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Постон, Тексас. - Bnny– 
Щеинй в суботу КОСМІЧН.1Й 
корабель „Аполло 13" з КеЗ-
Qy Кемйеді на Флориді в не-
ділю 1^-го квітня о год. 5.34 
TW пЬл-, зробив був вже 128,-
890 миль, що є половиною 
віддалі від Місяця, і продов-
аеда ійн? до Місяця згідно з 
ЩІЇЇяЖЖі летячи зі швидкістю 
9,400: миль на годину. Коли 
„Атгодяо 13" почав летіти до 
Jfctoetfci; — його швидність 
etHifcieetylt 24.000 миль на го-
дану: Кбли почне діяти сила 
притягання ЗДслця. та швид-
кіея, космічного корабля 
зфлІ-НІмться. Астронавт Дж. 
Свййї”епт аж а неділю лрн-
падан ообі, що він, призиаче-
н ^ Несподівано до лету на 
Місяафу забув про заяву про 
q^ejHwtbHi податки. Подат-
кбнкй, Уряд у Вашингтоні 
ПЮТЇО?ВЩ. стурбованого астро-
Навтв тим, що він, як такий. 
якай' перебуває в дні 15-го 
Квітня поза кордонами ЗСА. 
зможе'скластн податкову за-
иву; ДО-ДШОХ-місяців після 15-

. . . 'і НІ І i'jk 

го зпатши 
Аеронавтична Космічна А-

дафіЦтрв(ЦІя а суботу 11-го 
квН^иі. о; 2-ій год. і 13 мінут 
lib полудні іряпустила ^ос-
мічяпй корабель ,,Аполло 
l^vpHaoM із місячним моду-
їфЩфїЬ якому два астронав-
^bWrtjnrvна. Місяці в cepe– 
JBJfr-– lfrrS!i нвітнл. Залога „А-
ПІощісг ІаР, складається з тв-
КЗДь;ЄИ??фславтів; кап. фльо-
ФМИШНЬ А. Ловелла із 
Л і ^ аивільмии пілотів Фре-
Л ^ , Г М ф а ' т в Джина Л. 
Све^ертай який заступав ко-
itmOP^T^UCC К. MfeTTiKf– 
jfc4fB- MbP-Ой вуь ваяедужа-
ти,^Ігнір Під час подорожі 
ШагедЬлиі..ЯІгаущеннто „Атю 
Дао :Ш? п^ип^гядалнся тисячі 
JOadfitiL. йіж " А й був віце-
ар^ЗНЯщУгЕгню з німецьким 
гоЙї^Мк ' лвнцлвром В і л лі 
Йрвнятом. Випущення відбу-
лося5 згодно.-з ПЛЯНОМ. 11 МІ-
ву? JMrtB– старту „Аполло 
І^'ЯвЙевгіг притягання Зем-
лі настільки, що міг почати 
Кружляти довкола неї на вн-
ооті Mtf милк Дві і ПІВГОДИ-
ай fltaifiiae космічний кора-
Ô CBBV ж допомогою окремої 
ранетм відорваася від третьої 1 ґлі. 

УСПШШО "АПОЛЛО 13" ЛЕТИТЬ 
ЗГІДНО З ПЛЯНОМ ДО МІСЯЦЯ 

частини ракети підсилювача 
Сатурна 5 і полетів в напря-
мі до Місяця. Частина раке-
тн Сатурна 5 впаде на Мі-
сяць у вівторок 14-го квітня. 
Залишений сейсмограф на 
Місяці „Аполло 12" занотус 
тоді „штучний землетрус" на 
Місяці, що дасть ключ нау-
ковцям для пізнання внутрі-
шньої будови Місяця. В не-
ділю 12-го квітня астронав-
тн спали 10 годин, від 3.13 
по півночі до ІД5 по полудні. 
Вони подавали кольорові те-
левізійні передачі зі свосї ка-
біни та поправили напрям 
лету після того, як перелеті-
лн половину дороги ДО МІСЯ-
ця. В понеділок 13-го квітня 
астронавти мали спати від 
3.13 по півночі до 1.13 по по-
лудні. а о год. 9.38. якщо бу-
де треба, то поправлять нап-
рям лету. У вівторок 14 квіт-
ня астронавти Ловел і Гейз 
мають влізти до місячного 
модуля, щоб випробувати, чи 
там все в порядку. Спати бу-
дуть 9 годин. Астронавти ма-
тимуть останню н а г о д у 
справдити правильність нап-
рямку лету. Від 7.24 по по-
лудні до 8.03 по пол. ,,Апол-
ло 13" буде по протилежно-
му від Землі боці Місяця і не 
матиме радіового контакту з 
Землею. В середу 15-го КВІТ-
ня астронавти о год. 9.55 по 
полудні будуть вже на Міся-
ці. Подорож „Аполло 13" до 
Місяця - це вже третя з 
черги, вона представляє но-
ві труднощі для астронавтів, 
які мають осісти в: гористій 
ркозиці, а астронавтя'„Апол-
ло 11 ї”.ЗСпрлло. 12" ВЙКО-
нувзли свої завдання на рів-
нині. Та'зате, коли вдасться 
ця подорож, то вона дасть 
нові дані науковцям про по-
ходження Місяця, Землі та 
СоняшноІ Системи. Лет ас-
тронавтів ,,Аполло 13" труд-
нішнй ще й тому, що в ос-
танній хвилі перед стартом 
треба було замінити астро-
навта Томаса К Меттінглі 
а с т р о н аятом Джаном Л. 
Свайґертом, який не відбу-, 
вав тих довгих проб, які ви-
конали два інші астронавти 
разом із астронавтом Меттін-

МИТРОПОЛИТ АМБРОЗІЯ СЕНИШИН АНТИВНО ПРИЛУЧИВСЯ 
ДО АКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПАТРІЯРХАТУ УКЦ; ПРЕДСТАВИВ 

КИ ПРЕЗИДІЇ І ЦЕРКОВНОЇ КОМІСІЇ СКВУ ВІДБУЛИ НАРАДУ 

КОРОТКІ BtCTl -
Понеділок, 1S квітня 1970 

У ВАШИНГТОНІ ДЕМОНСТРУВАЛИ мешканці Ню 
9 о д м ^ й околиці, домагаючися, щоб Федеральний Уряд 
абілУшвв. заходи проти наркотиків. На зборах промошів 
40- ДОІоИетрантів окремий асистент Президента Роберт 
ВраЯЯ; ялшй запевнив Lx, що Уряд президента НІксона тур-
буртмсл. цісю оправою, тому демонстранти не повинні внс-
гуііЯГп проти Уряду, тільки йому помогти якнайуспішні-
Ш^ поборювати торгівлю наркотиками. Представник Де-
пвртакр^вту Здоров'я Джеймс Фармер сказав, що Уряд пе-
роговорюо з Францією про те, щоб припинити звідтам ім-
дорт. наркотиків. Уряд видав різні зарядження для noOo– 
рюввИНя наркотиків. 

CJBHATOPH ОБИЛВОХ ПАРТІЙ критикують npeon– 
ДввІК Йіксона за те, що виступив проти Сенату, який дві-
чі віїІкіШУй його номінації на суддів Найвищого Суду ЗСА. 
Войк твердять, що не здійснюють дискримінації у відно-
ЩЄЯ8Ь До Півдня, коли відкинули номінації Карсвелла і 
Гейневорта, і що вони затвердять номінацію південного 
нандидава, коли він матиме потрібні кваліфікації, талант 
і- харЯіітер, вимаганий від особи, що працює в найвищім 
судовім трибуналі країни. В столиці вже появилися noro– 
ЛОСКіС. ЩО президент може кайменувати суддю аиеляцій-
ЗОТ0 vypy.;Гаррі А. Блекмана з Міннесоти або федерально-
го сурдіо Бдварда Т. Пну з Мейяу. 

П Р Б З Н Д К Н Т н і к с о н і Н І М Е Ц Ь К И Й К А Н Ц Л Е Р 
ВІНІЛІ БРАНДТ ПЕРЕВЕЛИ в минулі п'ятницю і суботу 
довгі Наради. Брандт конферував також з державним се-
хреїврвМ Віллтямом Роджерсом, був на засіданні сенатсь-
кої Комісії ДЛЯ закордонних зв'язків і промовляв в Клюбі 
Крайової Преси. Як виходить з його виступів назверх — 
йоопв головною ціллю приїзду до ЗСА було переконати 
Президента і Сенат, що ЗСА не повинні зменшувати свою 
збройну силу в Европі. ЗСА мають тепер в Західній Ні-
мвччпні 310.000 війська. Пресовий секретар Президента 
Р0Н84ЙД' Зіґлер заявив журналістам, що Президент не пля-
HJ4 задншяти те число перед 31 червня 1971 p., та що 
нема, рішення в цій справі на пізніше. 

Jffr СТОЛИЦІ ЗАХІДНИЙ ЇПМЕЧЧІШИ БОННУ 
ПЕРЕВЕЗЕНО окремим літаком домовину з тілом J45HTO-
ГО і; Гвавемалі амбасадора, графа Карля фон Спреті. До-
мовину. виставлено в авлі західньо - німецького парлямен-
ту. Промову виголосив иіністер закордонних справ Валь-
вітор Шеел, який - разом з вдовою по вбитому амбасадорі 
- Перевіз домовину літаком з Гватемалі. 

3 ( Ь А ВІДМОВИЛИ ВІЗУ бельгійській „марксистці" П-
4елІ ДадВДвль, яка отримала запрошення від одної з органі-

^:Ь?УЙвНТІв Колюмбійського університету в Ню Йорку 
й йромовлятн на їхньому вічі проти В'етнамеь-

КОМУНЩАТ 
ПРЕЗЩЩ СЕХРЕТАРІЯТУ СКВУ 

Виконуючи постанову Третьої Гілеиарної сесії Со-
кретаріяіу Світового Конгресу Вільних Українців в 
церковних справах, представники Президії Секретарія-
ту ОРСВУ: Иоснф Лнсогір - презігдент, Ігнат Білннсь-
кнй — генеральний секретар і д-р Михайло Соснозсь-
кіиі - екзекутивний директор, відбули 10 квітня 1970 
року в Оттаві, Канада, наради з Митрополитом Максн-
мом Германюком, головою Комісії Церковно - релігін-
них справ Секретаріяту СКВУ. та їфггрополитом Ук-
раїнської Католицької Церкви в ЗСА Амврозіом Сенн-
гшшнм. ' 

Під час нарад обмірковано та пияесеио рішення в 
таких справах: 

at заходів українського католицького єпископату 

гір, генеральний секретар 
Ігнат Білннський та екзеку-
тианий директор д-р Мнхай' 
ло Сосноаськни. Прнявніпі 

ставників Президії Секрета- j 6 y f l н а н а р а Д ю с с е к ретар Mtt– 
ріяту Світового Конгресу j трополита Амврозія Сснншн-

Оттава, Канада. - Мину-
лої п'ятшіці, 10-го квітня, 
тут відбулися наради нред-

Вільних Українців та його 
Комісії церковно - релігій-
них справ, на яких Митро-
полнт Українців Католиків 
у ЗСА Амврозій Сенишнн 
повідомив, що він окремим 
листом до Папи Павла v i 
долучив свій підпис до пе-
реслакогр вже раніше про-
хання Українських Католи-

на о. шамбелян Василь Лое-
тнн. В результаті цих нарад 
проголошено окремий KoMy– 
нікат, повний текст якого йо-
данкй побіч. 
. Повідомлення про наради 

в Оттаві та їх вислід переда-
но до редакції „Свободи" те-
лефоном негайно після ЇХ 
закінчення. Тбмук ЩО В су-

цьюі.ч Спяскопів про підне- боту „Свобода" яе П0ЯВЛЯ-
сення Верховного Архиспис- сться, вістку передано ТЄЛЄ-

іцодо ствоілння Патріархату Української Католіщької j копства Укрлїнської Католи- j фоном керівникам Т-ва за 

На' світлмігі жчронавт Із .,Аяолло ІЗ" Томап К. Меттінглі 
повчай астронавта Джана Л. Свайгерта. який його .iaioTj– 

яав і леті до Місяця, як маневрувати інструментам; 

ТЕОДОР РОЖАННОВСЬКИ^, ПЕРШИЙ 
КОМАНДАНТ ЛЕҐЮНУ УСС, ПОМЕР 

НА 96-му'РОЦІ ЖИПЯ У-

Вігокен, Н. Дж. Отаман 
Теодоп ОРожанковськнй. ко-
лишнііі посол До Галицького 
соймій Ня^онал'ДйМоіЧівтїя:'' 
чної^ш.ртй. кол. суддя, nep– 
ший'комввдант Легіону Ук-
раїнськнх Січових Стрільців 
у серпні lbii poKjr, комая-
'ДД^^Лд^уу^ Уі^р^-.Чгги^яддМТjїПсі, к ижп ко,мбаятантаіЛ. і 
ВійськоввіГ,-.окрупі Станнсла- Відзначався великою особяс 
вів, військовий атташе місії тою культурою і тому його 
УНР у Празі, 8ДВ. у Львові— загально шанували і люби, 
найстарший.віком колишній ли. Про Панахиду ft noxo– 
Український Січовий Crpi– j рон — у посмертних гмяи-
лець долар в неділю 12 квіт- 'домленнях. 

ня ц. р. у домі свого сина, ві-
домого лікаря д-ра Ярослава 
У ВігокеяІ біля Ню йорку. 
Пок. Отаман Теодор Рожав-
ковський втішався великою 
повагою, між всіма колишйі-
ми Укріїнгьнимн СічовЯіш 
Стрільїщми та взагалі у к ^ -

Церквн; 
б) способів акції п обороні украіігських Церков п 

Україні; 
п) оргтінізованої у”части мирян в церковному 

житті. 
Ширшу інформацію у наведених справах подав 

Митрополит Максим Германюк, голова Комісії Церков-
но - релігійних справ. 

Митрополит Лмврозій Сенишнн подав до відома, 
що у нисліді переведених розмов з Митрополитом Гер-
манюком, він, підтримуючи справу створення Патріяр-
xa-rj' Української Католіщької Церкви, окремим лнс-
rtj.M до Святішого Огця долучус свій підпис до прохан-
ІІЯ українськігх католицьких спископів створити Пат-
рілрхат Української Католицької Церква. 

Президія Секіжтарілту СЛСВУ прийняла до відома 
інформацію про намічені, плани в справі оборони ук-
раїнськнх Церков в 5'краЙіІ. 

Доцшюючи важливість активізації мирян в цер-
ковному яигтті. Президія звертас увагу української гро-
мадськости па необхідність оргаяізоваяости та тісної 
співпраці з церковними іарархамй .та з Комісівю Цер-
ковно . релігіііних сяр^^С^ретаріяту СК8У у всіх 
справах і акціях, ию стос^тотеся цер^иміого Життя ук-
раїнського суспільства. 

