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Для потерпілих в Югославії відправлено 
ще 222 скрині одягів 

Джерзі Ситі. — 3 центра-
ЛЬНОГО збІрКОВОГО І ВПСИЛКО-
вого осередку ЗУАДК ін-
формують, що в суботу, 23 
травня, відправлено з цього 
осередку дальших 222 скри-
Ні одягів і взуття для по-
терпілих від землетрусу ук-
раінців D Югославії. Ці скрн-
кі доставлено до порту трьо-
м а вантажними автамобіля-
мн, що їх знову безкоштовно 
— завдяки заходам п. Koxa– 
новського — поставила до 
р о з п о р я д ж е н н я фірма 

,Лортноя". Увесь вантаж 
відчалив до Югославії на ю-
ґославському кораблі „Kac– 
тав". Це була остання внсил-
ка допомоги одягами, і взут-
тям для потерпілих украІн-
ців в Югославії. Директор 
осередку п. Маріян Коць, я-
кігй керував і виконував цю 
збіркову і висилкову акцію, 
заповів, що він проголосить 
повний і подрібнив звіт з пД-
сї допомогової акції, одної з 
найбільших і найуспішніших 
в історії українців у Новому 
Світі. 

- КОРОТКІ ВІСТЕ -
-

, 
Понеділок, 1 череня 1910 

В А М Е Р И Ц І 
П Р Е З И Д Е Н Т НІКСОН ПРОМОВЛЯВ Д О 88,000 осіб 

в Ноксвіллі, Теннессі, де веде хрестоносний похід еванге-
лицький провідник Біллі Грегем, що с приятелем Прези-
дента. Президент сказав, що вія знас, що не все добре в 
Америці, але він знас і те, що „це країна, в якій молода 
людина повинна знати те, ідо за допомогою мирних за-
собів можна змінити те все, що більшості видається не-
добрим". Кілька сот демонстрантів проти війни у В'втна-
мі старалися переривати промову Ніксона, але їм це не 
вдалося, а десятки тисяч присутніх вітали Президента 
оваційно, і він закінчив промову про змагання до стабіль-
ностн у світі і в ЗСА. 

В АРГЕНТИНІ ПЕРОШСТИ СХОПИЛИ АРАМБУ-
РУ. Генерал, поручник Арамбуру був тимчасовим презн-
дентом Аргентини в роках 1955-1958 після того, як скине-
но диктатора Пероча. Прихильники диктатора генерала 
Перояа яовідомили теперішній аргентинський уряд пре-
зидента Хуана Карльоса Онґанію про те, що вони викра-
лн колишнього президента Арамбуру і будуть його суди-
ТН за Його участь в екзекуції 27-ох пероністських провід-
ннків, які в 1956-му році старалися прийти знову до вла-
ди. ЗаяНА цих пероністів називається „Перон ^ мусить вер-
нутися", в ній зветься генерала Арамбуру зрадником, 
якого теперішній президент Онганія хоче поставиш н а 
чолі ,КРЙШМДОР. і^Обдувював на^уцд^^ь іт^вою демокра-

3 БІЛОГО ДОМУ ПОВІДОМИЛИ, що всі гострі сло-
Ва в промовах віце - президента Егню с Його власного 
авторства, які він сам вкладає до промов, написаних fto– 
tijf співробітниками. Він вживає гострих слів на адресу 
противників республіканського уряду, як, наприклад, ві-
дома Йо)ф фраза „неплідний корпус зухвалих снобів", щоб 
цією гоотротою звернути увагу, на зміст його промови. В 
червні ЯЗгНю мас виголосити сім промов. Від лютого вія 

'.'pb' мав постійного співробітника, який писав би йому про-
мовн. ТоЛовна ціль промов віце - президента — обороняти 
„філософію Уряду президента Ніксона". Зближаються ви-
бори, і ''Віце - президент буде ще активніший. 

ВНАСЛІДОК СТРАЙКІВ в перших чотирьох місяцях 
Ц. р. витрачено майже 12 мільйонів днів праці, що стаяо-
внть Дві десяті одного відсотка днів праці в цілих ЗСА. В 
перших чотирьох місяцях ц. р. було 1,700 страйків, число 
страйкуючих робітників становило 952,000, трохи більше 
як в 1960 році (909,000) і набагато менше, як в 1968 ро-
ці, ко:ги число страйкуючих становило L.200.000. 

У С В І Т І 
. Д Е Р Ж А В Н И Й СЕКРЕТАР ВІЛЛШМ Р О Д Ж Е Р С 

ВІДВїД,АВ В поворотній дорозі з конференції НАТХ) в Римі 
.— столиці Еспанії Мадрид і Португалії Лісбону та конфе-
рував з тамбшніми державними чинниками про продов-
жеиня договорів про американські морсько - летувські 
бази в ЗЗспанЯ й Португалії. Переговори з Еспанісю про-
-довж'укУгься дипломатичним шляхом, а з Португаліезо піД-
-писано вже новий договір. 

П Р Е З И Д Е Н Т ІНДОНЕЗІЇ СУГАРТО МАВ другу 70-
ХВнлкнИу нараду з през. Ніксоном у Білому Домі. Cyrap– 
то відвідав в Ню Иорку ген. секретаря ОН У Танта й вн-
голосив "Промову на форумі Азійського Товариства, де по-
ручав американським фінансістам і промисловцям інвес-
туватй капітал в Індонезії. 

,. ПАНА ПАВЛО УІ ЗАПОВІВ, що в листопаді ц. р . по-
- їде" до Філіппін і Австралії, де — в Манілі й Сиднеї — го-

ловуватиме яа Синодах тамошніх спископів. 
СОВСТН ЗАЛИШАТЬ АМЕРИЦІ Місяць та самі бу-

дуватимуть рухомі космічні бази, що окружуватимуть Зем-
л ю - ' З а я в и в совстський астронавт Алекссн Єлісесв на 
До -̂му конгресу Комсомолу в Москві. 

А Л Ь Ж И Р І МАРОККО ПОГОДИЛИСЯ на зустрічі 
їхніх лідерів, президента Хуарі Бумеджісна і короля Гае-
сана Й, що вони спільно експлуатуватимуть поклади за-
ліза на спірній дотепер території Альжиру, користуючись 
кол. французькими мапамн, та спільно будуть старатися, 
щоб Еспанія евакуювала свої посілості в північній Африці. 

У П А Р И Ж І ВІДБУЛИСЯ в минулому тижні дводенні 
заворушення комуністичних студентів із т. зв. „Пролетар-

' ської лівиці", що Н творять звелнчники Мао Тсе-тунга. 
Арештовано 4t. 900 осіб. Президент Жорж Помпіду різко 
витаврував маоїстів і солідаризувався з міністром внут-
рішніх оправ, що, заповів репресії. 

НА Ц Е И Л Ь О Ш ПЕРЕМОГЛА у парляментарних ви-
бораХ коаліція трьох лівих партій, між якими були дві 
комуністичні партії. Прем'єром стане знову комунофілка 
.Сірінаво Ваядаранайке, що її чоловіка прем'єра вбито у 
вересні 1969 р. Вона стала була після його смертн пре-
м'ером від 1960 до 1965 p.p. Це буде третя у світі жінка-
прем'вр: с ще ізраїльський прем'єр Ґолда Меір і індійсь-
кий - - ІНДІра Ганді. Партія останнього прем'єра на Цей-
льоні Дадл і Сенаяке здобула на всіх 151 парляментарних 
мандатів вьсго 17, а три ліві партії — 115. 

АЛЕКСАНДРОВІ ДУБЧЕКОВІ ПОГРОЖУЄ, що він 
втратить своє становище амбасадора ЧССР у Туреччині. 
Його відкликали „тимчасово" до Праги після того, як 
прем'єр Дюбомір Стругаль, русофіл - сталініст, заявив, 
"ідо всі ті члени дипломатичної служби ЧССР, які проти-
Ядднся ловогоькіи інвазії в 1968 p., будуть явнчнщеяі". 

: 

АРХИМАНДРИТ МАРКО - 0. ІВАН 
ГУНДЯК ВИСВЯЧЕНИЙ В САН 

ЄПИСКОПА УПЦ В ЗСА 
Вавнд Брук, Н. Д ж . -

Минулої неділі, 31-го травня, 
ряди Владик Української 
Православної Церкви в' ЗСА 
поповнив яововисвяченніі Є-
пископ Марко, хиротонія я-
кого відбулася в місцевій 
Церкві-Пам'ятилшу св. Ан-
дрія. Став нігм довголітній 
парох церкви св. Димнтрія в 
Картереті, Н. Дж., о. прото-
пресвітер Іван Гундяк, ос-
танньо о. архимаядрит Map– 
ко. Чину хнротонії доверши-
ли Владики УПЦерквн Бла-
женніший Митрополит Іогн 
Теодоровнч і Внсокопреосвя-
щенний Хрхизпнскоп MCTIIC– 
лав Скрипник, голова Кон-
енсторії, в сослуженні ЧИС-
ленного духовенства і в прн-
явяости багатьох вірних та 
представників у к раїнських 
установ і організацій. День 
раніше, в суботу 30-го трав-
ня у вечірннх годинах було 
проведенім церкві СВ. ДИМИ-
трія в ' Картереті наречення 
Впр. о. архимандрита Марка 
за Архиорейеькою Вечірнею, 
що її очолилн Владики Мит-
рополит їоан та Архнслис-
коп Мстислав. В неділю бу-
лн завершені церемонії xupo– 
тонії, якими поставлено Вла-
дику Марка; в сан Єпископа 
- Внсврія " В ^ а ж енніщого 
Владики Митрополита з oci– 
дком його опзрхії у Вашинґ-
тоні, Д . К Після довершення 
висвяти та Архисрейського 
Бспгаслужеяяя була відправ-
дена в неділю в цій же церк-
ві панахида за спокій душі 
св. п. Головного Отамана Си-
Мона Петлюря. 

В цьому самому дні в л а т -
тувала українська npaao– 
сл.шна парафія св. Димнтдія 
в залі свого Українського Ш-і 
середку в- Картереті врочф-. 
тий бенкет на честь нововяс^ 
вяченого Єпископа Mapija^ 
довголітнього д у ш пастиря 
цієї парафії. Участь у цьоіїу. 
бенкеті взяло понад чотири, 
сотні гостей, в тому велике, 
число вірних з К а р т е р е ^ 
вдячних новому Владиці за 
його довголітню віддану 
душпастирську працю. Пір-
ля відспіваний амсрикаис^-
кого гимну та інвокації М^-
трополита Іоана,відкрив цей 
святочний бенкет парох міЬ-
цевої церкви о. протоерей 
Петро Мелех та передав цро-
від тостмайетрові д-рові Ст^-
панові Савчукові. З промр-
вами виступили Владики ^)-
ан Теодорович і ApxHcnnjj– 
коп Мстислав Скрипник, ір-
сля яких склали привітя: 
конгресмен Едвард Паттоїі, 
стейтовкй конгресмен Тома 
Деверін, прокуратор повіту 
Міделсекс Едвард Долен та' 
майор міста Кчртерету Май-; 
кел Тог. Від українських ус-і 
танов привітали в часі бен-
кету Владику Марка, підкре-
слюючк його віддану служ-
бу Богові. Церкві та україя-
cbKOMj' народові, адв. M H X S ^ – 
ло Пізнак — касир Україя-
ського Інституту Америка, 
Йосип Лисогір — головний 
предсідник УНСоюзу, який 
вітав Владику також від СК-
ВУ і УККА. Едвард Поціль 
— головний касир УРСоюзу, 

І ( Закінчення на crop. 4-ifiJ 

іриканськии нарід вшанував 
пам'ять своїх героїв 

Вашингтон. — 30-го трав- ройським поляглим воякам 
В цілій країні , за допомогою молитви за 

них та згадок про них, бо 
НЯ 8 
відбувалися вшанування па-
м'яті героїв, які склали своє 
життя на цолі хвали в обо-
роні волі ЗСА і всього світу. 
У Вашингтоні сенатор Д ж а н 
Д ж . Тавер склав вінок на 
гробі Невідомого Вояка в 
імені, президента Ніксона, 
який перебував у своєму ка-
ліфорнійському Білому Д о -
мі в Сан Кдементе. Презн-
дент видав окрему прокля-
мацію з приводу Дня Пам'я-
ТИ ПОЛЯГЛИМ, В ЯКІЙ ПИШЄДО-
ся про те, що замало внслов-
люватн нащу вдячність ге-

найкращим пам'ятником для 
них буде створення миру в 
світі, вільному від нищівних 
конфліктів, які с нещастям 
для людської історії. В окре-
мих містах відбувалися вій-
ськові походи й дефілядн 
перед пам'ятниками Невідо-
мого Вояка. В цих маніфес-
таціях взяли участь старші 
особи. В деяких місцевостях 
молодь маніфестувала в ко-
ристь миру та протестувала 
ПрОТИ ВІЙНИ у ПІВДЄННО-СХІД-
ній Азії. 

