
-
-

---
artsr 

: - . . . - . ` 
і , 

У пошані 
що піонерів -

лицем 
до молоді! 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК UKRAINIAN D AILS 

Редакція 1 Аділюстрвлія: 
"Svoboda", 81-83 Grand St. 

Jeraey City. NJ . 07803 
434-0237 
434-0807 

УНСоюзу: 480-8740 
Тел. s Нм Иорку: 

BArcly 74125 
УНСоюзу: BArcly 7-6887 

-`-

::1 

Й К LXXVII. Ч. Ж TWO SECTIONS (SECTION 1) ДЖЙРЗІ СИТІ І ШО ИОРК, СУБОТА, 28-го ЛЮТОГО (FEBRUARY) 1970 No. 39. VOL. LXXVII. т-– 

- КОРОТКІ ВІСТІ -
П'ятниця, 27 лютого 1970 

- - -
В А М Е Р И Ц І 

КОЛИШНІЙ ГУБЕРНАТОР АЛАБАМИ Джордж С. 
Воллес1 ПОВІДОМИВ, ЩО старається про те, щоб цього року 
здобути хгосг губернатора стейту. Одночасно він підкрес
лював, що Уряд президента Ніксона всіми силами стара
ється, щоб Воллес не здобув становища губернатора, яке 
він вже займав. Воллес твердив, що прихильники Ніксо– 
на бояться Воллеса як кандидата на президента в 1972-му 
році. Воллес кандидував в І9в8-му році і здобув був по
важне число голосів тих виборців, які були б голосували 
за Ніксона, коли б не було третього кандидата. 

ФАХІВЦІ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ВАЖКО контролю
вати ^,ціґулкн. родючосте'', які часто діють не так, як 
бажають лікарі й пацієнти. Справа Ця зактуалізувалася 
після Т9Г0. як 28-річна мати двоїх дітей із Ню Джерзі Мар– 
ґарет Кінест народила в нюйоркському шпиталі п'ятерня– 
та. Вона не мала дітей і заживала „пігулки родючости" 
та народила двоє дітей, користаючн перед народженням 
кожного з пігулок. Тепер вона стала матір'ю п'ятернят: 
двох хлопчиків і трьох дівчаток. Із 78-ох жінок, які корис– 
талн г цих пігулок, аж 31 мати нараз мала більше, як од
ну дитину: 23 мали двійнята, п'ять — трійнята, дві — п'я– 
тернята і одна шестернята. 

У ВАШИНГТОНІ, Д. К., ВІДБУЛАСЯ Крайова Кон
ференція. Губернаторів ЗСА, На якій її голова губернатор 
Стейту: Колорадо Джан А. Лав старався не ставити на по
рядок нарад справу десегрегації шкіл, бо не хотів допусти
ти до гострої дискусії, яка могла б, була поділити губерна
торів на дві ворожі групи. На конференції промовляв пре
зидент HJKCOH, який обговорював свої законодатні про
екти, яе– порушуючи справи пжіл. Ніксон просив губерна
торів, щоб підтримали його законопроекти про зміну доб– 
родДйности, про придДл федеральних податків стейтам і 
про очшцення води і повітря та збереження природних 
ресурсів.' '-

У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ ТЕМПУ збільшення 
економіки десі в самій тільки автомобільній промисловос
ті звільнено з праці коло 30,000 робітників. Фордова Мо– 
торова компанія повідомила, що в березні припинить пра
цю в своїх 6 фабриках, в яких складають авта, внаслідок 
чого 27^200 робітників втратять працю на протяг п'ятьох 
до 11-бх– днів. Крім цього Форд звільнить із праці 3,000 
працівників на неозначений час. Фабрики, які будуть зак
риті в березні, знаходяться в Дірборні, Мишиген, Меточеиі, 
Н. Дж.,^Ст, Луїсі, Мізурі, Сан Хозе, Каліфорнія і Віксо– 
мі, Мншнґев. 

ТІЛ! ?ПНИТАНП МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ, яка відбу
лася в галерП Парк - Веряет при Медісон Авеню в Ню 
Йорку, за один образ Ва^Ґога заплачено 1,300,000 доля– 
рів. Це, найвища ціна, яку колинебудь заплачено за кар
тину цього маляра, бо на ліцятації в 1966-му році за пор
трет роботи Ван Гога заплатили були 420,000 долгірів. 
Один образ цього Маляра продано за 1-3 мільйона доля– 
рів (Це „Кипарис і дерево у квіттях"), а другий („Робіт
ник") -т–. за 875,000 доларів. Творці часто живуть в нуж
ді, а після їх смертя твори продасться за мільйони. Ван 
Ґ О Ґ покінчив з собою як самогубець в 1890 році. 

У С В І Т І 
, ОПРИЛЮДНЕНО ТЕКСТИ листів, що ними обміня

лись президент Ніксон і совстський прем'єр Алекссй Ко– 
снґін в справі ізраїльсько -.арабського конфлікту. З тих 
листів виходить ясно, що ВСА ft ССР стоять на непри^ 
миренних становищах: НіксОн пропонував негайне при
вернення стану вовногіо перемир'я та порозуміня щодо 
припинення достав зброї обом сторонам, — а 'Косигін ви
магав, щоб чотири-великодержави примусили Ізраїль від
кликати свої війська з окупованих ним арабських земель, 
та щоб лови накинули обом сторонам мир. 

В ІНДОНЕЗІЇ ПОВЕЛИ слідство у зв'язку з позна
ками, що .через чесько - словацьку амбасаду перепачкову– 
сться до. тій .країни багато зброї й амуніції для місцевих 
комуністів, 

У БРИТАІШ ЗНАЧНО ПІДВИЩЕНО винагороду 
для добровільців, що зголошуються до війська. Платня од
ного цивільного рекрута, що добровільно зголосився до 
військової служби, становитиме 42 дол. тижнево, замість 
дотеперішніх 24-ох дол. Стільки само дістає озброоний сто
рож лондонської підземки. Сержант брнтійської армії, зло
женої з добровільців, отримуватиме 86.40 дол. тижнево, 
себто вннагородду фахового й досвідченого робітника в 
автмобільяому промислі. 

РЕЧНИК АПОСТОЛЬСЬКОЇ СТОЛИЦІ ЗАЯВИВ, що 
теперішні -експерименти is штучним запліднюванням, що 
їх переводиться в англійських шпиталях, противляться 
католицькій моралі й духові Католицької Церкви, яка про– 
повідуСу що існування родини мусить бути сперте на гли
боких психологічних засновках, на любові й. пошані в 
подружжі. Цих глибоких моральних почувань не можна 
заступити механічними засобами. 

І Т А Л І Й С Ь К И Й АРТИСТ - МАЛЯР ПІСТРО АШНҐО– 
Ш НАМАЛЮВАВ портрет королеви Єлнсаветн П й продав 
його одній лондонській галери за 4.800 дол. До портрету 
позувала була королева, але названий артист заявив, що 
вія не рахувався із смаком ані королеви, ані публіки, тіль
ки з власним осудом. Він — мовляв — не хотів предста
вити королеву, як фільмову зірку, а .дуже самітню лю
дину", згірзнаками старіння, нещасливу й горду. Портрет 
став предметом палкої полеміки в бритійській пресі та се
ред знавців і широкого громадянства. 

И ЧЕСЬКО - СЛОВАЦЬКИХ ВИСОКИХ ШКОЛАХ 
ПЕРЕВЕДІТЬ чистку із „протисоціялістичних, протипар– 
тійних,: і протнеовстських елементів" — заповів чесько– 
словацькігЙ мйгістер освіти Яромір Грбек. Він твердив на 
зборах політрукі в чесько - словацьких шкіл, що „проти– 
совстські яструби" між студентами тероризують „льояль– 
них" студентів і тому той „ворожий елемент" треба вик
лючити ІЗ ШКІЛ. 

РЕЧНИК еГИПЕТСЬКОГО УРЯДУ ЗАПЕРЕЧИВ 
твердження арабських екстремістів, наче б Америка мала 
в Єгипті свої нафтові інтереси та використовувала їх для 
постачання зброї Ізраїлеві. Він ствердив, що єгипетський 
нафтовий промисл мас з двома американськими компанія
ми умови на суто-торговельній базі, при чому єгипетський 
уряд отримує 75 відсотків зисків, а ті амеряккакські компа
ній ^ d інвестували в нафтовий промисл свій капітал, 
достають 25 відс. зисків. 

ЗСА не вишлють військ до Ляосу 
Конгресу без згоди 

Вашингтон. — Секретар о– 
боронн Мелвін Лерд заявив, 
що члени Конгресу безпід
ставно хвилюються можли
вістю участи американських 
військ у боях в Ляосі,. бо 
президент Ніксон тримається 
своєї давнішої заяви, що він 
не вишле нікуди наземних 
військ без попередньої зго
ди Конгресу. Коли журналі
сти запитали Лерда, чи Пре
зидент уважає, що настала 
потреба вислати американсь
ких вояків до Ляосу і чи 
плянус звернутися в цій 
справі до Конгресу — Лерд 
відловів, що такої потреби 
покищо нема. Тим часом у 
Ляосі, який сусідує з В'єт
намом, північно - в'єтнамське 
військо, яке здобуло важли
ву з стратегічного; погляду 
Долину Жарр. посунулось в 
південно-західньому напрям

ку й зайняло містечко й вій
ськову базу Лонґ Ченґ. 1,400 
лаоських вояків, які борони
ли ту базу, втекли, коли во
рожий поціл вдарив в неда
лекий склад амуніції і спри
чинив її вибух. Прем'єр Ляо
су Суванна Фума заявив, що 
він звернеться до Британії і 
Совєтського Союзу, спонзорів 
Жененевської конференції з 
1962 року, на якій визнано 
нейтральність Ляосу, щоб 
знову зібралась та конфе
ренція : він оскаржив Північ
ний В'єтнам у збройній агре
сії проти Ляосу. Знову ж пів– 
нічно-в'стнамські комуністи 
оскаржують Америку в бом
бардуванні території Ляосу: 
насправді американці бом
бардують північно-в'стнамсь– 
кі війська й транспорт, що 
йдуть почерез Ляос до Пів
денного В'єтнаму. 

Сенат змінив шкільний законопроект, щоб 
не було вето Президента 

Вашингтон. — Сенатська 
Комісія Видатків схвалила 
нову редакцію законопроек
ту, в якому є витрати на Де
партамент Здоров'я, Освіти 
й Добродійсности в сумі 19.4 
більйона,але додала донього 
таку поправку,-яка вможли
вить президентові Ні неонові 
його підписати, хоч він на 
579 мільйонів більший від 
того, який запропонував У– 
ряд. Як відомо Президент не 
підписав першої редакції 

цього проекту, в якому була 
сума 19.7 більйона долярів 
вважаючи його за інфляцій
ний. Теперішня сума мало– 
що менша від попередньої, 
але комісія прийняла поп
равку сенатора республікан
ця з Ню Гемпширу Норріса 
Коттона, згідно з якою Уд 
ряд зможе видати тільки 98 
відсотків із схваленої суми. 
Цю поправку схвалила Ко
місія більшістю 15-ох до 7-ох 
голосів. 

Палатна Комісія схвалила широку 
реформу добродійної системи 

Палатна Вашингтон. — 
Комісія Способів''і .'Засобів 
під проводом , конгресмена 
демократа Вілбура Д Мілл– 
са схвалила широку рефор
му цілої добродійної систе
ми, яку запропонував Уряд 
президента Ніксона, і яка 
уневажнюс аж 5.7 різних за
конів, що тепер існують в ді
лянці добродіЙностн. Коли 
цей проект стане законом, 
то він засвцадить державній 
скарбниці 2.5 більйона доля
рів, в тому буде 1.1 більйона 
внаслідок законодатної пра
ці Конгресу, а решту обіцяє 
заощадити Президент на ос
нові своїх заряджень. В цьо
му законопроекті є окремий 

пункт про допомогу школам 
в тих районах, Де перебуває 
більше число федеральних 
урядовців. Уряд Ніксона у– 
важає реформу добродійної 
системи за одну з найважли
віших проблем між цього
річним законодавством, і то
му рішення Комісії Способів 
і Засобів переслати проект 
до повної Палати Репрезен
тантів в політичних колах 
оцінюють як успіх Уряду, 
хоч ще не знати, як поста
виться до цього проекту Па
лата, бо консервативні кон
гресмени уважають цей про
ект за дуже щедрий для 
вбогих, а ліберали за недо
статній. 

ЕҐНЮ критикує жалюгідну тактику 
7-ох підсудних в Чикаго 

Вашингтон. — Віце-прези 
дент Еґню, промовляючи на 
конференції губернаторів, 
при кінці своєї промови го
стро виступив проти тієї жа
люгідної тактики, якою по
слуговувалися 7 підсудних і 
два адвокати в процесі в Чи
каго, де судили тих, що ста
ралися розбити Крайову Де
мократичну Номінаційну 
Конвенцію вліті 1968-го ро
ку. Еґню казав, що підсудні 
н адвокати вибрали собі та
ку тактику, якою ображали 
суд, переривали хід розпра

ви, сподіваючися цим спосо
бом відтягнути увагу від 
своєї провини. Ця тактика 
поширюється і в інших міс
тах, казав віце-президент, і 
в судових будинках відбу
ваються карнавали. Еґню 
хвалив суддю Джюліюса 
Гоффмана, який не дав себе 
застрашити підсудним та їх 
оборонцям. Віце-президент 
казав, що найважливішою 
справою в цій країні є те, 
щоб влада залишилася в ру
ках вибраних урядовців і 
щоб не перейшла до вулиці. 

НА ДОПОМОГУ ПОТЕРПІЛИМ БРАТАМ В ЮГОСЛАВІЇ 

З кожним днем ширше розгортається серед українці" в 
Америці акція допомоги потерпілим від землетрусу братам 
в Югославії, охоплюючи все більше громад і парафій. На 
фото: парох української православної парафії св. Софії 
в Балоні, Н. Дж., всч. о. Євген Повицький з парафіяльними 
братчиками І сестрицями приготовляє до відправи до цен
трального збіркового 1 носилкового осередку ЗУАДК в 
Джерзі Ситі понад 500 фунтів зібраних одягів і взуття. 

Ніксон і Помпіду не погодилися у справі 
конфлікту Ізраїлю й арабів 

Вашингтон. — Президент 
Ніксон признав, що в дво
денних нарадах з французь
ким президентом Жоржом 
Помпіду вони „не погодили
ся в усьому", але що „пло
ща нашого порозуміння ста
ла більшою, аніж вона булі 
перед нашими нарадами". 
Він запевннт теж, що устін– 
нено шлях для дальшого ті
сного контакту і що їхні на
ради були ,,надзвичайно сер
дечні, одверті L щирі". За 
твердженням найперших ко
ментарів - обидва президен
ти не погодились власне у 
підході до проблеми зами
рення на Близькому Сході. 
Зате вони цілком погодились 
щодо дальшої прнлвностц а– 
мернканськнх збройних сил 

в Европі, щодо відношення 
до монетарної системи у сві
ті, щодо заходів про „набли
ження між Сходом і Захо
дом" і' різних споріднених 
проблем в Европі та широ
кому світі. Президент Нік
сон заявив, що розмови з 
президентом Помпіду ще раз 
переконали його про корис
ність таких безпосередніх 
персональних контактів і що 
тому він плянус нову подо
рож до Европн. Коли і як 
це станеться — він не пояс
нив. Президент Жорж Пом
піду закінчив офіційну час
тину свої хвідвіднн у Вашнн– 
тоні й прилетів американсь
ким спеціальним джетом до 
Флориди, де оглядав споруди 
для космічних летів на Кей– 
пі Кеннеді. 

