 подумати, що для 
..Ч. Січі" Ці між-стейтові зма
гання за амат. Чашу Амери
ки були дуже легкими. Нас
правді воно так не було. Пе
ревагу в повному значенні 
цього слова, ,,Ч. Січ" мала 

ґа надробив свій ,.гет трик" 
4-им і останнім полем для 
,.Ч. Січі" в цій зустрічі. Сво
го почесного ҐОЛЯ для гос
тин здобув К. Бар в 84-ій 
хвилині. 

Склад „Ч. Січі": К. Гіль– 
герс, Касіяненко. Паньків, І. 
Паливода. М. Заремба. Вол. 
Каздоба. Лужняк. Вас. Каз– 
доба. М. Фарміга, П. Паливо– 
:іа. Ілнч. Пон.ось. Вільчак. О. 

в першій половині, головно Фарміга. Склад дружини Га– 
нгеріянс Філадельфія: Віл– 
сон. Вляней. Шуман, Бранд 
Піскей, Робертс, Вагнер. Бар, 
Ді Донна. Ліндаверн. Єт.он, 
Донагус. Ругера, Ватсон. 

в початковії! стадії зустрічі 
й — закінчилася раптовим 
вибухом, ..градом" голів, які 
влетіли в сітку воріт німців, 
протягом 15-ти хвилин. Се
рію голів започаткував ..ко
роль стрільців" ,,Ч. Січі -
Михайло Фарміга. який у 
18-ій хвилині з подачі П. Па– І Дивізії" Шейфер Л і т Н. Дж. 
ливоди. відкрив конто 1:0. 
У 26-ій ХВИЛИНІ з гарної ак– Згідно з рішенням Зборів 
ції Вол. Каздобн - І. Палн– Шейфер Ліги, т о відбулися 

минулого четверга, в насту
пному сезоні ця Ліга ство– 

Чориомореька Січ в „Супер 

води, - Василь Каздоба не
сподіваним длл воротаря го
стей — стрілом — підніс ра
хунок до 2:0. Чотири хвили
ни пізніше з чергового ефек
тивного, далекого, автового 
викиду м'яча в гущу змагу– 
нів .під воротами німців. М. 
Фарміга здобув другого ґоля 

рить п яту дивізію, так зва
ну ,,Супер" до якої мали б 
увійти 8 найснльнішнх кліо 
бів Ню Джерзі, включно із 
чемпіоном ..Мейджор Дивізії. 
„Ч. Січею". Крім „Ч. Січі" 
до тісї ,,Екстра - кляси , ІІІе– 

дня - 3:0. В 29-ій хвилині йфер ліги мали б ввійти да– 
М. Фарміга з далекого скіс
ного стрілу послав м'яч в 
напрямі воріт, який натра
пивши в стовб — відбився в 
сітку, залишаючи воротаря 
німців безрадним. 4:0. 

Ведучи таким високим ви– 
слідом. „Січовики" дещо зни
зили темпо гри після перер– 

льшнх 4-рн клюбн з цього
річної ,,Мейджор Дивізії' та 
3-ри клюбн з Трентпну. Пів
денної групи Шейфер Л і т . 

Споргова Школа УСТ 
„Ч. Оч" 

Продовжено час зголошень 
ви чим заохотили німців до до Спортової Школи ,.Ч. Сі– 
більш енергійного змагу. На– і чі". т о відбудеться на про– 
пад гостей пробував, атаку–' тязі трьох тижнів, від 23 ли– 
вати крилами, то центром пня до 12-го серпня ц. р. Оп– 
грнща. але успіху не осяг– і лата за повних три тижні 
нув. Солідна гра дефензиви перебування в школі (по– 
,,Ч. Січ", якою вміло дири– І мешкання, харчування, виш

кіл з головних чотирьох ді
лянок спорту) виносить 180 
долярів, тобто по 60 дол. ти
жнево. Як і в минулих ро
ках вишкіл провадитимуть 
фахові інструктори і трене

ри, піюфесіоналісти, в біль-і 
шості затруднені на праці в і 
американських середніх і 
вищих школах. У першому 
тижні цьогорічної шко л н 
проведеться „малий семінар" 
(вишкіл) молодих тренерш 
і майбутніх провідників ук– `` 
раїнського спорту в ЗСА. 
Прошу зголошуватись на ад
ресу ,,Юкреїнян С п о р т е 
Скул" 680 Сенфорд Евеню. 
Нюарк, Н. Дж. 07106. 