Л С І ' Є Ц 

Помер Терентій Савчук, найкращий 
воротар професійного гокею 

Ню И о р к , — В неділю, 31 
травня, після декількох не-
успіпгалх операцій, номер 
ТерентШ Савчук, 40-річний 
воротар, гокейної дружини 
„Ренджерс" з Ню Иорку. Те-
рентій (Террі) Савчук помер 
внаслідок контузій, що їх 
спричинила „забава" із дру-
гям змагуном гокейної дру-
жннн „Реджерсіа" Роком 
Стюартом, з яким Терентій 
мешкав впродовж сезону в 
Іст Лояг Віч, Н.Й., та разом 
з ним учащав на треніигн та 
виїздив на змагання. 

Терентій 'Савчук був за-
гально визнаний за найкра-
щого гокенного воротаря в 
історії Національної Гокей. 
ної Ліги. Про нього говорив 
тренер ,РеНджерсів" і сам 
колишній воротар Еміль 
Френсіс, що „Терентій був 

найкращим воротарем, яко-
го він колииебудь бачив". 
Савчук здобув впродовх сво-
сї гокейної кар'єри багато 
чаш і медалів, граючи cnep– 
шу в дружині „Ред Вінгс" в 
Дітройті в роках 1950 до 
1955, а потім у „Бруїнс" в 
Бостоні, знову у „Ред Він: с" 
в Дітройті, в „Менпел Ліфе" 
у Торонті та вкінці в „Рен-
джерс" в Ню Иорку. Терон-
тій Савчук, народжений 1929 
року у Вінніпегу, був укра-
їиського роду та свідомим 
українцем, тому й називали 
його товариші гокеїсти -
,^Окі". Перебуваючи най-
довше в часі своєї кар'єри в 
Дітройті, він заприязнився 
там з місцевими українцями 
та часто відвідував зі своїми 
співзмагунами українські 
забави та інші імпрези. 

Землетрус в Перу 
200 ' 

Ліма, Перу. - 31-го трав-
ня по полудні Республіка 
Перу пережила сильний зем-
летрус, ,. який спричинив 
смерть коло 200 осіб та ве-
ликі матеріяльні втрати, я-
ких досі не можна оцінити 
внаслідок Перерваної комуни 
нації. Попередній землетрус 
в Перу в 1967-му році спри-
чинив був смерть 116-ох осіб. 
Згідно зі скалею Ріхтера си-
ла цього землетрусу стано-
вила 7.76, Від землетрусу ва-
лилися доми і гяиули люди 
в залалвяих і будівлях. Зия-
щені телефонічні лівії та во-

спричинив смерть 
осіб 
допроводн. Нема світла. Най 
більше потерпіло місто Гуа-
рас, 180 миль на північний 
схід від столиці, де число 
вбитих становить 140 на всіх 
22,000 мешканців. В місцеве^ 
сті Чімбате знищені доми у 
70 відсотках. Землетрус чу-
тн було в половині цілої кра-
їни. Легші струси тривали 
кілька годин, але головний 
землетрус тривав кілька мі-
нут на початку цієї катаст-
рофн. Уряд вислав гелікоп-
тери на місця катастрофи, 
щоб вивозити поранених до 
найблнжчда шпиталів. 

Сан Клементе. — Прези-
дент НІКСОН викликав до 
своі:ї резиденції у Каліфор-

Ніксон конферував з генералами про 
В'єтнам - промовить до народу 

мі, як і в Камбоджі.. Прези-
дент був тими звітами — за 
ствердженнями з а с т у . ш и к а 

нії головного командувача! його пресового секретаря 
американських військ у В'ст- Джералда Воррена. ,луже 
H!iv.i генерала Крейтона Аб- j підбадьоі^еннй". В найблнж-
рамса і командувача зброй-1 чу середу Президент иромов-
них сил ЗСА в тнхоокеансь- j лятнме до народу через ра-
кому оонінрі адмірала Джа- діо-телевізійну сіть. Воррен 
на МекКена і відбув із ними перестеріг, що та промова 
дію і півгодинну нараду, в;президента Ніксона матиме 
якій взяли участь також се-1 інформаційний х а р а к т е р 
кретар оборони Мелвін Лорд, j свотрідного звідомлення про 
його заступник Дейвід Па-Істая В'єтнамської війни та 
кард. голова шефів об'една-1 не принесе ніяких несподіва-
ннж штабів ген. Ерл Вілер. нок. Під кінець червня Пре-
ЯКІІЙ відходить у стан cno– j зіідент знову промовлятиме 
чинку, і його наступник ад- через радіо-тслевізію і - зві-
ііірал Томас Мчфер. як також; туюча про висліди збройної 
дорадник Президента у enpa–', інтервенції у Камбоджі. Нік-
в,іх безпеки - проф. Генрі 
Kiccuirep. Ця нарада стосу-
валася справ В'єтнаму і Кам-
боджі і названі високі аійсь-
ковнки, особливо ген. Крей-
T).t Абрамс, інформували 
Президента про стан воєнної 
кампанії однаково у В'стна-

сон заповів був у своїй нро-
мові ЗО квітня ц. p., що до 
кінця червня від відкличе з 
Камбоджі всі американські 
війська, які вмаршували ту-
ди, щоб знищили „безпечне 
схоронище" північнов'єтнам-
ських військ. 

рольда Вілсоиа. розв язала в і к а а й і і В Я е р ш е 

минулу суботу бритійськп!ї^йрттаяп грао л о в і и 

У Британії розв'язано парламент -
розпочалась передвиборча кампанія 

Лондон. Королева Слн- f дьми, стисканням рук і ко-
савета 11. згідно з рішенням ротними промовами. Консер-
соціялістичного уряду ГВ- Ж ^ И В И І а Г І т а т о Р " ^ 0 ^ ь B iJ 

дому до дому. В цій виборчій 
в історії 

поважну ролю 
пірлямент і розписала пар- расова проблема. npHnj-cKj– 
ляментарні вибори на 18-го іоть,що 1.200.000 кольорових 
червня ц, р. Негайно всі су- мешканців Британії можуть 
перннцькі політичні партії мати деякий вплив на вислід 
— особливо Консервативна j виборів. Можливо, що д-р 
і Партія Праці - розпочали'' Дейвід Пітг з Партії Праці 
гарячу передвиборчу кампа- стане першим муринськиіі 
ІГІІО. Дотеперішній прем'єр І членом бритійської палати 
Гарольд Вілсон вперше по-' громад. Коментатори перед-
чав насліді^атн американсь- бачають, що консерватисти і 
ку агітаційну методу - блн- соціялістіг”ЗДУбудугь" майже 
скавнчннй об'їзд краю із зу-! ту о?му кількість голосів і 
пинкамп та зустрічами з лкь мандатів. 

ЗСА доставлять Ізраїлеві нові джети 
- в Єгипті є 20.000 вояків СССР 

Вашингтон. Голова pec– 
публік:шської меншості! в 
Сенаті і тамошній речник У-
ряду, сен. Ю. Скотт, заявив 
в радіо-інтерв'ю, що в неда-
лекому часі Уряд продасть 
Ізраїлеві додаткові джети на 
довгореченцевнй кредит. Він 
вказав на головну причину 
такого рішення Уряду — пе-
ребування в Єгипті коло 
20.000 вояків та кількохсот 
летунів, які переводять ле-
тунську службу. Сен. Скотт 
заповів, що разом з демократ 
пічним сенатором Волтером 
МОНДеЙЛОМ ВІН ЗГ()ЛОСИТЬ в 
Сенаті резолюцію із заклн-
ком до Совстського Союзу. 
щоб той відкликав свої вій-
ська л Єгипту. Від рішення 
Москви в цій справі у ВЄЛИ-
кій мірі залежить дальше 
становище Америки супроти 
Ізраїлю. Тим часом на і.чра-
їльсько - арабському фронті 
ізраїльці потерпіли прикру 
поразку: в минулу суботу 
єгипетський піхотний десант 
на Синайському півострові в 
двох місцях перевів успішну 

звсідку на ізраїльські стежі. 
В одній засідці єгипетські 
араби знищили два ізральсь-
кі танки і два панцерні вози 
та вбили всіх ізраїльських 
вояків, за вийиятком одного, 
що його взяли в полон, — у 
другій засідці знищили один 
танк і два панцерні вози і 
знову вбилн чи доранили 
всіх ізраїльських вояків та 
одного з них взяли в полон. 
Ізраїльське п о в і д оилення 
признало, що там вткнули в 
тому дні' 15 ізраїльських во-
яків і 8 було ранених та два 
дісталися в полон. З свого 
боку ізраїльські літаки про-
довжували бомбардувати с-
гигіетські об'єкти вздовж 
Суезького каналу, - - Амерн-
кянсьь'яй державний секре-
тар Вілліям Роджерс, який 
вернувся до Вашингтону з 
овосїї подорожі до Риму на 
Раду Н”АТО, ТП до'^спвнії Й 
Португалії, відбі”де в цьому 
ТНЖІІІ ЗНОВУ нараду, з COBCT– 
сі.існм амбасадороу у Ва-
ШННҐТОНІ Анатоліом Добри-
нінігм у справі ізраїльсько-
апябського конфлікту. 

В СССР арештували фізика 
Жореса Мєдвєдєва 

Москва. В атомовому І водити судові розправи, дні 
дослідному центрі ООнінску. вибрали б широкого розго-
за 62 милі на південний за-
хід від Москви арештовано 
npotj). Жореса Мєдвсдсва. 
ОДНОГО 3 видатних COBCTCb– 
KJfx учених фізиків, який 
разом із професором Андре-
см Д. Захаровнм. також фі-
знком. вислав був совстсько-
му урядові меморіал з під-
кресленням потребу більшої 
свободи для виміни ідей м 
для контактів совггськнх у-
ченнх із зовнішнім світом. 
Арештування Мсдвсдг.ва за-
хідні обсерватори в Москві 
вважають за доказ, що со-
ВСТСЬКИЙ УРЯД рІШНВ П0СИ.ТИ-
ТИ репресі ї ПрОТИ ОПОЗИЦІЙ-
них інтелектуалів. Мс.двсдс-
ва буцім-то вивезли до зак-
ладу для умово хворих - це 
привичний спосіб совстських 
властей, стосований супроти 
політичних в'язнів, проти я-
кше Совсти не хочуть nepe– 

лосу. 

ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 
в нпгеччшп 

Мюнхен. — Крайова Пла-
стова Старшина в Зах. Ні-
меччгші повідомила, що цьо-
го року пластове таборувап-
ня відбудеться в Кеніґсдор-
фі й триватиме від 24 липня 
до 14 серпня, для юначок і 
юнаків та для новачок і но-
ваків. Оплата в таборі ста-
новить 60 нім. марок, або 
рівнозначну суму в іншій 
валюті: для малозаможніх 
дітей будуть знижки і в ок-
ремігх випадках — повне 
звільнення від оплати. Бать-
ки мають зголошувати дітей 
на табори в канцелярії Пла-
стової Старшини в Мюнхені, 
при 9-2 Дахауер вулиці. 

ПРОФ. Д-Р ОЛЕКСАНДЕР ОГЛОБЛИН 
ОБРАНИЙ НА ПРЕЗИДЕНТА 

УВАН У ЗСА 
Ню Порк. - Конференція і 

дійсних членів УВАН у ЗСА J 
обрала на Президента Укра-
їнської Вільної Академії На-
ук у ЗСДІ^на голову її Уп-
равя на каденцію 1970-1974 
видатного українського icro– 
рнка, автора багатьох істо-
рнчних праць з історії Укра-
їнн проф. д-ра Олександра 
Оглобнна. На заступників 
президента УВАН у ЗСА об-
рано прскресорів Омеляна 
Пріцака з Гарвардського У-
ніверентету та Івана Фізера 
з Рутгерського Університету, 
на наукового секретаря про-
фесора Василя Омельченка. 
В склад нової Управи увій-
шлн: професори й науковці: 
Олександер Архімовнч, Бог-
дан Винар, Всеволод Голуб-
ИИЧИЙ, Іван Замша, Володи-
мир Міяковськнй. Юрій Ule-j 
вельов, Ігор Шевченко і І 
Микола Зайцев. До Контро- j 
льної Комісії УВАН обрані: 
проф Наталія Осадча - Яна-І 
та - голова, проф. Іван Ба-j 
кало, проф. Ілля Внтанович. і 
днр. Посип Гірняк, ред. Іван 
Світ і проф. Олег Федншнн, -
як члени. Президент і Упрд- і 
ва УВАН у ЗСА були обрані 
конференцією дійсних ЧЛЄ- і 
нів УВАН у ЗСА, яка відбу-
лася 18 квітня 1970 року зі 

Професор д-р Олександер 
Оглоблни 

Президент УВАН у ЗСА 

нослідуючнм голосуванням 
кореспонденційним шляхом 
тих дійсних членів, що не 
Сули присутні на конферен-
ції, — на пропозицію Номі-
наційної Комісії, в склад якої 
входили: проф. Іван Вака-
ло, як голова, та днр. Йосип 
Гірняк, проф. Григорій Koc– 
ткж,ред1. Богдан Кравців, і 
проф. Наталія Осадча - А на. 
та, як члени. 

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ З'ЇЗД АДУК, Д-Р 
Б. СТЕБЕЛЬСЬКИЙ ОБРАНИЙ 

НА ГОЛОВУ Ж 
Ню Иорк. — У прнсутно-

сті 25 управнених до голосу. 
вання делегатів із ЗСА і Ка-
надн та 40 гостей відбувся 
тут в домі Організацій Ук-
раїиського Визвольного 
Фронту, В днях ЗО і З і трав-
ня, Перший З'їзд АСОЦІАЦІЇ) 
Діячів Української Культу-
рн, АДУК, створеної 5 років І 
тому під час громадського 
віча в Торонті. До президії 
були обрані проф. д-р Євген j 
Вертипорох, як голова, та 
д-р Микола Чировський, Ок-
сана Керч і Л. Полтава. , 
Прийнявши порядок нарад, 
делегати й гості заслухали 
багато усних й читаних j 
привітів та вибрали комісії, 
що їх очолили: Резолюцій-
ну — Д-р Б. Стебельськнй, 
Номінаційну - д-р Н. Про-
цик, Мандантну — д-р В. 
Савчак. Про діяльність Го-
ловної Управи АДУК звіту-
вав її голова д-р Михайло 
Кушнір з Вашингтону. 
АДУК мас тепер 7 Відділів 
і творяться нові, але без на-
тиску на масовість; на Звер-
нення АДУК до закордон-
них діячів культури в оборо-
ні переслідуваиігх в Україні 
відгукнулись чимало діячів, 
між ними Габрісль Марсель, 

Г. Ясперс та ЙГ? 
АДУК вийшла збірка поезій 
Вол. Гаврилюка та під мар-
кою АДУК вийшла збірка" 
Н. Ріпецького; Відділи А-
ДУК у НкГИоркуГФіля7їель-
фії, Дітройті, ІрвІнггонШа-
сейку, Монтреалі ft ін. міс-
тах здійснили десятки ЛІТЄ-
ратурннх вечорів І зУетрі-
чей, образотворчих виставок, 
обговорень тощо; АДУК 
став членом КУК, УККА, 
СКВУ. беручи активну у-
часть у працях тих організа-
цій; як голова ГУ Асоція-
ції, д-р М. Кушнір опубліку-
вав кілька теоретичних 
праць, в тому „Підстави на-
ціснальної культури", „Ве-
лич мистецтва і відродження 
культури" та ін. Значний до-
сягненням АДУК було на-
ладнання випуску періодич-
ного журналу, піврічннка 
..Естафета", за peflaFyBaH– 
ням д-ра Б. Стебельського і 
з мовною редакцією ред. В. 
Давиденка. Д-р Б. Стебвль-
ський звітував, як члей Уп-
равн і редактор „Естафети", 
яка проникла також в Укра-
іну. Вся праця Уррави і 
членства провадиться' без-
коштовно, однак бракує фон-

(Закінчення на стор. 4-ій) 

Перевидано „Шематизм" 1936 роиу — 
важливе джерело до історії української 

Лемківщини 
Сгемфорд. Заходом і 

коштом Українського Музею 
і Бібліотеки у Стемфорді, 
іСонН', опубліковано другим 
виданням передрукований 
креетним способом ,,Шема-
,изм греко -католицького 
духовенства Апостольської 
Адміністрації Лемківщини 
1936", що був виданий иер-
вісно накладом згаданої Ад-
міністрації Лемківщини у 
Львові 1936 року. У Шема-
пізмі поданий перелік усіх 
парафій Лемківіцннн. із да-
ними про дату збудування 
церкви в даній місцевості, j 
про кількість вірних греко-
католнцької й римо - като-
лицької церков, протестантів 
і жидів, про греко-кат. й лат. 
парохів, про місцеві школи й 
читальні „Просвіти" і ім. М. 
Качковського, про дім прн-
ходства й інші з а б у д ^ а н н я 
та приходські посілості, про 
адміністраційну приналеж-
ність даної місцевості н роз-
ташування судових, пошто-
вих урядів та залізничних 
станцій. Доповнені ці дані 
короткою історією про поча-
ткн даного села чи міста і 
їх розвиток та тогочасний 
стан. Ілюстрований „Шема-

тнзм" фотографіями церков 
і прпходств, більшість )з я-
кіос вже тепер - - ПІСЛЯВНСЄ-
ленвя лемків — не існують. 
Відкриває зміст цього уні-
ісального й важливого ,Дже-
lKvia до історії ЛейкіЙщини 
короткий огляд її історії і 
завершується це видання 
статистичною таблнцею,І ре-
естрами осіб та місцевостей, 
як також списком літерату-
ри, використаної при скла-
данні цього тематизму, що 
його упорядником й автором 
історичних довідок у ньому 
був відомий церковний і гро. 
мадський діяч о. Степан Яд-
ЛОВСЬКИЙ, СОВІТНИК АПОСТО-
льської Адміністрації Лемкі-
вшини та парох у Полянах 
Суровнчних, Риманівського 
деканату. Видано цей лем-
ківський 178 ^ сторінковий 
..Шематизм" s передмовою 
проф. Василя Левдщка, дй-
іюктора Українського Музею 
і Бібліотеки в Стемфорді. Пе. 
редруковано його офсетом із 
примірника, що зберігся в 
колекції відомого ЛЄМКІВСА-
кого діяча Володимира Ле-
сняка у друкарні Ярослава 
Ліщинського в Скеяектеді, 
Н. И. 
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Робітники проти комунізму 
8-го травня ц. р. на так званому Долішньому Мангет-

тені в Ню Иорку, що ітростятасться від Ситі Голллу в сто-
рону моряАіЖоплюіс дільницю банків із оплюгавлюваним 
комуністичною пропагандою Волл-стрітон, відбувалася оД-
на з численних противоснннх демонстрацій довговолосих 
юнаків. Несподівано збіглися з довкільних вулиць, де са-
ме тепер виростають височенні хнаросяги майбутнього Сві-
тового Торговельного Центру, кількасот будівельних ро-
Сітннків і почали бита та розганяти демонстрантів. Opra– 
нізації „оборони громадянських прав" оббилися й обви-
нувачували поліцію за те, іцо вона ніби пасивно прндив-
лллася діям робітників, а посадник Ню Иорку, Джая Лін-
д 'і. якпГі ніколи ще не затаврував будь-якої комуністичної 
чи муринської вуличної авантурн, наказав перевести слід-
СТЕО — проти поліції Через три дні після того 5.000 бу-
дівельнпх робітників демонстрували перед міською радою 
в Ню Иорку — проти посадника Ліндзі, прозиваючи його 
..червоним щуром'' і т. п. епітетами та везучи труну з на-
пнсом „Тут спочиває Ню Иорк. убитий комісаром Ліндзі". 
А 20 травня в Ню Иорку й у різних інших американських 
містах відбулися масові, зорганізовані робітничими opra– 
ні заціями, маніфестації під гаслами льояльности супроти 
Президента і його політики в В'єтнамі та Камбоджі. 

23 травня президент Ніксон прийняв на спеціальній 
апдіснції 23-ох робітничих лідерів, головно зі спілок ван-
тзжників та будівельників, дякував їм за моральну під-
тримку і провів з ними одногодинну нараду. Президент ро-
Сітничої спілки нюйоркських будівельних робітників при-
чепив Ніксонові на вилогу блюзи американський npano– 
рець і вручив йому білий шолом, що Його носять будівель-
ннки. Другий такий шолом із 4-ма зірками вія залишив 
у Білому Домі, щоб переслали Його головному команду-
вачеві американських військ у В'єтнамі, генералові Крей-
тону Абрамсові. Та нарада у Білому Домі була неначе 
назверхнім показом повної гармонії, яка існус між тепе-
рішнім американським Урядом і зорганізованим амери-
канським робітництвом. 