Оттава. 10 квітня 1970 І 
Президія ОкріГПфівзу , С а Ц і ї н е 
Конгресу вільних Українців 

У Н т 

Ню Йорм, - В неділю 12 
квітня івид^туднв відкрито тут 
в гал,ерії Лгїературно-Mwre– 
rĵ KOiv 'Кліббу виставку по-
мерлорр. а минулому році од-
ного в яаЙвЯДатніщих сучас-
них мястЦів — Михайла 0 -
сінчука, формально відкрив 
виставку Щіхдйло Череш-
ньовськнй, голова Об'сднан-
ня Мистців українців Амерн-
кн, Щр̂  Ібго почесним чле-
ном був Михайло Осінчук. 
Після 'тгого ЛІ Кузьма, ягаїй 
написав був'також коротку 
інфориіщійяб-критичну стат-
тю у каталогу виставки ,.Ми-
стець української ікони". — 
з'ясував значення Михайла 
Осінчука в історії україись-
кого малярства, як одного з 
творців 1 впертого послідбв-
нігка українського стилю. о-

відкрито посмертну виставку 
Михайла Осінчука 

пертого на візантійських тра-
диціях. Третім промовцем 
був брат Покійного, лікар 
д-р Роман Осінчук. який ono– 
вів кілька родинних споминів 
та пригадав, м. ін.. ралю Мн-
хайла Осінчука в зчхідньо-
ЗТіраїнській організації мист-
ців між двома сватовими вій-
намн. АНУМ. Виставка oxo– 
плюв 95 експонатів: темпери, 
картини й ікони, пройктн 

Комуністи облягають два 
табори в Південному 

ианські 

цької Церкви до гідности і патріархальний устрій УКг 
Патріярхату. Як відомо, таке j Церкви та багатьом іншим 
прохання переслано Папі 
Павлові v i у ви слід і Сино-
ду Українського Католнць-
кого Спнскопату, що відбув-
ся з кінцем вересня і на по-
чатку жовтня 1969-го року 
в Римі під час урочистостей 
посвячення новозбудованого 
храму св. Софії.' Митрополит 
Амврозій Сенишнн у цьому 
Синоді не взяв участи і Йо-
го підпису не було під тим 
проханням, що викликало ве 
лине затрнвоження та гост-
ру реакцію серед українсь-
ких католицьких мирян у 
вільному світі. Перед нара-
ми представників Президії 
Секретаріяту СКВУ та його 
Комісії церковно - релігій-
ннх справ, Митрополит Ам-
врозіи Сенншин мав розмо-
ву з головою цієї Комісії, 
Митрополігтой Української 
Католицької Церкви в Каяа-
ді Максимом Герявнюісоїг. 
Президію Секретаріату СК-
ВУ на нарадах репрезсяту-
валн президент Йосип Лнсо-

1 Аиевй 

єтнамі 

зацікавленим особам j 
вона викликала не скрнвану 
радість та вдоволення, бо 
вона остаточно усувас внуТт 
рішню перешкоду в змаган-
ні до здійснення та перевст 
дення в жигга схваленої Сч-
нодом в Римі патріярхальЯої 
структлж УКЦернвй, ДОЗВО-
ллючи рівночасно на об'од-
нані зусилля Єпископату і 
мирян УКЦерква для yoy– 
нення зовнішніх труднощів.і 
перешкод у змаганні до п^1 

єї мети, що від кількох ро-
ків с головною метою- укрЯ' 
їнців - ЯатолнКі8 у дЩспорі. 
Повідомлення .СКВУ1 о ОттЙі 

ви було голоаноку темою р0-
змов і коментарів на бата? 
тьох зустріче^ і зборах Та 
npttaatHo з кпЩем 5и^тнШа. 

Дальшим дредметон нв^ 
рад в Оттаві була справа о-
борони нищених і пересліду-
ваніИ УЩШШЇВкЯфіїьь 
Україні та зої^твніаованоД jr– 
части мирян я церковно - ре-
лігійвому HH0fL 

Сай'гон. - Північно - ко-
муністичні війська від тиж-
ня обстрілюють ракетами н 
мінометами два ізольовані в 
джунглі віііськові табори 
так званих ,,спеціальних 
військ", популярно званих 
„зеленими беретами". Вночі 
з минулої суботи на неділю 
Комуністи обстріляли 2CN) ра-
кетами табір за 20 миль від 
Місцевості Дак Сінґ, а та-
кож коло 200 ракетами обст-
ріляли табір Дак Пек неда-
леко кордону Ляосу. Т. о-
бидва табори с вихідними 
базами для висилання стеж 

церковних декорацій. дере- j ПрО Т Н північно - в'стнамсь-
вори-пг. 10 недокінчених об-1 КИХ Bjf1CbK перекндуваних 
разів і 5 прегарних, готовігх 
Кнвотів. що їх можяз б зразу 
таки примістпти в вовобуДо-
вамих церквах. Поруч із ІЬ'о-
намн звертоють найбільшу 
увагу портрети - простотою 
своїх технічних засобів, про-
те глибоких своїм духовим 
тгралом. 

так званим шляхом Го Міня, 

що його колїуністи переве-
лн почереа тариторію Ляосу. 
В обох випадках комуністам 
удалося прорватись на терен 
таборів і за кожним разом 
відкйдувано їх геть після 
важкого бою. Під час обЛо-
пі тііх таборів комуністам 
удалося збити сім амернкан-
СЬКІІХ гелікоптерів, які або 
перевозили ранених і підво-
знли підкріплення, або бра-
ли участь у боях обстрілю-
ючн ворога скорострільним 
вогнем. В обох таборах по-
руч з американськими воя-
ками воюють триож півден-
нов'стнамські та добровільці 
з-посеред цивільного насе-
лення. 

Президент Єгипту конферував з 
представником Державного Департаменту 

ПРЕДСТАВНИКИ ЗУАДК ПЕРЕВЕЛИ 
РОЗМОВИ З РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 

ЮГОСЛАВСЬКОЇ АМБАСАДИ 
Філадельфія, Па. - Акція j центральних областях Юго-

славй. 
Власне в т й цілі їздили До 

Ваптингтону, 8 четвер б квіт-

допомоп! українцям в Юго-
слааії, потерпілим під час 
землетрусу, проходить З DO-
мітнкм ЄНГ.-ЗІЯЗМОМ, загаль- ня 1970 p., представники ЗУ 

Уряд плянує загострити нагляд 
над радикальними екстремістами 

Вашингтон. — Уряд пре 

Каїро. — Президент Об'-
еднаної Арабської Республі-
кн (Єгипту) Гамаль Абдель 
Нассер прийняв спеціально 
для тісї цілі прибулого з Ва-
шннгтону асистента держав-
ного секретаря для справ 

зидента Ніксона, заалярмо-
вашгй збільшенням числа 
радикальних войовничих лі-
шіх груп ТВ7одиниць, плянус 
загострити контролю над ни-
мн. Ціль Уряду - довідати-
ся наперед, хто мас підкла-
дати бомбу і хто і де мас 
стріляти до поліції. Тому У-
ряд пляиув поширити п по-
ліпшити розвідний апарат — 
інформаторів, танних аґон-
тів і телефонічні підслухи. 
Президент Ніксон турбуоть-
ся тим, що В недавному часі 
вибухало велике число бомб 
підкладених в домах та ТИМ, 
що були авантурн в судових 
залах і виступами молодих 
осіб, які иевдоволені з аме-
рнкаисьноТ і системи уряду-
вання. Один дорадник Пре-
зидента у внутрішніх onpa– 
вах заявив, що ЗСА стають 
перед такою внутрішньою 
небезпекою, яка була під 
час воднкф депресії в трнд-
цятих рокад. Комуністіі, мол 
жва було поборювати там4 

лися агенти, які інформуиа-
лн поліцію про комуністич-
ні пляни. Теперішні скрайні ренції взяв також спшетсь. 
спричннннки заворушень - j кий міністер закордонних 
це малі групи, до яких важ- j справ Махмуд Ріяд. Після 
ко дістатись агентам. Та по- ' того Сіско мав довшу нара-
ліція має свої пляни, про я- ду з віце - міністром закор-
кі не говориться нікому. донних справ Саляром Ґога-

' і - . і , . 'и , ,.аі, — ! — ” — 

ром. Хоча Сгнпет зірвав дн-
пломатнчні взаемннп з ЗСА 
ще під час 5-денної війни 
проти Ізраїлю в червні 19-
67 року, закинувши ЗСА, 
що вони своїми бойовими 
літаками підтримували ак-
тивно Ізраїль, проте згодом 

ним зрозумінням та повним 
виявом братньої щедрости. 
Як уже звітовано у нашій 
пресі, українська спільнота 
склала лосі, за посередннтдт-
вом ЗУАЛК-у, біля 400тнсяч 
фупгтів одягу,що його в бІль-
шості пже відтранспортовано 
до потребуючих осереднів в 
Югославії. В тому ж часі вц-
:лано теж відповідну кіль-
кіеть медикаментів вартости 
понад 26.000 доларів. Грошо-
зі збірки досягнули досі блп-
іько 26.000 дол. і саме цього 
роду збірку треба тепер, ЗН8-
чно посилити з огляду на те. 
іцп за існувала реальні мож-
пнвість п'ю^дови великого 
шкільного буднику в одному 

АДК-у, в особах його презя-
дента д-ра Вблбднмнра Га-
лана і віце-дрезидента д-ра 
Олександра Білнка. Вона 
відвідали югославську амба-
саду і перевели там' ділові 
РОЗМОВИ ВІДНОСНО ПООДИНО-" 
ких проблем, зв'язаних з на-
шою допомоговою акцією, а 
особливо обговорили OCHOB-
нішс можливості побудови 
згаданого культурно - вихов. 
ного об'екту та практичне 
зреалі.чування цього зад:.'му. 

В більше як одногодтшяШ 
розмові, обі сторони обмінят-

лиеь інформаціями, заторк-
нувши різні аспекти наміче^ 
ного пооскту. Представники 
ЗУ АДК-у ствердили помі-

Близького Сходу. Джозефа j Нассвр цеп закид відкликав 
Сіско. У'часть у тій конфе-

Футболісти УСК-у перемогли Тавнтон 
у поході за Чашу ЗСА 

Футбольна, кружина Ук-
раїнського Слортового Клю-
бу з Ню Иорку здобула пе-
ремогу 3:L над репрезентант 
тами стейту Массачусегс С 
К. Таантон в мвнулояеділь-
них змаганнях з циклу гор 
за чемпіонат і Чашу ЗСА. 
Ворота для УСК-у стрілнл-
ли: Гарві, Мфум і В. Шмо-
толоха з карного удару. 
УСК. який мав цілі змагая-
ня іиіціятиву в своїх руках! 
не використав цілий ряд на-
год здобути більше воріт. 
На. шляху чемпіонату краї-
ин УС!К зу,отріяеллір^ -вже в 
ftaJ^fyjsHii– и^Іліоіаігзсімецьг 

бет, репрезентантом стейту 
Ню Джерзі. 

„Чорноморська Січп (А 
дружина) з Нюарку закінчн-
ла нерішеною 1:1 мнстець-
кі змагання Шейфер Л і т 
Стейту Ню Джерзі з дружи-
ною Ґарфілд Ітеліянс. Одн-
нокі ворота для ,.Ч. Січі" 
здобув Володимир Каздоба. 
В дану пору „Ч. Січ" веде 
в табелі Ліги з точками ЗО: 
4 перед суперниками Гар-
філд Ітеліянс і ,,Палемо", 
,які мають по одній більше 
втраченій точці. Січовикам 
залвішлися ще тільки одаі 
змагання До кінця сезону 
TlJdttfrjl ПЧ її 

і хоч оюрма-тьно днллоиа-
тичні взаомикн залиши;шсь 
зірваними, проте контакти 
між тими двома державами 
постійно зберігались. Ще 
під час перебування Сіскя 
в Каїро Нассер у новій прн-
людніїі промові закидав А-
мернці, що вона иідтрнмус 
Збройну ncjH'Bao- Ізраїлю 
иостачаючн йому напмодер-
ніші роди зброї, Сіско від'-
Тхав з Єгипту до Ливану, 
Йорданії і Ізраїлю. В пово-
ротнін дорозі вступить на 
Кіпр. Сіско перевів був який 
десяток нарад з совстськнм 
амбасадором у Вашингтоні 
Анатолісм Добрнніном в 
справі ізраїльсько - арабсь-
кого замирення і добре знав 
становище Москви в цій 

і центрів українського noce– тну прихильність та ділову 
іеннл в Югославії, з відпові- 1 увагу зі сторони своїх cnia– 

ідннми культут)но-розвагови- j бесідників, які одперто BHHft– 
ми влаштуваннями, що мог-іллли CBW; признання тутешг 

їло б послужити під час літ-'нім українцям за Тхні хари-
нього сезону як осередок від- тітнвні старання та братню 
починку і дозвілля для пз-'допомогу своїм потерпілим 
шої молоді, що живе у тих 1 (Закінчення на crop. 4-HU 

н а і і '" 

На голову Товариства „Рідна Школа" 
в Німеччині переобрано проф. Ст. Шаха 
Мюнхен. На річних збо-

рах Товариства ..Рідна Шко-
ла.. створеного в 1066 p., nic– 
лл звітування й зділеяня яб-
солюторії уст^ааочій і”праві. 
на голову Т-ФЯ переобрано 
проф. Степана Шоха. Това-
рнство мас на- меті утриму-
ватн й допомагатн. в MJOHXC– 
ні Уія)аїнському Іитерна.тові, 
в якому гуртується україноь-
ка молодь з Німеччина й ін. 
країн. Крім загальнообов'я-
зуючнх предметів німецькою 
мовою, та молодь набувас 

справі. Нассер, як твердять і середньошкільиих знань з 
газети, вірить, що ЗСА дій'! українознавства та одержує 
сно притруть замирення на відповідне релігійно-нацюиА-
Близькому Сході та не є 

( 

щасливий, що Єгипет мусів 
узалежнитися від Москви і 
мусять терпіти ва евбїй т с 
ряторії тисячі соивгськия 

льне виховання в укра1нсь-
кому дусі. Члвяамн-засновг 
никамн Т-ва „?ІДИа ШЦрлд" 
були одігаадялті україись' 
ких цеитралмяйї уотажфі. у 

ьт2 ІЛ d ^ i 4 є ФчАт 

з 22 бегк^зня 1970 p., ..обидві 
наші Церкви". Тепер в інтер. 
наті перебл'вас 35 учнів і учЄ' 
ніщь. малі же вдвоа більше, 
ніж минулого нввчальнош 
року. Крім українських по-
жертв інтернат одержує зна^. 
чїіу допомогу від заходньон^ 
NH?HhKoro уряду та від бава-
рського крайового уряду. Tb– 
вариство ..Рідна Школа" ро-
бить дальші заходи, щ о б , 
можливо, в майбутнь о м у 
створити в Мюнхені ухраїа^ 
ську гімназію для илогахІв т 
дівчат. У конунікаті з нагб1 

дп п'ятих загальних зборів 
сказано, між іншим: „ Ц я 
справа є для нашої майбут-
врстн дуже важлива, бо .ля-
ще в, рідній ш^сай^ифіе. уі^ 
ратська молЬдь о д е р ж и т е 
добре релиій^-^баильже 
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Гра Віллі Крандта 

ПЕРІД З'ЇЗДОМ КРАЙОВОЇ 
ВИХОВНОЇ РАДИ 

Люди змінюються, проблеми залишаються. Але із 
зміною людей — приходить інший підхід до проблем та 
інше їх розв'язування. Центральною проблемою післяво-
с:ниої Німеччини був і по нинішнії! день залишився її по-
діл, — головною ціллю німецької політики було і далі с 
її об'єднання. Перший канцлер Німецької Федеративної 
Республіки, Конрад Аденауер, намагався відбудувати край Іного та' позашкільного внхо-
іі руш. Він учплгав--..чудо^-ШО-^шга.співтворець, Людвіг ван:іл її майбутнього члена 
Ергард, став його наступником. Але. бувши передусім roc– j в релігійному та. національ-

Виховання української мо-
лоді — одна з найважливі-
шнх проблем. Звичайно па-
нус переконання, що це 
справа батьків, що тільки 
вони відповідають за вихо-
вання своїх Дітей. Такий під-
хід дуже вузький і обмеже-
нш”і. Виховання молоді — це 
оправа як батьків, так і всієї 
української спільноти. Роди-
на — це основна частина 
спільноти, і для неї зовсім не 
байдуже родинне виховання, 
не байдуже, як родина BUXO– 
вад українську дитину. 