-
О. Твардовськнй 

ВІДІЙШЛИ БІД Н А С 

Різне 
вчггмтя 
ПО-АНГЛІПСЬКП 
в НЮИОРКСЬКОМУ 
УїИШЕРСИТІГГІ 
8 тижнева програма, 
денні або вечірні кляси: 
торговельна коресподенція. 
граматика, читання, 
виправлення наголосу і 
мовна лабораторія. 
Реєстрація від 
30 травНя - їв червня 
Кляси починаються 
12-го червня. 
Суботня школа 
починається 10-го червня. 
За Інформаціями 
npomv телефонувати 
598-3931 
або пишіть д о : 
THE AMERICAN 
LANGUAGE 
INSTITUTE 
І Washington Square N . 
New York, N.Y. 1000S 

ПОТРІБНА 

ГОСПОДИНЯ 
Пошукується господиню д л я 
ведення господарства у стар
цюго священика. Гарна око
лиця, здоровий гірський вда– 
дух. Пн.атн прошу про Інфор
мації на адресу: 

FR. ROMAN I I A N A S 
438 `W. Pine Street f 
Mahanoy City. Pa. 17948 

гував Володимир Каздоба. 
розбивала усі задуми про
тивників, звільняючи воро
таря „Ч. Січі" від можливих 
неприємностей. 

У 69-ій хвилині М. Фармі– 

НОВОВІДКРИТА ФІРМА 
V. М. FASHION FABRICS 

ПОРУЧАЄ МОДЕРНІ МАТЕРІЯЛИ, ПОШЄСТ– 
РИ. ВОВШІ, БАВОВНИ ПО КОНКУРЕНЦШ– 

НИХ ЦШАХ. 
А д р е с а : 

329 East 14th Street New York, N.Y". 10003 
(Між 1-ою a 2-ою евенями) Тел„ 477-4303 

Я Invest turnl Propert is a 
!ХГХГХХХХХЛХХХХХХХХХХЗ 

іпвдкннип ПОНКЕРС 
ДОБРЕ ПОЛО:-КЕННЯ. 
2Г) РОД., MAC і РОКИ. 

S 7 0 . 0 0 0 Р І Ч Н И П П Р И Б У Т О К 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПОНКЕРС 
2 1 Р О Д . . М А С S Р О К І В , 

18',; ЗВОРОТУ 

І Н Ш І ДОХОДОВІ 
ПОСІЛОСТІ І ПРИВАТНІ 

ДОМИ В ИОНКЕРСІ І 
НИЖНЬОМУ В Е С Т Ч Е С Т Е П 

ЗА ІНФОРМАЦІЯ МИ 
ЗВЕРТАТИСЯ ДО 

И. Е. WERMEL 
АБО В. ГПДЛУСЬКИИ 

АБО П-НІ А. ТРОХІЬМЧУК 

IMANTA REALTY 
815 MeLEAX A V E N l Е 

YONKERS, N.Y. 
(914) 287-3307 

ххіхгххххтх: 

ШЕВЧЕНКОВІ 
ДУМИ І ПІСНІ 

Аяг. 1 укр. тексти 

Ціна 80 центів 

- 8 V O B O D A " 

Sbtwtij Ottr. НЖ 07SOJ 

Чі-АЯ Grand Street 

(ткФ.иі ЗЕЛШСЬКІШ. член 
УНС Відд. `'li Т-ва св. I інша 
XpeeniH.i)i в Ьюарку, Н. 
Д.к., номер 3-го лютого 1972 
иа '7-му році життя. Покій– 
ІІІІІІ нв,шд.івсл и селі Чераи– 
хіицн\, . І . І \ . Україна, с т а в 
членом УНСоюзу в 1У34 році. 
Полинній її імугку Дій ДОНЬ
КИ Аину Ціш А му.кем і Мей 
Чуй л мужем, двох внуків 
Фи.інна і 1'оГ,ерта Чуй і од
ного правнука. Ночорон ШД– 
бунси на ЦШІІІТ.І|Н ілн-ріріИ 
І е.мегері В Іч.іЬаі.ет, II. Дж. 

Вічна Пому Пам'ять! 
.Мирослав Дсмчук, секр. 

МАРІЯ КОЛЕСА, членка УН– 
Союзу ВІДД. 464 Т-ua їм. Іа– 
раса Шевченка.в Югнка, Іі. 
И., померла 4-го лютого 1972 
року на 81-му році житгя. 
Ііоі.шна народнлиеа в 'Іата– 
рн-СиліОф A`a.v. Україна, І га
ла ч.и-нкоіо УНСоїоЛу в-1986 
ропі. Мо.ііішн.іа и смутку до
чок Аину 1 Маню, типів Л.н– 
хішла і Олександра, невіегок, 
ЗЯТІВ, внуків та ближчу й 
дальшу родину. Похорон від
бувся 7-го лютого Ю72 року 
На цвинтарі церкви ї в . Воло
димира в Н)інці в Вайоборо, 
н. и. 