Антикомуністичний фронт американського робітниц-
тпа — це одна з головних запорук трнвкости демократки -
ного устрою Америки і найбільш яскраве заперечення всіх 
небилиць, що їх ворожа пропаганда або нетямущі люди 
торочать про „революцію", перед якою ніби стоїть Амери-
ка. Лідерами американських робітничих спілок, які oxon– 
лктють кругло 17 мільйонів членів, є здебільша демокра-
тн, як ось і президент централі Американська Федерація 
Праці — Конгрес Індустріяльних Організацій, Джордж 
Міні. Але сам Міні і вся названа організація —строго ая-
ткхомуністичяі й льояльні супроти Ніксона та його ПОЛІ-
тикн. З кожного правила є вийнятий. Ось недавно Джекоб 
Потофскі. президент робітничої спілки одягового npoMHC– 
лу. заявився проти збройної інтервенції ЗСА у Камбоджі. 
Але були вже численні прецеденти, коли у конгресових 
і президентських виборах робітники виявляли себе „пра-
вішнми" й ,,консервативнішимн", як поручалн їм деякі 
їх провідники. 

Антикомуністичні виступи американського робітннц-
тва с найболючішим полнчником для комуністичної і по-
плентацької пропаганди. Робітничі спілки не охоплюють 
всього працюючого світу в ЗСА: в 1969 році було в ЗСА 
близько 80 мільйонів працюючих — поза екзекутивними 
штабами. І хто в Америці працює, той належить до більше 
чи менше заможної верстви. Американський робітник -
найвище оплачуваний у світі і з найвищою життьовою сто-
пою. Американський світ праці охоплює і робітників і 
працедавців, бо ці обидві категорії однаково зацікавлені 
у зрості продукції та в її збуті. Коли в Організації Об'єд-
пдних Націй для справ виховання, науки й культури 
(ЮНЕСКО) большевики і їхні явні та потаємні спільники 
мають таку силу, що те ЮНЕСКО відзначало 100-річчя 
з дня народження .j-умаяіста" Леніна, то в Міжнародній 
Організації Праці (ІЛО) комуністичні вплігви мінімальні, 
бо репрезентоване там американське робітництво вже дав-
но розшифрувало невільницький стан совстського робіт-
ннцтва. 

Фермент, що його в американське суспільство вносять 
ліберальні інтелектуали й ліберальна преса, знаходить 
здорову противагу в поставі американського робітництва. 
Не - одно з найбільш позитивних явищ в Америці. 

ЛІПШЕ ПІЗНО, ЯН НІКОЛИ. 
Париж. — Справді, важко 

зрозуміти, як сьогодні, піс-
ля 50 років жахливої і нас-
крізь невдалої практики ко-
мунізму в ССОР (та н в Ки-
таї), після повстань у Ма-
дярщині та Чехо - Словач-
чнні, після того, коли всі од-
ноголосно стверджують, що 
з усіх комуністичних країн 
лише в Югославії, яка відір-
валась від Москви, можна 
— сяк-так дихати, — є ще 
люди, які вірять у марксизм. 
Правда, та віра тепер захн-
тується. Бодай у формі роз-
колу між Москвою і Китаєм, 
у формі поділу молодих мі-
літантів на безліч підгруп 
-анархістів, троцькістів, ма-
оїстів тощо, — що окрилю-
ють компартії всіх країн 
вільного світу. Але все ж, 
наприклад, у Франції — бо-
дай в інтелектуальних ко-
лах, переважають ліві, між 
молодшими навіть крайньо 
ліві, і ще ніхто з них не ка-
же правди про СССР та ко-
муністнчну систему. 

Цієї запізненої весни 
Франція переживає великий 
вилам із цього правила. На 
екранах кінотеатрів появив-
ся фільм Кости Гарваса — 
„Призналися" (,,Ль'Аве") з 
участю таких відомих і зав-
зятих симпатинів комунізму, 
довголітніх поплеятачів ком-
партії, уславлених в СССР 
артистів як їв Монтая і Сі-
мон Сіньйоре. Першого тн-
жня фільм оглянуло 80 ти-
сяч глядачів, за місяць — 
півтора мільйона. Це май-
же абсолютний рекорд для 
цієї країни. 

Фільм накручений за по-
вістю Артура Лондона, що 
появилася майже два роки 
тому під тим же наголовком. 
Це — автобіографічна роз-
повідь старого чеського ко-
муніста, що пройшов школу 
в Москві, а в 1936 р. бився 
в рядах Міжнародної Брнга-
ди в Еспанії. Перебуваючи 
у Франції, він визначився у 
резистансі і 1944 р. був ви-
везений до концтабору. Пі-
сля вгини повернувся до 
Праги і дійшов до становн-
ща піде - міністра закордон-
них справ: міністром був 
Клементіс. Належав до тих, 
що голосно засуджували 
Райка. Тепер, коли попав у 
групу Слаяського, від ньо-
го вимагають „признатися 
до усього". І врешті він 
,,признається" разом з Слан-
ським та всіми іншими. 

Фільм гілястично пред-
ставляс тортури, недоступ-
ність таємної поліції, тупість 
слідчих і їхній цинізм: во-
нн виразно домагаються 
признатися в тому, чого хо-
чуть „уповноважені з Moc– 
кви". При цьому поклика-
ються на добро партії, на ін-
терес комунізму. Дуже су-
гестивно представлена сис-
тема процесу обробка під-
судних. щоб не забули вив-
ченнх зізнань, а коли один 
забуває, за нього говорить 
магнетофон... 

Після всього того, що ми 
знаємо на цю тему, у філь-
мі нічого нового, але й — 
усе правдиве. Сенсаційність 
його лежить у тому, що це 
вперше у Франції і фран-
цузькнй фільм говорить 
правду про показові проце-
си. Не забуваймо, що свого 
часу Аільм про Ґузенка був 
знятий з екранів у висліді 
демонстрацій і навіть про-. 
цесу за... плагіят музики. 

П'єса в постанові Пітер Bpy– 
ка за повістю А. Кестлера 
„Зеро й безконечність" бу-
ла знята в зв'язку з приїз-
дом Хрущова. Але вона й 
так не мала успіху, бо була 
„надто важка" для публіки. 

Чому ж такий успіх мас 
фільм ,.Призналися", чому 
про нього говорять вся пре-

"Са, радіо й телевізія? Чому 
на ньому стільки молоді, я-
ку всі вважають лівою? 

Тому, що цей фільм діє на 
уяву маси. Книжку чита-
ють інтелігенти, які звикли 
читати поважні книжки, а 
таких небагато. Та й читати, 
сидячи в м'якому фотелі, в 
затишній хаті, про те; що 
в'язневі наказують ходити 
по камері, а коли дозволя-
ють лягти, то будять за 10 
хвилин — це одне. Бачити 
ж виснажене обличчя в'яз-
ня, що ходить по камері де-
сяту ніч, чи бачити, як після 
триденного стояння в'язень 
падає, і його обливають з ко-
новкн холодною водою — 
річ зовсім інша. 

Читати, що дружина під-
судного осуджує його — од-
не. Бачити, що вона його 
осуджує на підставі зізнань, 
видобутих тортурами — 
друге. А ще третє бачити, 
що одні їй тиснуть за це ру-
ку, а інші дивляться з доко-
ром, а то й погордою, бо зна-
ють, що не один признався 
до непоповненнх злочинів. 

Немало до успіху фільму 
причинилася добра гра їв 
Монтана. Але чи не ще біль-
ше саме минуле їв Монтана 
й С. Сіньоре. Адже вони їз-
дили до Москви й Києва на 
виступи вже після того, як 
здушено повстання в Буда-
пешті. За це їх бойкотува-
ли. Тепер вони признаються, 
що їздили — мовляв — тіль-
ки тому, що хотіли уникну-
ти тиску, але вже тоді роз-
чарувались в комунізмі, в 
який увірували з опозиції 
до фашизму в вигляді на-
цистської окупації. Тепер 
признаються, що саме в тій 
поїздці побачили, що діЙс-
ність не відповідала розпо-
відям про СССР. Зокрема на-
голошують свої враження з 
України, хоч і не входять в 
деталь 

Нарешті проблема комуні-
зму зачепила інтелектуальні 
кола і пішла в масу. Ком-
партія цим дуже занепокої-
лась, бо це вперше в низах 
починається дискусія: ста-
лінізм і його методи — це 
випадок чи неминучий вн-
плив системи? Багато-хто. 
на підставі довгого досвіду 
яким уже всі розпоряджа-
ють. відповідає, що це — 
виплив природи комунізму 

У кінотеатрі, виповненому 
молоддю, замість свистів. 
чути вигуки обурення, КО-
ли кінчається галюцнную-
чими образкамн окупації 
Праги совстськимн танками. 
Ця частина проходить без 
звуку. Як німа відповідь 
Лондонові, що саме тоді по-
вертасться до Праги, щоб 
там опублікувати книжку й 
перестерегти проти ,.внпад-
ків". що компромітують ко-
мунізм. у який він вірить ш-
сля всього, що з ним та ін-
шнми сталося. 

У дійсності А. Лондон 
встиг опублікувати книжку 
зч часів Дубчека, і вона ро-
зійшлася в тиражі ЗО тисяч. 
Але фільмова редакція лн-

ше посилює загальну картн-
ну проблеми. 

В українського глядача 
фільм викликає багато роз-, 
думів. Найперше постає пи-
тання: чолгу так пізно люди 
типу їв Монтана прийшли 
до висновку, що треба ска-
затн правду (це він і його 
дружина заявили в інтер-
в'ю)? Чому щойно після сь 
кулації Чехо - Словаччини 
накручено у Франції такий 
фільм, і він іде без ДЄМОН-
страцій, при колосальному 
зацікавленні? Чому аж чехи 
зрушили сумління світу? 

Нам здається, що причин 

Назви вулиць і площ 
сучасного Львова 

назви ГОЛОВНІ-
ших площ, проспектів і ву-
лйпд, Львова під сучасною 
московською окупацією (ві-
ДОМЙСТІ з 1970 року): 

; ,^лдщі РйноЙ, вулиці: i^– 
атральйа, Валова, Руська, 
ВІІіменська, -Галнць^а Kpa– 
ківська, Радянська, Дарв'іна. 
площа Галицька, площа 
Міцкеанча, проспект 1-го 
'трІ'вн^; вузК К^ЙЬ'Йзй^; вул. 

.. Л н с е я к а , ^ ^ п Ш Леніна, 
- багато. Перша з Них - "УЛ. Ч е х Ш ; і у л й д Пекар-
час. їв Монтан каже, що він 
був прихильником комунНз3' 
му тому, що дитинство іфо-ічірнка^ 
вів у злиднях, батьки його' 
справді бились за хліб. Mpi– 
ючи про те, щоб усі мали 
хліб, можна було статя ко-
млністом і навіть погодитись, 
ЩО КОМУНІЗМ МУСИТЬ ЗДІЙС-
нюватися терором. Тепер 
же, коли хліб є там, де нема 
комунізму, ситуація інша. 

Чистки й терор в самому 
СССР виглядали неймовір-
но. Важко було повірити, що 
це - внелід системи, бо ма-
ло можна було бачити. Крій 
того — це були початки 
?дінснювання революції, і 
всі їх порівнювали з теро-
ром Французької революції, 
а найголовніше — скидали 
на те. що ,.Росія мас свої зв-
конн"... Будапешт і Прага 
мали іншу вимову. Але й ЦІ 
події мусіли кільчитися, по-
ки дали плід у формі цього 
фільму. Немалу ролю грає 
З те. що ось тепер у франції 
крайні ліві виконують атея-
атн, голосно говорять про 

зруйнування наявної cyc– 
:іільно - політичної системи, 
яро безоглядні методи теро-

у TJT терор уже наступає 
ча нагнітки кожному і прнс-
іішус думання та висновки. 