В'єтнамські комуністи поширюють бойкот 
Паризької конференції 

Париж. — У четвер 2п лю
того ц. р. відбулося 56-те з 
черги засідання Паризької 
конференції про В'єтнам. 
Хоч воно було найдовше з 
усіх попередніх, бо тривало 
7 годин і 35 хвилин, проте 
так само було цілком безплі
дне. Не тільки голова північ– 
но-в'стнамської делегації Ху– 
ан Туі, але й репрезентантка 
В'стконґу, його ,,міністер за
кордонних справ" пані Нґу– 
сн Ті Бінь бойкотувала те 
засідання, пояснивши через 
свого речника, що вона не 
о”зре участи в Паризькій кон
ференції тому, що американ
ці ,,обннзилн її вартість", 
щоб „продовжувати війну". 
,В/єтнамські комуністи не 
вдоволені, що після відходу 
голови американської деле
гації Генрі Кебота Ладжа 
президент Ніксон не призна
чив на його місце ніякого ін– 
ного видатного державного 
чужа з міжнародним прнзвн– 
цем, а тільки підвищив у 
оанзі заступника Ладжа, Фі
тинга Габіба. професійного 
дипломата. Габіб старався 
шову втягнути комуністів у 
дискусію, цим разом на тему 

американських полонених у 
Північному В'єтнамі, але це 
йому також не вдалося. Зате 
північно-в'стнамські комуні
сти прийняли на 35-хвилин– 
ну розмову пані Діяну О'– 
Ґреді, дружину підполковни
ка летунства Джана ОТреді, 
який знаходиться на амери
канській листі „загннулих 
без вісти". Вона приїхала до 
Парижу з 7-ма своїми неліт– 
німи дітьми і всі вони пішли 
до квартири комуністів. Ко
муністи заявили гй, що під
полковника нема в полоні та 
що це справа американсько
го командування повідомити 
її, що він згинув. Комуністи 
поінформували її також ,що 
вони далі! доручення всім а– 
мерикайеькям Полоненим на
писати листи До своїх родин 
- чого дотепер не було IV 
вільно. За американським!' 
списками - на кінець січня 
цього року 1.447 військови
ків „загинули" в Південнії" 
Азії з чого амепиканці МА
ЮТЬ записаних 368-ох нап^в 
не у ігівнічно-в'!ггнамському 
полоні. 72-ох V полоні у В'ст– 
КОНҐУ та 7-ох у КОМУНІСГИ'Т– 
НОМУ Пятет-ляо в Ляосі. 

Важке американське летунство 
бомбардує комуністичні війська в Ляосі 
Віееціян. Найважчі амери

канські бомбовики типу Б-52 
!Їереводять раз-ураз налети 
дроти регулярних північно– 
з'стнаМськнх військ, які про
довжують свою офененву у 
Ляосі. який сусідує з В'єтна
мом. Після того, як комуніс
ти здобули цілу так звану 
Долину Жарр. надзвичайно 
важливу з стратегічного по
гляду, комуністи посуну
лись за 25 миль на захід і 
іахопилн летунську базу в 
Муонґ Суі. Бомбовики Б-52 
є, стаціоновані в Тії (Сіамі). 
на острові Гуамі і на япон

ській базі Окінаві. 75 такігл 
летунських фортець переве
ли в цьому місяці вже понад 
500 налетів в Ляосі. Кожнп 
з них везе ЗО тонн вибухових 
матеріалів. Проте ті налети 
не всилі були припинити ко
муністичного наступу. Тепер 
те бомбардування звернене 
проти постачання, яке пливе 
прнспішеннм темпом почерез 
Ляос з Північного В'єтнаму 
до Південного: зброя і вся
кий виряд. Цією ситуацією 
займалася Державна Рада 
Безпеки у Вашингтоні в ми
нулий понеділок під голову
ванням през .Ніксона. 

Офіцер КҐБ очолив „Товариство 
культурних зв'язків з українцями 

за кордоном" 
Київ. - Згідно з повідом

ленням РАТАУ. надрукова
ним у газеті ..Культура і 
життя", ч. 11 з 15-го лютого 
ц. p., в Києві відбувся 12 лю
того ц. р. пленум ..Товарис
тва культурних зв'язків з ук
раїнцями за кордоном", у ви– 
сліді нарад якого обрано на 
голову правління цього ..то
вариства" Валентина І. Цур– 
кана! відомого із своєї пген– 
туриої діяльності! на терелі 
ЗСА, зокрема Ню Йорку. Ло– 
теп'-фіпшьогп голову пра
вління письменник і Юрія 
Смолича відсунено на нібито 
почесне становите „првзи– 
Д^ТГя" цього ..товариства". 
Учасники пленуму вислуха
ли л обгозорилн доповідь Ю. 
Смолича про підготовку до... 
100-піччя з дня народження 
В. Леніна і схвалили поста
нову ..спрямовану на даль
шу популяризацію ленінсь
кого вчення, досягнень Ра
дянської України в розвитку 
економіки, науки і культури, 
також на зміцнення куль– 

Мґр. Дарія Ребет і д-р Богдан Кордюк 
відвідали УНС і „Свободу" :: 

R 

Під час відвідин в Головній Концелярії УНС. Стоять (злі
ва): гол. касир дир. Петро Пуцило, заступник гол. пред-.„„ 
сідмиїса Володимир Сохан, д-р Мирослав Прокоп, гол. пред–^ . 
сідник Посип Лисогір, мґр Дарія Ребет, проф. Д-р Богдан .„ 
Кордюк, Степан Скубик з Вашингтону, який в тому часі. t -

був в Головній Канцелярії в ділових справах, та гол. 
секретар д-р Ярослав Падох. ;ои 

Джерзі Ситі. — У четвер, 
26-го лютого 1970, до Голов
ної Канцелярії Українського 
Народного Союзу та в-ва 
„Свобода" загостили голова 
Політичної Ради Організації 
Українських Націоналістів 
закордоном і редактор „Ук
раїнського Самостійника" в 
Мюнхені проф. д-р Богдан 
Кордюк та член Президії 
Закордонного Представницт
ва Української Головної Ви
звольної Ради мґр. Дарія Ре
бет, в товаристві д-ра Миро
слава Прокопа з Ню Иорку. 
Мґр. Дарія Ребет і д-р Бог
дан Кордюк прибули на ко
роткі відвідини з Европи, 
іцоб взяти участь в конфе
ренції, яка відбулася в Ню 

Иорку в суботу і неділю 21 і 
22-го лютого в справах ре– '" 
організації середовища ЗП 
УГВР. На конференції було 
приявних 61 делегатів і у– 
часників з різних міст ЗСА 
і Канади. Пані Ребет і д-р 
Кордюк вже виступали або , 
ще виступлять з публічними 
доповідями в Ню Иорку, 
Нюарку, Клівленді, Дітрой– ж 
ті, Торонті та інших містах. -
До Мюнхену повертаються в 
березні. Під час відвідин в ” 
Головній Канцелярії УНС та 
приміщеннях „Свободи" й ” 
опісля під час спільного обі
ду гості й екзекутивні уря– "' 
довці УНС та редактор „Сво
боди" мали нагоду обміня
тись інформаціями і погля
дами на актуальні теми. 

турних зв'язків з українця
ми, що живуть за рубежем" 
В роботі пленуму взяли у– 
часть завідуючий якогось із 
неназваннх відділів ЦК Ко
муністичної Партії України 
І. А. Псресаденко та голови 
всесоюзного ..Комітету куль
турних зв'язків ІЗ СПІПВ'ТЧИ– 
зняннками за рубежем" М 
Кулнков. Новообраний голо
ва „Товариства культурних 
зв'язків з укг-Чнцямя за кор
доном" В. І. П”Р””и ірпеб-/– 
в;іп п ЇМО р. V Нкі Еїопку. 
як члла делегації Українсь
кої ССР НР cecho Генераль
ної Ася”блсї Оосднаних На
цій і шіґутп'вяв також в 
складі такої ж делегації ми
нулого. 1969 року. „Дипло
матична" діяльність Вален
тина І. Цуркянч обмежува
лася до розвідувальио-роз– 
клпдопої прані серед україн
ської еміграції і в колах ОН 
ного трактували, як високо
го офіцера КГБ, влученого 
в склад делегації УССР для 
„спеціяльних завдань". 

Українські лікарі в Ню Йорку 
інформували про наркоманію 

a , ` j . 
ГГИ– 

..., 
ПІ 

Ню Иорк. — Наркоманія 
— одна з найбільших загроз 
модерного суспільства, зок
рема для молоді, була темою 
лікарського снмпозіюму, що 
ііого влаштував Метрополі– 

ннки; д-р. Богдан Волинсь
кий, який говорив про діян
ня наркотичних середників 
на організм людини; д-р Ан
дрій Тершаковець, який ана
лізував типи людей, що під
даються наркотикам; д-р 

гальний Відділ Українського І Богдан Цнмбалістий, який 
Лікарського Товариства по– | насвітлював психологічне 
передньої суботи, 21-го лю–' наставлення дітей і молоді' 
того, в приміщеннях Укра– І до їхніх батьків та частинну 
інського Інституту Америки. | їхню втечу до наркотиків. 
У симпозіюмі, що ним про
водив д-р Богдан Макаруш– 
ка, взяли участь лікарі: д-р 
Микола Гук, який інформу
вав про фармакологічні без
болісні та анастетнчні серед– 

Симпозіюм слухало понад 
130 осіб, в цьому багато мо
лоді, беручи опісля участь в' 
інтересній дискусії. Вечір за
кінчено товариською зуст
річчю. 

Вийшло перше число 
Торонто. — 3 друкарні „Го

мону України" вийшло пер
ше число журналу-піврічни– 
ка „Естафета", органу Асо– 
діяції Діячів Української Ку
льтури, АДУК. Головний ре
дактор видання д-р Богдан 
Стебельськин, мовний редак
тор Вячеслав Давиденко, ко
льорову обкладинку виконав 
Володимир Ласовський. Жу
рнал „Естафета", ч. 1 дато
ваний місяцем січнем 1970 p., 
присвячений літературі, мис
тецтву, науці і критиці. Чис
ло відкриває програмовий 
вірш Ліни Костенко „Еста
фети", далі йдуть статті д-ра 
ML Кушніра .,ІІерсіналістнч– 
на критика" та Аріяднн Шум 
,,Техне" чи „колакейя". В 
розділі поезії опубліковані 
твори В. Гаврилюка, Міри 
Гармаш, Н. Ріпецького, І. Ко
валева, Алли Коссовської, Л. 
Полтави, І. Шанковського, 
Аріяднн Шум і поета моло
дого покоління Олега Зсно– 
на Лнсяка. У відділі ирозн 
надруковані твори д-ра Ми– 
к:ли М. Аркаса, І. Ковалева, 
Оксани Керч, А. Коссов;ької, 
В. Кулііпа, О. Лисяка, Ю. 
Тиса і Олега 3. Лисяка; в 
розділі ..Драма" - п 'сса 
„Вершннкр до моря" Джона 
М. Сінґа в перекладі з анг
лійської д-ра Р– Кухаря і 
драматична картина Ю. Ти
са „Галузка яблуневого цві
ту". Від стор. 147 починаєть
ся відділ ,.Галерія творчих 
людей" із статтями різних 
авг. рів про Мирослава Ка– 
пія, оперового соліста Л. Ре– 
йіівровича, поста Вол. Гав
рилюка. скульптора Чсрсш– 
ньовського, як кляснка ук
раїнської скульптури, та Ми
хайла Кушніра, як мистця. 
Працями М. Черешньоасько– 

журналу „Естафета" ; 
го, М. Кушніра, Вол. Біла– 
са, А. Малюцн та Ждана Ла– . 
совського ілюстроване це пе-,, 
рше число. Сторінки від 170 
до 252 займають матеріали, 
різних авторів на теми: „Фі
лософські арабески" В. Гав– ̂  
рнлюка. „Літературні порт–-

ретн". ,.Прблемн і дискусії", 
„Документація фактів", „Ог
ляд книжок і рецензії" та 
„Хроніка літератури і мис
тецтва". Крім згаданих ви
ще співавторів „Естафети", 
в першому числі беруть у– ” 
часть також: д-р Б. Стебель
ськин. д-р С. Галамай, Сте
пан М. Горак. А. Гладило– 
вич, Оксана Керч. Софія На– 
у.мович, О. Хмуровкч, В. Ma-'` 
кар. В кінцевому розділі по–,., 
дані короткі інформації про 
працю АДУК, творення но– \ 
вих Відділів і клітин АДУК,,, 
про працю ОМУ А. „Театр у– 
П'ятницю". Спілку Образо– 
твзрчих Мистців у Канаді 
та ін. Один примірник „Ес
тафети" коштує в м'якій оп
раві 4 д:л.. у твердій -
5 дол. 

ВИСТАВКА МНСТЦЯ 
ВОЛОДИМИРА 

КИВКЛЮКА 
В суботу 21-го лютого 1970 

року, в приміщенні Україн–' 
ської Вільної Академії Наук 
(206 Вест 100 вул„ Н. Й.) 
відбулося відкриття Вистав
ки малярських творів мист
ця Волсдимира Кнвелю к а ' 
(абсольвента Краківської А– 
кадемії Мистецтв). На Вис
тавці експоновано 46 картин 
(олії і пастелі) та 16 рисун
ків. Мнстець 

Виставка відкрита для від– ' 
відувачів до 31 березня 1970 
року у вівтіркн та четверги 
— 5-7 год. веч., в суботи та 
неділі від 2 до 5 год. дня. 
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'Самогубно довір'я до (TCP 
QOBGTcbKBfl маршал Андрій Гречко зробив велику 

лрні'лугу президентові Нікеонові і ного секретареві оборо– 
-нн Мелпінові Лердові евгею статтею у „Правді" з 23 tr. м., 
-в якій нахвалявся неперевершеною совстською зброг.ю: 
протиракетною ракетою, яка може з далекої відстані по– 
цілювати й нищити атакуючі ракети без уваги на їх швид
кість і висоту. Стаття маршала Гречка стає атутом в ру
ках американського Уряду, який свідомий совстської за– 
Ррози н потреби скріпляти свою оборонну здатність, але 
мас проти ceje групу впливових сенаторів, які засліплені 
Іі'рою !і совгтгську ..миролюбність" н можливість ,.ДОГОВО– 
ренн.ч" і тому вороже ставляться до розвитку модерних 
засобів сборонн. Речник оцих сенаторів - ,,голубів", голо– 
р.л демократичної більшості! в Сенаті, МаГік Менсфілд, впс– 
хупив недавно проти політики Ричарда Ніксона, який, мов
ляв, пропонує встановити ..провокаційну" оборонну сис
тему, що ..відверне великі грошові суми від дошкульних 
внутрішніх потреб", замість „договоритися" 3 Моеквгю 
про обмеження стратегічних родів атомової збргї та при
пинення перегонів в атоловому зброенні. Сенатор Менс– 
філд гостро критикував Нікооиа також за оборону иро– 
ін ..гіпотетичної" загрози збоку комуністичного Китаю. 