Вічна їй Пам'лті.! 
В. :іаііаранюк, еекр. 

АН1ІА C3EPCLKA. ч л е н к а 
УІІС Шдд. 18 Т-ва гет, 1. Ма^ 
:и?іін в ічо.іюмбуе, Огайо, по
мерла 25 січна 1972 р. на 
77-му році жнддя. Стала чле– 
ш.і.ні УНСоюау в 19ЛЗ році. 
Полишила в емутку енна Зе– 
новій і його родину, доньку 
Алексаидру та її роднву, се– 
ciesp та братів і дальшу 
рідню. Похорон відйувсн 28 
січня Н'72 на цішидврі єн. 
Педра і Павла. Нирма, Огайо 
в Колю.м5ус, Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар Відділу 

К А Т Е Р И Н А ДРОЗДА, членка 
УНС ВІДД. 115 Т-ва Т. Шев
ченка в Кентон, Огайо, помер 
на 5 грудня 1971 р. на 79-му 
році аліітя. Покійна народи
лася в Сгеркові. Західна Ук
раїна. Стала членкою УНСо– 
юау в 1930 році. Полнпщла 
в смутку енна Стефана, По
кійна була секрегар'кою 115 
Відділу кілька років. Похо
рон відбувся 7-го грудня 1971 
на цвинтарі Кальварін в Кен
тон, Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 
Петро Бабич, секр. 

КОЛИ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

ПОСИЛКУ.ДАРУНОК ДО СССР 
ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ШИРОКОВІДОМОЇ ВСІМ ФІРМИ 

PACKAGE EXPRESS ft TRAVEL AGENCY, INC, 
(Licensed by Vneshposyltorg) 

EXECUTIVE OFFICE 
1776 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-6590 I 581-7729 

Вислані череа наші відділи посилки доставляється ва призначену 
адресу в найкоротшому ЧИІСІ. Достала посилок гарантована. Налеиг– 
пе мито о п т у є т ь с я тут у кашнх кралппидзіх і ВІДіїорець ІГЕ ІІ.'ІА– 
ТІГГЬ Ш 1 Ю 1 , 6 . При конторах фірми с склади з різними одяговюіи 
товарами, харчовігми продуктами, скірами на обуву 1 т. п. по д у ж е 

нкіьких цінах. 

PACKAGE EXPRESS 6 TRAVEL AGENCY, INC. 
affiliated with PODABOGIFT8, INC. 

приймав: чамоіілеїшм па помешкання, ;иітомоГ,ілі, цертнфпаїти дарунзсгв, мотоциклі, 
холодільлики. телевізії, й інші другі товарі совстського виробу, які Ви можете 

аамоіисги для своіч Кревних, що живуть в (^овстеькому Соїозі . 
За додатковими ітиЬормацІямн, звевтантеї('я до головного Оюра, 

або до одного з наших відділів. 

Вініли відчинені щоденно від 9 год. ранку до 6 вечора. 
По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по пол. 

Н А Ш І В І Д Д І Л И 
BROOKLYN. N.Y. 11218 - 485 McDonald Avenue 
NEW YORK Z. N.Y. - 78 Second Avenue 
NEW YORK 3, N.Y. -1 111 Second Avenue 
NEWARK. NEW JERSEY - 378 Market Street 

SOUTH RIVER. N.J. - 41 Whltehead Avenue 
UTICA. N.Y. - 963 Bleecker Street 
I-WRMINGDALE. N.J. Fre.-A'ood Acres. Rt. 9 
PHILADELPHIA 23, Pa. - - 6 3 1 We? Glrard Avenue 
ALLENTOWN. Pa, - 126 Tilghman Street 
IX)S ANGELES 4. Cal 159 So. Vermont Ave 

CHICAGO 22. I1L - 1241 No. Ashland Avenue 
CHICAGO. Ш. 60622 - 2608 West 89th Street C?1ZJ 
CHICAGO. 111. 60609 - 1883 W. 47th St. 
BALTIMORE Зі , Md. - 1900 Fleet Street 
DETROIT 12, Mich. - 11601 Jos. Campau Avenue - . 
HARTFORD 6. Conn. - 122-126 Hillside Avenue 
RAHWAY. N.J - 47 E. Milton Avemle 
SYRACUSE, N.Y. 13204 - 515 MarceHus S tree t 
CLEVELAND 13, Ohio - 1028 Kenttworth Avenue -
HAMTRAMCK. Mich. - 11339 Jos . Campau Avenue -
BUFFALO 12. N.Y. - 701 FJlmore Avenue 
TRENTON 10. N.J. - 1132 Deuta Avenue - — 