Для української громади 
тут, в ЗСА, не байдужа і 
справа дошкільного, шкіль-

подарннком, Ергард не був великого формату державним 
мужем, і тому на його місце прийшов Курт Георг Кізін-
гер. Всі вони три — християнські демократи, себто консер-
і атнстіг. стояли на принципових негативних позиціях су-
нроти ..рідних" комуністів, які погодилися грати ролю ла-
кеїв Москви у відірваній від цілості Східній Німеччині, су-
иротн Польщі, яка зайняла Долішній Шлеоьк по Одру-
Ніссу. і Чехо - Словаччини, яка відібрала так званий Су-
детський край. За ціну звільнення німецьких полонених 
Лдснауер погодився „нормалізувати" відносини з СССР 
і обмінятися з ним амбасадорами. Але загарбання Совс-
тами Східньої Прусії і перейменування Кенігсбергу на Ка-
ліііінґрад не могло піти в непам'ять. 

Перший у післявоєнній Німеччині СОЦІАЛІСТИЧНИЙ кан--
цлер Віллі Брапдт не заперечує проблеми об'єднання. Він 
змінив ТІЛЬКИ тактику: замість бойкоту - шуїсас співпра-
ці ; СССР і його сателітами, сподіваючися, що таким чн-
ном будуть ііигладжуватись яскраві розбіжності в поділе-
mix частинах Німеччини і що це облегшить об'єднання 

у зміненій коньюнктурі. Ця тактика грудна й небезпеч-
н.і. Бож не перестала існувати загроза збоку совстського 
імперіалізму особливо після пересунення совєтськнх ДИВІ-
зій над чесько - німецький кордон. Китайсько - совстське 
:ігпруження продиктувало Москві дещо злагіднитн курс 
:упроти Західньої Европн. Це уможливило з8початкуван-
ия переговорів з Москвою, Варшавою і Східнім Берліном, 

:і не закінчились. Але Брандт здискредитував би себе в 
чах земляків, якби погодився, щоб нинішній стан Німеч-

їлин іалишився „навіки". Приїзд Брандта до Америки був 
ііфестацісю вірности Західньої Німеччини Атлантійсь-

,. му Союзові (НАТО) і доказом, що соціяліст Брандт так 
LMO як його попередники консерватистн, здас собі enpa– 
. і того, що існування і безпека Західньої Німеччини за-

:ежить тільки від Заходу із ЗСА у проводі 

ТІНЕ. Леніна 
над Південною Америкою 

„Сучасний етап революційного процену в країнах Ла-
тпнеької Америки, — сказано в московській ,.Правдо" з 21 
березня, — характеризується поєднанням класової і націо-
нальпо . визвольної боротьби. Роля пролетарських мас, 
що їх ведуть комуністичні і робітничі партії, зростає з ко-
жним днем". Присвячуючи передову ..Континент, що зма-
гається", країнам Південної Америки, „Правда" мало не 
щодня публікує короткі вістки про те, що в різних містах 
країн Південної Америки відбувається тепер „святкуван-
вя" століття з дня народження Леніна. Такими вістками 
ЦК КПСС заохочує мільйони читачів знову повірити в ко-
муністичну ідеологію, намагається воскресити труп кому-
ністичяого „вчення" в самому СССР. Але не в цьому по-
лягає головне завдання Москви відносно того континенту. 

Як у ЗСА і в Канаді, так із ще більшим розмахом 
комуністичні партії, використовуючи демократичні свобо-
ди, наполегливо пропагують „ленінське вчення" серед 
вільних народів. Д л я цього використовується всі легальні 
методи: збори, фотовиставки з СССР, прийняття, демонс-
трування совстських кінофільмів, видавання й розповсю-
джування різними мовами писань Леніна і ще більше — 
підмальованих писань про діяльність того організатора 
кривавого ЧК і гробокопа націй. Москва намагається всі-
ляхо використати неповороткість деяких урядів країн Пів-
денної Америки щодо соціально - економічного питання. 
Для точніших інструкцій, як саме плекати ідею больше-
ішц:-.ких революцій у вільних країнах американського кон-
тпненту. прибув до Москви Кастро з Куби; в південно-
американських країнах комуністи викрадають дипломатів 
і добиваються за них звільнення з в'язниць тих. які внс-
тупають проти законних урядів. Москва викорнстовус при. 
тому не лише соціальну проблему, вопа заграс н на на-
ціональних почуттях, мовляв, ЗСА „поневолюють" усю 
ПівДенну Америку .. 

Тіш. Леніна простягаоться на американський контігаент. 
який не знає, що означає комунам - ленінізм на практиці. 

HOMJ дусі. Тож про те, я і о 
г,Г.інччя повинна мі -и ук-
раїнська спільнота в ман-
бутпьому — мусимо дбати 
вже тепер. 

Щоб завтра небулозапіз-
но. вже сьогодні мусимо 
спільними зусиллями, СПіЛЬ-
ною працею защеплюватн 
нашій молоді ті високі іде-
алн. що надихали наших 
світлих діячів в минулому в 
їхній праці для українського 
народу. Завдання українсь-
кої громади — сприяти вн-
ховному процесові, коордн-
нуючи дії всіх виховних 
чинників - інституцій — ро-
дини, Церкви, дошкілля, 
школи, організацій молоді. 
Ця мобілізація й координа-
ція виховної праці пекучо 
потрібна саме тепер, коли 
ми є свідками безоглядного 
наступу на нашу молодь як 
з Україні, з метою повного 
її зросійщення, так і тут, з 
метою фізичного н мораль-
:гого її розкладу. Ми переко-
яані, що відповідно скоор-
динованою виховною npa– 
цею зможемо з успіхом про-
гнставитися черговому нас-
гупові на нашу молодь. 

В історії українського па-
роду знаходимо не один 
світлий приклад для aaxo– 
вання, як важливої жнттьо-
вої функції у к р а ї нської 
спільноти. Такою важливою 
функцією всієї української 
спільноти в діяспорі стає 
виховання саме тепер, коли 
основний корінь українсько-
го народу на рідних землях 
не може явно служити тим 
високим Ідеалам, що проові-
чувала українському наро-
ДОВІ ВПРОДОВЖ ЙОГО ТИСЯЧО' 
літнього існування, не може 
передавати молодому поко-
лінню цінних надбань укра-
їнського народу, і коли пос-
тавлено перед ним стремлш-
ня чужі й ворожі, що не 
сприяють розвиткові над-
бань українського народу, а 
навпаки — змагають до їх 
зиищення. 

Тим то українська спіль-
чота у діяспорі мусить тгсу -
до усвідомити свої вел-гсі с-
бов'язки перед сучасним 
молодим і перед грядучим 
поколінням і свою глибоку 
відповідальність перед істо-
рісю, щоб наші нащадки зу-
мілн пе лише затрігматн іс-
нування своєї спільноти г а 
вже осягненому рівні, але и 
запевнили їй дальший роз-
внток. дальший поступ. 

Що.1) якась національна 
спільнота в діяспорі забез-

якнайбільше зусиль для то-
го, щоб між старшим і мо-
лодшнм поколінням існува-
ла постійна спільність пев-
них прикмет і вартостей, 
щоб молодше покоління а-
симілювало ці прикмети й 
вартости, було з НИМИ ТІСНО 
пов'язане й успішно їх роз-
вивало. Сприятливі умови 
розвитку можна забезпечити 
ТОДІ, КОЛИ ВСІ ВИХОВНІ ІНСТИ-
туції, всі виховникн узгід-
нять між собою -ЗМІСТ і ме-
тоди виховання, будуть їх 
відповідно координувати і 
здійснювати. Це — одна з 
основних передумов успіху 
виховної праці. Дотримання 
цісї передумови одностайнос-
ти тим важливіше, що наші 
виховні принципи зустріча-
ють поважні перешкоди, 
зовсім незалежні від нас. Це 
— перехрещування впливів 
інших виховних систем, фі-
лософські основи яких не 
завжди покриваються з ти-
ми ідеологічними засадами, 
які прийняв СКВУ і на яких 
мас виростати українське 
молоде покоління. 

Змобілізувати всі сили на-
:ної спільноти для успішної 
координації виховних дій. їх 
реалізації та відповідного 
розпланування в нанближ-
юму майбутньому - ось 
найважливіші проблеми, що 
стають перед з'їздом Крайо-
вої Виховної Ради, який 
зідбудеться у Філадельфії в 
суботу 18-19 квітня ц. р. 

Ми певні, що цей з'їзд ста-
че своєрідним Виховним 
Конгресом, який збере пред-
ггавннків усіх наших цент-
Тальних організацій. Він бу-
де доказом, що справа вихо-
зання української молоді є 
дійсно справою всієї україн-
^ької громади. Ми певні, що 
7 всесторонній дискусії над 
гктуальнимн в н х о внимн 
проблемами п р едставникн 
центральних о р г анізацій 
знайдуть спільні шляхи для 
успішної координації ви-
ховних дій у всіх прошарках 
нашого громадського життя 
шляхи їх реалізації для до5-
ра української молоді й ук-
раїнського народу. 

Е. Ж. 

Й5ЯННН 

В. Несторович ^ 1 

СПРАВА ВІДНОВЛЕННЯ САМОСТ 
УКРАЇНИ У ВІДПОВІДЯХ НА 

ПОЛЬСЬКУ АНКЕТУ 
а) 

ВЕЛИКІ РОЗЛИВИ РІЧОК 

У південній частині терн-
торії СССР. в тому й на пів-
дні України вже зійшла крн-
га з рік, але великі згрома-
дження криги с ще й досі 
на півночі. У північній час-
тині Дніпро, Десна та ін. річ-
ки ще не розмерзлись, хоча 
загальне потепління прийш-
ло цієї весни на 10 днів ра-
ніше, ніж звичайно. Річка 
Дон вже піднялась на 12 з 
половиною метрів — найвн-
щнй рівень за останні 75 ро-
ків, і сподіваються, що вона 
затопить ще більше noce– 
лень. В басейні річки Сейм 
затоплено чимало сіл, але 
паводок там не високий. ВІ-
льшість великих рік на те-
риторії РСФСР розлились з 
такою силою, якої не зано-
товано вже від 90 років. Moc– 
ковська ,,Правда" з 8 квітн:і 
закликала населення СССР 

Три анкети, можна сказа-
тн цикл анкет, що зрушив 
польську еміграцію і приніс 
1713 відповідей з різних cro– 
рін світу, були ділом Станї-
слава Зажевського і ряду по-
важних польських установ. І 
так першу й другу анкету 
перевів Інститут Дослідів 
Кранових Проблем в 194? 
році. Вони були скеровані до 
громадських діячів, політИ-
ків га відомих публіцистів. 
На них вплинуло 112 відпо-
відеи. Третя анкета була ма-
совд і фірмувало її „Коло 
Студій Міжнародних Справ 
при інституті ім. ген. Сікор-
ського" в р. 1968. На неї 
вплинула 1601 відповідь. 
Більшість, бо коло 605й бу-
ло з Америки, і то не з 
„американської П о л ьоніГ" 
старих емігрантів, а майже 
поголовно від нових еміґран-
тів. Опрацьована й опублі-
кована вона щойно в поло-
ВИНІ р 1969, ОХОПЛЮЄ 6 СТО-
рінок і дас основний погляд 
польської політичної емігра-
ції на справу Польщі і за'я-
зані з нею інші держави, зо-
кремп СССР, що грас найва-
жлнвішу ролю у розгляда-
н і її в анкетах справі „неза-
лежностн (в лапках) в тепе-
рішнреті і дійсно незалежної 
в майбутності Польщі. Окре-
мУ питання стосусться май-
Вугностн України, і ним зай-
мемось спеціально. 

Ащ:ета у справах польсЬ-
кої державницької політики 
ма^ Д7 питань, з них а ж 10 
про Росію і комунізм. Пода-
емо їх у скороченні: Чи ко-
муиізм еволюціонує? Чи МО-
жлнва його повна Демокра-
гвзація без революції? —І А 
неповна? Чи комунізм „са-
телітів" може здемократиізу" 
ватіку, без змін у системі 
СССР.' Чи „сателіти" мо-
жуть вплинути на зміну 
внутрішньої політики СССР? 
Чи порозуміння поляків з С-
ССР можливе? Чи демокра-
тявація Росії дала б Поль-
щі незалежність? Якщо не 
з Росією! то з ким? Чи існує 
можливість в и к орнстання 
конфлікту Росія — Китай 
,і.ія польської справи? — 
Ну й питання про підсовст-
сі.кі народи, включно з ук-
раінським. 

.вчасно підготовлятись д о 
печнла своє існування, вона j весняного розливу вод у ко-
мусить постійно докладати жному населенному ПІТЧКТІ" 

ме: ,,Чн поляки повинні під 
-гримувати постулят незале 
жпости балтійських країн, 
Білоруси й України?" 

Наперед подані відповіді 
критиків самого питання. 
Ян Рощак (ЗСА) каже, що 
питатись тепер на таку тему 
річ небажана так, як і ПО' 
рушуватн справу Львова. — 
35ігнсв Карч (ЗСА) пише: 
..Я с прихильником незалеж. 
ностн кожного народу, який 
бажас і вміс за це боротись. 
Але вважаю, що застановлЯ" 
тнсь над тимт чи ми маємо 
право резнгнувати з nocry– 
ляту інших народів, щоб не 
утруднювати собі порозумін-
ня з Росіг.ю, с недоречним, 

” Додаток п. н. „Звільнен-
нл з анкет" до польського лі-
тературного тижневика „Вя-
домосці" (ч. 1211 з 15 черв-
ня 1969 р) . 

та-щ 

навіть смішинм. Ми ані не 
можемо давати нікому са 
мостійности, ані зрікатись з 
неї в чужому імені. Я вза-
галі не бачу ситуації, в якій 
ми могли б порозумітись з 
Росією, отож у лому КОВЗЄН-
сті є безаредметове, що ми 
думаємо про майбутнє інших 
народів". Ришард Волеслав 
Кєрсновський в і д повідає: 
Питання звучить я к гасло 
— „За вашу і нашу свобо-
ду" , а поза т и х відповідь не 
може бути речева. Поляки 
мусять в першу чергу боро-
тнея самі з а незалежність і 
суверенність власної країни, 
і тільки тоді, коли де буде 
здійснене, можуть вони під-
тримувати самостійніщькі а-
спірації інших народів. Ро-
сія, коли б була приперта 
до стіни, могла б погодити-
ся на реституцію незалеж-
ности балтійських народів 
(тим то і наші надії на час-
тинний зворот наших „схід-
нлх кресів"). Але я не прн-
пускаю, щрб у лередбачено-
му часі будь - я к а Росія мо-
гла погодитися на незалеж-
ну, суверенну Україну. До 
міражу РосІІ в етнічних кор-
донах дорога далека. Покн-
що двері замкнені, і не впи-
хаймо туди наших пальців, 
бо це ані українцям, ані ін-
шиїі народам, від віків гноб-
лендм Росією, помогти не 
може, а нам пошкодить. — 
Вінценти Парадовськнй (3 -
СА) вважає, що одним пи-
танням не можна охооитн 
всі ті народи, бо якщо йдеть-
ся, наприклад, про Латвію і 
Бегонію, то сміливо можна 
відповісти „так", а щодо Ли-
твн, Білоруси й України — 
то справа інша: вони, по о-
сягненні самостінностн, не-
гайно поставили б територій 
яльяі вимоги, а знаємо., що 
апетити мають не найгірші. 
Як бачимо — це затемнює і 
так скомпліковану пробле-
му. - їм прийшов з ПОМІЧ-
ЧІО д-р Кародь Познанський, 
який заявив, що питання 
„криво поставлене". 

Реневі відповіді поділено 
далі на 3 групи: перша — з 
відповідями „так" безумов-
но, друга - „так" із застере. 
женням", третя — „ні". 