Маршал Гречко насправді потвердив сутній зміст звіту 
секретаря оборони Мелвіна Лерда до Конгресу, зголоше– 
II го 20-го ц. м.. в якому він навів цілу низку фактів про 
всебічне арнспипвне й наполегливе совстське зброення. 
Секретар Лерд, (.твердивши, що ЗСА можуть розпоряджатн 
тільки ча.тнлннми і недокладними даними про дійсний 
стан совстськнх збройних сил, прийшов до ирнгноблнвого 
висновку, що при теперішньому темпі Гі відношенні совст– 
|ького й американського зброення — Америка в половині 
fO-их років зійде на друге місце щодо стану своїх офен– 
Знаних ракет і протиракетної оборони. Характеристично 
І л я американської ліберальної преси та пацнфістнчногО 
8астро:о в сенатській Комісії закордонних справ під голо– 

Іуванням ліберала Дж. Ф. Фулбрайта, що той звіт Лерда 
є удостоївся більшої уваги й глибших коментарів, хоч 

Насправді був дзвоном На тривогу. 
1 Ліберальні сенатори й газети побоюються, що підви
щування оборонної здатності Америки буде „провокаці
єю" на адресу Москви, яка зі свого боку так само поси
лить свог. зброення. і тому будова в Америці антиракетної 
вис геми ..Сеііфгарду" пошц^дять, американсько - совстсь– 
JIIM переговорам про '"бмеж^гагя”зброснь. Збоку Уряду за– 

Геречують цей аргумент, запевняючи, що, навпаки, чим 
Ільша американська збройна сила, тим сильніша позиція 

ftCA в переговорах з Москвою. Психологічним джерелом 
Аргументів противників „ЕйБіЕм", протиракетної оборони, 
2 віра в можливість ..договоревяя'' з большевикамн, віра 
5 те що большевики деговорення з Америкою дотримають. 
Ввамеянту відповідь дав їм в „Рідерс Дайджесті" за бере
зень ц. р. військовий референт „НИ Таймсу" Г. В. Болдвін, 
Обмірковуючи засадннче питання: чи можна довіряти Мос– 
хві ? Він пригадує довгу чергу зламаних большевикамн 
5год та використаних ними моментів, коли Америка одно– 
fi-ронньо роззброювалась чи послаблювала свою оборон
ну здатність. Москва використала загальну демобілізацію 
SCA в 1945 році, щоб обернути цілий ряд держав Схід– 
Йь”ї і Середньої Европн на своїх сателітів, вона підготови
ла агресію Північної Кореї проти Південної, перевела бльо– 

аду Берліну, розпалила громадянську війну в Греції й 
агрознла Туреччині. Після того, як ЗСА і СССР „догово– 
и.іись" про мораторіюм щодо атомовнх дослідів, больше– 
ики, крадькома приготувавшись, перевели низку ядрових 
нбухів небувалої до того часу сили. І тепер, поруч із го– 
осчнми заявами про бажання співіснувати з Америкою. 
осква підтримує Ганой у його війні з Південним В'стна– 
ом і не допускає до замирення арабів з Ізраїлем. Болдвін 

Іригадус, що в той самий час. коли Громнко запевняв і 
президента Кеннеді. що на Кубі нема совстськнх ракет, І 
іольшевнкн будували на тому острові звернені проти Аме– 
Іикн ракетні викидні. 

Хоч деякі голоси проти обороннігх заходів Уряду дик– 

5/Ються передвиборчою тактикою, частина амернкансь– 
нх політиків таки все ще хвоіріс на хронічне довір'я до 

|ДОбро! волі" Москви. Спасенним Америки є факт, що при 
державній кермі стоять люди, які такої наївної віри не 
на юті. і судять Москву за її ділами. 

М. Петрович 

ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІТЕТИ ЧИ 
НЕРЕАЛЬНІ ІЛЮЗІЇ 

Піютягом останнього часу 
на сторінках деякої частини 
української преси на чужині 
розгорнулася широка диску
сія, головною темою якої с 
критика основних засад кон
цепції і тактики нашої виз
вольної політики на емігра
ції. Як відома, наша виз
вольна концепція .базується 
на тезі, що Україна понево
лена російсько - больше– 
внцькнм імперіалізмом, з 
часу, як він збройною силою 
зліквідував Українську На
родну Республіку, що відто
ді йде боротьба, яка прийма
ла різнТ формпггза– віднов– 
лення незалежної українсь
кої держави, що сучасна 
УССР є тільки імперіяль– 

На цьому відтинку ми не 
зустрічаємо будь - яких ос
новних різниць між ..їхніми 
прагненнями і прагненнями 
української еміграції. Дещо 
інакше справи маються, ко
ли взяти до уваги проблему 
соціальної побудови україНг 
ської держави, але тут, як 
уже сказано, відіграють ро–. 
лю, з одного. боку, з астар і 
лі погляди великої частини 
еміграції, її нереальний під– 
хід до змін, які зайшли і я– 
кнх не можна завернути, а 
здругого боку — соціальні 
позиції ОПОЗИЦІЙНОГО.руху в 
Україні. Проте, в основному 
ці різниці не відіграють і не 
відіграватимуть жадної ролі, 
бо й так еміграція не мати– 

НОНТРОВЕРШНІ ТИПИ УКРАЇНИ 
ІСрреспондент .„Ассошісй– зувало б н а ідейний бунт мо– 

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ 

ним філіалом Москви, а не ме великого впливу на фор– 
українською. хай буде й ко– j мування політичного та со– 
муністичною. державою, ко– j ціяльного ладу в Україні. 
лонією Москви, у якій ідуть | Таким чином можна цід– 
безперебііїні намагання в до–; к 0 м сміливо сказати, що так 
ломогою русифікації злікві– І звана „захалявна літератур 
дувати окремішність україц– І р а - п 0 вннна т е більше ут– 
ськрї нації. | иердитн визвольні неприми– 

Згідно з цією концепцією і ренні до Москви концепції 
визвольної політики, яку до– і української еміграції й дати 
тепер майже ніхто не опро– її новий поштовх та енергію 
тестовував і яка. залежної до дії. Тим часом', на проьг– 
від того чи іншого ,політнч– І ликпй жаль, замість того ми 
ного середовища, що діє на'; спостерігаємо дивовижні і ні– 
гміграції, набрала такого чи 
іншого політично - соціаль
ного забарвлення, нашим 
головним завданням на чу
жині є. поперше. підтриму
вати ті внзвольно-політичні 
сили, які діють в Україні, L 
подруге — популяризувати 
нашу визвольну справу се
ред народів вільного світу. 

Найслабшою стор інкою 
цієї визвольної концепції до
недавна була позбавлена 
фаістів декларативність. Піс
ля здушення большевикамн 
упівського резистансу, у нас 
не було жадних доказів на 
те. Що в Україні наростають 
нові сили спротнву, які став
лять собі за мету боротьбу 
з большевнцько - російським 
режимом за самостійність 
України. х 

Проте, останнім часом до 
нас нахлинула а України та
ка маса документів, які до
казують, що в основному 
становище еміграційної внз– 

чнм не виправдані спроби 
деяких політичних гуртів чи 
окремих осіб цілком фаль
шиво інтерпретувати доку
менти з України і на базі ці
єї фальшивої інтерпретації 
переставляти всю концеп
цію еміграційної політики 
на нібито реальні рейки, до– 
стосовані до сучасної ситуа
ції в Україні і до прагнень і' 
тактики опозиційних сил в 
Україні. 

Ми вже вище обговорили 
прагнення і тактику опози
ційних сил в Україні. Окре
мі автори „захалявної літе
ратури" дали нам також' 
цілком реальний, образ суча? 
сної ситуації в Україні. 'В га
лузі національної політики 
вона зовсім не відрізняється 
від тієї ситуації, яка існува
ла за часів Сталіна,, тобто 
бевупнну продовжується ру–. 
енфікація, курс на так зване 
злиття націй. Ні режим 
Хрущова, ні сучасний режим 

вольної концепції правильне, j Коснгіна - Брежнєва ані на 
Кажемо в основному, бо УІ крок не відступили від ста– 
зв”язку з появою цих ДОК –̂ пінської національної пелі– 
ментів українцям на чужині т и к „ Змінилися тількисмето-
слід поробити у своїй КОН-.д„ ЦІОЇ політики. Тоді." як за 
цепції чимало коректур, від– | часів Сталіна застосовувався 
кинути чимало СОЦІАЛЬНИХ І І масовий терор і Геноцид, 
політичних теорій з минуло-j сьогодні, внаслідок 'послаб– 
го, які в умовах сучасності!: деаня режиму, ніхто не від– 
цілком уже нереальні, а то \ важується таких методів 
й виявляються витвором е– | стосувати. Хоч у потенції та– 
міґрацібної фантазії. і к а небезпека існує. Арешто– 

Аналізуючи документи з | ваннм кримським татарам 
каґебіетн відкрито заявили: 
..Прийде наказ — стрілятн– j 
мемо вас так, як за Стал' 
на!" 

З цього випливає логіч
ний висновок: УССР і Далі 
залишається фікцією дер– j 
жавности, українська мова, 
культура, шкільництво трак
туються по - мачушиному. 

України, за якими криють
ся живі, відважні, переваж
но молоді люди, ми прихо
димо до переконання, що, не 
зважаючи на те, яку такти
ку опозиційної боротьби во
ни застосовують, чи то з по
зицій легальносте й ставлен
ня вимог здійснення ерор– 
мальних прав України в ра
мах СССР, чи конституцій
ного права України вийти зі 
складу СССР і проголосити 
самостійність, чи з підпіль
них непримиренних до ре
жиму позицій — вони твердо 
бажають: вибороти україн
ському народові самостійне 
життя, побудотїаие на демок
ратичний лад. 

безкарно гарцює. Легальні 

тод. Пресе" у Москві, Голгер 
Ди4енсен, бувши в Україні, 
вислав а Києва репортаж п. 
з . - ' .Два ' обличчя Укр!аїнн", 
який появився в. цілому ря
ді американських газет, 
пклю,чно,з великий.щоден
нії ком^ ,i`ittftarb ^Грібіон–", На
справді він ті „два обличчя" 
вбачає у двох типах людей, 
що їх. мабуть; ви надново зу
стрів і використав не для 
тигр. - щоб і проаналізувати 
духовий стан– сучасного ук
раїнства під СОВСТСБКИМ ре– 
жнмом, а щоб написати сяк-
так ц ікаву статтю. ; . ? 

Отож `- ' ці його дна"'люд
ські типи по суті негативні. 
Сгіуіп із них, 50-річний Ілля 
Пахомов, —̀  з типово росій
ським прізвищем, — дирек
тор електромеханічної фаб
рики в Харкові, переконаний 
комуніст, „герой соціялістн– 
чяої праці", нагороджений 
орденом Леніна та „Черво
ною зіркою" .і упрнвілейо– 
паний щодо платні, вигідно
го помешкання, авта і різних 
інших Дібр д”ступних тіль
ки комуністичній верхівці. 
Якщо він українець - то 
СТОВІДСОТКОВИЙ п р и с Т 0-
суванець. с у перльояльний 
супроти совстської влади, 
без ніяких інших життьових 
цілей, як тільки праця для 
для СОЕЄТСЬКОЇ імперії, під
вищування видайности праці 
підлеглих йому робітників та 
виховування своїх двоїх ді– 
Tè ir в тому самому дусі — 
відТи'ности Совстському Со
юзові і його комуністичній 
владі. 

Другий тни, що ним зай
мається американський ко
респондент, це 20-річна Ок– 
снйа. яка живе в одній кім
наті з однолітком Миколою, 
воу”лереч волі своїх і його 
батьків, у помешканні з 
кісТькома іншими родинами, 
спільною кухнею, була „гі
дом" для чужинецьких тури
стів, але зреклася тієї праці, 
коли запропонували їй ски
нути гіпп!ськз' „любовну" 
відзнаку. Курить маріхуану. 
західню культуру сцінюс 
крізь призму гіппісів і попу
лярних платівок, слухає ра
діопередачі „Голосу Амерн– 
tffc'V мрГс про 'виїзд на Захід, 
не вірить офіційній пропа
ганді, бідує й апатично 
сприймає Довкільну дійс– 
frtcVb. Худа й неохайно одяг
нена, так само, як її Мико–. 
Л'а^'с протиставленням Іллі 
ПгіЬсОмова.' як тип анархіст
ки й нігілістки. Але амери
канський журналіст перео– 
чнв цікаву й характернстич– 
я у для обох їх спільність: 
вони обоє, стахановець Па– 
хомов і бунтарка за своїм 
способом життя Оксана, що 
могла б бути ного донькою, 
не мають ніяких вищих іде
алів і нічого не мають 
спільного з Україною та ук
раїнським народом, ак окре
мою особовістю. 

Американський журналіст
ці разу не вжнв :тЛова ..ук
раїнець" і н е ' згадав. про іст 
нування в Сойстс'ькоїіу Сою– 

як провінційна особливість. І̂ зі національної, проблеми, 
засуджена ця п о в і льну ЇЩ-.тнпн, що ніби віддзерка– 
сметугь, російський шовінізм (jffOJOTb .,два обличчя Украї

ни", можуть так само від– 
вимогн наших культурних Лаз^жалюватн два обличчя 
діячів припинити вСі ці без– ікорікної Московщини, Бал– 

- тики. Поволжя чи Кавказу. 
- ІНема в. них нічого, що" вка– 

тамн і концтаборами. В Ук– |зувало б на їхню національ– 
(Закінчення на crop. 3-ій) (Ність. нема нічого, що вка– 

лодої генерації проти кому 
містичної доктрини й пар
тійно -. поліційного режиму. 
Таку саму ,,прірву між гене
раціями" можна добачити в 
будь - котрій західній країні, 
в Америці чи навіть в таких 
азійських країнах, як Індія 
і Японія. Старша генерація, 
„батьки", - це льояльна 
відданість режимові, праця, 
совісність і солідність, серед
ня заможність і міщанська 
обмеженість. Діти — це бун
тарі проти „батьків", захоп
лені наркотиками й сексуа
лізмом, фразами про любов, 
рівність, незалежність духа, 
повну свободу і т. п„ але 
насправді зраджують духо
ву - пустку. Таке зображу
вання обох типів — Це теж 
спрощування проблеми і 
спрощування дійоностн, бо 
ані один, ані другий тип не 
репрезентує більшости — 
ані старшого, ані молодшо
го покоління. 

Отож, хоч статтю Голгера 
Дженсена читається легко, 
було б помилкою сприймати 
ЇЇ безкритично. ' Н а основі 
вражень і спостережень за– 
хідніх туристів, на основі 
навіть найобережніших лис
тів з України, на основі під
пільної літератури, яка там 
появляється, можна не тіль
ки сумніватися, чи з'ясовані 
названим а м є рнканським 
журналістом типи є „типо
вими" для сучасних двох ге
нерацій українського наро
ду в УССР, а просто запере
чувати таку характеристику. 

Американський автор ди
виться на український нарід 
крізь призму двох осіб, що 
їх зустрів в Україні, і вба
чає в них неначе символи 
сучасних двох українських 
поколінь. Було б дуже сум
но, коли б дійсно вони були 
такими символами, коли б 
молоде українське поколін
ня в УССР обмежувало своє 
зацікавлення n o p ожньою 
пляшкою кока :колн, амери
канською книжкою про нар
котики, двома картками з 
„Плейбоя" та світлинами 
Софії Лорен. 