IN 7-6465 
OR 4-1."540 
GR 5-7430 
MI 2-24; )2 

CL 7-6320 
RE 2-747C 

363-0494 
PO 9-4507 
H E 5-1654 
DU 5-6550 
H U 6-2818 
WA 5-2787 
FR 6-6755 
DI 2-4240 

365-6780 
249-6216 
381-8800 
475-9746 

P R 1-0696 
365-6740 

TX 5-0700 
EX 2-0306 

ОТЕЛЛА ОУХАИ, членка УН-
Союау Відд. 361 Т-ва Дніс
тер в Ню Иорку, помер,ш 26 
січня 1972 на 59-му році жи
ття. Покійна народилася в 
селі Гагрові, .Україна. Стала 
ч.іеіікоіо УНСоїОЗу в 1959 ро
ці. Полишила а смутку му
жа Михайла, дочок Наталку, 
Вариару та Катерину, 3-ох 
аятів та п'ятеро внуків. По
хорон відбувся 29 січня ІУ.2 
Ракланд Семетері, Сиаркілл 
II. П. 

Вічна їй Пам'ять'. 
Василь Вишиваний, секр. 

А Н Н А ДИВРІВС'ЬКА. членка 
УНС Відд . 158 Т-ва Богдан 
Хмельницький в іірукліші. Н. 
И . , ПОМЄр.'Ш І,І СіЧІШ lit tt p. 
па 77-му році життя. Покійна 
народилася в Звеннгороді іі. 
Вібрка, Україна. Стала ЧЛЄН-
кок) УНСоюзу в 1941 році. 
Полишила В смутку дочку 
Марію, сина Семена, л:ітя 1 
внуків. Похорон відбувся 29 
січня 1972 р па цвинтарі гн
івана в Мі дол Внлпдж, II. П. 

Вічна їй Пам'ять! 
Олександер Саноцькия 

Секретар Відділу 

ІВАН ДОЦІІК, член УНСоюзу 
Відд. 5 Т-ва св. Мико.тая в 
АсгорП, Н. П., помер 31-го 
грудин 1971 на 76-му році 
яліггя. Поісійшій народпяои 
в Борщові, У кранів. Нолн– 
иіив в смутку жену Марію, 
гана Кдварда З дітьми і ро
дину в .Україні. 

ііічна пому Пам'ять! 
Секретар Відд ілу 

МАРІЙ СОРОКА, членка УН
Союзу Відд. 339 Т-ва св. Ва– 
снлія в ФІлядельфИ, Па., по
мерла 18 липня 1971 р. на 
78-му році життя. Стала чле
нкою УНСоюау в 1939 році. 
Полишила в смутку синів 
Гриця, Івана і Степана та 
дочку Ольгу. Похорон відбу
вся 22 липня 1971 на цвин
тарі св. Марії, Факс Чейсі у 
Філадельфії, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
С ЛулацШ, сеі:р. 

ХВОРІ, СЛАБІ, НЕРВОВІ 
"KALEFLTJID" 

Метода Д-ра Калениченка 
Екстракт ж н т к и а й н н х 

залоз тварин. 
Уживання нашого екстракту 
ноліпшус назагал в д у ж е ве
ликій мірі у випадку загаль
ного ослаблення, нервової де 
пресії, змучення. виснаження, 
забурень і старости. В жінок 
рівнож в переходовому віку. 
Опис українською' мовою як 
уживати КАЛЕФЛЮЇД виси
лаємо безплатно. Звертайтесь: 

Laboratoires Kalefluid. V. 
60. Bid Exelmans, 

Paris (16) , France 

Business ' ^ 
Opportunity Щ 

РЕСТОРАН Hit ПРОДАЖ 
в добрій околиці Ню Иорку, 

Низький рент, 7|':, р. ,,ліз". 
Телефонувати: 

на день (312) 473-9284 
веч. (212) гв0-4в24 

Різне 

НАДІЯ ЛИЧІІК, членка .УН
Союзу Відд. 221 В-ва св. Сте
фана в Чикаго, померла 1-го 
лютого 1972 р. на 69-му році 
життя. Покійна народилася І 
в селі Малі Дорогостаї, іюв. І Y O N K E R S , N 
Дубно. І!тала членкою УН
Союзу в 1949 році. Полиши
ла в смутку мужа Миколу І 
двох синів Миколу Самолю– 
ка і Святослава Личика та 
двох внуків Похорон відбув
ся на ціш ні арі Елмвуд в Рі– 
вер 1'ров. Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 
Т. Шпікула, секр. В ідд . 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
П'ЯНО– АКОРДЕОН 

на 120 басів, вартости 51,100, 
можна набути по небувалій 

ЦІНІ - 5385.00. 
на Телефонувати від 5-8 веч. 