Х І Р У Р П Ч Н Е ЛІКУВАННЯ 
ВШЦБВОІ APTEPU 

Хоч сучасна медицина знає 
чимало нових методів ліку-
вання ушкодженої вінцевої 
артерії серця, все ж вони ви-
даються недоотатнімн. Влас-
не, вилікувати гострий ви-
падок вінцевого захворюван-
ня або навіть і серцевий 
інфаркт (удар серця) тепер 
куди легше.-як це було ще 
кілька десятків років тому. 
Модерні засоби ранньої діяг-
ностикн. окремі відділи для 
лікування серцевих ударів, 
ряд нових ліків, а серед них 
антикоагулянти, — все це 
дуже високо піднесло МОЖ-
ливість хворим видужати. 
Але, як відомо, цього не BH-
стачає. 

Справа цісї недостатності П 
виявляє себе у двох налря-
мах: часто люди після cep– 
цевого інфаркту хоч і виду-
жують, але все ж не повер-

Група 1-ша: К а з імеж 
Вено з чергп 12-те, а с а - І - т ^ е ^ і щ ^ й й рішучо підтри-

мус постулят самостійності! 
балтійських народів, Біло-
русн й України. І то не ли-
ше з традиційної симпатії 
До народів, які борються за 
свою свободу, а л е також з о-
гляду на інтереси Польщі 
Отож духова спорідненість 
СумуСТЬСЯ З ПОЧУТТЯМ ПОЛІ-
тичної солідарностн. Недо-
речндм було б, пише ВІН. 
ставити спори й кривди MH-
нулого вище НІЖ КОНЄЧ-
ність солідарної оборони 
спільних ідеалів. Ц е не по-
внннр утруднювати нашого 
п о р о зуміння з російським 
Народом, щ мусить стати 
передумовою нашого nopo– 
зуміння з росіянами. Однак, 
таке розуміння не можливе, 
поки російський нарід с по-
слушиим знаряддям імперія-
Лістичного уряду і тоталггар-
вогр устрою. Було б перед-
часно займати вже тепер 

ШшШшшііШшшашт 

Кардіохірургія підійшла 
до проблеми лікуваняя він-
цевої артерії, як -іноді жарто-
ма кажуть олеціялістк, 'т,ду-
ЖЄ ПРОСТО". АДЖе ВСІ-СИМП-
томи недуги вінцевої арте-
рії полягають у тому (1іцо ця 
артерія мас звужений ліро-
хід і тому не постачає до 
серцевого м'яза (міокарда) 
достатньої кількости ,кровн. 
а з нею й поживи та кисню. 
Отже, щоб ровв'язати-.вяв-
данвя, треба або дати мож-
линість вінцевій артерії кра-
ще працювати, або доводити 
до серцевого м'яза;, свіжу 
кров іншим шляхом; поза 
кровобігом вінцевих .судин. 
Над цими проблемами. пра-
цювали кардіохірурги два 
десятки років, і тепер, вони 
можуть похвалитись велнки-
мн досягненнями. Десяткам 
тисяч людей уже забезпече-
но нове постачання крони Д" 
серцевого м'яза, і їхне'жнт-
тя, дуже правдоподібно, не 

таються до повних сил та і буде вкорочене внаслідок 
спроможносте н о р мальної 
праці. З другого боку — і 
це буває ще частіше — с чи-
мало людей, які не зазнали 
справжнього серцевого уда-
ру. але ма,ють хронічну нг-
дуту вінцевої артерії. Кво-
лість цісї артерії теж обме-
жус працю й активність лю-
дей, а до того майже щоден-
но загрожує можливістю го-
строго mqbapKTy. І тут, хоч 
модерні ліки й приносять 
значну допомогу, картина 
лікування таких хворих не 
завжди ясна. 

Різні профілактичні засо-
би в лікуванні таких людей 
мають успіх лише тоді, коли 
недуга вінцевої артерії пос-
тас на базі іншого недома-
гання, яке можна виправи-
ти. Сюди, наприклад, иале-
жить високий тиск крони. 
високий вміст холестеролю в 
крові, діябет, затовщення з 
помітним надміром ваги, де-
які недуги нирок і т. д. 

Різним методам консерва-
тнвяого лікування прийшла 
з допомогою модерна xipyp– 
гія з її широкорозвииеною 
галуззю т. зв. кардіосудин-
ної хірургії, яка спеціяльно 
займається оперативним лі-
куванвя серця і судин. Ді-
ляика ця відносно молода, 
але в деяких частинах світу, 
зокрема в ЗСА, в останніх 
двох десятиліттях вона 
сильно розвинулась. Розвит-
кові цієї ділянки хірурги 
сприяли передусім такі фа-
ктори, як внеоковдоенонале-
на анестезія (загальне зне-
чулюваиия), винахід анти-
коагулянтів для сповільнен-
ня процесу зціплювання 
кровя, наявність сильнодію-

- чнх антибіотиків, модерного 
устаткування у вигляді та-
кнх машин, як штучне cep– 
це, легені, pbuux ліків для 
регуляції праці серця та су-
днн і ін. 

становіпце іцодо взаемовід-
НОСИН МІЖ Т. ЗВ. „COBCTCbKH– 
мн народами" після банкрут-
ства совстського імперіяліа-
му. Вже сьогодні можна ска-
зати. що ми будемо, сприяти 
формуванню м а йбутности 
наших сусідів на підставі їх 
власної волі. 

І. Вовчук 

ПРОТИ МІТОТВОРЕННЯ в он 
.ІЕНІНСЬКИП стиль 

Майже півстоліття лежить 
н і КрасніГі площі в Москві, 
В мавзолеї мУМІЯ кольору зіі-
j-услої кровн. То спочивас 
труп Леніна, учителя боль-
шевизму, заповіти якого вір-
ний учень Сталін завершив 
і оформив у сатанинську 
псевдорелігію м о сковського 
большевизму. 

Диктатура без диктатора, 
без боввана-ідола не може 
довго існувати. Московські 
володарі, учні і спадкоємці 
Сталіна, борсаючись у про-
тиріччях і кризах розладова-
ної Імперської системи, що є 
ЧСрГОВПМ ВИЯВОМ MOCKOBCbKO– 

вицьке божище. УПІКОВІЧ-
ннтн Леніна як „великого 
гуманіста", щоб улепшіти 
,.шлях соціялістнчної рево-
люції і здійснення диістату-
рн нролетаріяту, яким рано 
чи пізно підуть усі народи", 
- як м рять большевики. 
(Пріграма КПСС. ст. 18-19, 
1965). 

Почалася вакханалія на 
ввесь світ. В імперії вдарили 
в бубни журналісти, заскри-
пілн пера вірнопідданих пи-
сьмепників, заспівали поети 
з рабською душею. Сотні 
статтів, оповідань, малюнків, 
скульптур - - все звеличує 

ерікавства, пріяга^ ідола Леніна. Зз що? Сталі-
п л н про муйііо. Пригадали 
і взялися накинути понево- евз, в своїй книжці „Тільки 
л-ним большевнцькою ІМПЄ-
ріло націям і світові, про 
здобуття якого маоять у^ 

нова дочкя. Світлана Алілу-

один рік" пише: ,Денін по-
клав підвалини одволартій-
ної системи, терору і най-

всіх інакомислячих. Він був водити, що ми знасмо всі 
батьком усього того, що Ста- здобутки світової культури, 
лін потім завершив". І Щодо мене, то я не завзга-

В спогадах А. Н. (,,Н. P. J юсь проголосити себе napaa– 
С", 17. 3. 1970), людини, яка 
близько співпрацювала з Ле-
ніннм, подзно опис засідан-
ня Ради Народних Комісарів, 
де вільної думки було менше 
як в оточенні Гітлера. Ленін, 
головуючи, мало слухав у-
часників, він полагодя:ував 
справи більше записками. Па 
тому засіданні він передав 
Дзержннському записку, в 
якій запитував: ,,Скільки у 
нас ув'язнено контрреволю-
ціонерів?" Голова В Ч К 
Дзержинськпй написав: „ко-
ло 1 500" і повернув записку. 
Ленін прочитав і поставив 
хрестика. Дзержинський. о-
державшн назад цидулку з 
хрестиком .вийшов. Засідан-
ня продовжувалось. А на 
другий день стало відомо, що 
всі ті „контрреволюціонери" 
були вночі розстріляні. 

Такий був стиль Леніна, я-
кий учив, що „в політиці не-

лнтилюдяною. Він керувався 
і ісповідував правило, що 
д ія досягнення мети всі за-
соби дозволені: брехня, шан-

ром" (з промови Н. ЛаЙонса 1 таж, фальсифікація, підступ, 
4. 12 в Гантер коледжі). 1 убДВСТВО окремих людей і ЦІ-
Звідціля. мабуть, і походить лих кляс. Проголошуючи 
нинішні: большевицькс вчен- і їннго великим о б о р о н Цем 
ня про дві культури: проле-1 прав людини. комісія ОН 
тарську і оуржуазну. 

Видно, добре попрацювала 
д п и ломіятія імперії)' СССР. 
щоб затуманити світові міг 
про „гуманіста" Леніні, Це 
правді, що В. Ленін с іст -
ричною постаттю XX СТОЛІТ-
тя. Його вплив на створену 
ним партію і на людей був 
великий. Але який характер 
того впливу, які наслідки ? 
Велич Леніна така, як у свій 
час була велич Нерона, Ка-
ліґули, Чннгізхана. а за на-
ших часів — Сталіна, Гітле-
ра. Всі вони були великими 
у жорстокості, у зневазі до 
людського життя, безпощаД" 
ними до всіх, хто інакше ду-
мав, і всі мали веліт і opra– 
нізаційиі здібності. 

тим самим намагаються ви-
правдати всі злодіяння боліт 
пісників з Леніним на ЧОЛІ. 
Кили. Лелій гуманіст, тоді 
гуманними треба визнати і 
всі способи побудови імпер-
і і.кого соціалізму, з марен-
ням большевнків про злиття 
всіх націй в імперській ка-
ЛЮЖІ. ВОЛЬШЄВИЗМ, ЗДІЙСНЮ-
к.чи те марення, спричинив 
нвчувані в історії людські 
жертви. Зайво повторювати, 
п(о ленінський шлях побу-
довп соціялізму, ЯКИЙ НННІ 
накндасться світові через 
ОН, коштує людству море 
крони і гори трупів людей, 
що загинули від голоду, хо-
лоду, розстрілів .заслань і 
концентраційних таборів. А 
крім того ленінський шлях має етики, с тільки доціль 

ність". Ленін - гуманіст! Досить! привів до відновлення крЬ 
Культура ? — „Ми револю-: простежити всю діяльність) посницької системи для біль-

ціонери, - говорив Ленін, —(його в партії і в уряді, щоб ще я к ста мільйонів селянст-

режим для робітників І ПОЗ-
бавив будь-якої свободи всіх. 

Це відомо, і.: не треба бу-
ло б npb це згадувати, ко-
лн б не поширена, думка, що 
большевшдькі жертви треба 
забути, вони, мовляв, були 
неминучі при соціальному 
струсі. Люди, що так дума-
ють, або прикидаються, що 
не розуміють, або свідомо за-
туманюють світ. Бож ниніш-
ня побудова комунізму в С-
ССР є, я к марив Ленін, тіль-
ки етапом ,^до творення сди-
ного, за плином регульова-
ного пролетаріатом всіх иа-
цій, світового господарства, 
як одного цілого" (том 41, 
ст. 164 - „Тіраада", 12. 29. 
6Q p . ) . Керівництво імперії, 
в усьому наслідуючи Леніна, 
вірить що імперський СОЦІЯ-
яізм, який будується за за-
коиами ленінізму, „забезпе-
чпть соціяльно - економічну 
єдність народів в національ-
нім і в інтернаціопйльяііі ма-
іптабахИ, (J lpaBfla", 12- 23. 
69.) Простіше кажучи, лені-
Нізм в імперських політиків 

КреМЛЮ ЦЄ Зброя, KOpnCTJTO– 
чись якою, проводирі імперії 
марять перебудувата світ за 

К^'слд:,. ^ос^зссь:к)-больае-.)і^рсто:ашого в и н и щ е н н я я не ішо, чому нам треба до- пергкзпа:псь, що була вола са, запровадив, каторжний єдиним плляом ленінізму. 

Посилаючись на універса-
лізм комунізму, Ленін відри-
вав національне визволення 
від соціального і узалежню-
вав національне визволення 
від перемоги соціялізму. В 
обіг пускалося одно з непе-
ревершеннх своєю брехлн-
вістю гасло про право націй 
на самовизначення, „вплоть 
до отделения". 

Леїіінове иідступство 

Знаючи, що нації з тугою 
чекали на своє самовизна-
чення, Ленін вживає те гас-
ло, як політичний трюк. На-
віть проголошуючи війну У-
країнській Республіці, він, 
як голова Ради Народних 
Комісарів РСФСР, в мемо-
рандумі про війну згадує 
право України на відокрем-
лення. Тільки право! А щоб 
заспокоїти національну со-
вість москалів, доводить їм, 
що „большевицьке самовнз-
Иачеяня" не пошкодить но-
вій, тоді відновленій імперії. 
„Інтереси (не по-хлопському 
зрозумілої) н а ц і о н а льної 
гордости великоросів збіга-
ються з соціалістичними ін-

недуги вінцевої артерії. 
Ця ділянка xipypri?– nepe– 

дусім вдосконалила методи 
діягнози: сьогодні мджливл 
вже - і то нескладним ме-
тодом — артеріографія 'він-
цевої артерії. Це — введен-
ня у серце та вінцеву" apre– 
рію контрастового матерія-
лу, який дуже докладно' по-
казус на знімках всі вади ар-
терії. З такого дослідження 
хірурги роблять висновок, 
чи дана особа може одержа-
тн допомогу оперативним ме-
тодом. 

Маючи до розпори.(н.ення 
інші методи дослідження 
серця, знаючи загальний 
етан людини, а також вико-
рнстовуючн докладну фото-
графію вінцевої артерії, хі-
рурги приймають той. чи ін-
ший метод операції. Таких 
методів в основному .є .два: 
1. якщо вінцева артерія вза-
галі ьг^ла у якомусь своєму 
в'Діалуженні і пекп?лнти П 
неможливо, хірурги вщива-
ють у кволу частину серце-
його м'яза внутрішню ^арте-
рію грудної залози, д к а ле-
жить найближче до серця а 
грудній клітці і без якої 
грудна залоза може . обін-
тись. 2. Коли ж вінцева ар-
терія звужена лише в.одно-
му місці, через яке сдовіль-– 
нюсться постачання кіювн 
м'язові, тоді хірургц ,роб-
лять ще складнішу сшера-
цію, вшиваючи кусник iTepe– 
щепленої вени між аортою і 
здоровою частиною віяцо^ої 
артерії поза місцем заужен-
нл. 

В одному і другому ва'іпд 
ку серцевий м'яз почітшр с-
дсржувати додаткову^.і^ров. 
якої йому не внстачал9 ПР" 
кво.;ості вінцевої арт?йч, і 
це забезпечує йому „ но?-
мальну працю. Т^кі орераціі 
переводять тепер як тим л ю-
дям, що вже мали серцевий 
удар, гак і тим, що його не 
мали, але мають наявну. не-
дугу вінцевої артерії. JMero– 
дн вдосконалюються, j є всі 
дані припускати, що вдоско-
налюватимуться далі,:даючи 
десяткам тисяч недужіус ^ю-
дей нові надії. ' t 4 ' 

Ділянка цісї хірург.ї роз-
внвасться також в Україні, 
але, на жаль, не так, ^ік це 
бажалося б. Перешкоди там 
— очевидні, t o все „йде з 
центоу", і пріїзілеї кращої 
праці, уста їкуапняі та4-заі:о-
бів присво:оюп, собі Медини' 
заклади в Можві, ЛерівГ!^-
ді тощо. Одним з кращих ук-
раїнськнх кардіохірургів є 
проф. Микола Амосов, кия-
ннн, директор одного з дос-
лідчих інститутів у ' К и є в і . 
Методи його праці та вДохясо-
налення в кардіохірургі? БІ-
домі не лише в Україні, але 
й г. цілому Совєтському Со-
юзі та в Европі. Його кннж-
ка ,,Думи і серце", написана 
українською мовою і видана 
кілька років тому, варта у-
ваги не лише лікарів, але й 
літераторів. 