Однак, є в описі „голої і 
холодної" кімнати Миколи 
й Оксани цікава подробиця: 
між отими вбогими „релік
віями", отриманими від за– 
хідніх туристів, коли Окса
на була їхнім „гідом", с та
кож -– ікона. Те, що Окса
на та її Микола зберігають 
ікону, свідчить, може, про 
те, що в їхніх душах таки 
залишилось щось більше, як 
тільки погоня за грошем, 
що забезпечив би їм такнй– 
сякнй прожиток і дав мож
ливість купувати маріхуану, 
100 грамів якої коштує на 
чорному ринку 50 рублів. 
Двоє бідних моЛодят трима
ють на стіні своєї кімнати 
ікону і кожне з них відвідує 
своїх батьків, дармалдо бать
ки не погоджуються з їхнім 
способом життя. Це такі по
зитивні риси, що, може, до
помогли ,,б. американському 
журналістові довідатись, що 
вони думають про Україну 
та її майбутність, якби він 
поцікавився такою пробле
мою. 

і. к-н 

ПОРАДА НА „ПОРАДУ" 
Із здивованням прочитала 

я в „Свободі" з 20 січня Ц. Р– 
у статті В. Чапленка „Нові 
байки Олекси Запорізького", 
що нібито В. Чапленко мало 
чи не автор назви моєї збір
ки. „Серед хмаросягів" та 
нібито вперше від нього по
чула я слово „хмаросяг". З 
Чапленксвого тексту (ось 
він: ,,... Я вперше вжив йо
го в своїй збірці „Зойк", а 
на мою пораду використала 
його й Докія Гуменна у сво
їй назві „Серед хмарося
гів"...) виходить, що це сло
во новотвір В. Чапленка. А– 
ле це суща неправда. Щ е за 
багато років до того, як В. 
Чапленко з'явився в літера
турі, в українській літера
турній мові були такі слова 
на означення американсько
го слова скайскрепер: „хма
рочос", „хмаросяг”„ „хмаро– 
дер" і ще й навіть пародійне 
„хмародряп". З цісї різнома
нітності! я вибрала „хмаро
сяг", як наймнлозвучніше і 

З НАШИХ ВУДВІР X 

В ПОКЛОНІ 
КОВЗАРВВі 

Наша MerjMnanifcfkieii зви
чайно^ крокус попереду як
що йдеться про кулцї\ірну, 
громадську чи допомогову 
аіщію, випередила і цим ра
зом інші українські осеред
ки, бо влаштовує 'Шевчен
ківські Роковини за тиждень 
до дня народження1 нашого 
Кобзаря, в цю -неділю, і-го 
березня, в залі Феше'н інсти
туту. Воно навіть '`t` робить 
краще враження, колп тро– 
гики поквапитись 5'! пЬкло– 
ном Кобзареві, ніж! відкла
дати цей поклін, скажемо, 
аж на місяць квітень, як це 
деколи-подекуди бі/ettev.'. Але 
в нашому випадку не так 
важне, коли це святб відбу
вається, як те, чиїми силами 
буде виконана Концертова 
програма. ' -

Отже, з радістю, й' приєм
ністю слід підкреслити, що 
після успішного Свята 22-го 

найвідповідніше, та й вжива– j Січня, влаштованого'силами 
ла його у книжці „Багато 
неба", що вийшла 1954 року 
(Див.' crop. 8, 10, 21. 145 то
що) . Отже, нащо мені була 
„порада" В. Чапленка через 
десяток років для назви 
книжки про Ню Иорк? 
Ню Иорк Докія Гуменна 

Питайте українські книжки 
І газети, бо часте читання 
веде до просвіти, а просвіта 

- ие сила 

ПРО „КНЯЖНУ -
ЧН САМОЗВАНКУ" 

У „Свободі" з 3-го ц. м. 
була надрукована моя стат
тя „Княжна — чи самозван
ка" - про жінку, яку 50 
років тому витягнули із вод
ного каналу Берліну і яка 
твердила, Що вона - - Анас– 
тасія, дочка останнього царя 
Росії Миколи П. Суд. що від
бувся в Гамбурзі в Західній 
Німеччині, не визнав її за 
дочку Миколи П. 

Недавно преса повідомила, 
що найвищий суд у Карльс– 
руге ухвалив, що процедура 
в гамбурзькому процесі від
булася згідно з існуючими 
законами, і тим самим під
твердив вирок того суду. В 
міжчасі ця жінка, що має 
тепер 69 років одружилась 
із громадянином ЗСА. Зветь
ся вона тепер Анна Монеген.– 
Філядельфія Ф. Лукіянович 

ЧОРТИК, 
НЕ ВИНЕН 

Я визнаю освячені тради
цією права друкарського 
чортика. Одначе не можу 
сприйняти, що ТОЙ чортик 
винен в усьому, як та прн– 
повідкова невістка. Бо коли 
можна Ще погодитися, що 
чортик в числі ,,Свободи" з 
11 лютого в статті д-ра Ми
хайла Біди „Економіка су
часної України" замінив сло
во „домашньої скотини" сло
вами „рогатої скотини", вна
слідок чого понад 17 мільйо
нів українських свиней по
пали в число „рогатої скоти
ни", то годі приписати йому 
внну за те, що в тому ж са
мому числі в нотатці на пер
шій сторінці про запланова
ну в Ню Иорку виставу 
,,Нгзольннка" „Кропивннць– 
кнй відомий також під псев
донімами Карпенко - Карий 
і Іван Тобілевич..." 

Хібащо друкарський чор
тик пускає ману на редакто
рів. 

Д-р Роман Верес 
Чикаго, Ілл. 
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П|юф. Степан Шах 
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РОМАН ШУХЕВИЧ -
СИМВОЛ НЕЗЛАМНОСТИ 

(Спомин) 
UXIIXXIXXXIXXlXXXHIin i lXXlXIIIXXXXT 

(1) 
ХХХХХХ) 

Спомин цей1) присвячений 
відзначенню 20-літньої річ
ниці смертн геройського Ли
варя найновіших часів в іс– 
тіфії визвольних змагань ук
раїнського народу, безком– 
іромісового Борця за віднов
лення незалежної Соборної 
Української Держави — сл. 
пам. ген.-хор. Романа Шухе– 
влгча. Головного Командира 
І П А . 
4 Роман ІИухевич-Тарас Чу– 
иринка — поліг 20 років то– 
:Ау в нерівній, як щодо чи– 
л?льностн ворога, так і якос
т і зброї, боротьбі за волю 
українського народу на Рід
ких Землях дня 5 березня 
1950 р.–). тобто через 5 років 
qo закінченні другої світової 
війни у Зтхідній Европі. 
Склав він свою молоду (на 
43-му році життя) голову на 
бойовій позиції все ще дію

чої партизанської війни, у 
своїй головній квартирі, що 
приміщувалася в лісах БЬю– 
горщі, в околиці столиці За– 
хідньої У к р а ї н и , старого 
княжгорода Львова. Упав 
він на фронті — з авреолею 
слави — за волю і честь ук
раїнського народу. Заслужив 
собі на тривалий від нас па
м'ятник. 

Який мав би це бути па– 
м'ятнігк, — не легко нам я– 
кнмось, хоч би й величним 
словом, окреслити. Атенсь– 
кий державний муж і вер
ховний вождь у затяжній 
30-літній П є л ь о п онезькій 
війні (431-404 pp.) Перікл. 
коли зачав виголошувати 
промову над масовим гробом 
упалих в обороні Аттики во
їнів, сказав: 

,,Атенці, вам, набуть, зда
сться, що ми знаємо, як вша

нувати належить пам'ять ио– 
ЛЯГЛНХ у боях борців. А ме
чі, одначе, видасться, що ні, 
бо чин можна лиш чином 
вшанувати. Слова — можуть 
бути висловом віддання по
шани, але хто знайде такі 
слова, що геройському чинові 
відповідали б? Найкращою 
для них пошаною с. перемо
га над ворогом!" 

Не знасмо, чи над гробок 
Р. Шухевича-Т. Чупринки 
виголосив охтось якесь над
гробне слово. Але знаємо, 
що на його МОГИЛІ навіть 
хреста не поставлено, бо й 
гробу йо;о немає! А заслу
жив він собі на тривалий 
пам'ятник, покищо неруко
творний у наших серцях, у 
нашім спомині. Але пам'ят
ник цей мас бути „тривалі
ший за крицю, що ного не 
зможе знищити всерунную– 
чнй ..зуб часу", як то велично 
виспівав старорнмськнй поет 
Квінт Горацій в одній із сво
їх безсмертних од: .,Exegi 
monumentum aere perennius,, 
(„Carmina." кн. ІП, ода 30). 

ній Батьківщині своє життя; 
але рівночасно залишив він 
тім і свій геройський чин. 
що все ще чинно іі ідеологіч
но діє та неначе іскра під по
пелом тліє і на свій час . , , 
жде! 

А до земляків, до однодум–) ріні А ще гарячила подяка 
ців на еміграції, що під н а ' 
тиском ворога подалися на! 
Захід, хоч у чужий, але віль
ний світ, переслав1 вїн із сво
єї станиці у 1949 р. свій, дп-'і!^ Одначе, ми Українська 
нині вповні актуальний, зак–' 
лик: ,,Звертаємося до Віє.' 
Українці на чужині, у цей; 
історичний момент, до Вас ,' 
Друзі на еміграції. — у да-` 
лекнх країнах Европн ;\ 
усього світу, і кличемо Вас 
станути ЄДИНИМ СПІЛЬНИМ 
фронтом за велике діло -
за відбудову Української 
Держави!" (Цитата із відоз
ви Т. Чупринки: „Звернення 
Воюючої України до україн
ців на чужині"). 

. ,-,Якщо ми говоримо про 
;по.мерлих, що полягли у вій– 
ТІІ, то .справедливим с згада
ти насамперед про ті генера– 
mfljгщо нам своєю жертовною 
;лрацею Батьківщину вдер– 
іясали-і нам її в дарі переда– 

.належить від .нас нашим 
Ібатькам. Те, що вони нам 
!зтхднтиил)г. ,еті це заверщн– 
`JHI -
і Громадо, j не можемо — на 
!жлль — цих Періклових слів 
ідо себе застосувати, бо ані 
І А І . старша генерація, ані 
молодша від нас з часів дру–. 
Ігої світової війни, — свого 
'завдання не заверціили. Це 
-іфоричне завершення 
'здобуття державної незалеж– 
ярстн України - ще жде на 
Овій час . . . 
"'Але, йдучи ходом" Перікло

вих думок, згадгймо і ми 
при цій нинішній святковій 
йагоді предків Головного 
Командира УПА — Романа 
Ейухевича, що поколіннями 
жертовно, під національним 
оглядом працювали, щоб 

Згаданий вище демокра 
тнчний провідник атенців 

Сл. пам. Роман ІПухевич І аристократ з походження 
лишив там. на Рідних Зем-j Перікл (т 42' перед Хр.) да– !в?тчизвоу національно, відро 
лях. на молодечою кров'ю І лі у своїй надгробній промоЛЗштп, її вдержати і дальшим 
упфаїнсьних борців скропле-'ві сказав; . й^ерЛЦІяом передати,,. А , ? я к 

взір такої згадки своїх попе
редників хай нам послужить 
великий державний муж. пе
реможний на численних по
лях бою полководець і сто– 
їцький філософ на престолі 
римських цезарів — цісар 
Марк Аврелій (161-180 по 
Хр.) . що у своїх, мовою і сти
лем грецьких філософів зме
режаних, автобіографічних 
„Розважаннях над собою" 
зачинає від згадки про ха
рактеристики свого прадіда, 
діда, батька, матері, дядька, 
свого брата та своїх учите
лів — виховників, і в 12-ти 
книгах подає, які він прик
мети характеру від них усіх 
у спадщині одідичпв та чого 
на їх житьовому досвіді і від 
своїх учителів навчився. (А 
написав імператор Марк Ав– 
рель ці свої „Розважання" 
на фронті, в часі т. зв. ,Мар– 
команської" війни на північ
ній границі Римської імперії 
в pp. 171-174, коли навіть 
над горішньою Тисою, тоб
то на землях нинішньої За
карпатської України з Яци– 
ґамн воював І нову провін^– 
цію „Сарматія" заснував. 
Його полки доходили аж на 

г а л и ц ь к е Покуття, над 
Прут). 

Також і ми зачнемо нашу 
згадку про предків Романа 
Шухевнча, що із старого бо
ярського роду галицького 
Покуття над Дністром і Пру
том свій рід виводять, і то 
від його прадіда почавши, 
оскільки .мені тут, на. емігра
ції, вдалося дещо з біогра
фічного матеріалу на цю те
му зібрати та оскільки ще 
в моїй пам'яті з молодих літ 
дещо залишилося. 

ч Спомин цей виголосив — 
у скороченні - дир. Ст. Шах 
як доповідь на святкових схо
динах українського громадян, 
ства п Мюнхені 9 липня 1966 
p. п „Домі Української Нау
ки": звідомлення про це свято 
було поміщене в „Шляху Пе
ремоги" ч. 29 (596 - з дати 
18 1966 р. VII) п. н. ..Вшану
вання сл. пам. ген. Т. Чуприн, 
ки". — Редакція. 

І) Панахиду ла упокій сл. 
пам. Романа Шухевнча, Го
ловного Командира УПА. від. 
правив парох катедрального 
храму у Мюнхеїгі, о. протоерей 
д-р Іван Грнньох 7 квітня 19-
66 p. ( в день Благовіщення) 

- при великій кількості гро– 
мадяиґтча обох віровизнань. 
- С. Ш. 

(Далі буде) 

місцевої та й 7юзичсної з То. 
ронта молоді, таксаііо і те
пер за виконання програми 
цього Шевченківського Свя
та взявся наш талановитий 
молодняк, то значить' - сві
жа кров: учні Студії Мис
тецького Слова Лідії Кру– 
шельницької' та юні 'адепти 
Балетної Школи РоМії Прий– 
ми-Богачевської. Якщо тика 
традиція втримається в нас 
надалі, то вкоротці ми гото
ві бути свідками своєрідної, 
вибачайте за модне тепер 
слово, „революції'1 в нашо
му культу рно-МисГецькому 
житті, а може навіть.дійти 
до того, що зникнуть чН' сце
ни так звані святочні, ака
демії, а їх цілком добре за
ступлять концерти– солістів 
чи мистецьких ансамблів. , 

Звичайно, всяка молодь, 
будь вона не знати яка та
лановита, не може обійтися 
без досвідчених вихЬвниківї 
провідників із рядів старшо
го покоління. Визнаючи в 
цій саме ділянці великі за
слуги і немалий вклад пра
ці Ліди Крушельнйцько?, 
Роми Прийміі-Богачс'вської І 
музичного -надхненника тл– 
ких імпрез, д-ра Ігоря Соне– 
вицького, — ми з не мен
шим ентузіязмом вітаємо се± 
ред нашого молодцякд за? 
служвного майстра украІНА 
ської сцени, в цьому році 
вже 75-літньргд, алеїзавхедц 
ще бадьорого, бойбвдів дір 
хом і тілом, маестра Посипа 
Гірнякаї . ” ! 