(20D ЦЯ в-6924 

^ Real Estate ^ 
Y. 

ВАСИЛЬ ХУДНК, член УІІСо– 
ю.іу Відд. 221 В-ва св. Сте
фана в Чикаго, номер 28 січ
ня 1972 на 57-му році життя. 
Покійний пародійна в селі 
Драганівка. повіт Тернопіль. 
Став членом УНСоюзу в 1952 
році. Полишив в смутку дру
жину Катерину, сина Юрка 
1 дочку Марію. Похорон від
бувся 29 січня на цвинтарі 
св. Миколам в Чикаго, Ілл. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Т. Шпікула, секр. Відд. 

ІВАН ГУРАЛЬ, член УНСою
зу Відд. 257 в Лос Анджелес, 
Ка.тіф., помер 7-го січня 1972 
на 82-му році життя. Покій
ний народився в Захід . Ук
раїні. Став членом УНСоюзу 
в 1935 році. Полишив в сму
тку синів Андрія, Василя, 
Юлія на і Івана та невістки, 
10 внуків, сестру Катерину 
ІІолекан. Похорон відбувся 
11-го січня 1972 на цвинтарі 
Форе.ст Лавн Голівуд ГІ.іс в 
Лос Анджилис, Каліф. 

Вічна Пому Пам'ять! 
II. Снльчек, Секр Відд. 

1 род., мур., новий дім, чудо
вий вид на Гадсон, 9 кім
нат, гараж. 553.000. 510.000 
готівки., 

1 род. дім, в парку. 557.000. 
2 р о д . дім. мур., З роки старий. 

558.000. 
9 род. дім, близ. укр. церкви, 

Ціна 558.000. Готівки -
515.000. 

УКРАЇНСЬКА ФЕРМА 
GEMINI. REAL E S T A T E CO. 

98 — Second Avenue 
New York, N.Y. TeL: 477-6400 
Ellenvllle, N.Y. 

86 миль від м. Н ю Порку 
МАЛИЙ Г О Т Е Л Ь 

в доброму стані бизнесу. на 
47 акр. землі За інформа

ціями телефонувати: 
(212) YE 2-1644 

2 род, ДІМ 
По 6 кімнат, з великим скле
пом, прнблнз. 2000 sq. ft. Д а 
ром влаштування склепу в час 

продажі, на '/̂  а к Р - Добрий 
прихід. 

P.O. Box 17 Accord, N.Y. 
(914) 626-7800 

КОНСТАНТНІЇ ФЛЬОРЧУК. 
член УНС Відд. 183 Т-вз їм. 
їв. Мазепи в Дітройті, помер 
24 січам 1972 р. на Ul-му році 
життя. Покійний народився н 
Дуплиска, иов. Залнцнкн, Л і.– 
раїна. Став членом УНСоюзу 
в 1960 році. Полишив в смут
ку дружину Олександру, си
на Богдана, брата Прослала, 
сестер Володимиру, Наталію 
І Марію. Похорон відбувся 
23 січня 1972 р. на Українсь
кім Католицькім Цвинтарі у 
Філадельфії, Па. 

Вічна Ном) Нам'ять! 
Петро Залуго, секр. Ні,ід. 

МИХАПЛО ЯНКОВСЬ К II п , 
член УНС Відд. 164 Т-ва їм. 
Грушевського, помер 22 січ
ня 1972 на 62-му році життя. 
Покійний народився в Ча
шин. Став членом УНСоюзу 
в 1939 році. Полишив в смут
ку дружину Марію І дочку 
Орисю та брата Євгена тут 
в Америці, 4 сестри І 3 брати 
на Україні. Похорон відбув
ся на .Українськім цвинтарі 
в Бервік, На. 

Вічна Пому Пам'ять! 
І. Кудрич, секр. 

СТАН. БОНДАРОВСЬКНП? 
член УНС Відд. 423 в Чика
го, помер 4 січня 1972 р на 
75-му році життя. Покійний 
народився в Україні. Став 
членом УНСоюзу в 1953 році. 
Полити в в смутку сина Із 
родиною. Похорон відбувся 
на цвинтарі св. о. Миколам 
а Чикаго. 