тересами великоруських і 
всіх інших пролетарів" (В. 
Ленін, том 18, ст. 183). Ім-
перськнй соціалізм будував 
Ленін, спираючись на гор-
дості великоросів, а д л я го-
диться між іншим, в дужках 
згадує і всіх інших, щоб за-
охотнти зрадливих людей ін-
ших націй дістати своє міс-
Це в панівній касті імперії. 

(Дат лущІ 
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В Боффало відзначено 20-річчя смерти 
сл. о. гвн.-хор. Тараса Чупринки 

Україніка громада а Бо. лощено промови старших 
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ффало ^ і н і ц і я т и в о ю Opra– 
нізацій Українського Визво-
льного "Фронту, молодечі ор-
і-аиізадії Пласт і СУМ, що-
денна українська радіо про-
грама Василя Шарвана та 
22-ий Відділ ООЧСУ, по сво-
їх спроможностях відздачн-
ли трагічні 20-ті роковини з 
дня смерти Тараса Чуприн-
ки. 

5-го березня українська 
радіопрограма Василя Шар-
вана в ” цілості присвятила 
свою програму цьому леген-
дарному лицареві, на якій 
пролунали революційно-пов-
станські пісні, головна про-
мова Голови Проводу 3 4 O– 
УН Ярослава Стецька, що 
продовжував 6 і 7 березня 
коментарем проф. Зенон Са-
ган. 

8-го березня в ранніх го-
динах відправилися Служби 
Божі й "панахиди за спокій 
душе СЛІ т Романа Шухеви-
ча — Тараса Чупринки в У-
ПЦ св. Тройці в Чіктовага. 
УКЦ св. Івана Хрестителя на 
Влек-Рак'та в каплиці Мате-
рі Божої в Боффало, в яких 
місцеві молодечі організації 
Пласт й СУМА взяли зорга-
нізовану участь. 

В п'ятницю у вечірніх го-
дннах в українському домі 
„Дніпро" сумівська молодь 
та в неділю по скінче н н і 
Служби Божої й панахиди в 
приміщенні церковної залі 
пластова молодь разом з сво 
їми членами управ та залро-
шених гостей, перевела свя-
точннй апель всісї організо-
ваиої молоді, на якому вито-

членів та декламувала й спі-
вала молодь. 

За іцщіятивою 22-го Від-
Ділу ООЧСУ 8-го березня в 
„Дніпрі" відбулися святочні 
сходини, які відкрив і ними 
проводив культ-освіт. рефер. 
Микола Пін кас. 

СВЯТОЧНУ ДОПОВІДЬ ВИГОЛ0-
сив д-р Михайло Лоза. Він 
пригадав слова проф. Вов-
чука з 1850 р. „Україна втра 
тила лицаря....Але чи cnpas– 
ді втратила? НІ.Великі люди 
та ще лицарі не вмирають. 
Вони вічні. Вони живуть в 
пам'яті народу, в історії, в 
мистецтві народу. Не вмер 
і Тарас Чупринка". 

Д-р Михайло Лоза закін-
чнв промову: Чупринка пе-
рейшов до історії. Народ, що 
бореться, змагається, потре-
бус світлої традиції. Хоч як 
ми боліємо над велик о ю 
втратою в особі генерала Та-
раса Чупринки, то разом з 
тим наше серця сповняють-
ся гордістю за те, що Боже 
Провидіння в переломовий 
час нашої історії післало нам 
світлого мужа — зразкового 
вояка, провідника, зразково-
го патріота, який все поклав 
на жертівнику волі: — свбс 
власне життя, долю найбли-
жчої рідні, — свою дружи-
ну і дітей. 

Хай вічна пам'ять буде ве-
ликому Лицареві і Героєві". 

Святочні сходини закінче-
но співом „Не, пора, не по-
р а . . . ” 

Микола Пінкас 

Інж. Гриць Василевський інформує ОН 
про „гуманізм" Леніна 

Геррисбург, Па. — інж. 
Гриць Василевський ще у 
вересні 1969 р. написав до 
Об'єднаних Націй у Ню 
Иорку листа, прохаючи, щоб 
йому надіслали матеріяли-
постановн НВСКО при ОН 
про відзначування річниці 
Леніна.' Одержавши фотоко-
пії таких постанов, у яках 
ЮНЕСКО підкреслює так 
ав. гуманізм Леніна, інж. Г. 
Василевський відіслав до 
ОН, відділ Прав" Людини 
листа з 25 березня 1970 p.. 
в якому пише, що він а од-
ннм із щасливців, ,якнй у-
иикнув „гуманних ідей Ле-
ніна". До листа він приклав 
різні витинки, фотокопії з 
оовстської преси, в тому і з 
Московської „Правди" з 1967 
року, де в статті „Іллнч о 
чекістах"' сказано, що Дещн 

був душей й орган ізатором 
ЧЕКА — політичної поліції 
й війська, які без судів ви-
нищували фізично сотні тн-
сяч людей на просторах ко-
лишньої царської і м п е р і ї , 
згодом переназваної больше-
виками на СССР. Крім того, 
інж. Г. Василевський надіо 
лав до ОН - ЮНЕСКО фото-
копію проклямації англійсь-
кою мовою Радіостанції „Ві-
льна Азія", в якій говорнть-
ся, між ін., що день иаро-
дження Леніна 22-го квітня 
це радіо проголошує Днем 
вшанування пам'яті у с і х 
жертв комунізму. До редак-
ції „Новості прес ейдженсі" 
в Москві, що видає англо-
мовний „Спутнік" автор лис-
тів пише1 дадаючи на адресі 
спереду до слова „спутнік" 
дві літери ,,ра". 

АМБАСАДОР ГПВНРЩОГО В'ЄТНАМУ HE ЗАХО-
ТШ прийняти американського мультімільаонера Росса Пе-
рота з Тексасу, який прибув до столиці Ляосу Віснціяну 
у товаристві своїх приятелів, 5-ох американських жінок, 
що поїхали розшукувати своїх загннулих чоловіків, і 
кругло 100 журналістів. Перст з усіма тими особами внчі-
кував кілька годин перед будинком північно . в'єтнамської 
амбасади у Віенціяні — даремне. Зате негайно впустили 
туди трьох американських противників В'єтнамської вій-
ни, які' поїхали через Ляос до Північного В'єтнаму. Внй-
шовшн з Тієї комуністичної амбасади, один із тиь паци-
фістів, прЧхр. Ноам Хомскі з Мессачусетського Інституту 
Технології, заявив, що Перота не допустили до амбасади, 
бо його добродійна акція є тільки пропагандою. ' 
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РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ТОРОНТОНСЬНОЇ ОКРУГИ 

Українського Народного Союзу 
— відбудуться — 

18-го квітня 1970 р. о год. 1 :ЗО по пол. 
в ДОМІВЦІ УНО, 297 Каледж аул. 

Просимо, щоб усі Відділи були заступлені 
на Зборах. 

ЗА УПРАВУ ОКРУГИ: 
В с Шньковський 

Секретар 
и 
З Мір. В. Верпга 

Голова 

ВІСТІ з 
У ПОКЛОШ ШБВЧЕ8-

КОВІ. Шкільний Шевченк4в-
ський Комітет під патрона-
тон КУК влаштував 15 бе-
резня в найбільшій концер-
товій залі Торонта Мессей 
Гол концерт у честь Тараса 
Шевченка. Концерт влашто-
вано силами всіх шкіл То-
ронта, що вже стало традя-
цією нашого міста, коли вся 
молодь збирається у поклоні 
Шевченкові. У програму ко-
нцерту входили продукції: 
Збірного хору рідних шкіл 
ім. св. Иосафата, ім. Ю. Ли-
пн, церкви святого Миколая, 
св, Петра і Павла (Скарбо-
ро) УНО-ТОроято-місто) та 

їм. Т. Шевченка (Бтобїко). 
Збірний хор під проводом С. 
Гарасовського при акомпа-
ньяменті Християн Гарасов-
ської. відспівав - „Заповіт" 
Стеценка, „Вечір" - Гайво-
ронського, „Реве та стогне" 
і „Ой діброво, темний гаю" 
Степового та при кінці кон-
церту національний г н м и 
„Ще не вмерла Україна". 
Реферат „Шевченко - ідеа-
ліст"' добре виголосила уче-
ниця 4-го курсу украінознав-
ства ім. І. Котляревського — 
Валя Духнай. Низка декля-
мацій, монтаж Р. Завадови-
ча „Краса України" (рецита-
ції), та групові виступи шкіл 
були гарним і гідним відзна-
ченням молоддю Проро к а 
України. Концерт пройшов 
з успіхом. 

ГРОМАДСЬКЕ ВГЧЕ. ВІД-
діл КУК влаштував в Я9ЯІ' 
лю, 5 квітня в залі УНО при 
вул. Коледж о год 4-ій по 
пол. велике громадське віче -
зустріч з громадянством. На 
порядку д н я : Діяльні с т ь 
КУК і національна вкладка, 
та проект нового податконо-
го закону і ваше до нього 
становище. 

НОВІШ ЖУРНАЛ , ,ECTA– 
ФЕТА". При видавництві 
„Гомону України" п о ч а л а 
працювати редакція нового 
журнала „Естафета" який 
буде виходити двічі у р і к 
присвячений літературі, мнс-
тецтву, науці й критиці. Вн-
дас його АСОЦІАЦІЯ Діячів 
Української Культури. Голо-
вний редактор — д-р Б. Сте-
бельський, мовний ред. — В. 
Давнденко. Перше число жу-
рналалробить миле враження 
А обкладинкою мист. В. Ла-
СОВСЬКОГО І МІСТИТЬ ВИСОКОЯ-
кісний мистецький і науко-
вий матеріал. 

ГРАДУАЩПНИП ВАЛЬ. 
Український Студентсь к и й 
Клюб ирн Торонтонському 
Університеті влаппував, 38 
лютого градуаційний баль-
бенкет на терені універснте-
ту у вигідних приміщеннях 
„Гарт Гавзу". Голова клюбу 
- це п. Орест Новаківський. 
Першим його головою б у в 
теперішній голова Канадій-
ського Лікарського Товари-
ства д-р Ку черепа, який мав 
доповідь на болі-бенкеті, роз-
казуючи про його пра ц ю. 
Орест Новаківськнй залев-
няв що в лавах студентської 
молоді відроджується і панує 
український дух. 20 студен-
тів цього літа мають виїха-

Ш і ' Ш Ш ф т ? Канади, 
щдб тщ своєю, орацедо jao– 
відчити відрод:кеїшя І. nocn– 
леная україиського духа в 
Канаді. Заступниця голови 
п-а Дарія АНТОНІІШИН гово-
рила від градуантів, І п-на 
Петряшвж від СЗУЄК. Вони 
підкреслювали, що велике 
число студентів вибрали вже 
шлях своїх батьків у допо-
мозі українському народові. 
У п, р . градували 32 члв-

Балтімор вітає філадельфійських 
пластунів 

(А. М.-Чп,) Валтімо^ 
вігае вас: Вітає, июб нав'яза 
ти пластову дружбу. — Прн-
вітав нас, філядельфійських ня зустріч покладе неоабут-

ни Українського 0гудентсь- д а 

пластуиів, Станичний Балті 
морської Пластової Станиці 
пл. сен. д-р А. Лемішка на 
початку пл. стрічі 15-го бе-
резня ц. р. І хоч надворі зим-
Ио, тут з кожного кутка по-
рівас теплом. Зал я заставле-

кого Клюбу. Кожний з них 
одержав нагороду, книжку 
- „ Л е с я Українка" - : анг-
лшською мовою, яку уфун-
дував відділ КУК; 
ЮВІЛЕЙНЕ ВІДЗНАЧЕН-
НЯ. Громадський Комітет 
ігри Катедрі св. Володимира 
в Торонті приготовляється 
до ювілейного відзначення 
75-річчя визначного громад-
ського, політичного і церков-
ного діяча — інж. Івана Я-
нішевського. Приняття ВІД' 
будеться в суботу, 4^го кйгї-
ня у 7-ІЙ год. вечора у ПрВ-
мпцеині Православної Катед-
ральяо! Громади при вул. 
404 Ветгурст, Своєю відиа-
ною працею, активністю і 
соборним до неї підходом п. 
інж. Янішевський з'єднав ео-
бі признання і пошану в ши-
роких колах вапюї громади. 

ДОПОВІДЬ ПРОФ. БО-
ЦЮРКОВА. 3-го березня в 
приміщеннях Українсько г о 
Інституту св. Володями р а 
при вул. Спадайна відбула-
ся цікава додовідь проф. От-
тавського Університету В. 
Воцюркова на тему „Релігія 
й атеїзм У Совстській Укра-
їні". Доповідач вказав на ті 
процеси, які назрівають в 
Україні у зв'язку з поснлю-
ваннм атеїстичним наступом 
безбожиицького режиму, иід-
креслюючи, що в той час, 
коли число офіційних цер-
ков меншає, число віруючих 
більшає. ВірвД поборюють 
всі труднощі і закріплюють 
свою віру у Божі правди і 
закони. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СТ 
„УКРАША". Спортове Това-
риство „Україна" відкриває 
нову сторінку своєї праці. 
22 лютого Загальні Збори 
обрали нову управу в скла-
ді: Михайло ПІмотолоха - ' 
голова, інж. 10. Спольський 
-"заступник, Орест Гірак^— 
2- ий" заступник голови, Мн-
хайлр Вернюк — секретар; 
Антін Ковальчук — скарб-
ник, Яросдав Вільх — куль^ 
турно-освітній референт, Мн-
кола Лебяіс — господарсЬ' 
кий референт, інж. Мирослав 
Оеадчук — аигломоаяий се 

столами. Перехили в ш и 
голшкн, цікаво приглядають 
ся гостям не лише балтімор-
ські пластуни, але і свіжі 
весняні квіти, що прнкрашу-
ють столи. Тепла вечеря лід-
готована матерями, справж-
ніЙ пнр для перемерзлих, 
зголоднілих пластунів, що в 
повороті із пластового Шев-
ченківського Апелю у Ва-
шингтоні загостили до Вал-
тімору. Гамірно, весело! 

- О. як давно ми не бачи-
лнея! Зустрічаються друзі, 

знайомі. Дзвенить сміх, а за 
сценою стукоче молоток. Це 
Наш драматичний г у р т о к 
приготовляється до виступу. 
Перед занавісок), пластунки 
юначки гуртка „Незабудь-
Кп" із Філядельфії відспіва-
лн три пісні. Залунали оп-
леекп. Бо не лише гарно спі-
вали, але з гітарами у виши-
тнх кептарях, творили ма-
льовничу .картину. 

Погасло світло на залі, від-
крилася занавіса. Музи к а 
пані Роксолянн Гарасимовнч 
захоплює, слухачів, її вміло 
Передає симпатична акомпа-
ньяторка ст. пл. Оленка Ку-
земська. Почалася п'є с к а 
„Дсдьо". І ви бачите, як ,,Дс-
дьо" з Чорногорії- показує 
пластунові Америку. Перед 
вашими очима пересувають-
ся картини. Українські плас-
туни з Франції, Італії, Німеч-
чини віднаходять себе і фор-
мують першу пластону ста-
ницю на новому терені. Пе-
режнвасте разом з ними, смі-
стеся, вслухуєтеся у ї х н і 
п і с н і . 