Що й казати, Я Осип Йо
сипович любить понад усВ 
працювати з молоддю4 і для 
молоді! Це його, як вік сам 
каже, „слабість", а^ми гада
ємо, то в цьому секрет йо
го духової бадьорости, сили, 
і наснаги. Пригадую, Під кЬ 
нєць минулого року в Л ю 
Иорку відбувалася річна зу
стріч ОУП „Слово^'^^ля час 
котрої И. Гірняк ,ма^црочи– 
тати фрагменти з "^ЕнеІди^ 
Івана Котляревського. Па 
жаль, тоді саме присіли Ио^ 
сипа Йосиповича всякі біди^ 
слабості і він, із болем сер
ця, відпросився від участи в 
програмі вечора^. . Та нолц 
після того Йосипа Йосипом 
вича запрошено д о ^ Ь с т и а 
Шевченківському \ Сряті, в 
товаристві самого Молодого 
квіту і свіжої кровЦі кори^ 
фей нашого театру^, .оразу 
ожив, піднявся на дусі і на 
тілі та й з підскоком/так би 
мовити, прийняв запрошен
ня,— за що йому,.песть, і 
слава і многії лііаі 1 . . . -

ЇЬ-”+ІЯ ч--– -. valfb 
MIL,, .,. 

„ЗБИРАННЮ мАкадагУ– 
РИ -ко.чсомодмій^' 

ТУРБОТУ/'VT 
Такий ц і д н а г о л о в ^ д ^ зак

лику „У пошуках йїлих cmv 
рбів" подала „Молоде .Укра
їни" з 22 лютого, бберітейо– 
чи сибірські лісц, a(Jo ^ ' . м а 
ючи я к прнвозятад!вЯРЬЯиУ 
до паперових внробвнь, ре
жим постійно трніїас в а ) г о ' 
лодяому п а й к у щйЩЙаірвй 
в СССР, крім, звичайно; пар; 
гійннх. По школах Україну 
не вистачає підручників. На
звана газета подас,яцо „З од
ної тонни паперової яакуля– 
тури можна едераніти-, 7ЛЙК 
кілограмів паперу М л ш ^ г р 
вистачас, едоб вняуїгктн 2^ 
тисяч нових учнівських ЗСй 
шитів, або тисячу шкальних 
підручників". Газети: закля
кає комсомольців та піонерів 
масово збирати мат^лйтур / , 
називаючи її „папевіб'в в і г 
скарбом". . ' `-`l-ігг–;.'` 
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ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО БРАТІВ 
УШОТРЕБІ В ЮГОСЛАВІЇ! 

ОДЯГИ, ШТТІЬ ЩЗ^тіф^ \ ХАЯЯ вО0ИЛАТЙ НА АДРЕСУ: 
UNITED WJMBWi AMJEWAN RELBET COMMITTEE 
ШЗ-Щ7 Sumotfi Ауепце 
JERSEYdTHjH^imOl Tel.: (201) 795-2155 

- `` - ' '" . - ` . ' \ ' -t.-.,`-.-.` mmmmmmmmmmmmbmmm 

ГРОШОВІ ПОЖЕРТВИ ПОСИЛАТИ НА АДРЕСУ: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN REUEF COMMITTEE 
5020 ОМ York Road 
PHILADELPHIA, PA. Tei : (215) GUdeton 5-3774 

Про стан друкування хронології життя 
і творчости Лесі Українки Т-.Г-лГ 

НЄ;ЦЙМГО я переглядала го–. на перевидання твору Васи– 
тові сторінки книжки Ольги | ля Барки ,,Жовтий князь". 
Косач.-Крнвинюк ,,Леся Ук–! Книжка вийшла, була роз– 
раїнка ,̂. -Хронологія яслття і. продана, і з продажу иовер– 
твсрчости". Уже коло поло– і нулнся зібрані грохадсь к і 
вини ^книжки надруковано, j гроші. Автор відмовився від 
Ііа мок)хкромну д^'нку, сто– і залроіюнсваноіч) гонорару і 
ріння... виглядають Д о б р є: j побажав, щоб гроші були 
гарний, і папір, і друк. Я ба– j передані Комітетові при УВ– 
чила пробні відбитки і.тюст– і АН у ЗСА для видання пра– 
рацШ, теж мені сподобались. | ці Ольги Косач - Кривннюк 
фотографій буде тридцять 
три. 

Отя,со книжка незабаром 
вийде. Друкування дещо за– 
тяглось,,бз жнтгя. як відо– 

„Леся Українка. Хронологія 
жігття і творчости"! У весь 
комітет і я особисто, як го
лова ноію, висловлюємо гли
боку подяку 86-му відділові 

мо, завжди несе труднощі. І Союзу Українок Америки і 
Книжка., матиме понад 900 
сторінок. Видання такого ве
летенського тому на емігра
ції можливе тільки при жер– 
твенцості працівників коло 
кннжкн.і при жертвенпін ма
теріальній підтримці україн
ців вільного світу. 

З вдошнм признанням хо
чу відзначити тут недавню 
пожертву 86-го відділу Со
юзу Українок Америки, який 
передав на видання ,,Хроно 

Василеві Барці за пожертву 
Я щиро вдячна всім жерт

водавцям і всім, хто надіс
лав передплату на книжку. 
Прошу ще трохи терпіння — 
незабаром матимете книжку 
в руках. 

Ще можна надіслати пе
редплату в сумі 14 доларів 
із зазначенням мети на ад
ресу: 

Будемо дуже вдячні за 
дальші пожертий на вндпн– 

логіГт, тисячу доларів. У 1908 | ня. 
році цей відділ зібрав греші І Ізідора Коеач-Поригова 

Замовк бореи,ь - ідеї його промовляють 
Невимовно сумну вістку | 

п”)Дас',,СЬоґюда" за 19 люто–' 
іх) 1070 р, про втрату вели
кого .борця за волю Литви 
і України сл. я, Вацлава 
Альксніиіса. Дух иевмиру– 
щнй, то єдина нам розрада, 
що свободолюбні ідеї покін– 

побіч литовських, і українсь
кими національними прапо
рами". 

На вічну світлу пам'ять 
про нього закарбуг.мо в на
ших душах Пого ідею 
..Продовжувати приязнь та 
поглиблювати її і співпрацю 

ЗВЕРНЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ СИВУ 
ДО УКРАЇНЦІВ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ 
Дорогі Земляки! -4 
За Секретаріятом Світового Конгресу Вільнил .Укра5в-

ціп два роки наполегливої праці. Під кінець груддя 19)59 
року в Торонті відбулася Третя Пленарна ^U,C^perajpW-
ту, на якій зроблено підсумки всієї дотеперішньої праці, 
прийнято постанови та напрямні діяльності! на - черговая 
рік. , .v. ,– ; ; -

Світовий Конгрес Вільних Українців, що відбувся-В 
Пю Норку в листопаді 1967 року, був великим дофрнеявям 
українців за межами України. Він був найбільш цільним і 
оформленим виявом нашої едцости, доказом того, ідо :іда 
українці, розкинені по цілому світі, не втратили ЩЩ фобоку 
зв'язків. Зусиллями багатьох поколінь ми не лиш? ДОдо 
гли свос ім'я, відстояли свої права та' зберегли з'ласйГДуг 
хові цінності, але ії розбудувиш різні діллякн ивдіого Йа– 
ціональлого ЖІГТТЯ. Масовою участю в Світовому Конгресі 
ми засвідчили готовість продовжувати свою працю' для 
добра всього українського народу. ". . ̀  ? z ' 

Рішенням Світового Конгресу Вільних Українців,' даЛ– 
вищого громадського чинника 'українців .у Ьа^ідньоцу. 
світі, покликано до життя посгінлий;вйкОИВй4 opiaif`pr 
Секретаріят. Конгрес доручив Секретаріатові СНВУ.:такі| 
завдання: - ; -` ' `',.'ju.' `.--А–^.';:^. 

1) Розбудовувати та скріллювати ваші росеідавил я 
спіті, поглиблювати їхню діяльність, зміцнювати Ьроо^вйгу 
й авторитет та поїшгрювдтн їхні впливи а.країнах jjamoro. 
поселення; ` ..`' ' \ ' ,ч'а ^,\`'.' ` A` 

2) Посилювати зв'язки між яащимл гу^хадади В: СВІ: 
ті, ініціювати спільну діяльність, координувати П̂КСОДО'Жй; 
окремих відтинках нашого громадського життя'; . - '' V 

3) Давати потрібну допомогу нашОму.народовіов йогр 
змаганнях н і національну, полтпггну й .соціяльву'\волзо 
та дежавну незалежність. ' ' ; ' " ', ̀  Ĥv 

Останні два роки праці Секретаріяту гіоказалв,і ідо.ДІ 
завдання можуть бути виконані, що ідею едяоетп :5ЩТри^ 
мують н.ійшир!иі кола українського суспільства й що'воіїа 
може бути зреалізована в Світовому Конгресі.Вільних JTK "̀ 
раїнцін. Ідея едноети ^раїнщв у вїльному^віті'яїах(^дить' 
теж незвичайно позитивний відгомін в Україні','cepbja,w 
того народу. За минулі два роки ^н завершнірг ЩЩУ ф; 
ганізаційну структуру, розбудували потрібний' алатцт,. наі 
мітили шляхи й форми дальшої праці: ; г. "''н.Ґ,–-Л 

З початком 1970 року Секретаріят. увійшов у. новий' 
період свосї діяльности. Президія СеіфетзрІяту”На яффУЙі'^Яи^ет^Ч.' 

діл Українського Народного 
Союзу, що ісяус при в-ві 
„Свобода" та нараховує 457 
членів з усього обширу ЗСА, 
ложертвувів зі свойс фондів 
ЗО0І0О дол.' на народні цілі, 
з чого призвано: 100.00 дол. 
на допомогу потерпілим від 
зеклетрусу українцям в 
Югославії'ї по бЧ).ОО дол. на 
фонд „Церква у потребі", 
для Церкги-паи'ятняка в 
Щяя ВрукУі ПЛ ^юяд дру– 

|гої катедрн українських сту
дій'" в Гарварді та яа фонд 
Суспільної опікн для номба– 
тантів.'їіожертви признано 

Із народи річних аборш цього 
В ^ і л у ; п̂ о вТдб^л^ися в при– 
міщейнях" ..Свободи" в чет
вер,'' 26rfo` лКигого,' у вечір– 
?ik годинах, з участю двох 
десятків Місцевих, членів 

них два роки працюватиме в ЗСА. -її занданням буде: -ВОр 
ширити й підняти на віпций рівень досі проробдеНу. роботу, 
лробігтн її ще пліднішою й вагомішою в напіому загвСл,ь̂ Ьн' 

ного вселяють в наші душі І п боротьбі за волю України 
непоборну силу боротьби за і і Литви. 
волю наших народів, Литви : Управа Т-ва Подолян лрн 
і Украдщ, тісно пов'язаних УВАН у Ню Пг рку вписує і громадському житті 
в історії... й свос колективне слово жа– Дорогі Земляки! V t',. - ," 

Отя^едого дух відображу–: лоби в пропам'ятну книгу Наші успіхи й здобуткя у Взшнх руках. Секретаріят 
сться в словах майора Иона– і незабутнього Вацлава Альк– СКВУ і його Президія виконають свої завдання тільки fco-
сд Чесни — ,Лести його до– снініса, з щирим побажан– І ці, коли Ви активно включитеся в цю працю \ коли меч 
мовину :— як борця ! — тре– ням реалізувати його намі– і рально і матеріально годтрнмасте и. 
ба було..нести на схрещених j рн — співпраці литовців з J Тому Президія Секретаріяту СКВУ звертається до ВвіІ 
ДВТойс,ьк^му.,та„У”ПШ^ько,– \ українцями. 
Му мечах та прикрити Пого, | М. Кравчук 

М О Ї Ш М И М - t t t f t t l t W t t W H W t f 

ї–; ГОЛОВНА УПРАВА УКРАЇНСЬКОГО 
ЛІІКАРСЬКОІХ) Т-ВА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

' ЗАІСЛИКАЄ УПРАВИ ВІДДІЛІВ 
І ВСІХ ЧЛЕНІВ 

".l/l`O 
включитися на місцях 

В ЗАГАЛЬНУ АКЦІЮ 
допомоги українцям в Югославії 

Д-р В. Шебунчак 
голова 

Д-р Ю. Kynndp І 
секретар 

Ь Н И ! й Ш . ' 
щт ч 

WESTERN UKRAINE ARE THE TURNING 
: , POINT OF EUROPE'S HISTORY 1918-1923 

.Англомовна документована Історія Західньої УкраІ– 
ни. спільна праця проф. Д-ра М. ( 'тяховн і ігроф. Я. 
ІІІт^іїді 'рн, на 324 гтор.. оперта на українських і чужих 
урядових, публічних і тайннх архівних, дипломатичних 
документах та на інших історичних джерелах . Вагато 
иип. т а ілюстрацій. В цій кіпгжці всебічно представлене 
соборне державне будівництво й оборона мілітарна та 
дипломатична . 

"Ціна: в картоновій оправі 4 дол., в твердій полот
няній б дол. 

Можна набути 7-томОву історію: Україна н добі Ди
ректорії У Н Р праці д-ра УІ. Гтахова в українській мові, 
в твердій оправі, в ціні 32 доларів . 

' . А д р е с а : І Ісг.ііпіаи Scientific Historical L ibra ry 
,..IfP0. Box 606. S r r an ton , Pa , 18570. U.S.A. 
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Й 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ 

КАЛЕНДАР иа 1970 РІК 
, ^ І в к к е ХХ-ий рімник-альмаипх. що його вядас Ук– 

р а т с В к а Ї І р а п о с л а н і т Церква н С Ш А . Поза офіційною 
частиною, місяцесловом та вкааівкалпе щодо церковного 

.устану, календар иа 1970 р. мас дуже цікаву й багату 
літературну частину та рясно і л ю ^ р о в л н н й . Мистецьке 
оформлений П. ХОЛОДНОГО. 

- 'Ціна примірника з пересилкою S2.iV). Н а к л а д на вк– 
чгфиліхиі. Зацікавлені повинні поспішити з замовленням 

. . UOC BOOK STORE 
P.O. Box 595 So. Bound Brook, N.J. 08880 
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ІЗ црохднкям І ;іакликам: ,i 
— Скріпіть діяльність Світового Конгресу Вільний 

Українців свосю співпрацею та своїми itotofeprtoSSM,` І 
— Свосю активною посталою і своєю жерт^нністіО 

докажіть, що ідея СКВУ Вам близька ft p^tta^ 
Громада — великий чоловік! Об'єднай? sywtfyttf вале

ної громади даді,ть великі наслідки! Йехай. міяі лязфп'яі 
бу;іе нікого, хто 6 відмовлявся пщтризіатн,\'В лору̂  своіч 
сил.,Світовий Конгрес Вільних УкгхйаД^ та -ftQtb."Ccftpe .̂ 
гаріят! `t\ . '-” .`-j ;.\.t `: \"`:'``-., '̀ -

Пам'ятаймо, що m нас і на, нашу діяльність-звернені 
очі наших сусідів, нашого оточення,:, а,лтерш: за "w:̂ і РЧІ 
наших Братів та Сестер в Україні!. . ' ̀ -.f "̀- -, 
Ню Порк. 15 лютого 1970 Л \ \ ” '.' ; 

П Р Е З И Д І Я , - : - 'v 
СЕКРЕТАРІЯТУ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ. -л'.– 

ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ. ' ' ` ; : ' 
Посип Лнсогір lr-нат Білиисьвия 
Президент Генеральний секретар -
Богдан Т. Гкатюк Матвій Отадів 
Скарбник . Члйн 

ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІТЕТИ ЧИ 
НЕРЕАЛЬНІ ІЛЮЗІЇ 

(Закінчення зі crop. t-oiV Г. : 

25-ий Відділ УНС пожертвував S300 
иа народні и,ілі 

Джерзі СИТІ. - 25-ян Від– ; цього Віділу. Уряд Відділу 
переобрано в дотепершхньо– 

" - ^ 

му складі: А. Драган — 
предсідннк, Вол. Назаревнч 
— заступник предсідника, 
пані Квітка Стецюк — фі
нансова секрет^)ка, днр. 
Петро Постолюк - рекордо– 
вин секретар, пані Олена 
Гентиш — референт суспіль
ної опікн і пані Ірина Бла– 
гітка — заступник секрета
ря. Контрольна Комісія: 
інсл. Б. СтефаноВич, Я. Сн– 
доряк та А. Домарацькнй. 
Після річних зборів відбули
ся місячні, на яких обрано 
пані Квітку Стецюк, днр. 
Петра Постолюка та Анато– 
ля Домарацького на делега
тів на 27-му конвенцію, а 
пані Олену Гентиш, Яросла
ва Сндоряка і Володимира 
Калнновського на заступни
ків делегатів. 