ІІостас ще одне питання': 
m коли б, наприклад, П. 
Шелест прибув на Захід і 
записав повість, гіодібну до 
повісти А. Лондона, noTpa– 
інли б ми її використати чи 
окинутись на нього? Ма-
'лть, після І. Дзюбй й В. 
Чорновола ми б таки поду-
:алн над цим. Бож і ми по-
іннасмо розуміти, що кону-
іізм — справа другорядна. 

Першорядна — справа нацЬ 
ональна й загальнолюдська"! 
Справа боротьби за свобо-
ду. Справа отих уповнова-
женнх з Москви, що домага-
ються признаватись, як дб-
моглнея чисток у Чехо-Сло-
ваччнні. приїхавши! танками. 

Т. Дж. 

В УЦРАЩІ ЗБІЛВШУ-
е т ь с я КІЛЬКІСТЬ 

АВІЯЦІИНИХ лшш 

З весни цього року до дав 
ніших авіяціиних ліній Кис 
ва долучено нові, а саме 
Київ - Одеса - Керч, Київ -
Донецьк, Тернопіль - Київ -
Виково. Чернігів - Київ, Оде-
са - Симферопіль. Київська, 
преса інформує, що за пля-
ном з Київського аеропорту 
має бути відправлено до ли-
стопада 1970 vp. один міль-
йон пасажирів, дотепер вже 
відправлено понад 250 тне. 
Збільшено кількість літаків 
на лінії Київ - Харків та Ки-
їв - Львів. Ці повітряні лінії 
обслуговують переважно лі-
таки типу „Антей-24". 

Шевченка, 
пект Шев-

вулиці Коперннка, 
Жовтнева,'; Чер^йше^ського, 
17-го Bej?ecmi. Парк Франка, 
вулиці Міцкявича, ^Ррького, 
Чапаєва, Площа' їф-^іччя 
Львова, ,в^ліці: 700;річчи 
Львова, X ж е ^ ьницького, 
Замкова, ^ріга^івська, Ста1-
рознесенська,.Заньковецької, 
Нєкрасова, Лісна, Н1жЦнсь-
ка, І^Нна, Леніна, кладовя-
вин^ ІШчакІЛ:ьісе, вулиці 
Мечлікрва, Дніпровська, Зе-
лейау Махновського', Інсти-

ШабвсЯ., jl^ о ц юбинського, 
ірбакова, Драгомавова, 

Парк. Хмельницького, - вул. 
^ р й с ь к а , Парк Стрйясь-
кнй^ вулиці: Ґвард^ська, 
даерясинемкого, Суворова, 
С^ова., Левнц^кого, карпін-
ського? Київська, Щорса, 
Го^дець'ка, Ярослава МуД-
рого, Кузнсцова, Вар'шавсь-
ка, Парк^ TW-рїччя Львова, 
вул. Попови, парк Ленша, 
вул. Пасічна, вул Погуляя-
ка; Парк Погулянка, в^лй-
ці: Зелена, Південна. Терно-
пільська, Панаса Мирного. 
Босяка, Пушкіна. Партй-
занська, Енгельса, Черяя-
ковського, Тургенсва, Федь-
ковнча, Духновнча, Любии-
ейкн, Окруясна, Індустріяль-
на, Повітряна, Шпитальна. 
Ботвіна, Калініна. 

ДЛя туристів, совєтські 
п^в'щникй токазують го-
ло^но: Літературний музей 
Івана, Франка, Музей етно-
графії, ^ед;гчннй^йс^нтут. 
вЛліотбку АН^ УССР, Полі-
технічний інсттггут, Театр о-
пери і 6^лету7 Природознав-
чнй мУзей. Музей украінсь-
кого^^мистецтва й обласну 
картинну галерію та будн-
нок обласної рада ,лепута-
тІН тр^ядцях''. Туристів ве-
з у і і ще на „Горб слави" з 
пам'ятником совстськнм сол-
датам і на могилу Кузнсцо-
ва, . а потім показують та 
ці .об'єкта: пІлац Корнякта, 
Успенську церкву, Собор св. 
FQpa, - як. музей, пам'ятник 
А. Міцкевнчеві, костьол єзу-
ЙШ, пам'ятник ЛенІнові, Му-
зеД Леніни, Вірменську цер-
кву, костьол дЬміяікаяів, 
костьол кармелітів ^лнше 
зовнішні б^удовн), Універси-
Tet ім. І. Франка, Театр ро-
сійської іра мн, вокзали, 
церкву св. Параскевії, 6нуф-
ріївську п^кву та дерев'я-
ну бойківську церкву — як 
пам'ятки архітектури. 

В головній, центральній 
частині Львова, крім кіль-
кох давніх назв вулиць і 
площ, головніші-мають такі 
назви: Жовтнева, Радянська, 
Горького, Чернишевського, 
Кірова, Маяковського, Чапа-
сва і Дарвіна. 

К. 11. 

ЬдгїПАйтк b члйкя 

ла. 
УВС0ЮЗУ1 

НА МЕДИЧНІ ТЕМИ 
Редагує: д-р Михайло Даннліок 

ВІРУС І САРКОМИ 

Минулого місяця на з'їз-
ді фахівців пістряка обгово-
рібвано знову питання по-
в'язання пістряка, а особли-
во одного з його видів — 
саркоми, із вірусом. Про це 
широко повідомляє газета 
„Медична Трибуна". звіту-
ю'чи про останні відкриття 
Інституту Пістряка ЗСА. 

Дослідник пістряка д-р Ф-
Аилбер поінформував, що 
відкрито специфічні антнге-
ни - прбтнтільця саркоми не 
лише при її виді кісткового 
пістряка, але тепер такі са-
мі антигени знайдено майже 
при всіх видах саркоми. В 
той час досліди виказали, 
що y,92ij'' пацієнтів із різнн-
ми формами саркоми існу-
ють тотожні протяті льця 
проти специфічних антиге-
Иів цієї пухлини. Такі самі 
протитільця знайдено у кро-
ві людей, які не мають cap– 
коми. але відсоток їх дуже 
низький. 

Здогад, що саркоми ма-
ють тісне пов'язання з віру-
сом, підкріплюється ще й та-
кими дослідами, які виказа-
ли, що 79 г; членів родини 
людей хворих на саркому 
мають такі самі протитільця, 
як самі хворі. Це, на думку 
фахівців, може вказувати на 
наявність інфекційного віру-
са навіть в оточенні. Інші 
пацієнти, які також мають 
недугу .але не виду саркоми, 
не мають у крові нротнті-
лець, тотожних з протитіль-
цями хворих на саркому. 

Дальші досліди базува-
лись на тому, щоб розпізна-
ти специфічного віруса. я-
кнй мав би викликати cap– 
кому, і при цьому всякі види 
протитілець різнорідних ві-
русів порівнювали імуноло-
гічннмн методами з протн-
тільцями саркоми. Одначе, 
це не дало ніяких результа-
тів. Досліди в цін проблемі 
йдуть тепер по лінії шукан-
ня цілком ще невідомого ме-
днцнні нового віруса. що 
мав би бути відповідальним 
за утворення саркоми. 

Оскільки вірус такий ма-
лий мікроорганізм, якого 
неможливо побачити під мі-
кроскопом, його часто зна-
ходять і досліджують лише 
імунологічним методом, а це 
дуже складна та затяжна 
техніка. Навіть електронні 
Мікроскопи, які спроможні 
фотографувати віруси, не 
можуть зробити цього на 
всіх видах вірусів Зрештою. 
саме 4ютограо^ування віру-
са не дас повної відповіді 
щодо методів боротьби з ним. 
Тут також потрібні студії та 
досліди у ВИСОКОСПеЦІЯЛІЗО" 
ваннх лябораторіях та лі-
карнях — центрах дослідів 
над пістряковою недугою. 

Все ж, видасться, фронт 
боротьби з пістряком, а в да-
ному випадку із саркомою, 
щораз більше звужується до 
самого ядра" цієї жахливої 
недуги, даючи надії, що вже 
недалекий час, коли прнчи-
на злоякісних пухлин буде 
відкрита. У випадку сарком 
— це найбільш правдоподіб-
но, вірус. Якщо ця теорія 
буде потверджена і біологіч-
Ні властивості цього віруса 
будуть вивчені, то наступ-
ним кроком медицини треба 

Іван Бобаннч 

ИОГАН НЕСТРОИ 

( 
Иоган Нестрой (1801-1S92), 

комедія якого ,,Гільтайська 
трійка'' довгі роки не сходн-
ла зі сцени українських теа-
тріп у Галичині, був чех. Ио-
го дід Франтішек записашгй 
у метрнкальній книзі села 
Подуйнув ще як ,Нестру"^). 
Син Франтішка Иоган. бать-
ко актора й авторг комедій 
Погана, скінчив студії у Відні 
і став адвокатом. Оженився 
з віденкою Маргариток) Кон-
стантін і мав від неї восьМе-
ро дітей (трос померли ма-
ленькимн). Маргарита була 
доброю господішею, і перед 
смертю, в 1814 p.. коли Иога-
нові було всього тринадцять 
років, у тестамеяті кожній 
дитині записала по 2.000 
гульденів. Проценти прйзна-
чила чоловікові до повяолгґ-
тя дітей. 

ПрЬ8нтЦе „Hefcrpyn" на 

1) 
j „Нестрой". и р авдоподібно. 
змінено, коли батько переї-
хав до Відня. Можливо, що 

І хотів він приховати свос че-
; ське походження, бо закін-
іченна ,.струй" занадто зра-
! джувало ного н а ц і о наль-
ність. 

Австрійці недолюблювали 
..бсмаків". і в австрійських 
коронних краях, а передусім 
у Відні, вважали іх за менше 
вартісних громадян. Чехи не 
могли добитися кращих ста-

1 яовищ, працювали як льокаї 
і в аристократичних австрій-
j ськнх домах, як дрібні реміс-
никн, шевці та кравці. Як 
мпідрівні музиканти появля-
лнея вони час від часу у Га-
літчині, де співали чеських 
пісень під звуки арфи. Зга-
дус тгро тігх музикантів на-
ша п и с ь м е н ниця Уляна 
Кравченко у книжці „Хри-

зантеми". На віденських сце-
нах чехів немилосердно „на-
тягалн", беручи на сміх їх 
німецьку вимову, а чеська 
домашня служниця (кюх-
мядль-кюхенмедхен) або че-
ський кравчик — це були 
постійні фігури віденських 
комедій. 

Амбітний студент прав не 
здобув би у Відні становища 
,,к. к. Гоф- унд Геріхтсадво-
кіта". коли б не затаїв свого 
чеського походження. Пого 
син, теж Иоган, автор коме-
,тгй і актор, скоро затратив 
зв'язки з родинним домом і 
— як згадували тодішні те-
атральні рецензенти — ..був 
з о в с ім безпомтчняй. коли 
прнйшлося йому в одній ко-
медії сказати кілька чеських 
слів". Знову ж закінчення на 
„ой" доводило до такого дя-
вогляду, що на основі ггріз-
вища „Нестрой" чимало лю-
дей брали його за францу-
за і вимовляли це прізвище 
„Нестроа". 

У 1862 році, коли вія по-
мер, віденська ..Вальдгаймо 
іугюстргрте' ЩАтукі" ВМІСТИ-
ла була зіЙмка з похорону, 
подавша ара тому замітку, 

що прізвище покійного СЛІД 
вимовляти не ..Нестроа ", а 
„Нестрой". Що Нестрой був 
чехом зрадило теж у рощ 
смертн його друге хресне 
ім'я ,,Непомук". Святий Не-
помук, мученик і патрон-хо-
ронитель мостів, був ОДНИМ 
із чеських національних свя-
тих. Статуя св. Непом у на 
стоїть на празькому мості 
над рікою Велтавою і знім 
кн її можна бачити у вели-
ких а.мерикзнськнх енцнкло-
педіях. 