— Зірка в пластову хусти-

ну вклала пезабудьку си-
ню . . . співають дівчатка. І 
напевно так наша сьогодніш-

нін спогад у серця балтімор-
ських пластунів! Сценка до-
бігас до кінця. 

— Ти що? У тебе сльози? 
— питає „Дсдьо" пластуна. 
І цими словами міг запитати 
кожний присутній на залі 
свого друга, не помічаю ч и 
власних очей . , . зі зворуше-
ння, з радости. Пл. сен. д-р 
А Лемішка викликає на сце-
ну автора і аранжера п'єси: 

— Хочу вам представити: 
пан Зенон Чайківський, ав-
тор ,Дсдя", режисер і керів-
ник пл. драматичного гурт-
ка у Філядельфії. . . 

— Наш пан Чайковський, 
підхоплюють зі залі щаслн-
ві філядельфійські пластуни. 
— А заля дзвенить бурхли-
вими оплесками і навіть на-
ШІ актори не можуть іх за-
глушитн своїм г р і м к и м 
СКОБ ! 

Мгр О. Луцький, діловод 
преси КПС і редактор пл. 
сторінки ,,Скоб" у своє м у 
слові підкреслює, що йому 
приємно писати до преси про 
добрі почини пластунів та 
пластову дружбу. Станичний 
пл. сен. Р. Левицький про-
енть на сцену пл. сен. д-р А. 
Лемішку і станичну старши-
ну Балтімору та вручас їм 
на знак дружби відзначки 
20-ліття нашої станиці. Про-
фесор С. Мнхайлишин, голо-
ва Пласт - Прняту теплн м н 
словами прощає нас, гостей, 
щиро дякує за виступи. Усі 
присутні і гості взявшися за 
руки співають розмріяні піс-
ню „Ніч висе йде". 

— До побачення ! 3 пов-
ннмн жменями „солодкого" 
,.надорогу" спішимо до авто-
бусів, коло яких командаит 
транспорту пл. сен. Ст. Куш-
вІр дбайливо підраховує, чи 
всі 111 вертаються назад до 
Філадельфії. 

Ось де наша брава молодь ! 

Лікарський панель в Ню РІорку 
л і ^ І Й ЇЛт^оліталвярго 

Відділу Н, Щ. сюргавізувалн 
широкий панель лрб пробле-
ми молоді 

Панель під загальною те-
мою ,̂ Сво j вадЬ" відбув с я 
24 березня. Вій був зріанич-
кований на такі проблеми, 
які повно виражали завдан-
ня часу.' 

Д-р Роман Осінчук: ,.Слі-
дааш прерків,', д-р І^рстислав 
СючияськиЙ: „Кво вадіс аре 
медіка?", д-р Богдан Олес-
ннцькіп”г: „Криза в середови. 
щі американсько! молоді", 
д-р Микола Кузьмович: „Ук-
раїнське мЗастецтво поза ба-
TbH^nffiHoro''. д-р Нестор То-
мич: ,^оля студентів у спі-
льноті", д-р Юрій Сай; „Ви-
падкн 8 педіатричної xypyp– 
гіГ', д-р Юрій Попель: „Не-
дуга ока", д-р Юрій Савиць-
кий: „Завдання Ухраінсько-
го Лікарського Товариства". 
Д-р Володимир Гук був ко-
ордннаторрм. 

Суворий змістом комплекс, 
розчин елементів, монтаж 
животворних міркувань, ку-
жіль особливостей, зразкова 
самодисципліна — б у л и 
дзвінким атрибутом хвилю-
ючого паяеліо про гострі со-
ціяльні проблеми сучаснос-
ти. 

Безперечно учннні в гро-
мадській діяльності лікарі 
вглибилися в суть проблем 
і майстерно пройшли шля-
хом наміченої композиції. 

Поряд ІЗ ШВИДКИМ ЛЯКО-
нізмом згаданого сеньйора-
ту, був виразний виступ об-
дарованого нашого молод-
ШОГО ПОКОЛІІШЯ. Молодші ко-
леги загострили увагу зраз-
КОВО О к р е с л е н о ю КОНЦЄПЦІ-
сю, де два лікарі досяглії ви-
разиостн дійства преоентаці-
сю фахових спеціальностей. 

Вони —, це наша будуч-

Иість, це перші зразки, які 
почали студії в ЗСА. Похва-
ла гідним наслідникам. 

Помітне місце вдало від-
творили медики аналіз о ю 
хороброго цілеслрямовав в я 
нашого студентства. 

Насвітлюючи чимало важ-
ливнх факторів із сучасного 
періоду нашого комплексу, 
вдало знайшли зрозумі л у 
співзвучність. 

Безперечно, — це заміт-
ннн крок до кращого форму-
вання спільної думки і дій. 
Це була конференція рівно-
го з рівним. 

Не все можна вичерпати 
за один вечір. Планується 
продовжувати спільні зустрі-
чі. для гармонійного aaaep– 
шення. Молодь вела себе хо-
ректно. Виявила не лиш ди-
намікз', але практичне вмін-
ня і толерантність. 
to Лаявною недостача поін-
формованостн про минуле, а 
під сучасну пору брак вале-
жної комунікації. 

Щоб цей засів доброї волі 
й раціонального мисле н н я 
не був лише голослов'ям, 
просимо, щоб цей сам панель 
обміркував із архітектамн. 
економістами та шир ш н м 
громадянством п р и д баяня 
своєрідного українсь к о г о 
„Коунтрі Клуб", який так 
дуже конечний для Merpo– 
поліі. 

Висловлюючи надію н а 
вдале вирішення, приємно 
було бачити батьків з діть-
мн, ба навіть бабунь з вну-
ками. і це доказує, як акту-
альною проблема „ К у д и 

і т н?". 
Секції Дружин Лікарів дя-

кусмо аа перекуску, д-р Б. 
Панчукові за гоеподарюван-
ня. 

Д-р М. Гук 

Озон Парк при пращ для потерпілих 
в Баня Луці 

На заклик Високопреос8Я-
іценнішого Архисегас к о п а 
ТСвр ГоВрнІла Вукатка прнй-
тн з поміччю потерпілим від 
землетрусу її Баня Луці, од-
ному із найбільших осерод-
кїв українського поселення 
в Югославії, одною Із nep– 
ШИХ відгукнулась наша гро-

кретар і представник до Ha–! JjaM в Озон Парку 11. П. 
ціональиої Ліга, Богдан H a - ' ^ P – 0- парох Любомнр Муд-
зарко - лайковий шахів. Во.! рий прочитував листа - бла-
лоднмир Закалуяший, Борис 1 гання про поміч під час св. 
Ґуль, Володимир Борецький,, Літургії і заохочував вірних 
Олексаидер Скопець, Юрій ' простягнути помічну руку 
Насанюк - слортова рефе-;бРатам в крайній потребі. 
рентура і Іван Голдун - І Добрі і жертвенні парохіянн 
член. Збори црнняди цілий і прийняли слово заохоти по-
ряд постанов про активіза- християнському і в скорому 
цію Т-ва. Новонабутяй дім j часі зложили в готівці суму 
для товарисько -юпобнях no– j 500 доларів. Зібрані гроші о. 
треб - це позитив у розгор-
танні праці. 

В. Дідюв 

Ленінське збіговище відбулося 
у Ню Йорку 

парох переслав прямо на ру 

іюхії другу грошову збірку, 
яка дала 350 доларів. Зібра-
ні гроші вислано до Cnnc– 
папської Канцелярії в Стем-
((ІОІ)ДІ. Всіх грошей зібрано 
п нашій малій громаді 85G 
доларів. В н С окопрсосвіцен-
кнй Кир Гаврнїл прислав 
сердечну письмову подяку 
на руки отця пароха, яку 
підчитано в церкві. Також 
Кир Иоснф прислав подяку 
:іа переведену збірку - в иа-
Ііохіі, і отець парох відчитав 
п вірним. Це їм дало заохоту 
до жертвенностн та допомо-
га потерпілим, і збірка про-
довжусться. 

На цьому місці бажаю під-
черкиути виїмкову жертвен-
ніеть і посвяту цій справі 
Иань і Панів, які допомага-
лН сортувати і пакувати,і зіб-

ки Високопреосвяшеннішогоі пані ^ е ч і - Н е м о ж н а помину. 

Ню Иорк. — Без повідом-
лень - розголосу 5 квітня ВІД-
булось в ,,Ірвінґ Плаза Гол" 
„урочисте" зібрання комуні-
стів і комунізантш слов'янсь-
КОГО ПОХОДЖеННЯ, ЯКІ ДОПОВІ-
дями та резолюціями відзив 
чили 100-ліття провідин к а 
большевицько - російської 
контрреволюції У л ь я н о в а 
Леніна. В резолюціях закли-
касться „Всіх прогресивних 
людей слов'янського ПОХО-
дження, щоб вони і в інших 
містах ЗСА робили подібні 
збори, які мали б бути „но-
вою віхою в боротьбі за pea– 
лізацію гуманних ідей Леиі-

і 

-

СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ КУПЦІВ і ПІДПРИЄМЦІВ 
в НЮ НОРКУ 

еєрдегно вітає Корифея У критського Театру, одного 
з найвидатніших діягів української культури 

МАЕСТРА ЙОСИПА ГІРНЯКА 
з Ного славним 75-ріггям, 

бажає Йому багато доброго здоров'я, многисс і щасливих 
років та найкращих успіхів у дальшій благородній праці на 
славу Української Сцени, для добра Українського Народу! 

Замість планованої ювілейної зустрігі, — на власне 
бажання Достойного Ювілята, складаємо пожертву 

;; j ДОЛ. 500.00 
на ФОНД ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА 
КАРДИНАЛА ИОСИФА СЛІПОГО в Римі. 

В Ню Иорку, дня lit. квітня 1970 р. УПРАВА СУКШ 

^ 

Владики Кир Гаврнїла. В 
парохії розвинулась широка 
акція збірки одягу. Люди 
масово зносили в доброму 
стані одяг. В церковній залі 
одяг сортовано і паковано. 
На протязі перших 3-ох ти-
жнів відставлено до збірко-
вого пункту ЗУАДК-у в 
Джерзі Ситі, Н. Дж., а 12-го 
березня доставлено туди ще 
одно авто одягу. Досі зібра-
но і доставлено до збірного 
пункту понад 7.000 фунтів 
одіння і взуття. 

На заклик Преосвнщенно-
го владики Кир Иоснфа 
Шмондюка, переведено в па-

на" у світовому маштабі. По-
минаючн таке расистського 
типу виділення групи амери-
канців слов'янського noxo– 
джешія, варто назвати доло-
відачів, між якими був і xrpe– 
дставннк комуністичної га-
зети „Дейлі Ворлд". Висту-
пали з прославлюваннямн 
Ульянова-Леніна та заклн-
камн реалізувати його „ідеї" 
у країнах вільного світу: 
проф. Дж. М. Маршал к із 
Ню ГейвеиУ, представник С-
ССР Сиірдов. редактор газе- — 
ти „РусскЩ Голос" Яхонтов, і 
представники СССР М. Та- УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕКА 
расов і Полявичко. який ne– П?П „САМОПОМОЧІ" ВІД-
реказав спекулятивне твер- КРИТА ДВІЧІ ТІІЖРІЕВО 
джеяня Ульянова - Леніна, j 
мовляв, „Україна можлива" Ню Иорк. Заснована в 
тільки в єдності між україн- половині 1950-х років при 
ськими і російськими робіт- відділі „Самопомочі" украш. 
никами с ь к а книгозбірня, з ініціятн-

' J ви відомого громадського і 
Телер багато F-77 - еоадзового діяча піюф. Ми-
ООІС. Г ? ^ ? І І у rttn-. і х а йла Лисогора, нараховує 

Ш Т У Ч Щ З У Б И 1 тепер близько 1700 томів. 
без ніякого клопоту. ' Чималий дарунок з р о б и в 

Чи Ваші штучні зуби драту-; д л я ^ книгозбірні сл. п. 

!5ЦГ^ЛГЇ5ЬЖЇЇі'-- т-р "-гг0 п"' 
або говорите? Тоді посипте Ь. Козицька та О. Леньова 

ти і тих. котрі допомогли до 
ставити зібрані речі до збір-
ного пункту ЗУАДК-у в 
Джерзі Ситі, Н. Дж.. які від-
дали свої авта до диспозиції, 
це д-р. В. Федорців, п. Ля 
Вемля, власник похоронного 
заведення і п. Ст. Вовчук. 

Р. К. 

дещо клейкого зубного порош 
ка FASTKWH по Вашій зуб 
пій протолі. РА8ТБЕТІЇ, що 
його Легко вжяватя, тримас 
Вашу протезу цупкіше й доа-
ше. Вможливлює легше Іггн. 
FAATKETH с алькаліною, то-

Sy не квасніс під протезою. 
в дав посмаку гуми, клею 

ані пасти. Добре прилягаюча 
протеза необхідна для здоро-
а'в. Відвідуйте правильно сво-
го дантиста. Дістаньте ще оьо-
годиі FASTEETrt в буДЬ-кот-

plft аптеці. 

N І 

переглянули книжки, упоря-
дкували картотеку. В біблі-
отеці переважають україпсь-
кі книжки, с також англій-
ською мовою, але на укра-
іиську тематіп?у. Багато кни-
жок для дітей і молоді. БК5-
ліотека „Самопомочі", як по-
відомнв журнал ,,Наш Світ" 
ч. ІУ1970, відкрита двічі на 
тяж?іеяь: що-аівтірка і ЩО-
п'ятвнці, від б до 8 г. вечора. 

внев ітл іоч : МОНТАЖ 
„ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В 

ОБРАЗКАХ" 

Філядельфія. В домі Мо-
лоді СУМ при Олд Иорк ву-
лнці у Філядельфії п. Іван 
Струк показав 8-го березня 
монтаж, зладжений з кольо-
ровнх прозірок. під назвою 
..Історія України в образ-
ках". Автор зладив таку се-
рію з допомогою мистців, іс-
ториків та ін. осіб. І. Струк 
с членом УНСоюзу та раиі-
ше б ^ секретарем 324 ВІД-
ділу УНС. 

В глибокому смутку ділимося з Гідними і :ІІІІІІ'ІПМИМІІ 
гумкою вісткою з України, що ііідії”ііп.пі у Вічність: 

у Львові дня 14-го грудня 1969 р. іш 90-му році життя 
ваш Найдорожчий ТАТО 1 ДІДУНЬО 

бл. п. 
РОМАН ДАВИДОВИЧ 

бувший важчий урн дотчи. Г.:шку Господарства 
Крайового. 

В Ожидові, ДНЯ 24-го грудня 1969 р. іш Й6-му році а.нття 
наш Дорогий і ТГ1ШКО 

бл. П. 
о. ЄВГЕН ДАВИДОВИЧ 

довгаїітній парох Оишдова, пов. .Іо.чочіп. 

ІРЕНА з мужем (ТКІІАИОМ ВАЛЮТА 
І дітьми: АІІІІОЮ 1 РОМАНОМ 

У СЮРОКОВИП Д Е Н Ь СМЕРТІ! 
вашого Наіідорпжчого 

МУЖА, БАТЬКА І ДІДУНЯ 

бл. п. Полковника 
ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА 

КЕДРОВСЬКОГО 
буде відправлена 

у вівторок, 21-го квітня 1970 року 
о год. 9-ій рано в Церкві СВ. АНДРІЯ 

в Савт Бавнд Брук, Н. Дж. 