Нічна Пому Нам'ять! 
Секретар Відділу 

( ТКП.АІІ БАХМАТЮК. член 
УНС Відд. 423 в Чикаго, по
мер на 42-му ропі життя. 
Став членом УНСоюзу в 
1951 році. Полишив в смут
ку родичів. Похорон відбув
ся на цвинтарі св. о. Лінко– 
лая в Чикаго. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

Бажаєте купити 
БУДИНОК. З Е М Л Ю 
або АПАРТАУІЕНТИ 

в країні сонця Фіиікс. Арізона, 
звертайтеся до : 
ЛІДІЇ д и д и к 

продавець реальностей 
Red Carpet Realtors 

7737 Е. Indian School Rd-, 
Scottsdale, Ariz. 85251 

Тел. (602) 948-2683 

іііаівійііія 
Замовляйте тепер. 
Навіліішшії 

д а р у н о к 
в У к р а ї н у 

СПЕЦІЯЛЬНІ 
СЕРТИФІКАТИ . 

РУБЛІВ 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
перші Вам не сказали 1 
Воші кревні це потвер
дили. 
За Спеціальні Сертифі
кати Рублів Ваші кревні 
можуть дістати що хо
чуть за незначну части
ну від регулярної ціни, 
тому, що кожн. спеціяль– 
ШіИ рубель вартуг. що на
йменше як 4 звичайні 
рублі або й більше. 
Це так, наче Ви йдете 
до крамниці зі 100 дол. . 
а дістаєте за J200.00 або 
5300.00 вартости товару 
або гі навіть більше. 
Спеціальні цертифікати 
рублів можна також за
міняти за готівку регу
лярних рублів по дуже 
добрій ставці. 
Повна Гарантія 1 повне 
забсзиечеіпія. Тільки Іп– 
tertrade Express Corp. 
дас Вам пап скорішу об
слугу. Достава сертифі
катів д о дому Ваших 
кревних приблизно (три; 
З тижні. Ставка на 1 спе
ціальний рубель с 52.35. 
Ця ставка с повна. Аб
солютно жадних інших 
доплат. Можна слати 
кожну суму, яку хочете. 
Жадайте наших дарових 
ілюстрованих каталогів. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТЕПЕР. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ ТІЛЬКИ 
Ч Е Р Е З 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 
. П'ятий поверх 

New York, N.V. 10010 
Tel.: 982-1530 

Д У Ж Е В А Ж Н Е 
АВТОМОБІЛІ 
Тільки на короткий час. 
Найскоріна достава. 
Zhifirull VAZ 2101 -

U S 53214.ОС 
Moskvitch 412 СЕН 

U S S3155.00 
Moskvitch 408 IE 

U S 53033.00 
Zaporo/.hetch ZAZ 968 

U S 52026.00 
Жадайте панюго спеці
ального бюлетену з ілю
страціями автомобілів. 
АЛАРТА.МЕНТЦ . 
Жадайте нашого спеці
ального бюлетеню. 
Маємо 23 р. ДОСВІДІ' в то
му Онзнссі І маємо бага
то тисяч задоволених 
покупців. 

SgpssisS 
'`-IPAITMIHT"STOII 

48 Е. 7 th S t 
Геі. OB S-SSoo. N O H fcork lOOOt 

Документи Чорновола, Кан– 
днбн, Лукіянені.'а, Мсроза .1 
інш. в англ. мові: Ferment In 
the Ukraine by M. Browne. 

Ціна 515.00. . 
,fi^L^` І 

Різне 
і xxixixi ixxxirixir ixin 

Українське Внснлкове Ніоро 

І ROMAN PARCEL SERVICE 
і 141 2nd Avenue, N e w York City 
| TeL: 475-7130. - Внеи.іас.мо 

ПАЧКИ з ОДЯГОМ 1 ЗйЬРЧА– 
| МИ в УКРАЇНУ І д о .СССР. 
| Ріваож приймасмо замовлец– 
j ня на моюцнилі. хе.юдільни– 

кн, телевізори І машини до 
і праний. Уряд, год.: від ноиед. 
І до . суб . 8:80 — 6:00 веч, В не

ділю, від 10 д о 2 HQ пол. 
х^хххххіххххгххххххгхт 

і ОСЕЛЯ І ш Ш дам 
v WHITE HOUSE 
4 милі від Союзівки, мас 

до винайму кімнати 
з приватними лазшічками, 

кухнею і ледівкою 
(housekeeping) 

Такол: кімнати на нічліги. 
Великий басейн, ліс, р.мка. 
По шформаци звертатвсь: 
Stefanlu Krynycky 
White House 

І Accord. X.Y. 12404 
Тел. (914) 626-2811 
або (914) 893-9860 

LANKERSH1M GARAGE 
G E N E R A L К Е Р А И Й . 