По смерті дружини адво-
кат Иоган жігв у крайній бі-
ді. фактично лише з допомо 
ги свого сина — актора. Син 
заопікувався; також сестрою 
Франтішкою. і завдяки йому 
вона стала славною onepo– 
вою співачкою, виступаючи 
в театрах Відня, Будапешту 
та Львова. 

В подружньому ЖИТТІ 
Франтішка була нещаслива. 
Вийшла вона за жида ІГНаца 
Гофмана, гохштаплера.що за 
фальшування банкнотів від-
сядів три роки у в'язниці. 
На розводовому процесі Гоф-
мая боронився тим, що „не-
поборяе замилування Фран-

тішкн до музики, співу й те-
атру привело його до нероз-
важяих кроків, що маестро-
пі. який вчив її співу. запла-
тив вія 2,000 гульденів.Фран-
гішка жалілася на бруталь-
иість Гофмана. 

З вдячностн для Нестроя 
ірн хрнстігаах своєї дочки 

Франтішка вибрала для неї 
ІМ'Я ,.Іванна Непомущена". 6 
Ю-их роках ця Нестросва се-
трінка виступала у бідні у 
-лавному „Театер ая дер. 
Вія" і інших театрах у ролі 
наївної дівчинки, в комедіях 
вого дядька. Вийшла заміж 

іа багатія. емеритовавото 
іолковника. князя Брецен-
:атайна-Реґеча. 
' Нестрой не скінчив універ-

і итету з причини надто ве-
іикого замилування до теа-

тру. Мав він гарний бас-ба-
і)ИТОІГ; грав на фортепіяиі, а 
співу вчив його Мазетті. 0 -
:кенився з адоптованою доч-
::ою власника домашнього 
театру Цветлінгера Вільгель-
міяою о^ой Неспєшні, неза-
конною дитиною графа Зічі 
.іюн Вашоняке. 

Австрійські магнати, .як і 
j краіиські аоміщнаіг І Украу 

ЇНІ за часів Шевченка, мали 
свої власйі аматорЧ:ькі теат-
ри, в яких вистуггала славні 
актори. Власне в такому те-
атрі Цветлінгера позяайо-
мНвся Йесгрои" із Йільгеій-
ною. Одначе," Нестрой ска-
зав, що оженяться з Йіль-
i^mekikow лише тоді, коли 
Його заалгажують До „Гоф-
театру''. Ужігй вія іце й ін-
шоі спрЙбЙ, щоб стати' onepo– 
вніі співаком: відвідав ка-
DjE^Ma^ctpa тад композитора 
Вайґля і відспівав йаму,кіль-
йа, арйч Г?ідос Яогго,сподо-
бавсА Вйит^леві. і Нестроя 
Оркйняли на Пробу в трьох 
партіях. Перший рік платня 
була nricifeoT, другий тисяча 
гульдеаів. В операх ;,Фіде-
лю" ft „Отеллб" співав він 
свої ролі по-італійеьки. 

У 1824 році Нестрой був 
заангажовайий ДО німецько-
го театру Я Амстердамі (Г6л-
ляндія) з платнею 1.600 
ту^яьденШ. Завдяки Яестрое-
ві театрмїгв-^іі-'успіхи. що 
дирекція підвищила йому 
платаю ііо" 2.500 ґульденів. 

А^стердаксвкі жядн, коли 
їм яе по^с^иіся" ЯКИЙСЬ ак-
тор дчаадліі такі бучі, що 

раз-у-раз прнходнлося cnyc– 
катп завісу, а то й перерива-
ти виставу. Особливу бучу 
зчинили вони, коли дирекція 
звільнила актора Міллера, 
иіида, а його ролю віддала 
акторові Арсісрові. Іноді до-
ходнло до таких завзятих бі-
йок на виставах, що оркест-
ра й акторки рягз'валися вте-
чею. Поліція викидала опла-
чеяих „свистунів", але це 
малощо помагало. В опері 
Россіні „Сорока злодійка" 
виступала Ван Ират, жидів-
Ка. Одного разу її так BHCBH– 
стали, що бідолашну співач-
ку схопили конвульсії. Те-
атр;поліція замкнула на ві-
сім днів. Але по вісьмох дпя'х 
бешкети^ повторилися. Тоді 
поліція зовсім замкнула те-
атр. За ввесь той час у цьому 
голландському театрі Hecr– 
рой виступив 188 разів. 

Після Амстердаму заанґа-
жував Нестроя театр у Брні. 
з платнею 2.800 гульденів на 
рік. В Ш і л л є ровій драмі 
„Вїльгельм Тель" у ролі Гес-
лера виїхав він на сцену на 
аоні. 

Після внетавя дралга-каз-
кя „Чортівськнй млин" по-

сподіватись буде винахід 
вакцини проти саркоми та 
інших видів тстрякової не-
дуги. Ентузіясти ЦІЄЇ ДІЛЯН-
кн сподіваються, що в неда-
лекому майбутньому Можна 
буде щепитися проти пістря-
кової недуги так, як це тепер 
робиться для захорони про-
тн інших вірусових недуг 
поліомієліту, віспи,1 кору І т. 
д. 

НАША ПОШТА' 

ВШ І. К.. Чикаго,:'Загрозу 
перенаселення світу ми не 
перебільшуємо, а-базуємо на 
фактах. Недавно Бюро Ста-
тистнки Населення' подало 
такі числа: річний,.приріст 
.іюдства становить - приблнз-
но 2'",. а це вже в 1970-му 
році дасть „чистого прибут-
ку" 72 мільйона нового на-
селення. Число це лобудова-
не на різніщі 123.4 мільйона 
нових народжень на 50.8 
мільйона очікуваних природ-
ннх смертей. .'” 

Кожного тижня народжу-
(ГГЬСЯ П р н б Л И З Н О 1.3 і МІЯЬЙО" 
на нових людей. Від липня 
1965 року по липень' 1970 ро-
ку буде 343 мільйони додат-
кового населення. Якщо від-
соток приросту буде таким 
гамям, то населення світу в 
1975 році матиме ' чотири 
мільярди людей, в 1986 р. -
п'ять мільярдів, а в 1995 р. 

шість мільярдів. Тож про 
те. хто їх буде годувати і я-
кнми харчами, треба буде 
думати не тоді, як харчів не 
вистачить, а вже тепер. То-
му світ турбується цим пи-
танням. 

Відсоток приросту насе-
лення не однаковий по різ-
ннх країнарс. 2е,Ь —- це пе-
ресічннй приріст. У' деяких 
країнах Південної Америки 
вагається він від 3.8 до 8.3с', . 
Найвищий відсоток 'мають 
Африка та Півдевавг Амерн-
ка. а за ними йде Азія. У 
країнах з низькії.^ р0звит-
ко.м цивілізації населення 
може подвоїтися протягр1' 
короткого часу, наприклад. 
в Африці, протягом 27 років, 
у ДЄЯКІГХ країнах Південної 
Америки протягом 24 років, 
в країнах Азії — за. ЗІ рік, 
Щоб подвоїлось населення 
ЗСЛ, треба 70 років, а Езро-
пи — 88 років. Найнижчий 
річний приріст населення 
мають Швеція, Східня Ні-
меччнна Люксембург та М^-
дярщнна. В Украпй,- коли б 
не вивозили її населення на 
..цілинні землі" до Середньої 
Азії та на сибірські" новобу-
довн, також приблизно за 70 
років подвоїлось населення. 
„Традиція і переконування", 
як пишете, тут ні при чому. 
Робіть висновки з поданих 
чисел. 

ВШ М. В., Толідо: Пра-
вильна назва Вашої недуги 
вуха холестеатома. Це ла-
тинська назва, і вона тото-
жня в англійській терміво-
логії. Така недуга'дуже по-
важна і може привести не 
тільки до різнгіх гнійних ус-
кладнеиь, але й до глухоти. 
Явище це також називають 
перлиннігм опухом, тобто 
пухлиноподібним наростом 
у середньому вусі, що є нас-
лідком хронічного залалея-
ня з дефектом (перфораді-

(Закінчення на crop. 3-ій) 

кликали Нестроя на поліцію. 
Списування протоколу три-
вало цілігй день. Причина: 
Під час згаданої вистави Не-
строй поч)ті, що публіка пе-
решіггтусться. Це так його 
поденервувало, що до кінця 
вистави грав він свою ролю 
дуже недбало. За „зневагу 
публіки" поліція замкнула 
Нестроя в поліцінному ареш-
ті. На театральну пробу його 
випустили, а після проби 
знову замкнули. На^вчставу 
випустили, а о 9-Ш'годині 
ранку замкнули, і'хяейв вій 
до 4-ої по полудні. Директор 
поліції доволі часто саджав 
Нестроя до арешту за „воро-
Жу с у п р о т и ПОЛІЦІЇ ПОВЄДІН-
ку та за імпровізації на сце-
яі". „Шпіцлі" під час в^истав 
Мали багато роботи. Та Hec– 
трой не давав себе застрапіи-
тн, заявляючи, що й далі бу-
де імпровізувати. "Тоді полі-
ція скасувала Його контракт, 
і він мусів залишити місто. 

к Слово „нестрой" або „нес-
труй" походить від дібслова 
„строїті" - зодягатися; ,.нес-
трой" — „не зодягайся", у за-
перечлнвому наказовому зна-
ченні. 
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"ff ам'яті Головного Командира У ПА 
в Йонкерсі 

„Небагато прикладів знає .великої української людини 
всесвітня історія, що їх мож-(нашої доби, героя, який на 
на б прирівняти до того 1 вівтарі батьківщини зложив 
збройвр,го подвигу, що його ' усе своє життя, 
досягнула Україна під про- і Святкова академія пам'яті 
водом генерала Романа Щу- і ген. Романа Шухевича-Чуп-
хевича-Чупрннкн у незвп- j ринки відбулася в Понкерсі 
чайно складних і важких по- 24 травня заходами громадсь 
літичн,о- мілітарних умовах 1 кого комітету, який очолю-
40-х „ років" — говорив на вав кол. старшина УПА, Лев 
святі .в честь поляглого Го- Футала. В мистецькій частн-
ловного Командира УПА, ні програми були точки у вн-
влаштованого у к раінською j конанні хору Осередку СУ-
громадою в Йонкерсі гене-1МА з Ню Иорку „Жайворон-
рал-полковник Павло Шан 
друк. v..своїй блискучій ана-
лізі цього найновішого nepi– 
оду української історії ген. 
ПІ ТПаїщрук”накреслив силь-
ветку Романа Шухевнча-Чу-
принки як людини, як ВОЯ-
ка і полководця і як політнч-
ного провідника. 