ЗАУПОКІЙНА БОГОСЛУНША 
Щиро прохаємо Приятелів і Знайомих про 

Молитви за спокій душі Покійного. 
Дружина - КАТЕРИНА і 
сни — ЮРКО з Родиною 

Замість і:нітін на свіжу .могилу 
сл. п. ЮЛЛ ЛИІІІЕҐИ-МОРОЗ 

складають 25 доли рій 
на цілі НТІП в ЯСА 

Михайло 1 Сабіна ТУРИНСЬКІ 
Ню Пори, Н. П. 

вввввввввавввввввввввввввввввввввввввввввввввввввявввввввввввва 

НАСПІЛА БОЛЮЧЕ СУМНА ВІСТКА З УКРАЇНИ, 
ЩО В НЕДІЛЮ, 5-го КВІТНЯ 1970 Р. УПОКОЇЛАСЯ В ВОЗІ, 

ПАША НАЙДОРОЖЧА І НЕЗАБУТНЯ 
МАМА І БАБУНЯ 

бл. п. 
АННА з БАЧИНСЬКИХ СТЕЦЮК 

ПРОЖИВШИ вЧ Р. ТРУДОЛЮБИВОГО ЖИТТЯ. 
ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ І ПАНАХИДИ 

БУЛИ ВІДПРАВЛі:ЯЇ В ЧЕТВЕР, 9-го І В СУБОТУ, 11-го КВІТНЯ 
1970 Р. В ЦЕРКВІ СВ. ЮРА В НЮ ИОРКУ. 

В ГЛИБОКОМУ СМУТКУ: 
син - ВАСИЛЬ 
синова — КВІТКА 
донька: ГАЛЯ (в Україні) 

МАРІЯ ШДГОРОДЕЦЬКА 
внуки: ЛІД А (в Україні) 

ЮРКО з дружиною КАТЕЮ 
ТА БЛИЖЧА І ДАЛЬЩА РІДНЯ 

ТУТ І В УКРАЇНІ 

, 
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СВОБСЩЛ^ ВІВТОРОК, 14-PQ КВІТНЯ 1970 ,4.-3frf ^ - . і a 

Турботи про долю української мови 
збоку „Літературної України" 

КнЗв. - „Літературна Ук-
раІВа" з 3-го квітня 1970 р. 
помістила листа читача Л. 
Сотника з міста Александ-
ровськ-Сахалінськ, з о6вн-
нуваченням молодих украін-
ськнх письменників, які ,,до-
і'ить грайливо ставляться до 
мовного фонду народу. Чн-
тасш ДЄЯКІ книжки і ловиш 
себе на думкн,і. іцо їхні ав-
тори не . і ітератори, а цнр-
качі, які прагнуть утнути 
щось таке суперорнгінальне, 
якого т е В світ не бачив''. 
Автор листа інформує, що 
він був в одному з колгоспів 
на півдні України. Колгоспі 
нккп там нарікали на відсут-
ність підручників з україн-

Прсщя 
MALE 

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

Досвідчені "punch presa" one– 
рейторн. Повні години, (т-нлп 
ПШЩЯ. Присмні умовний пра-
иХ Венефітн платні підприсм-
ством. Green Flyer Bus No. 6 
(irvington. Hillside. Elizabeth). 

Автобусові зупинки біля 
будинку. 

Billalde Spinning Si Stamping 
1429 Chestnut Avenue 

Hffittde, N.J. (201) 923-0320 

З В А Р Ю В А Ч І (Welders) 

A-l. сталевий монтажний цех, 
у Картереті, Н. Дж. Нічна 

шихта. ЦвО на год. 

Call (201) 969-1700 

GENERAL FACTORY 
HELP 

Day shift. Steady. 40 hours 
plua overtime. Fringe benefits. 

8tart at S2.75 per hour. 
United Filigree Corp. 

Weetervelt Ave„ EdLson. NJ. 
THLt (301) 548-0122 

Д О С В І Д Ч Е Н І СТОЛЯРІ 

Фабрика бюрових столів в Ір-
вінгтоні потребув досвідчених 
робітників столів та фахівців 
у вигладжуванні дерева. Ком-
панія оплачує різні бенефіти. 

Зголошуватись особисто. 
Arnold Furniture 

18-24 South 24th Str^t 
lrvln^ton. N-Л. 

або тел. (S01) 899-0S06 

Помічники 
електриків 

Мусить жати NYC досвід у 
фабриках, щонайменше 3 ро-
кн. Знаменита нагода. Юнійна 
робітяя. Зголошуватися ТІЛЬ-
КИ КВАЛІФІКОВАНІ. Мусить 
говорити, читати І писати по-

англійськи. Писати до: 
Room 915 - Box 1-130 

S50 5th Avenue 
New York, N.Y. 10001 

An equal opportunity employer 

ської мови, „хоч у Запоріжжі 
їх скільки завгодно", та в 
один голос заявляли, що ,де-
пер так пишуть, говорили 
вони, що ми не доберемо що 
й до чого". Автор листа заз-
начас. що ті колгоспники 
добре розуміють мову Т. Ше-
вченка, М. Коцюбннсько г о, 
О. Вишні. ,,Бездумне заха-
ращеняя літоратурннх тво-
рів діалектизмами, гальвані-
зація архашгів стали якоюсь 
епідемією в українській літе-
ратурі", шипе Л. Сотник: „Я 
не претендую, щоб цього ЛИ-
ста було надруковано . . . Мо-
же л надто похмуро дивлюсь 
на речі, але мені здасться, 
що коли про це не говорити 
принципово, то років через 
50 наші письменники посту-
пово втратять СВОЇХ читачів". 
Ні автор листа, ані ,,Літера-
турна Україна" не згадують, 
на чию користь українські 
письменники в УССР можуть 
через півсторіччя втрати т и 
читачів. 

ПРЕДСТАВНИКИ ЗУАДК ПЕРЕВЕЛИ 
РОЗМОВИ З РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 

ЮГОСЛАВСЬКОЇ АМБАСАДИ 
(Закінчення зі сторінки 1-ої) ffrtti^ff Д Д Д 

землякам, поселеним в цец-
тральній частині Югославії. 

Н А Й К Р А Щ И Й А К Т О Р У М І Ж . Р О Ц І 

^ Праця 4 
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ДОСВІДЧЕНІ 
ОПЕРЕЛТОРКИ 

при Safety and Merrow Sc Sin– 
gle Needle Machine and Trim. 
Стала праця, платні свята і 

вакації. Гол. особисто". 
” R1 П A t Stl.TaMBie, N-f: 

Mikay TORH 

Представннкн амбасади не 
ставили особливих умов від-
носно намічених ЗУАДК-ом 
плинів, при тому вони офе-
рувяли відповідну урядову 
поміч, формального порядку, 
пов'язану з исденою тепер 
допомоговою акцісю. В ході 
розмови представник амбаса-
ди завважив, що ЗУАДК с 
першою харнтатнвною opra– 
нізацісю. яка мас прямий 
зв'язок дії з урядовими ЮҐО-
слаяськшш інституціями Вв 
відтинку допомоги потребу-
ючим, бо звичайно такі акції 
реалізуються шляхом між-
народного порозуміння. 

У захлючевні цих розмов 
і постановлено, за порадою 
І представника амбасади, по-
' лагодити всі технічні справи 
І з Централею Югославського 
Червоного Хреста в Beorpa– 

1 ді. Туди виїде вже цього МІ-
сяця відпоручннк ЗУАДК-у, 
для остаточного завершення 
переговорів, а у висліді того 
підписання відповідної умо-
ви з урядовими чиииками. 
Всякі формальності, зв'язані 
з цісю поїздкою, амбасада 

NURSE, R.N., 
for private psychiatric hospital 
in Summit: close to transporta– 
tlon; 7 to 3 and 3 to 11: good 
регжіппеї policies, length of 
service bonus, merit bonus, paid 
hoepitaltzation and life insur– 
arice after 6 months, cash for 
unused sick leave. 9 paid holi– 
days. double pay plus a day off 

for holidays worked. 
Fair Oaks Hospital. 277-0143 

WANTED WOMAN 
to care for elderly Ukrainian 
woman, living in Brooklyn. N. 
Y. Can live at home or leave 
evenings. Salary to be dis– 

cussed. Call evenings after ' 
7 P.M. 

TeL: (212) UL B-10SS 

fr– Праця 4 
e MALE A FEMALE в 

МЕХАНІЧНО 
УСПОСЛШЛЕНІШ ЧОЛОВІК 
Чудова нагода для чоловіка з 
планами на майбутнє. Можна 
навчитися ремесла, плястич-
ного відливання у новій, по-
ступоній фабриці. Починаючи 
від поч. - навчимо. Багато 
коми, бенефітів, Blue Cross та 

прибуткові уділи. Казкова 
майбутність. 

No. S from Highway 59 in the 
Palisades interstate Parkway, 

West Nyack, N.Y. 
(914) 358-7040 

BANK TELLERS 
EXPERIENCED 

and 

TRAINEES 
FOR NYC SAvTNGS 1N8T1-
T U T I O N L O C A T E D Ш T H E 
U K R A I N I A N S E C T I O N O F 

L O W E R M A N H A T T A N , 
T H E S E WTLL B E F U L L ТГМЕ 
JOBS W H I C H O F F E R M A N Y 
EMPLOYEE B E N E F I T S . 1N 

A D D I T I O N TO R E G U L A R 
SALARY. 

Те!.: Mr. GOODALE 
227-4040 

Bankers Federal Savings 

Читайте українські книжки 
і газети, бо часте читання 

веде до просвіти, а просвіта 
— це сила 

LET US 

flNANCE 
В YOUR NEXT 

FAST C0NF1DENT1AL SERviCE 
CONVENIENT PAYMENTS 

CALL 434-4800 
Credit Life insurance if Desired 

Used Cars Also Financed 

NORTH JERSEY 
N A T I O N A L BANK 

JfHSfY C1TY - BAYONNf - HOBOKfN - UNlON CHY -
WffHAWK!N - GUrTlNB!RO - NOHH BfKJfN 

JifriMl li ШВШ І І Г І І І її і titminttm 

полагодить без будь-яких пс-
решкод. 

Представннкн ЗУАДКомі-
тету здали опісля докладний 
звіт з цих розмов в амбасаді 
директорові Відділу для ю-
ґослаиськнх справ в Держав-
ному Департаменті, одер-
жанши там додаткові Інфор-
Нації про деякі правні аспск-
тн відносно веденої акції. 

Внслід цих відбутих роз-
мов був для нас корисним, 
але успішне виконання на-
міменах задумів залежатиме 
передовсім від дальшої пос-
тлвн і акції всісї нашої спі-
льнотн. Особливо важливою 
с посилена збірка грошових 
фондів, лісі треба негайно 
спрямовувати на адресу ЗУ-
ДКомітету: United Ukrain– 
іап American Relief Commit– 
tee, 5020 Old York Rd. Phila. 
P a , 19141. Висилку одягів 
пересилати прямо до нашого 
збіркового пункту, яким за-
відус відпоручннк ЗУАДК-у 
днр. Маріян Коць. Його Ад-
реса: 

Mr. Marian Коїв, 1213-17 
Summit Ave., Jersey City 
N. J., 07307. 

- КОРОТКЕ ПІСТ і -
ЧНСЛО БЕЗРОБІТНИХ В БЕРЕЗНІ становило 4.4 

відсотка всіх робітних сил, на дві десяті одного відсотка 
більше, як в лютому ц. p., і на один мільйон більше, як 
в березні минулого року, коли число безробітних було 
найменше в останніх 25-ох роках. Збільшення числа без-
робітннх свідчить про те, що сповільнюється темп збіль-
шеинд економіки. Збільшується чнело безробітних МІЖ ДО-
рослими білими чоловіками і жінками та між професійні^ 
ми, технічними і бюровимн робітниками. Секретар Білого 
Дому Роналд Зіґлер заявив, що Уряд змагас до того, щоб 
число безробітних була якнайменше. 

ГАРРИ С. ТРУМАН 12 КВІТНЯ ВІДЗНАЧАВ 25-річ-
чя з дня) коли він в 1945 році після смертн Ф. Д. Рузвелта 
став Президентом ЗСА. В Індепенденсі в Мізурі відвідали 
колишнього президента колишній амбасадор до Москви 
Аверелл Гаррнман. колишній державний секретар Дін 
Ачесон, колишній головний суддя Найвищого Суду ЗСА 
Ерл Воррен, колшиній секретар скарбу Джая В. Снандер, 
колишній доїждннк Білого Дому Чарлз С. Морсрі та інші. 
Труман Н-го травня матиме 86 років. Він дякував своїм 
визначним гостям м відвідини і перепросив їх, що оце 
вперше н житті мусить слухати свого лікаря та не зможе ' 
бути в недалекій бібліотеці свого імени, де коло 250 виз- І 
начннх осіб зібралися на тс. щоб вшанувати КОЛИШНЬОГО j 
свого шефа — Гарри С. Трумвна. На цих зборах промов- j 
ляли Гаррямак і Ачесон. 

У ГРЕЦІЇ ЗЛАГІДНЕЖ) суворі приписи телерішньо-
го тамошнього військового режиму, відкликавши частину 
заборон, заведених з проголошенням внйняткового стану. 
Скасовано право арвштування без письмового дозволу, до-
пущено частинно свободу слова, звільнено з-посеред 1.537 
політичних в'язнів 350 осіб. Але прем'єр Георґ Па-
падопульос, проголоіпуючи ті полегші, перестеріг, що ще 
нешвидко буде привернений парламентарний устрій і за-
клнкав чужі держави „залтпнти в спокою" Грецію, яка 
сама вирішує свою долю. 

У МОСКВІ ВІДЗНАЧАЛИ ..День космонавта" у честь 
9-нх роковин першого лету Юрія Ґаґаріна. який згодом 
згинув в автомобільній катастрофі.На тій маніфестації при. 
явним був також член Політбюра Александер Шелепш. 
з женем якого поголоски пов'язували боротьбу за владу 
на Кремлі. Шелешн стояв на трибуні поруч військового 
міністра маршала Андрея Гречка. Промовляв Мстислав 
Калдіш, президент Академії Наук. 

СЕКРЕТАР ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ і суспільної опіки 
Робергг Г. Фінч повідомив про нову пересторогу ДЛЯ тих 
жінок, які споживають пігулки для контролі наро-
днн. В пересторозі говориться про те, що ці пігулки MO-
жуть бути шкідливі і можуть спричиняти згусток кропи 
та смерть пацієнтки. Жінки, які ризикують користати з 
цих пігулок, повинні інформувати свого лікаря: коли бо-
лить їх голова, коли починають неясно бачити, болять їх 
ноги, відчувакггь біль в грудях або починають без прн-
чігаи кашляти та коли мають нерегулярні періоди, або 
взагалі їх не мають. Ця пересторога на пачках із niry.i– 
ками лагідніша від давнішої. 

У СТОЛИЦІ ФІЛІПІПН МАНІЛІ СТАВСЯ в минулий; 
вівторок 7 квітня землетрус. Шість осіб згинуло, 150 осіб 
відвезено до шпиталів. Землетрус стався за білого дня, 
в годинах урядування. Коли заколихались різні великі 
будинки і з вікон нрамннць вилетіли шиби - люди п 
паніці втікали на відкриті майдани. Дехто вискакував з 
вікна, поранивши себе при упадку. Останній великий зем-
летрус в Манілі стався в серпні 1968 року: тоді згинуло 
там кількасот осіб. 

ОДНА ТРЕТЯ ВСІХ ВПЕРШЕ НАРОДЖЕНИХ дітей 
у ЗСА в роках від 1964 до 1966 — це діти, народжені ш-
ред одружінням батьків, як про цс повідомляє Департа-
мент Здоров'я, Освіти і Суспільної Опіки. Велика частина 
батьків цих нешлюбних дітей заключає швидко подруж-
жя і узаконнює своїх первородків, але все ж таки можна 
сьома дитина, народжена у вище згаданому часі, уважа-
іл-ься як „незаконно народжена", бо їх батьки не одру-
жнлися. Крайовий центр Статистики Здоров'я оце вперше 
зацікавився цією справою, та вивчає її як соціологічну і 
моральну проблему. 