Automatic Ti`ansmisslon 
Specialist. — Exchanges 
7222 Lankerahlm Blvd. 
No. Hollywood, Calif. . 
TeL: (213) 765-2265 

Власник — 
Олександер Пребнславськнй 

Механік - Кешіет В.-акі 

Розшуни 
ЛЕВЧЕНКА ГРИГОРІЯ 

ДМИТРОВИЧА, 
нар. 1922 р. в с. Дубовий Гай, 
Прилуцького р-ну, розшуку
ють мама і vc-i іра. Хто знав 
би щось про нього ,iGq він 
сам. прошу писати на адресу: 

Mrs. Е. Lewtchenko 
89 West Street 
Glenroy, V i c , 3046 
Australia 

|| Funeral Directors || 
Theodore WOLlNNLN,Inc. 

Директор 
Похоронного Знвсдптш 

128 East 7th Street 
NEW YORK. N.Y. 10009 

TeL: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

і.тенка УНСо– 
Ни'ко– 

A1UIA ВАВЯК 
юау Відд. 27(j Т 
лав в ЕмврНДЯС, Па., померла 
ЗІ січнії І!П'З року на 81-му 
році життя. Покійна народн– 
лаі'ь на Л'країні. Стала член
кою УНСоюзу В 1928 році. 
Полишила в смутку три си
ни Михайла, Івана, Василя, 
п'ять дочок Лину, Катерину. 
Юлію, Розалію і Марію, оди
надцять внуків і дна правну
ки. Похорон відбувся '2 лю
того 1972 на цвинтар! св. Пе
тра і Павла п Кмбридж. Па. 

Вічна ІТІ Пам'ять! 
Секретар Віддкіу 

МЗХАІЛ ГОЛУВКО, ЧАГ,, у ц . 
Соїолу Відд. 275 Т-ва Дара– 
ХІ1НЦНП і н ДжераІ Ситі, по
мер 9-го січня 1972 р. на 
77-му році життя. Покійний 
иародн!іея в ` країні. Став 
членом УНСоюзу и іон; році. 
ПОЛИННІЙ ІІ с.муїку З ДОЧКИ 
Стефанію, Володимиру і Ро– 
аалію. 2 ::аті, в внуків, 1-ну 
правнуку, родину в Україні. 
Похорон відбувся 12-го січня 
на цвинтарі св. Мнхаї.іа, в 
Лодан, Н. Ди;. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Петро Палка, секр 

ОЛЕКСА ЧИКІГГА, член УН– 
Союзу Відд. 81 Т-ва св. Пет
ра і Павла, номер 28 січня 
1972 р. на 75-му році життя. 
Став членом УНСоюау в 193Я 
році. Полишив в смутку дру
жину, сина з дружиною, вну
ків І правнуку. Похорон від
бувся 26 січня 1972 на цвин
тарі Голі Кросе в Балтимор, 
ЙД. ИХХХХХЗ 

Вічна Пому Нам'ять! . 
Антон Лук'инчук, секр. 

ВІКТОР КУЗЬМА, член ЛТН– 
Союау Відд . 221 Б-ва св. Сте
фана в Чикаго Ілл., помер 
22 січня 1972 р. на 63-му ро
ці життя. Покійний народив
ся в селі Галупіяиці. повіт 
Скалат. Став членом УНС. 
Полишив в смутку дружину 
Стефанію І доньку Дарію та ІМ 

Широко відомі ЧАПНІ З Е Л А МОНАХА! 
Хатні ліки з роду в рід! Славетне природ
не лікування численних недуг.' Вибирайте 
й почувайте себе краще! Мішанка чайних 
зел ч. 1 — на артрит, печінку і жовчевий 
мішочок, - ч. 2 — на нестравність 1 гази, 
— ч. З — легкий прочнщувальийй чай. — 
— ч. 4 — нерви, безсошіість, — ч. 5 - Н 
нирки, сечовий провід, — ч. 10 — ревма– С 
тнзм, серце, — ч. 11 — пріфодне змешпу– Н 

вання ваги. Кожна вел. пачка, включ, пересилку, 82.50. Н 

З Поручасмо вигідні ЧАПНІ З Е Л А В ПІГУЛКАХ: Я 
ч. 16 - 100 пігулок, щоби втратити вагу 53.00, ч. 25 — И 

м 80 ігіг., артрит, печінка 5300. ч. 26 — 50 піг., прочипту– ц 
Н вальні зела 32.00, ч. 27 — на відпруження 1 кращий сон И 
Ц 52.00, я. 39 — китайський ,,корінь Д:кінзенга", 80 піг., Н 
Н для мужчин S12.00, ч. 57 - на ревматизм і серце, 80 піг. и 
Д 53.00. ч. 59 - на нирки. 80 піг. S3.00. ч. ІЗ - всі прярод– Н 
и ні вітаміни й мінерали, 100 шт. 55.00, ч. 48 - роменове й 
Н мило, 75 центів, ч. 22 — рослинний плин на волосся 52-50. н 
J Подайте число бажаного чаю й пігулок. Подавайте f j 
н виразно докладну адресу. Залучіть „моїй ордер" або чек С 