Доповідь ген. Павла Шан-

ки" під диригентурою Рома-
на Степаняка, сольоспівів 
пані Зиновії Лзвришко-Бун-
дзяк та збірна рецитація у 
виконанні старшого юнацт-
ва йонкерського Осередку 
СУМА (Оля Шкафаровська. 
Христя Шашкевич, Оксана 
Кіцюк, Ірина Микитин, Ро-
ман Зварнч, Мирослав Фута-
ла та Олесь Кудрігк) під ми-

пані 
друка на тлі добре запляно 
напої, підготованої та nepe– 1 стецьким керівництвом 
веденої мистецької програми, j Олени Фухалн. 
була гідним вшануванням' P. Н 

Ф 
-

Палата схвалила малою більшістю 
онди на швидкий пасажирський літак 

Вашингтон. — Палата Ре-
презентантів більшістю 176-
ох дол163-ох голосів схвалн-
ла 290 мільйонів долярів на 
це, щоб можна було продов-
жувати працю над конструк-
цісю пасажирського літака, 
нятц такий гуркіт в леті,, 
кістю звука. Проти будови 
цього літака виступав пова-
жна опозиція, яка твердить, 
що цей літак буде спричи-
няти такий шум в повітрі, 
що буде великою невигодою 
для довкілля. Будова цього 
літака буде коштувати Уряд 
1.3 більйона. Коли б внпро-
дукувалн 300 таких літаків і 
їх продали, то Уряд дістав би 

назад ті фонди, що їх витра-
тив на будову. При 500 про-
даних літаках вернулися б і 
ті фонди, які вклали на бу-
дову і приватні фірми. Уряд 
аргументує тим, що СССР і 
Франція та Англія вже вн-
пробовують подібні моделі 
швидкісних пасажирськ н х 
літаків, і тому ЗСА не смі-
ють залишатися позаду. Та 
противники цього літака 
вказують на невигоди, які 
спричинить цей літак, якого 
майже не можна буде внко-
рнстовувати. П р о т и вники 
сподіваються, що Сенат від-
кние урядовий проект про 
будову цього літака. 

Увага! Рочестер і околиці! Увага! 
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ - ВІДДІЛ ч. 20 в РОЧЕС ТЕРІ. Н. П. 

Діти в ІДеи,іні в пошані до Шевченка 
Це діти не в Україні, і н е . Після „Заповіту" Христя 

на еміграції у вільному світі. Душкевич заповіла, що Орн-
Це українські діти в Поль- ся Козак прочитає зйнттепне 
щі, Про них пише тижневик 1 Тараса Шевченка;. Слухачі 
„Наше Слово" у Варшаві в були здивовані мовою Орпсі, 

— влаштовує 

ВЕСНЯНУ ЗАБАВУ 
Оркеотра „НІЧНА МЕЛОДІЯ", л участю солістів 

tua. А. ДЕРВІША з Торонта та М. Г,УЧОВСЬКОГО 
з Рочстеру 

6-го червня 1970 p., о год. 8-ій веч. 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕСТ САЙД КЛЮБ 

1101 Нортон вулиця 
Вступ 2 дол. Молодь студенти вступ 1 дол. 

Запрошується псе Громадянство. Чистий дохід ітрнзна-
чено на Український Визвольний Фонд. 

КОМІТЕТ ЗАБАВИ 

статті п.з: „Щецінські діти 
— Шевченкові" таке : 

..15 березня в клюбі УСКТ 
у Щеціні відбувся урочис-
тнй концерт наймолодших, 
присвячений пам'яті Tapa!ca 
Шевченка. Організаторами 
концерту були ті батьки, що 
багато уваги і праці приді-
ляють вихованню своїх ді-
тей. Добру і дуже корисну 
ініціативу в організуванні 
концерту вніс лікар Іван 
Душкевич та інженер Мн-
хаЛло Козак. Вони і їх дру-
жнни вклали багато праці у 
підготовку своїх дітей до 
концерту. 

В концерті взяли участь 
діти дошкільного віку, тобто 
від 4-х до 7-й років, та дві 
дівчинки по 11 років. Всіх 
дітей артнетів-аматорів, що 
виступали на концерті, було 
восьмеро. Варто їх прн на-
годі згадати і побажати най-
кращнх успіхів в художній 
самодіяльності: Орися Ко-
зак, Христя Душкевич, Йоа-
ся Заброварнаг Ярко Козак, 
Павло Шевчук, Анна Шев-
чук, Ярко Душкевич і Юлія 
Саноцька. 

Хто був на цьому концер-
ті і захоплювався сміливими 
виступами дітен-аматорів, 
без сумніву повірить, що ці 
діти займуть колись наші 
місця і будуть найкращими 
активістами УСКТ. 

Програма концерту скла-
далася з двох частин: свят-
кової і загальної. Окремі но-
мерн програми були підИ5ра-
ні на дитячі можливості, 
крім виступу Орисі Козак, 
яка розповіла про життя Ве-
лнкого Кобзаря, чим викли-
кала велике здивування се-
ред слухачів. 

Слід підкреслити, що оби-
дві частини програми були 
насичені віршами, піснями, 
музикою і танцями. Навіть 
ролю конферансьє, викону-
валн самостійно діти: Хри-
стя Душкевич і Орися Ко-
зак. 

Вже на початку концерту 
присутні були здивовані смі-
ливою і відважною поведін-
кою дітей-аматорів. Висту-
пала Хрнстя Душкевич і 
чистою українською мовою 
заповіла: „Розпочинаємо 
малий концерт, присвячений 
пам'яті Тараса Шевченка — 
всіх присутніх просимо вста-
ти і заспівати з нами (тобто 
з дітьми) ,,Заповіт". 

яка ще не вміс читати, а так 
голосно і гарно розказала 
про життя1 Тараса Швачен. 
ка, дивлячись в розкритий 
зшиток з різними малюнка-
мд. Орисі шість з половиною 
років. Орися під час виступу 
не тіль?сй не помилилась і не 
заікнулась, але й змінювала 
барву свого голосу у відіпо-
віднях місцях доповіді. Цісю 
доПовіддтО присутні були за-
хоплеиі, бо до цього часу не 
було випадку, щоб дитина в 
дошкільному віці могла ви-
голоейти життєпис Тараса 
Шевченки при допомозі ри-
сунків, тобто напам'ять. 

Підготовити дитину до по-
важної промови і виступу — 
це не проста справа. В дано-
му випадку батьки присвя-
тили не один і не два дні, 
щоб навчити дитину напа-
м'ять, при допомозі малюн-
ків, життєпис Тараса Шев-
ченка". 

Так, с десь українці поза 
Україною, які, вирісши самі 
на чужині, в якій опинились 
ще' дітьми, самі ставши сві-
домими українцями і своїх 
дітей на таких виховують, 
не дивлячись на всі трудно-
щі такої роботи. 

А у нас на еміграції я к ба-
гато батьків, патріотів ще з 
краю, які бояться „перему-
чувати" своїх потіх такою 
справою, як українське ва-
ціональне виховання і рідна 
мова. 

А інших патріотизму то 
вчили б. 

„„„ , . абв. 

В АРГЕНТИНІ ВИЙШОВ 
ПІДРУЧНИК Р Е Л І Г В 

Буенос Айрес. — 3 раме-
ни Екзархальної Катехитн-
чної Комісії вийшов україн-
ською мовою новий підруу-
ник релігії для початкових 
кляс народних українських 
католицьких шкіл в Арген-
тнні, під назвою „Історія 
Спасіння". В підручнику с 
20 лекцій, із цитатами з Св. 
Письма, текст подано корот-
кими й доступними для. ДІ-
тей реченнями. У кінці кож-
ної лекції с відповідні запн-
тан”Ня та малюнки по темі. 
Один примірник коштує 100 
арґ, пезів. 

У Байоні відзначили 20-ліття прибуття 
нової еміграції 

Концерт Марії Цісик 
9-го травня Ц.р. в залі Ук-1 

раїнського Інституту Аме-
рики заходами Літературно- ^ 
Мпсецького Клюбу відбувся ' 
концерт Марії Цісик, який 
змушус нас висловити кіль-
ка думок захоплення і прн-
знання для молодої піяніст-
кп. 

Програмою концерту був 
перекрій музичної літерату-
ря від поліфонічного барок- ; 
ко до політонального модер. 
нізму. М. Цісик вийшла зі j 
школи Романа Савицького, 
закінчила Джуліярд і с те- j 
пер професором музики на 
університеті в Бінггемтоні. 
Технічна сторінка її гри с 
знаменита, самозрозуміла - І 

і не про те ми хочемо писа-
ти. Але для нас багато важ-
лнвішнм с її духовий світ і 
те. наскільки вона нам зумі-
ла його передати. Свій ідеа-
лістнчний світогляд ПІЯНІСТ-
к;-. нам експресіоністично 
„накидне". Вона справді жн-
ве музикою, якою говорять 
до нас щиро, безпосередньо, 
тепло, із довір'ям. 

М. Цісик на тому концерті 
перенесла нас в свій шля-
хетннй і поетичний світ му-
знкн, в якому мала нам так 
багато сказати. 

Вітасмо Марію Цісик з ЇЇ 
мистецькими досягненнями! 

Дарін Гординська-
Каранович 

Бенкетом і лабавою з танцями відзначили українці Бано-
ну. Н. Дж.. 20-ліття прибуття з Европи політичної е.міґра-
ції та заснування 16-го Відділу ООЧСУ. У президії (сп-
Дять зліва) : голова Відділу СУА п-і И. Гісь. п-і М. Соло-
нннка. секретарка В. СУА п-і Я. Сіра. о. В. Теретук 
парох укр. католицької церкви, о. Є. Новнцький — иарох 
укр. православної церкви, пані А. Романчук, Г. Ситник 
і Т. Волошин. Стоять зліва: п. М. Гісь — голова церков-
ного комітету j-кр. кат. церкви, п. М. Сірий голова це-
ремонійного комітету і місцевого Відділу ООЧСУ. п. М. 
Солонинка - містовнй таксатор і голова Надзірної Раси 
Укр. Нар Дому в Байоні, п. 3. Сірий - керівник церемо-
нійної програми місцевої Спілки Укр. Молоді, п. В. Віто-
нів - голова Укр. Нар. Дому, п-і М. Вітонів, п. М. Роман-
чук - секретар церемонійного комітету, п. М. Волошин — 
сіин;шсовий секретар Укр. Нар. Дому і секретар 281-го 

Відділу УНСоюзу. 

ЧИСТО НЕЩАСЛИВИХ ВИПАДКІВ на шляхах цісї 
країни в першій чверті ц. р. збільшилося на 13.5 відсоТ-
ка в порівнянні' з минулим роком і становило 2.0 мільйона, 
як про це повідомляв Забезпеченевяв Інформаційний Інс-
тнтут. Число смертельних випадків в першій чверті змен-
шнлося на 1 відсоток від січня до березня ц. p.. але 
число поранених збільшилося на 5 відсотків. Економічні 
втрати внаслідок нещасливих випадків обраховують на 
3,501,811.000. 