Концерт української музики пам'яті 
Романа Савицького 

Українське мистецтво в коледжах 
Рочестеру, Н. Й. 

Що ці Україна? Яку ку
льтуру ' ,діас і Україна ? Ч им 
різниться У^раїИ'а від Росії? 

РОчестерський відділ СУС– 
ТА pijoirtcA влаштувати ви– 
отЛаку укрДшського мистец
тва', ноші, малярства та твор– 
4ofl^t' і'. xgaM` мати відповідь 

ЬЗф аовЖп^УпВтавия та врд– 
яочас яІІі!цир'нти знання пію 
^країну хЬк нашими това
ришами ̀  -і товарипгкамн н а 
те'реаі рр^естерських уНівер– 

3 рооііччю, 47-го відділу 
ИЗоюву ( Українок, - а головно 
ідань М'. Крамарчі”к. А. Сме– 
рєчнвської - ,і ЗА. Приймак, 

ІГромадд зібрала експонати 
народного мистецтва. 

Голова, Володимир Вірло, 
відкрив виставку 16-го лю
того ц. р. Після трьох тиж
нів в Монро Камюніті ко
ледж в Рочестері, (де Іван 
Судима внетараа приміщен
ня), виставка буде перенесе
на до Бракпорт Стеит Ко
ледж, а відтак до інших уні– 
вірентетів рочестеру та око
лиці. 

Скарбник С т у д е н т ської 
Громади в Рочестері, Слав
ко Петрик повідомляс, що 
в ж е ^ а л я т а о р к е с т р а замов
л е н а на в е с н я н у з а б а в у , я к а 
в ідбудеться 2чгз т р а в н я ц. р . 
Щ и р о з а п р о ш у є м о н а ш и х 
друз і в Та п о д р у г студент ів 
п р и ї х а т и н а н а ш у з а б а в у . 

Ю р і й І г о р Н а п л і ч н о 

раїні і д а л і й д е б о р о т ь б а з а 
бути чи не бути українсько
го народу. 

Що ж тоді, за таких умов 
можуть помогти „реальні" 
пропозиції деяких наших е– 
міграційних діячів — виз
нати УССР, вести ..реформа
торську" акцію, „перекону
вати" Київ і Москву, щоб 
вони змінили свою націо
нальну політику, вимагати 
від них цієї зміни? Такі по
зиції мали б ще бодай 
якийсь глузд, якби київські 
керівники КПУ мали хоч че
твертину тісї ЦІГВІЛЬНОЇ від– 

I ваги, що ЇЇ мали Скрипник 
І та інші українські націонал– 
| комуністи. 

Багато дечого у нас вже 
говорилося про так. звані 
зміни, які зайшли н СОСРг 
Є люди, я,ккм здасться, щц 
совстськид реячнм ежупбфо– 
н -̂с, лібералізуоться. Один з 
найкраацех аналітиків сово^ 
ського бежиму Апдрін А.-
мальрік цілком протилежної 
думки^ ,,Проц^ ,^більн^вня, ^ ^ 
ступенів слооод^', - . каже^АрОДУ 
він; - ідо тепер іфоходвть, 
слід радше назвати прррвсоч 
загнивання чрадЬмУу. логіч– 
н т г резул і^тр і 'чого' ̂ уде 
йогр ..сіверть'', В ̂ нарехму Ац–'. 
TepWf "С' ТК)̂ ЛНОЙ^ЙЛ .4 п р ^ 
довження; ціоіЧ) заггіпваїї^ія 
аж до/; р^тЬ^ирІ-ч^mSfivj 
ції реліжму^!а ^ а а г р ^ и н я ; 
З КИМ. -̀ ' ' ; . і - ' , . 

Т!ЙТ^ 

Американський журнал про нову 
; портативну кінокамеру Богдана Солука 
' 'Ролівуд, Каліф. - - Амерн–; фільмуватн" ирі: денному чи 
каяськвЛ ілюстровашпі міся– штучному світлі, з допомо 
`̂ HiQi ,Діїерікек сінематог– гою приробленог") до апара– 
рзфер" у числі з лютого ц. р. ту моторчика, що живиться 
àChrtCTRe на 154 crop, інфор– з батерейки; автоматично ка 

hiqjvto про найновішу кіио-)мера ааиисуо і 3BJ-K. В одну 
|ла^іер^ для здійснення 16-мі– 
ЛІз̂ етровіГч звуг.Овнх фільмів 
цМйй^20б,\ яку сконструю– 
| і Ш | 9 а б (БОГДАН) С о л у к , 
Й0тжк|!'тгідприс)кггвя „Сол– 
іЯуііс Стнема,' в v.. Голивуді. 
|Шрх?рі4ац1я Ілюстрована ма– 
(Л'нмікбм ц!сї нової кілокхме– 
рщ'ї розрізі та двома світли– 
`aaire; жк Німо користуватись, 
[<p^Ц^yk>чи з плеча. Нево– 
|(Л9Рй6труиОвана кінокаме р а. 
В^'.ІЙ^ЙАу йід попередньої, 
л^гдіа Й4-6 фунтів і важить 
ліввйв ІД. фунтів, нвоо можна' працював у 

ЇІОЛЬЩ.\ ЗВЕРЯУ'Л,ЛСЯ з закликом до шістьох за– 
В.ЧгдиЬс держав Европепської Економічної Спільноти, щоб 

-Хі'вони, підписали й ратнфік)-валн договір проти поши– 
)еяпя атомової зброї на доказ свосї доброї волі. 

: ч в НЮ ЙОРКУ ПОЛІЦІЯ ЗААРЕШТУВАЛА 12 осіб 
|?га снонфіск^ала зброю й амуніцію та революційну літе– 
fP^rypyj Література ця свідчить про те, що ці революціо– 

касету входить 2(К) ф у т і в 
стрічки. Це цілком лортатиіі– 
ний прилад, не залежний під 
зоннішньог") джерела стру
му, він може бути дуже ко
рисний для кінорепорте р і в 
телевізії мандрівників тощо. 
Нашим читачам Б, Солук ві
домий, як автор кількох кі
нофільмів на українську те
матику, озвучених українсь
кою мовою. Перед тим, як 
поселитись у Каліфорнії, вія 

Канаді. 

ГіНерн дооть подібну програму, як Чорна Пантера і Партія 
|иІатріотів. В Чорній Пантері є чорні члени, а в Партії пат– 

torttf -k--бЛлі. В програмі цісї партії пишеться: „Партія 
tArpJOTie оборонне білий поневолений нарід. Ми знасмо, 
Й^ Пролетаріят — це основа кожної революції, але досі 

І;він:ігіЧото не зробив". Б летючці пишеться ще таке: ..Зброя 
и руках ежицей"г–І це капіталізм і расизм, зброя в руках 

це еоціялізм і солідарність". 

І Український Народний Дім в Ню Йорку 
140-142 — Друга Авеню 

, :" : ` ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
". .; — відбудуться — 

в суботу, дня 7-го березня 1970 року 
,,, , j о год. 4-ій по нол. 

у власному приміщенні 
ЗА ДИРЕКЦІЮ: 

А.-СУМИК Є. СТАХІВ 
Лревидент ' Секретар 

З Т Т Т І И . . 1 , ЩЇШШІШШйЕІ гг^аУтттгтїііІїШПІИІИЖИНДНИіИМШДШ 

ОУА „Самопоміч" - Відділ Нюійорн 
Неділя, 15-го березня 1970 року; 

год. 2:30 ііо нол, . - . 
98 2-га Аиенн), Ніо Йорк,'Н, Й І ;. 

Звичайні Загальні Збори р 
з рамовнм порядком нарад і ві 

делегатів на ` ,'̀  ;'̀ .. л"-' 
ЗАГАЛЬНИЙ З'ЇЗД 

ОУА ,,САМбїІОМІЧ'' 
` -; 1 ' ' ";-''- 'Ь t ).'`'-V :--- -

Якщо v вище подяиій годшгГ не Я ,ввться . і /З ЧЛеК4в, 
що вплатклн членську в к л а д к у з а м и н у л и й р ік - збору 
почнуться ЗО хвилин пізніше без vsarH в і чнсло'.прііявг 
них членів і правом правосіїльнЬ р ішати у І всіх спра
вах денного порядку. ' - s . ? ' і,, 

MUPABA М,Ї(ДІІІУ, н ю погі; 

Аллентавн і околии,я! 

к /-\ 
ті 

1; ! ` - ; . ' 

-
V , -

' - - . і - . 

В неділю, 8-го березня 1970 року 
`"'V` 6 fo;onu '3:30 по гіод. 
t tahl UKRAINIAN PARISH CENTER 

; Z Ш North front St., Allerttown, Pa. 
':- "`-\ - i - відбудеться -

^ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 
: тщАт\отщ\ 

"Jw'jf̂ CTK в яких зйпрошені й зобов'язані урядов– 
^, . птііедставникп і конвенційні делегати ВіддЬіів 

;;?,;.":. таких місцевостей: 
Лл,юнтавн - 147 і 151; Ноптгемнтон - 44 і 318; 

`h-Щгмячя 47 I ' M ; Істон - 137 і 438; Бат - 95; 
ОІЙ”фОД - 124; Налмертон - 369 і Редіні - 48. 
” ' !" - На порядку нарад: 

:|v Срфароздавяя,з.'праці.Округи і П Відділів; 
ML Доповіді гр^онних урядовців; 
3.: JpiHA успіпіного переведення конвенційної 

'кампанії. 
.;,, ; .. - В зборах візьмуть участь: 

'ЛАВ"ПАДОХ, головний секретар 
1.VH ГАВРНШ, головний радний і облас– 

iwft організатор 
OKP>,ИCHA УПРАВА 

ЩтіШіїїШїт^^ 0н І 

Минуло 10 літ від трагіч
ної події, коли українське 
суспільстпо, потрясене стра
шною вгратою, прощало сл. 
п. Романа Савицького в ос
танню дорогу. Видатний пія– 
ніст, знаменитий педагог і 
завзятий організатор укра
їнського культурно - музич
ного життя, Р. Савнцькіпі 
працював з повною відданіс
тю над збереженням наших 
духових надбань і над про
довженням наших музичних 
традицій. 

Р. Савнцький вчився фор– 
тепіянової гри в Українсько
му Музичному Інституті у 
Львові, куди доїздив із Сам– 
бора. Його вчителем був 
Василь Барвінськнй, якого 
Савнцький називав своїм 
духовим провідником. Даль
ші музичні студії продовжу
вав Р. Савнцький в Пралі в 
загально знаного чеського 
педагога Вілема Курда. 

В своїх концертах Р. Са– 
ьидький присвячував багато 
уваги українським компози
торам і тут варта згадати 
фортепіяновнй концерт Бар– 
вінського. якого Р. Савнць
кий виконував з оркестрою 
у Львові, в Кисві і в інших 
містах України. Як директор 
відділу львівського радіо Р. 
Савнцький звертав велику 
увагу на мистецьку вартість 
української програми. 

Й Америці, Після пбборен– 
ня початкових труднощів, Р. 
Савицький кинувся пгукатн 
зв'язків з вашими музиками. 
Ідея заснування Українсь
кого Музичиого Інституту 
Америки на взір львівської 
музичної школи манила вас 
всіх. Савнцький виявив себе 
непересічних здібностей ор
ганізатором. В 1952 р. спіль
но з однодумцями Р. Савиць
кий заснував Український 
музичний Інститут Америки 
з ціллю дати можливість ук– 

I раїнськін молоді вчитися му
зики в українських учите
лів. Існування УМІ вісімнад
цять років доказус, що 
наша спільнота вміс оцінити 
справжніх працівників духа, 
а молодь виявляє вірність 
ідеям Р. Савицького. 

В суботу 28-го лютого 
1970; в залі Українського Ін
ституту Америки, 2 К. 79 
вул, в Ню Иорку відбудеть
ся концерт української музи
ки, присвячений пам'яті PC 
Савицького. Виконавцями 
будуть учні Українського 
Музичного Інституту Амернт 
ки. Вступне слово виголо
сить Таїса Богдансьіса. піа
ністка і педагог УМІ, бувша 
учениця Р. Савицького. 

Дарія ГордЯаська– 
Кароновяч 

ІШі СПОМИН МАТЕРІ 
ПРО СИНА 

ПЕТРА 
ГУСАРА 

i`miy Петрусю, н е д а в н о Те(Ц– обіймала, 
ІЧіої ТГП.ТІ руки іилуно.іа. 
І П і п і . MlrffiUa (-ір:і:і;да.іьші\ ИКЯШл 
Як Trfif нр ,Дасніі смерть :)п.йра:иі. 

Ти, Сину, бачив бої криваві . 
Тії помагав дітям, 
Лг.і ридннн не MU.UI. 

Д.і.Іпом по.чіл Ти дітей Із Собою, 
Годував 1 ділився хлібом, водою, 
Ж а л і в убогих т–.ідонішх д і т е і , 
Шруїочи в перемогу добра д л я людей. 

Не чути радісних слів Твоїх, 
Як тоГг д:івІнок ве^е.тив Ти усіж. 
Немао голуба, що ендіц иа вікні, 
Сніг ирніфив сліди Його дрібні. 

Вернувсь топ голуб ще раз до війна, 
Але вже не було того тепла. 
Даремне він т у к а в 
ТИХ кришок хліба. 
Щ о іх Т И ;іавждн лишав . 

Кличу до Тебе сину мій, 
Ось знову прилетів голуб Твій. 
Очі мої ш у к а ю т ь Тебе, 
Щоб оповісти про біль мій усе. 

Я вбігли негайно в кімнату Твою, 
Та не з н а й ш л а вже в ній Тебе, 
Лиш шапку військову Твою 
В одну мить вхопила 
І до грудей пригорнула 

Минула хинлн радості!, як в СНІ, 
Розв іялись думи в далечині . 
Лиш очі не повірили мої. 
Щ о енна мого живого нема. 
Щ о снігом вкрита могила сумна. 