З Й добавте 20 г^ на пересилку. Не вненласмо іщ „СОД". R 
Monk's Herb Cet.. 2924 Milwaukee Ave., Chicago, ПІ. 60618 Ц 

TTXTXXlllXZZXXXXXXXXiTTXTTTTTTTXXXXXTTTTT'XTI м 

3VHCO І краба ЄНІ вироби 
за німецьким виробом для сііакуяів. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАШІПШІА 

яку нпйліпше люблять господині і цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL EILMEB 

KARL EIIMI?R 
l^ORK STOKES 

Головна крамниця: 
68-35 Fresh Pond Road Ridgvwood - Brook^-n, N.Y. 

Філії крамниць в Ню Псрку і поза містом. 

LYTWYN U LYTWYII 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А І ЧЕСНА 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jersey. 

801 Springfield Avenue 
IRV1NGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

і i n 'in i-i I 

КОВАЛЬЧИй 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONBID 

Зайиасться Похоронами 
в стейті NEW JERSBT.; 

Ціни приступні д л я всіх 
Обслуга чесна й найкраща 
У випадку емутку в родині 
кличте, як в день, так.'1 

в ночі ,tif , і 

WILLIAM F. І л і 
RASLOWSKY, Managa 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEnderson 4-5 ІЗ I 

дві сестри Вайлу I Теїслю. 
Похорон відбувся 25 січня на 
цвинтарі св. Миколая в Чи
каго. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Т. Шнікудя, секр. Відд. 

В \ С І І Л Ь С Е Р А Ф Ш Ю К , Ч.1ЄП 
УНС ВІДД. 210 Т-ва Згода в 
Вронксі, Я . И., помер 22 січ
ня 1972 р на 76-му році жи
ття. Покійний народився в 
Україні. Став членом УНС– 
ю з у в 1944 році– Полишив в 
смутку дружину Парасксаію, 
сина Василя, дочку Аину за– 
муяпгу, І. Франко молодий, 
внуків'Еву І Юлію. 
Похорон відбувся на цвин
тарі св. Романа в БронксІ. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Іван Франко, секр. Відд. І 

ТУРИ В УКРАЇНУ 
Тура ч. 1 - 19-го червня - 22 дні - S975.00' 
КИЇВ - КАНІВ 4, ЛЬВІВ 5, ЯЛТА З, ХАРКІВ 2, 

ПРАГА 2, РИМ 3 - вніїродаио. 
Тура ч. 2 - 2Ф-го ліпиш - 22 дні - 5978.00 

ЛЬВІВ 4, УЖГОРОД 2, РГВНО 2, КИЇВ -
КАНІВ в, ЯЛТА З, ВІДЕНЬ З 

Тура ч. З — 7-го вересня — 22 дні — S916.00 
КИЮ - КАНІВ 4, ХАРКІВ 2, ЛЬВІВ о. ЯЛТА З, 

ЗАПОРІЖЖЯ 2, ПРАГА 2, МЮНХЕН 2 

я Тури с иа бааі групової їадн. дві огови в одітій кімнаті. 
и Або можете подорожувати незалежно у доякнх інших 

датах, більше відповідних для Вас, по тій самій низь
кій .leryHrbxlft ї зд і : тодй можете самі собі вибрати міс
та иа відвідини я Україні. ВажяЛ'.тя замовлений буде 
логверджезіа при одержанні депозиту фІЯО.00. 

я Пишіть або телефонуйте про Ваші подоржні потреби, 
а ними займеться ДМИТРО ГОРВАП. 

я Вишлемо Вам брошурісу і малу Л'їсраїнн. 

ПЕТРО ЯРЕМА. 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займаються Похоронами 
в BRONX BROOKLYN. 

MEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каплиця д о 
ужитку ДАРОМ. `" 

PETER JAREMA ` 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-256a 

- - - - - - - j i n w f c i 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERVICE 

2844 \Ventchenter Avonne" 
N B W YORK. N.Y. 104611 

TeL: 863-2475 t 

Д и р е к т о р ^iV 
ПОСИФ СІЛІКОВСЬКПП 

Завідує влаштуванням по– 
хоронів в каплицях, поло
жених в кожнім районі 
міста. Похорони по ІЙНІ– 

иальних цінах. 