У ЛОНДОНІ БАНДИ БІЛИХ НІДЛІТКГО ТЕРОРИ, 
ЗУЮТЬ тамошніх кольорових іміґрагітів, особливо пакіс 
танців. 4,500 пакістанців, які мешкають компактною грома-
дою в одній лондонській дільниці, організують власну oxo– 
рону проти хуліганів, які нападають на старих і молодих 
пакістанців, б'ють і грабують. 

Ш ОДНА АМБАСАДА ФРАНЦП у СВІТІ НЕ ГТІЧ. 
НУЛАСЯ з ворожим становищем даної країни щодо фраці 
цузької пропозиції щодо заведення миру в країнах Іл.ю-
кіггаю на платформі їх незалежности, невтручання в чужі 
внутрішні оправи І невтральностн — заявив французький 
міністер закордоннях справ Моріс Шуман. Він висловився 
оптимістично про шанси французької дипломатичної акції. 

У МЕЛБНРШ Ь АВОТРАЛП ЗГИНУЛИ дві особи і 
багато було потурбованих, коли понад 50.000 людей тнс-
нулися. щоби подивитись иа королеву Єлисавету, й ч а . 
ловіна Філіоа Единбурзького, наступника престолу Чарльї 
са і княжну Анну, як вони вийшли пройтись головною пу-
лицею того міста, щ звичайні „туристи". Королівська ро-

j ̂ ши ррівбу.ла жг говШі п і н я в а jo Двогралй, 

У минулий вівторок 7 квітня Академія кіноматографічного 
мікісцті:а й науки визнала на щорічній традиційній цере-
монії у Голлівуді 62-річного фі'їьмоіюго артиста Джана 
Вейиа, як найкрадцого актора у 1969 році за його ролю 
одноокого шерифа-и'яита у фільмі „Справжній козарлюга' 
(Тру Грнт). На світлині бачимо Джана Вейиа, яким кілька 
років тому перейшов операцію пістряка в легенях,'з його 
дружиною, яка тримас в руці фігурку „Оскара" — символ 
найвищого успіху в кіновому мистецтві. За найкращу ак-
торку визнано англійку Маджі Смнт за ролю старої дінн-
учнте.чькн у фЬїьмі „Розквіт панки Джоен Броді". За нан-

кращнв фільм признано „Ковбой опівночі" (МІдяайт-
Ковбой), що зображує сумну сучасну велмкоміську 

дШсігість. 

В І Д І Й Ш Л И В І Д H A G 
МИХАЙЛО Т^ЧТАНДІП. член 

УНС Шдд. 259 С-ва Родж. 
Пр^ч. Діви МирГі в Чішиї'о, 
Ілл., помер ЗІ січия 1970 р. 
на 70 р. ж. Став членом УІІ-
( ою:іу в 1934 р. ПОЛИШИВ у 
смутку дружину Стелу, енна 
Дгннса, доньку Мерилеи і в 
внуків. Похорон відбувся З 
лютого 1970 р. на цвинтарі 
Киергрін в Квергрін Парк, 
Ілл. 

Юлія Ґуґлік, секр. 

ТЕОДОР ГР1ЩАП, член УНС 
Нідд. 175 К-ва ев. о. Мико-
.111)1 в Дітропті, Mini., помер 
(Я лютого 1970 р. па 60 р. 
ж. Нар. В Грушові, Україна, 
і став членом УНС в 1951 р. 
Полишив у смутку дружину 
Ма.ншіїо, Прата Вагили тя 
Ората і егетру в Україні. По-
хорои відбувся 19 лютого 

ххххххххххдазгххшдпа 
НЕ ТРЕБІ 

ДОВГО 
Щ ? ЧЕШИ 
ЗАЖИИТЕ ЩЕ СЬОГОДНІ 

Д - p a HL МІЛЛЄРА 

З І Л Л Я 
і. M I L L E R ' S P U R E H E R B 

COMPOUND tf 6. 
а вже за кілька годин, а ная-
дальше слідуючого дня почу-

стесь ліпше. 
Це зілля ділас. дуже скоро 1 

с дуже похічле в слідуючих 
недугах: кваси жолудка, аа-
пір, нестравність, газл, відбя-
вагаш, завороти голова, біль у 
крижах 1 інші недомагання. 

Ціна одної пачки ?Ю.ОО, а 
я к щ о хочете д л я своїх 
приятелів, тоді 3 пачки 
тільки - 520.00. 

Якщо Ви неладоволені про-
тагом 24-48 годин, зверніть 
пачку, а гроші будуть Вам 
сейчас повернені. 

Пишіть зараз, долучуіочп 
чек або мові о --.ер иа адресу: 
THE MD1LER Ос., Ш а Dpt. 41 
790 Broad Street, Newark, NJ. 

1970 p. на цвинтарі St. Hed– 
wltf в Дітройті, Міш. 

Вічна Йому Пам'ять! 
І. Смерека, секр. 

СТЕФАН ГЕЛЬНЕР, ч л є н 
УНС Відд. 292-В-иа св. їв. 
Хрестителя в Дітройті, Міш.. 
помер 16 лютого 1970 р. иа 
80 р. ж. Став членом УНСо-
юзу в 1939 р. Поліпний у 
смутку сина Поч'ифа і донь-
ку Віру. Похорон відбувся 
19 лютого 1970 р. на цшш-
тарі Holy Сгокн в Дітройті, 
Міш. 

Вічна Йому Пам'ять! 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

С Е Р Е Д А , 
15-го КВІТНЯ 1970 р. 

ДИСКР:П с и т і . и. Аж. МІ^ 
сячні збори Т-ва Клюб По-
стчтювий Відд. 70, о год. 
7-ій веч. в УНДомі, 96 FKHH 
St. Збори Відділу відбува-
ютьсн що місяця першої і е-
редн по 10-ім. Проситмл 
членство прибутні - Упра-
ви. 

Н Е Д І Л Я , 
19-го КВІТНЯ 1970 р. 

ДІТІЧ)ПТ. Міш. МІСЯЧНІ з0о-
рн Б-ua in. о. Мнколнн 
175 Відд.. о год. 1-ій по пат. 
п УНДомі прн вул. Миртін. 
ПросНТЬСЯ чл. прибути на 
збори і вирівняти :шлеглі 
вкладки. — Управа. N 

НАССКПК. 11. Дж. MU ячні 
збори Т-ва І. Франки 97 
Відд. о год. 2-ій по пол. в 
Укр. Централі. 240 Гоп 
Аве. Проситься вирівняти 
знлеглі вкладки. Управа. 

БР1ДЖНОРТ. Кони. Збори 
Т-ва Укр. Січ - - 59 Відд.. 
о год. 2-ій по пол. в УНДо-
мі. 500 Галлет вул. Про' 
і нтмя вирівняти свої за-
леглості. - Управа. 

БОФФЛЛО. Н. И. Місячні 
збори Б-ва св. о. Миколая 
127 Відд. о год. 11:30 ранку 
в церковній залі при Філь-
мор. і Онейда вул. Вкладки 
можна сплачувати кожної 
неділі у вище згаданому 
часі і місці. Проситься чл. 
прибути. — І. Була. гол., п-і 
М. Гаравус, фін. секр., П. 
Гпрпвус, касир. . . 

НЮАРК. Н. Дж. Б-во св. їв, 
Хреі-тителя - 76 Відд. вн-
брало таку Управу на 1970 
рік: М. Деметпук. предс. 
Ст. Голота, касир, В. Салн-
йун. фін. і рек. секр. Контр. 
Комісія: В. Гнатів, голова. 
М. ҐурвЛЬ і Анна Панько 
члени. - в. Салабун, секр. 

П. Федик, секр. 

ВАСИЛЬ БАРКА 

РАЙ - роман 
Ціна 2.00 доляри 

"8vOBODA" 
НІ-ЯЗ Grand Street 

Jersey City. SJ. 07Я03 

TS 
С0ЮЗІВКА - Кергонксон, H. Й. 

ПОТРІБНО 

РОБІТНИКА до ФІЗИЧНОЇ ПРАЦІ 

Платня після умови. 
Тел. : (914) 626-5641 

або писати: 
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 

Kerhonkson, N.Y. 12446 

Hi) s^soJafflbbsobsobss?bk jobs^bss^bso llll 

S E R V I C B 

К О Н Т Р А К Т О Р И 

пошу-кують у Ню Джерзі 1 і 2 
род. домів в поганому стані. 
Також площі 1 і 2 род..Платн-

ио готівкою. Телефонувати 
Bob (201) 273-2236 
або (201) 743-0100 

ПЕРЕРОБКИ ТА 
, ДОДАТКИ 

Веранди та розвагові кімнати 
— столярська праця внутрі та 
на зовні. Всі типи камяних на-
иравок. Зовнішнс малювання. 
патіо, дахи та оббивання до-

мів. Телефонувати: 
Bob (201) 273-2238 

(201) 743-0100 

S3 
SS2 

НіміНіМаєтьсл оголошення 
святочних побазкань 

у „Свободі^ 
Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляє, що йду-

чи назустріч загальним побажанням, вона й в цьому 
2 2 році призначить окремі шпальти збільшеного Велн- ^ 
yQ коднього числа на оголошення традиційних СВЯТОЧ 
,^. шгх привітів і побажань. 

ЦІНИ ОГОЛОШЕНЬ: 

S2 
sa 

1 ції.її. через і птальту 5 3.00 
1 цаль через 2 шпальти 3.00 
2 цалі чер^з 2 шпальти 10.00 
3 ца,-гі через 3і шпальти 15.00 
4 цалі через 2 шпальти 20.00 
5 палів через 2 шпальти 26.00 
6 палів через 2 шпальти 30.00 

та в інших розмірах. 

SB 
SB 
SQ 
SB 
SB 
SB 
SB 
S3 2g 

Треба гподіватнея, що загал нашого Громадяи-
ства використає цю нагоду, щоб передати свої тради- SD 

CQ ційні побажання та дати про себе знати своїм рідним, ^ 
гїг приятелям та знайомим навіть в найдальших закути- JJ" 
5 2 пах світу, куди навряд чи звичайна пошта занесла б Sii? 
CO таку вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" та в1дповід- с о 

ний зміст збільшеного святочного числа, надають та- тг 
SB ким побажанням окремої вартости і значення. Ш 
^ ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ: ^ 
ГТ за иовим стилем до 21-го березня 1970 року --1 
5 3 за старим стилем до 18-го квітня 1970 року "Я 
SD SB 
fSl Зголошеиня святочних побажань. РАЗОМ З ГРО- ^ , 
SB ШКВОІО ОПЛАТОЮ, залеяию від величини оголо- JW 
CO шень, надсилати до: 5В 
SB " S V O B O D A – SB 

SB 83 Grand Street Jersey City, NJ. 07803 SB 
SB 

S B ^ S B S ^ ^ B ^ ^ S B ^ ^ L ^ ^ S B L ^ L S B L ^ llll 

r-JF–' 
OB 3-3650. Newl?ork CKf 

НА ВЕЛИКбДШ С В Я Т А ; 
прибори для писання іцісаявкі 
фарба, віск,' шіса,іьцв.'взорн ге 

псе одержите а^АроД". ” 

Різне 
iaqs 

і н н і и и ш и ї і і а д і УкраТиське Вясалі̂ иМ) Ююрб 

ROMAN PARCEL SERviCE 
141 Sad Avenue. NevTlTork Ct̂ r 
Tel.! 476-7430. - Внь-ялясио 
1ІАЧК11 з ОДЯГОМ І ХАРЧА-
МИ в УКРАЇНУ 1 до,СССР. 
Рівнож прмймаомо знхЬв.іекнв 
на мотоциклі. хоЛрдГльміиш, 
телевізори І машпнк до нран-
ия. Уряд, год.: від гіонед. до 

іт)-б. 8:30 - О.-ОО”вел. 
хттггхіхгхххігхжііїхіх 

и,. ж.. 
FARMS A LAND WQJl SALE 

CORN1NG, N.Y. v j ^ ! N l T Y 
67 acre farm (2^3;,eOjiv vz 
paature and woovl^4"Housc. 
burn. electric. Sqiioor "1,'Ьад,; 
t reek. Excellent opportunity. 
S18.0O0. S7.000. doHTC' terrnB, 

(607) 523-ІгШ ' 
BBS! 

ь РшлШШ At.. 
ДМИТРИКА IBAIIVBOTO CH– 
на СТКПАІІА, ДочКв НАСТЮ 
і ГАНЮ, що приїхали -до jia– 
надн перед і після вецціоГ ові^ 
товоі війни. пошУк?с' ТЛУ" 
ХЕНКО НАСТЯ СІРКН,. (Пиь 
рнлюк) з УкраІпиГг-'fXtp JS 
знав про їхню долю, просцтьг 
ся писати на адресУ:' 

F. lskalo -' і 
18І Gorton Street.' 
Buffalo. N.Y. 14Ш 

В 
: 

Real Estate 
КАВША1;^ Ї 

Кімната для забава, веранда, 
всі удогіднення. Близько ворс 
спортових розрнвокч ІЦна -

16,500. rt-7v ; . 
КОРР OF KERHONKSON, ІСІ 

D1AL (914) ЄЗр-JStfe ' 

11 Funeral Directors jj 
-шшшшшшшшшашшяшшшшттшшжмтттщк 
Tbeodore WOUNNlN,i^.'m 

Директор -
Похороіпюго Замівввв; 

128 EMt 7tb Street , 
NEW YORK. N,Y. ІОООв 

L 
Tel.: GR 5-14f7 f l 

С О Л І Д Н А О Ш Т Г У Г А , ::' 
ммиМшиимвм 
тЛтятяттт 

ПЕТРО я Ш і 
УКР. І ІОГРЕБНИК 

Займаоться ПохфсчЦаш 
а BRONX, ВВООїО^та. 

NKW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
КолтрольоваВА 

ра. модерна і 
ужятку ДАРОМ 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th УГГЖЕТ 

NEW YORK,-ЙгУГ 
ORegon 4 - i W . ; 

Н М І 
"Ч"1 

НОВАПЬЧИН 
FUNERAL HOME 

Completely - -
AIR CONDITIONED 

Займається Похороиамя 
в стейті NEW JERSEY. 

Ціни приступні для. ввів. 
Обслуга чесна Й найкраща. 
У випадку смутку.в родині. 

кличте, як в день, так 1 -
8 НОЧІ і. 

WILLIAM К 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) "' 

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

а м м шя—шашяшшшшшяшшшттшт 

S l N K O W S l t 
FUNERAL SERylCE 

3844 Westcheeter AveBoe 
NEW ТОВК, N.Y. Ш в і 

Tel: 868-8471 ^ 
ДірвКТвГрк^ч.' І 

ПОСИФ екпковськнв 
Завідує влаштуваивям пе-
хоронів в квплитдях, вел^-
жеасвх в кожвінм рввеші 
міста. Похорони вв MJBJ– 

мальивх пДват.-

В яяг ТАРЗАН, Ч. 6348. Тврзвл рішас викликати гелікоптер 

Нічий ніж не вколе мене! 
Я і^ ,вождь дунів! Иаіть 
геть! 

вожде Меду! Вся твоя муд-
рість На ніщо не ирягоднть-
ся тут, поки ми не яакорінн-

Найлерше, сотнику Дикий діо сигнал на 
Коте, мусимо дістати сюди ми дістали 
харчів - - для; шлунків ду- Мамбузі - аерщіб;!. 

Atf!fikbA 