:іаміс-іь !ліітіїі на св іжу s idraxy Учительки ” 
бл. п. CTAHHCJL^BH ЗАХ^МРІШ 

склади Ці S6.00 Д 6л я рів ` 
На Фонд допомоги жертвам землетрусу 

` в Каші ЛІуі(І, Югослав ія . 
- Ф ,– 

Годині ПОКІЙНОЇ ВИСЛОВЛЮЮ мос. найщяріїпе співчуття. 
- Василь Д Е Р Ж К О 

шшшшшашаашшшшащшшшшшшяшшяшашштшшшШяшшшшШшщшШШ 

Замість квітів на могилу 
Мнтрофорного Прчтгосрея 

о. д-ра БОГДАНА ЛІІЛСЬКОГО 
с к л а д а ю 20.00 доларів 

на Собор св . Софі! у Р И М І . 
Оксана Т А Р Н А В С Ь К А 

аммшшамммнммшммшшвмяїніМІ 

, Замість квітів на свіжу могилу 
сл.н. Радника МИХАИ.1А ҐАРАСВВНЧА 

с к л а д а ю пожертву 15.00 дол ярів 
па допомогову акцію З У А Д К потерпілим 

в Югославії . 
Гван К К Р П І Щ Ь К І Ш 

Замість війка на могилу иелабуппюго Д р у г а 

сл. п. ОСТАПА У.ПЩЬКОГО 
З.ЮЖИЛН 25.00 Доларів 

на Украин-ькнй Визвольний: Фонд 
Теодоаія і Ярослав Г А П В А С 

і 

АЧ 
"і ! 



СПОРТ 
Редаґуб В.Сохая 

ЛЕЩЕТАРСЬКІ ПЕРШО– , гальні Збори Т-ва залишили 
ОТІ УСЦАК 28-ГО ЛЮТОГО 

В суботу, 28-го лютого ц. 
р. відбудуться в Голідей Ве– 
лі, Еллікотвіл, Н. И. леще– 
тарські змагання за першість 
Української Спортової Цент
ралі Америки і Канади. По
чаток цих лерцюстен укра
їнців Північної Америки ви
значений на год. 9.30 ран
ком, а реєстрація змагунів 
буде проведена вже 27 лю
того у вечірніх годинах від 
7-ої до 9-ої в готелі Голідей 
Інн, Еллікотвіл, Н. й. Гос
подарем змагань с Карпат
ський Лещетарський Клюб з 
Клівленду. 

ФУТБОЛІСТИ „Ч. СІЧІ" 
ГОТУЮТЬСЯ ДО СЕЗОНУ 

Вже розпочалася посилена 
активність футбольних ла
нок „Ч. Січі". Якщо допише 
погода, в наступних тижнях 
вийдуть на відкриті площі 
усі чотири активні дружини, 
які мають закінчувати свої 
сезони в стейтовій Шейфер 
Лізі. З великою увагою слід
кують члени і симпатини ,,Ч. 
Січі" за дальшими виступа
ми „А" дружини, яка впро
довж цілого сезону очолює 
в своїй дивізії показник та
белі гор та має добрі мож
ливості здобути лаври чем
піона, а з ним і аванс до 
„Прем'єр Дивізії" Шейфер 
Ліги. Це не одинока причи
на, що приковус увагу слор– 
тового загалу до ,,А" дру
жини „Ч. Січі". Ця „А" дру-j 
жина буде фундаментом бу
дови репрезентативної дру
жини ,.Ч. Січі" а в АФЛ. То
му в ній з таким ентузіязмом 
виступають вищої клясн фу
тболісти типу ветеранів: В. 
Каздоба, Л. Вільчак, С Ка– 
сіяненко, І. Бутенко і 3. Сни– 
лик, а з молодшого нариб– 
ку: І. Паньків. М. Заремба, 
Л. Лужняк. М. Фарміґа й ін. 
Маючи це на увазі, Річні За– 
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PRODUCTION 
WORKERS 

Day shift. Small krcwing Com
pany .specializing in adhesive 
coatings, seeks men to train as 
machine operators. Excellent 

company bcnefltu. Apply ІЛ 
person. 

Bet ham Corporation 
Lincoln Blvd. St River lid. 

.Middlesex, NJ. 

WAREHOUSE HELP 
MATERIAL HANDLING 

PICK-PACK ORDERS 
Start at S2.25 Per Hour 

Liberal Benefits" - ' 
Apply in person 

FRIER INDUSTRIES 
DISTRIBUTION CORP; 
355 Gotham Parlcway 

Carlstadt, N.J. 

|мо;клнвість вашим українсь
ким футболістам виступати 
в АФЛіаі, хоч ця Ліга пере
живає передбачену кризу. 
Згадані Заг. Збори широко і 
вичерпно дискутували про 
справи дальшої участи „Ч. 
Січі в АФЛ і над звітами П. 
Мельника і L Ольшанівсько– 
го які напередодні брали у– 
часть в зборах АФЛ. Зверне
но увагу, що комусь зале
жить на тому, щоб завалити 
АФЛ;'як це видко з того, що 
там діється в останніх 3-ох 
роках. З виходом двох клю– 
бів, які спричиняла найбіль
ше лиха в АФЛ, ситуація 
чомусь не змінилася. Апети
ти на суперництво з мільйо– 
нерською ПАФЛ продовжу
ється на терені АФЛ, а на– 
гіяка проти клюбів з етніч
ними назвами не послабила
ся. Згідно зі звітами пови– 
щих осіб, які репрезентува
ли „Ч. Січ на зборах АФЛ, 
тон на цих зборах надав о– 
дин представник багатого 
клюбу, якому сліпо торують 
дорогу, фінансово бідніші, 
чим очевидно приготовляють. 
занепад своїх дружин і АФЛ. 
Представники „Ч. Січі" про
бували порозумітися з деле
гатами інших клюбів в спра
вах обннження фінансових 
зобов'язань клюбів до АФЛ, 
але не мали успіху. Ніде 
правди діти за стан, який за– 
існував в АФЛ, можна вину
вата тільки представників 
клюбів АФЛ, які схвалюють 
усі підставові іновації, і це 
у внеліді довело АфЛ до су
часного стану. 

З вірою, що нема нічого 
вічного та що ситуацію і 
кризу в .АФЛ все ще можна 
направити,. Управа УСТ „Ч. 
Січ", згідно з уповноважлен– 
ням Заг. Збрів, рішила зали
шитися активним членом А– 
ФЛ і в своїх скромних мож
ливостях, як повноправний 
член, діяти на терені АФЛ 
для її добра та привернення 
ЇЙ давньої, слави. Провід 
першої дружини в склад): І. 
Ольшанівськан - ' голова, В . 
Матняш - заст., Г. Паливо
да - г менеджер,; В. Васняк 
— заст., П. Мельник - преД– 
ст. до АФЛ, Є. /ЧИЖОВИЧ -
реф. зовн. зв'язків, інж. О. 
Сташків — регістр., - ^ при
ступив, вже до праці. Фінан
сово вдалий минулий сезон, 
першої дружини яастроюв 
оптимізмом Управу і членів 
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EXPERIENCED DRIVERS 
Clnss g 3 license minimum. Ex
perience in moving A storage 
mdustry- Good pay A benefits. 

Must know all areas. 
.Allied Storage 

426X Third Ave. Bronx, N.Y. 
294-4444 

TRUCK MECHANIC 
Experienced in transport re
frigeration. Salary commen
surate with experience. All 
company benefits. Call or apply 

in person 
Tlminns Truck PartK 

604 Vmtai Parkway West 
Vestal, N.Y. (907) m-S392 

FLAT KNIT MECHANIC 
For Tricoma-Meatre and Border 
machines. Brooklyn location. 
Steady, overtime, vacation. Ex
cellent salary. Must speak 

English. 
131 Ingraham Street 

Broklyn, N.Y. HY 7-1280 

WELDER-FITTER 
Openings on 1st and 2nd shifts. 
Good pay and benefits. Apply 

in person. 

THE HEIL CO. 
479 Green St., Woodbrtdge, N.J. 

MECHANICS 
Experience -in. .maintenance 
Diesel Bngtfrts.- Must have 
own hand tools,'. 

MECHANIC'S HEIJPEB 
With experience in Main
tenance of heavy equipment. 
Must have own hand tools. 

SERVICE MEN 
With experience garage or 
service station. 
Union pay scale plus cost of 
living, hospitallzatlon A life 
Insurance. Attractive paid 
vacation retirement. Inside 
clean place to work. 
Apply Dally, 10 a.m. - 3 рлп. 

CONTINENTAL 
TRAILWAYS̀ 

Port Authority Bus Terminal 
Km. 2021, 625 8th Avenue 

New York, New York 

a 

jдо праці, а численних грома
дян до фінансово! жертвен– 
ностн. Вони вже пожертвува
ли поважну суму грошей на 
вдержання дружини. Такого 
в історії „Ч. Січі" ще не бу
ло. ТРадус усіх і цей факт, що 
наша футбольна дружина 
буде зложена з багатьох фу
тболістів власного нарибку, 
тобто буде вповні українсь
ка. У випадку потреби в 
склад першої дружини мож
на включити не більше 3-ох 
чужинецьких футболістів. У– 
права і членство .4 . Січі" по
ставили собі за ціль дати мо
жливість.українським футбо
лістам ансфпатн у вищій 
клясі цього спорту і не очі
кувати надзвичайних осягів. 
Вони можуть прийти в май
бутньому. Голова першої 
дружини подав кандидатів, 
яких Управа мас на увазі 
включити до підготовки се
зону в АФЛ. У великій біль
шості це змагуни ..А" дру
жини: І. Паньків, М. Зарем
ба, В. Каддоба, М. Фарміґа, 
С Касіяненко, І. Бутенко, Л. 
Лужняк, Р. Дуда, М. Цинай– 
ко, Л. Вільчак, 3. Сннлик, І. 
Паливода, П. Паливода (о– 
бидва після приїзду з Фран
ції.виступали в „Б" дружи
ні'. З минулорічного складу 
першої дружини поруч зга
даних із складу „А" дружи
ни під увагу беруться: С. 
Гавран, М. Олекснн, М. Во– 
робець. Остаточний склад 
першої дружини можна бу
де додати щойно після за
кінчення сезону дружин ,Л" 

"В" в Шейфер Лізі. 

О. Твардовськхй 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УСО 
„ТРИЗУБ" 

Український Спортовий 0-
середок „Тризуб" у Філа
дельфії відбув Звичайні За
гальні Збори у власній до
мівці 15 лютого 1970 р. 

Збори відкрив голова Т-вз 
С т е п а н Бриндзей, який, 
ствердивши їхню правосиль– 
вість,' попросив присутніх 
одиохвилинною мовчанкою 
вшанувати пам'ять померлих 
членів Т-ва. По приняттю 
Порядку нарад вибрано Пре
зидію: В. Посполита, Р. Па– 
зуняк і С– Новаківський, та 
Нсмінаціняу Комісію: В. Бі
ллів, М. Ючула і В. Посполи
та. -Після відчитаная і прн– 
няття протоколу з поперед– 

\яіх Загальнігх зборів, члени 
уступаючої Управи звітува
ли, про діяльність Т-ва. 

Голова Т-ва С. Бриндзей 
^ствердив, що Т-во завдяки 
ідейності своїх членів мас 
щороку кращі осяги під ог
лядом матеріальним та що
раз більше признання серед 
Нашої громади. Перебудовою 
власного дому в останньому 

Іроці розв'язано проблему ці
лої громади у Філадельфії, 
бо брак такої залі у цій діль
ниці Мста вже Давно давав
ся", відчути; -головно для ку– 
льтурпнх і мистецьких това
риств, в тому хорів „Кобзар" 

і „Прометей". Перебудова 
доку конітувала понад 74 f-
000 дол., і на це затягнено 
морґедж. на п'ятьдесять ти
сяч дол. Т-во, яке одинад
цять літ тому купило дім, 
маючи власних 1,800 дол., 
мас нині дім вартості! понад 
130.000 дол., та устаткуван
ня на дванадцять тисяч, дол., 
при чому зобов'язання вино
сять коло шістьдесятьох ти
сяч дол. На спортову. діяль
ність (ланка футболу) вида
но суму 11,726 дол. Зчерги 
складали звіти: голова Бу
дівельного Комітету В. Біля– 
ев, касир Т-ва С Новоже– 
нюк та голова Контрольної 
Комісії С. Мазурок, який 
ствердив, що господарка Т– 
ва була ведена правильно і 
фінансовий звіт точний. В 
дискусії над звітами порушу
вано такі питання: занедбан
ня спортової д і я л ь пости 
спортового Т-ва (П. Васюр– 
ка: Чому не звітують рефе
ренти спортовнх ланок ?) 
Зменшування числа членів 
Т-ва (Ю. Прокопишин: Від 
кількох літ число членів ма
ліє, хоч число осіб, що ко– 
ристають з приміщень Т-ва 
зрастас). Брак співпраці між 
Проводом Т-ва та Проводом 
проф. ланки (П. Тарнавсь– 
кий: Розділ с тільки форма
льний, в дійсності це одне 
товариство, яке мас на меті 
спортову діяльність). 

По дискусії і уділенні аб– 
солюторіі Управі, на внесок 
Номінаційноі Комісії вибра
но Управу в складі: С. Брин
дзей — голова. П. Тарнавсь– 
кнй і М. Юрчак заст. голови, 
М. Кічула — секретар, С. 
Новоженюк касир, члени У– 
прави: В. Біллів. Є. Корсунь, 
В. Посполита, Т. Яцкевич, 
Я. Жмуркевич і М. Петрн– 
шин. 

Контр. Комісія: С. Мазу
рок, М. Субтельний. Ю. Про
копишин, В. Варварів і В. 0 -
щнпко. Тов. Суд: С Сприн– 
ськнй, С. Гаврнш, та В. Заб– 
роцький. Вкінці Зборів голо
ва Т-ва „Ч. Січ" д-р Ягюш 
зложив побажання для Т-ва 
„Тризуб" від Т-ва ..Чорно
морська Січ" з Нюарку. 

Збори закрив перевибра– 
ннй голова С. Бриндзей по
дякою за вибір та довір'я, а 
всім присутнім за учзсть в 
Зборах. М, С. 

Різне 
TTTf" " " " " Н 1 ж г а г п 

НЕ ТРЕБА с 
ЧЕКАТИ 

ЗАЖИИТЕ Щ Е СЬОГОДНІ 
Д-ра II. МІЛЛЄРА 

З І Л Л Я 
J. MILLER'S PUKE HERB 

COMPOUND Я в, 
а вже за кілька годин, а най
дальше слідуючого дня почу

єтесь ліпше. 
Це зілля ділас дуже скоро і 

с дуже помічне в слідуючих 
недугах: кваси жолудка, за
пір, нестравність, гази, відбя– 
впшш, завороти голови, біль у 
крижах 1 Інші недомагання. 

Ціна одно! пачки (10.00, а 
якщо хочете ДЛЯ СВОЇХ 
приятелів, тоді S пачки 
тільки - S20.00. 

Якщо Ви незадоволрні про
тягом 24-48 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сеГ(чііе повернені. 

Пишіть зараз, долучуіочл 
чек або моні ордер на адресу: 
THE MILLER CO., INC. Dpt. 41 
790 Broad Street, Newark, NJ. 
р Т Т Т Ч ї Т Т Т Ї Т Т Т Т Т Г Т Т Т Т Т 
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НА П Р О Д А Ж 
BAR A GRILL 

Нагорі помешкання, будинок 
з cinder block, камінний фронт, 
- оливне огрівання, гараж, 

1/3 завдатку, задержиться 
, мортґедж 6 ^ . 

(914) 950-9181 
Yulan, Barryvllle Road, N.Y. 

Helen Llefert 

Reed Estate 
З КУПНОМ чи П Р О Д А Ж Е Ю : 

реальности, землі, бизнесів 
вдавайтеся д о 
СТЕПАНА 

КОВАЛЬЧУКА 
Southland Associates 

82о2 Bisc Blvd.. Miami, Fla. 
757-0601 

На .продаж в Ірвінггоні, Н.Дж. 

1 -РОДИННИЙ д і м 

З Вльокя до укр. школи св. 
?wuia. чудовий дім, 3 великі 
спальні, 25 ft. вітальня, їдаль
ня, студіо кімната, вибиті де
ревом, чудова площа з дере– 

- , .вами. 517.500. 
Твд, 371-8759 

Ш Мешкання S 

fr Праця ^ 
| HELP WANTED FEMALE | 

ЖІНКА 
з досвідом, д о прибирання, 
праця на кілька годин, околи
ця — 5-та евеию І 10 вул. в \ 
Ню Иорку. Дещо апг. мови по
бажане, 52.25 на годину. Теле
фонувати рано або веч. між 

7-Й год. OR STSSOO. 

Праця 
MALE A FEMALE 

ЗАГАЛЬНА 
ФАБРИЧНА ПОМІЧ 

Пакування. Постійна праця. 
Chemical manlfacturer. Денна 

шифта. MjTBTb голоентися 
особисто. 

vSlka Chemical Co. 
875 Valley Brook A\-e. 

LytHflmfBt, ẀJf. 

DUCTILE IRON FOUNDRY 
FLOOR MOLOERS 
BENCH MOLDERS 
FULL BENEFITS 

HONEYSPOT ROAD EXTENSION 
Stratford Conn. 

(203) 387-6423 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

НЕДДЛЯ, 
1-го Б Е Р Е З Н Я 1970 p. 

ВНДЛИМАИТИК. Коші. РІЧНІ 
звичайні загальні збори 387 
Відд. Т-ва Любов о год. 2-lft 
по пол. в УНДомІ п Норт 
Віндгам. Кони. В програмі: 
звіти Управи і Контр. Комі
сії Я вибір нової управи на 
lfrTO p. По річних відбудуть
ся місячні збори на яких бу
де вибір делегата і заступ
ника на 27 конвенцію УНС 
Проситься чл. прибути. -
Управа. 

ВІВТОРОК, 
3-го Б Е Р Е З Н Я 1970 р. 

ГАРТФОРЛ, Кони. Місячні 
збори В-ва св. І. Хрестителя 
- 277 ВІДД. о год. 7:00 веч. 
в малій залі УНДому прн 
961 Ветерсфілд Аве. На по
рядку нарад — вибір деле
гатів 1 заступників на 27 
конвенцію УНС. - С. Гомо– 

/тюк. секр. 

(9 До виє а й зі у й 
Д о вннайму в Джероі Ситі 

4 КІМНАТИ 
огрівання на газ. побажані 

без дітей. Тел. воч. 
від 5 год. по пол. 

792-0939 
S E R V I C E 

.ROBERT R. COPHRESI 
TRAVEL AGENCY 

Наша спеціяльиість іміграцій– 
ні проблеми. 

2Я17 BergeBllne Avenue 
Union City, N J . 

CaU: (201) вО4-0Ю8 

Жив 26 років 
у підземеллі 

Київ. — ..3 погреба, що під 
хатою Гафії Рябошапкн. 
працівники міліції витяглн 
якогось діда: ховався там ще 
з війни. Все промовляв; „Не 
вбивайте. Жити хочу". Ще в 
1944 р. солдат совстської ар
мії Василь Рябошапка із се
ла Водяне Запорізької обла
сті, не маючи за що воюва
ти і знаючи про звірство 
Сталіна, здезертував із со
встської армії, прийшов та– 
емно до рідного села і відто
ді жив у спеціально збудо
ваному льоху під власною 
хатою. Тоді йому було 35 ро
ків віку. З допомогою дру
жини він обладнав підземел
ля під хатою, там жив і ви
конував усю можливу пра
цю для своєї родини. За 26 
років таемного перебування 
в рідному селі виріс його син 
Олексій, народжений 1941 
p., який продовжував щиро 
опікуватися батьком і дотри
мувати таємницю, щоб бать
ка не заслали в Сибір, як 
,.ворога народу" на вірну 
смерть. „Радянська Україна" 
з 15 лютого 1970 р. писала: 
„Про підпільне скніння бать
ка Олексій знав ще в ди
тинстві, але і в школі, і в 
технікумі, і в радгоспі ..Сте
повий", де працював облі
ковцем, завжди говорив і пи
сав, що батько загинув на 
фронті." Галета подас. що 
родина Олексія Рябошапкн 
зруйнувалась тому, що його 
дружина помітила „щось не 
гаразд у поведінці чоловіка 
і його матері" та, як вихо
дить а вістки в тій газеті, 
видала міліції родинну та– 
емницю. Галета інформуй 
що Василь Рябошапка. по
дібний до пергаменту, хо
дить тепер по селі, але про 
його сина Олексія згадує в 
минулому часі, як про коли
шнього робітника в радгоспі. 
Репортаж написано в плині 
„пригодницької повісті", з 
підкресленням того, нібито 
місцеві селяни поставились 
до В. Рябошапкн з прнзирг– 
ТРОМ. бо він не захотів вою
вати за совстську владу. 

1 "Л ПОШУКУЄТЬСЯ 
на помешкання в Н ю Порку 

САМІТНОГО ЧОЛОВІКА 
в середньому иіці. 

І 
Зголошуватися телефонічно 

від 6-9 год. веч. 
762-8143 

тутттттттхтт 

FILM SERVICE 
10510 Santa Monica Blvd. 

Hollywood, Calif. 90038 , 
Для.запільного ужитку випу
щено S 8 mm звукові копії 

слідуючих фільмів: 
Пісня України S200 
Світовий Конгрес 
і. В ільних Українців S250 

К а р д и н а л Сліпий 
' в Голлівуді S t20 
Звуковий К 8 mm иро– 
ш .джектор S2.")0 
jtrrtt 

(ОЕЗОЕ аоі аоі 
М'ясо І ковбасні вироби 

за німецьким виробом для смакунів. 
Вироби у власній фабриці ковбас. . 

ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАПЛШША 
яку найліпше люблять господині і цілі родина. 

Зайдіть до найближчої КРАМНИЦІ KARL-1 

гі 
KAIML E I O I E R 
Р О К К STORES 

Головна крамниця: 
83-36 Freeh Pond Road Rtdgewood - Brookiya, N.Y. 

Філії крамниць в Ню Иорку і поза містом. 
S - 3 0 E 3 0 E S T з о п а о е г З О Е З О І 

g J ^ l ^ U ^ I ^ J J l ^ U ^ i , J i , U ^ I ^ , ^ L i - , S ) J ^ I g ^ 

Я ПОВІДОМЛЕННЯ! ПОВІДОМЛЕННЯ! 
К Р А М Н И Ц Я 
Романа Івангщького 

(Delto Sportswear) 
Mae на складі: Різного рода светери — жіночі 
і нужеські 9 італійські дощовики о хустки і ша
лі а блюзочкн в костюми а суконки а м у ж . со
рочки а ковдри в коїш о обруси а кани а панчо
хи в скарнсткн ^ скіряні і найлонові куртки а 
рольки пластику ж олівці і вклади до олівців а 
конертн з написом УССР на висилку до всіх 

країн Европи. 

Roman Iwanycky 
(DELTO SPORTSWEAR) 

304 EAST 9th STREET NEW YORK, N.Y. 10003 
(Near Second Avenue) Tel.: 228-2266 

^ І У ^ ^ Г ^ ^ Г У Л У І ^ У І У ^ У Г ^ У І И З І 

Kl 

Найскоріпній, наГіеконп.мі'міііііпн, ііаіінрогтіпіий спосіб 
вислати дарунка кревним в СССР — цс шібрати для ннх | 

НАЙКОРИСНІШІ СПЕЦІАЛЬНІ 
ЦЕРТИФІКАТИ РУБЛІВ 

за які можна одержати першої якостя товарі в СПРЦІЯЛЬ– 
iiiiv крамницях Hii''iiu!tic:i.rroprv заграинчіюї валюти. 

Висока якість - Низькі ціни 
За пашим потім каталогом :і поясненнями цертифіка-гів, І 
звертайтеся до одної з наших спеціально уновповал^еинх 

t фірм. 

Globe Parcel Service, Inc. 
716 Walnut Street 

Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: (215) WA 5-3455 

| Package Express and Travel Agency 
1776 Broadway 

New York, N.Y. 10019 
Tel.: (212) 581-7729 

Cosmos Parcels Express, Inc. 
45 W. 45th Street 

New York, N.Y. 10036 
Tel.: (212) CI 5-7905 

або їхніх відділів, айо примо до: 

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003 
Tel.: (212) 228-9547 

УВАГА: Для Вашої власної Ґіезпскн і скорого виконання 
Ваших замовлень, налагоджуйте це ТІЛЬКИ через одну 

із вищеподаних фірм ado їх ВІДДІЛІВ, які с офіційно пред–' 
ставннками Podatoglfts, Inc. 

Н А Ш А Б У Д У Ч Ш С Т Ь У ІІЛШІП МОЛОДІ! 
Єдиною гарантією виховання і осві
ти наших дітей і внуків, мимо не
жданого нещастя в родині, це вчас
не і достатнє яснттьове забезпечен
ня. Не відкладайте його навіть до 
завтра. Щ е сьогодні забезпечіть се

бе і всю родину 

в УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ СОЮЗІ! 

М 

НЮИОРКСЬКА ПРОВІДНА КРАМНИЦЯ КОВБАС 
та німецькі спеціальності 

JJCHALLER s. WEBER 
- ДІМ ЯКОСТЕЙ - і 

РІЗНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ. СВІЖЕ М'ЯСИВО ДО ВАРЕННЯ і ПЕЧЕННЯ 
КОВБАСКИ 9 ШИНКИ 

Псликих крамниць Пслшшх крамниць 
ї в N E W ТОВК: 1654 2nd Avenue (86-86 Sta.) 
In RH)GEWOOD: 56-54 Myrtle Avenue 
In ASTORIA: 28-28 Stein way Street 
FRANKLIN SQUARE, L.I.: 681 Hempetead Tph 
I s FLUSHING: 41-06 Main Street 
In JACKSON HEIGHTS: 82-10 37th Avenue -
IB FLORAL PARK. L.I.: 259 - 1 7 HllHtide Avenue — 
In POUGHKEEPSIE, N.Y.: 450 Main Street 
fal E A S T NORTHPORT. L.L: 250 - A Lark Field Rd 

TR 9-54)47 
VA 1-7068 
AS 4-S216 

487-7677 
HI 5-2552 
DE 5-1154 

S4S-6116 
(914) 454-9076 
(516) 757-6601 

m i 
48 E. 7th ST. 

8-S550. N e w Fork Ctty 
М А Ш И Н И д о ПИСАННЯ, 

європейської продукції 
„Олімпія" або „Гермес" 

(укр. або aara. j , 

Різне f\f`-ii 
H H l ^ I t l l m i m t T T T T T 

Украівонсе Вхсалхояе Вюро 

ROMAN PARCEL SERVICE 
141 Sad Avenne, N e w York City 
TeL: 475-7430 - ОФЕРУЄ Д О 
Д Н Я 28 ЛЮТОГО 1970 авто– 
м а п т н и ЗАПОРОЖЕЦЬ ZAZ 
в ціпі 61,860.00. Урядові год.: 
від попед. д о суб. 8:80-0.-О0 ве
чора, в неділю від 10-2 по йол. 
П Х Х Х Х І І Г І У Г І Х Х Ї Т Т Т Т Х Х 

ХВОРІ, СЛАБІ. НЕРВОВІ 
" ^ A L E F L U n P ' 

Метода Д-ра Калемиченка 
Екстракт жнттедіїйпнх 

залоз твар ні і. ” ' 
Уживання нашого екстракту 
поліпшук назагал в дул:с ве
ликій мірі у випадку . загаль
ного ослаблення, нервової д е . 
пресії, змученая, вневажвйня, 
забурень і староста. В жінок 
рівнож в переходовому віку. 
Оті ас українською мовою як 
уживати КАЛЕФЛЮХД -виси
лаємо безплатно. Звертайтесь: 

Laboratolrea S. Kalcflukl 
66, Bid Exelmana, 
Paris (16) , Prance 

3a 52.50 
|Пересланнх у лноті враз із^ 
замовленням, вишлемо Вам 

І РІЧНИК „МИ І СВІТ" 1969 І 
'Біля 600 етор. найінтерес– 
ніших статей з усіх діля–' 

)нок життя і знання. По та
кій самій ціні продаються і 

) також попередні річники. 
Замовлення слати 

на адресу: 
MY і SVIT 

2263 Віоог Street Went 
Toronto 9, Out. 

C a n a d a . . 

A. BONDAR 
ЗАГАЛЬНИЙ KOHTPAKTOP 

ДОМИ на ЗАМОВЛЕННЯ 
ПОПРАВКИ 

ПЕРЕБУДОВИ 
BALTIMORE. MD. 

679-8645 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
уяаоюяуг ЬА 

| | Funercd Directors j| 
Theodore WOLINNl^^nc. I 

Директор 
Похоровиого Заведеваа 

128 East 7th Street 
N E W YORK, N.Y. 10009 

Tel.: GR 5-1437 
СОЛІДНА ОБСЛУГА 

m 
ПЕТРО ЯРЕМА 

УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похорсаамв 
в BRONX, BROOKLYN. 

N E W YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу 
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ. 

PETER IAREMA 
129 EAST 7fli STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

тштттвтшштттттФіШтщші 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

2844 Wostoliestor Avenue 
N E W YORK. N.Y. 10461 

Tel.: 863-2475 
Д и р е к т о р 

ПОСИФ СЕНКОВСЬКПИ 
Завідус влаттуваїшам по
хоронів в капляцях, поло– 
жеиих в кожнійм районі 
міста. Похорони по міні

мальних ^Ь–w | І 

LYTWYH A LYIWffl 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR C X ) N D m O N B l K 

Обслуга Щ И Р А 1 ЧВСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avetrae 

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

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УВСОЮЗУІ 

Родігчі: пам'ятайте про своїх дітей. Не робіть їм кривди! 

В Е С Е Л К А 
Ж У Р Н А Л Д Л Я ДГТЕИ З КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮСТРАЦІЯМИ 

Появляється кожного місяця. Редагує Колегія з членів Об'єднання 
Працівників Дитячої Літератури. 

Річна передплата в ЗСА — 4.00 дол., у інших країнах — рівновартість 
цієї суми. Ціна окремого числа — 40 центів. Ціна подвійного чис
л а 6 0 центів. 

Замолення слати на адресу: 
THE RAINBOW - VKSELKA, 81-83 Grand St., Jersey City, NJ. 07303 

1 

Lbci are 3 C C з о : 3 D C lane 3 C C apsas 

КОВАЛЬЧИВ 
FUNERAL HOMt; 

Completely ' J 

AIR CONDITIONED 
Займається Похоронами 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні д л я . в с і х . 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі 

WILLIAM F. 
RASLOWSKV, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

Jersey City, N.J. 07302 
HEnderson 4-5131 

I 