Україна відчуває дедалі, то більшу 
нестачу води 

- ,,Запитьний обсяг Київ 
прісної води, що поповнюо 
ріки нашої планети, стано-
вить близько 36 тисяч кубо-
метрів. та лише 12 відсотків 
її припадає на долю СССР", 
сказано в статті „Скарби у 
краплині води", в газеті 
„Молодь України" з 22 трав-
ня. На запитання в науков-
ця акад. С. Перехресного 
про становище з прісною, 
пнттсвою водою в Україні, 
відповідь була, що на Укра-
їну в самому СССР npnna– 
дас прісної води дуже мало: 
..На душу населення тут 
припадас води в 10 разів 
менше, ніж у середньому по 
Совстському Союзу". Акаде. 
мік сказав, що „нам слід 
берегти воду, розглядаючи 
її нарівні з лісами та родю-
чимн ґрунтами, як найцін-

к'̂  

У в а г а ! У К Р А Ш К І І і У К Р А Ї Н Ц І Н Ю П О Р К У і О К О Л И Ц І ! У в а г а ! 
Заходами нашого КООРДИНАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ прн мнимій cnlBj-частІ всіх 

УКРАЇНСЬКІЙ КОМБАТАІІТСЬКІІХ І У К Г А П І С Ь К О - А М Е Р И К А Н С Ь К И Х 
ВБТБРАНОЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ м. НЮ ПОРКУ й ОКОЛИЦІ 

- відбудуться — 

у Зелену Неділю, 14-го червня 1970 року 
на Оселі УРСоюзу „Верховина" 

в І М Е Н С П Е П , Н. И. б іля М О Г И Л И - П А З Г Я Т Н И К А 

ТРАДИЦІЙНІ 
З Е Л Е Н О С В Я Т О Ч Н І П О М И Н К И 

ПО ПОЛЯГЛИХ І ПОМЕРЛИХ 
БОРЦЯХ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ 

що проходитимуть під знаком 
' 50-РІЧЧЯ СЛАВЕТНОГО ПЕРШОІХ) ЗИМОВОГО ПОХОДУ АРМІЇ УНР і 

20-РІЧЧЯ ГЕРОЙСЬКОЇ СМЕРТІ! ГЕН.-ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ -
РОМАНА ШУХЕВИЧА, ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВ-

, , СТАНСЬКОЇ АРМІЇ. 

П О Ч А Т О К О Г О Д . 10-ій Р А Н К У 
-” -ПРОГРАМА: РмЦПКбЯ Гюжі обох нірошілнань. ПАНАХИДА ЗА ГКРОШ, промови 

rfu.-umioy rni.-xop. АРКАДІЯ ПАЛІЙСЬКОГО 1 представники УкраОісько-
Американськнх Ветериніп та складення вінків. І'.уде тако:к ікн-іі.ччснші пра-
пора Координаційного Комітету. 

Сердечно запрошуємо все Українське Громадянство Ню Иорку і околиці, а локре-
ма кол. Вояків всіх Формацій та Молодь щонаЛчш-леннішоїо участю у цій 

, - , всенародній v-рочнстості гідно віддати пошану Світлій Пам'яті Героїв і Борців 
за кр;ицу долю Нації. 

Особливо сердечно запрошуємо всіх Побратнмів-Ветерншв українського роду з 
Армії ЗСА, головно 3 корейської і В'птнамської вос.н. 

Окремі, замовлені автобуси від ідчть з-під Українського Народного Дому в Ню 
Иорку точно о год. 7-ій ранку. Квитки на автобуси в ціні по О.ОО дол. від oco– 
би можна придбати в крамницях АРКА, ЕКО і СУРМА в Ню Иорку. Проха-
смо набувати їх іцонайвчасніше. 

' Всі Українські Організації запрошуємо прибути з прапорами 1 вінками. 
КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ і УКРАЇНСЬКО" 
АМЕРИКАНСЬКИХ КОМБАТАНТСЬКНХ ОРГ.4НІЗАЦТП МІСТА 

НЮ ПОРКУ 

ТОВАРИСТВО 
УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 

КАРПАТСЬКИЙ ЛТЛЦЕТАРСЬКНП КЛЮБ 
при стгівучпсті Відділів ТУІА 

Бостон, Боффало, Вашпигтон, Ню Порі., (краї: 
ФЬтядельфІп т.і Технічне Т-но Канади 

-— влаштовують 

ВЕСНЯНУ 
ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 

в днях 13 і 14 червня 1970 року 
на оселі УНС „Союзівка" 

ПРОГРАМА ЗУСТРІЧІ: 

Субота , 13-го ч е р в н я : 
1. Реєстрація гостей і членів ТУІА та К.'ІК: 
2. Тунісові змагання за першість СУАСТ-Схід 

Початок: год. 9-ті рано, господар змагань: К.ІК; 
3. Конференція ТУІА, початок гол 2:00 по пол.: 

а. Слрво, новообраного Голови ТУІА; 
б. Ін:к. Р. Гаврнлик: „Український Інженер на по-

ррзі 70-лх років'; 
в. Іти, Я. Терлсцькнй: „Економічні иожлнаості 

для члеігів ТУІА"; 
г .ДискусІя, актуальні справи, висновки. 

4. Спільна вечеря, год. 7:00 веч 
5. Музнчно-розваговл програма it якій виступлять: 

п. Христина Дурбак та п. Лев Майстренко. 
Конфераисіс: ІШК. Любомнр Калнннч. 
Початок програми год. 9:00 веч. 

По закінченні програми ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ 
при звуках оркестри Союзівка. 

Н е д і л я , 14-го червня 
1. Вогослужсння в каплиці Союзівки; 
2. Закінчення Тенісовііх змагань СУАСТ-Схід; 
3. Спільний обід: 
4. Розваги. 

ВП. Гостей та Членів ТУІА й КЛК 
кімнати в Управі союзівки, тел. 

просимо замовляти 
(01 і ) 028-0641. 

ніше національне багатст-
во". У зв'язку із зростаю-
чнм запотребуванням на во-
ду, особливо для промнсло-
востн, в Україні вже через 
кілька років „середня і нпж-
ня течії багатьох річок вза-
галі буд5ть позбавлені до-
пливу свіжої води". Внявля-
сться, що так зв. штучні мо-
ря - посилено випаровують, 
втрачають воду. Зростаюче 
мілководдя в Дніпрі та у 
всіх інших річках в Україні 
спрняс розвитку синьозеле-
HHX ВОДОрОСЛІВ, ЯКІ ПО CBOC-
му затруююь воду. зменшу-
ють її пнттеву якість. Ака-
демік С. Перехресниі! внсту-
пас проти висушування бо-
лотнетнх місцевостей в Ук-
раїні, чим господарники на-
магаються доточити до ор-
ннх піль ще більше ґрунтів 
і так Збільшувати урожай. 
Він сказав, що „болото це 
природна акумулююча губ-
ка. а заболочені землі 
своєрідні внпаровувачі-по-
стачальннкн атмосфери во-
дою. Осушування с-іід про-
водитн тільки з науковим 
обгрунтуванням", попередив 
цей учений вншукувлчів HO-
внх ділянок орної землі, гак 
званих „резервів". Науко. 
вець назвав 12 річок в Укра-
іні. які „надмірно забруд-
вюються промисловими ВІД-
ходамн", і тому в них гине 
риба, а самі річки міліють 
та пересихають, і так змсн-
шуються 8 без того малі ре-
зервн пнттсвої води в Укра-
їні. 

Г— НА медичні ТЕМИ - ^ 

І, 

Ділимося сумного вісткою 
а Родиною, Приятелями і ЗНАЙОМИМИ, 

що в суботу, 80-го травнії 1910 року в Гартфорді, Коїш 
лаосмотреїшй Нийсвнтіїїінмн Тайнами, 

упокоївся на 51-му році життя 
наш Найдорожчий 

ЧОЛОВІК, СИН. БРАТ і ЗЯТІ. 

бл. п. 
ЕВГЕН РАДЬО 

бувший член Управи ООЧСУ і СУМА ти активний4 

член УККА. УЯДому і інших Товариств. 

ПАНАХИДА в понеділок, 1-го черпни 1970 p., о год. 
7-Ю вечора в похоронному заведетгі Талярсмсого прн 
ЗН'2 Мейпел Квніо н ГаїггфордІ, Копи. 

ПОХОРОН у вівторок, 2-го червня 1970 р. о год. 9-ій 
райком а української католицької церкви си. Мнхаіла 
ми український католицький цвинтар в І ластонГ,нрІ, 
Коїш. 

Горем прибиті: 

вдова СОФІЯ 
теща МАРІЯ ,ІІ-:шіІШііІІ 
сестра ОЛЬГА з чоловіком ТЕОДОРОМ ЦПІІК 

та з дітьми в Канаді 
Родячі і два (ірити на Рідних Землях І 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
с.к)) барабанної перетинки. 

Фахівці недуг вуха твер-
дять. що в більшості випад-
ків цей процес приводить до 
глухоти, і еднним заходом. 
щоб його вилікувати, є orie– 
рація, що В радить Вам, як 
пишете, Ваш лікар. Діягно-
за холестеатоми — річ над-
то поважна, щоб її фахівець 
недут вуха „видумував". 
Ми б радили Вам рятувати 
слух, поки ще можна. Укра-
їнець, фахівець тих недуг, 
з якігм Ви ..могли б розго-
ворнтнеь". нам не відомий. 
але, може. Вам могли б та-
кої-о порадити в У країно ь-
кому Лікарському Т-ві. Зро-
штою, якщо зволгкатнміте 
довший час, то й з українцем 
„не розговоритесь", бо 
оглухнете. 

В С О Р О К О В И Й Д Е Н Ь С М Е Р Т І ! 
н а ш о г о Незабутнього С И Н А 

бл. п. 
МИРОНА 

в неділю, 7-го червня 1970 року 

майора 
ДІДУРИНА 

в Українськ ій Православн ій Церкв і 
СВ. Л Н Д Р Ї Я у С А В Т Б А В Н Д К Р У К У , Н . Д ж . 

буде в ідправлена 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
І ПАНАХИДА 

о год. 10-ій ранку 
З А С П О К І Й Д У Ш І П О К І Й Н О Г О 

До участи в цій сумній Вогослужбі з а п р о ш у ю т ь 
всіх Рідних, Приятел ів і З н а й о м и х 

горем прибиті 

МАМА, Т А Т О і Р О Д И Н А 

СВІТОВА Ф Е Д Е Р А Ц І Я 
У К Р А Ї Н С Ь К И Х Ж І Н О Ч И Х О Р Г А Н І З А Ц І Й 
У П Е Р Ш У Б О Д Ю Ч У Р І Ч Н И Ц Ю С М Е Р П І 

бл. п. 
ОЛЕНИ ЗАЛІЗНЯК 

Г О Л О В И С Ф У Ж О 
буде в ідслужена 

в неділю, 7-го червня 1970 року 
о годині 9-ій пранні 

в Церкв і Х Р И С Т А Ц А Р Я па Н А И С Т А В Н Т 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБД БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

на я к у з а л р о ш у с Ч л е н о к У п р а в и С Ф У Ж О 
і Ч л е н о к с к л а д о в и х організацій С Ф У Ж О 

та асе Громадянство 
У П Р А В А 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па. 
Неділя, 7-го червня 1970 р. 

Т О Ч Н О О Г О Д . 7-ій В Е Ч . 

в зал і 

Town Hall 
Broad A Race Sts. 

Philadelphia, Pa. 

ЗЛУЧЕНИЙ У К Р А Ї Н С Ь К И Й А І Н Ж Р И К А Н С Я . К Й П ДОПОМОГОВІІП КОМІТЕТ ПОВІДОМЛЯЄ: 

Валети Школа Роми Прийми -Богагевської — презентує 
БАЛЕТ-КАЗКУ В ДВОХ ДІЯХ 

КВІТ ПАПОРОТІ 
Музика - ДАНКЕВіт-КІІРЕНКО 

Частий прибуток прнзначепип на домоголу потерпілим від землетрусу українцям в Югославії. 
Квитки в передпродажу (діти половина ціни) в крамницях: Космос, Оріон, Еліта, Лукашевич 1 при касі. 

ВИСТАВА ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАХОДОМ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОГО ХОРУ „КОБЗАР" 

є Постановка, хореографія -
РОМА ПРИтіА-ВОГАЧЕВСЬКА 

о Музичне оформлення 1 супровід — 
ОЛЕГ ЛЕВПЦЬКИЛ 

ф Декорації - ВОЛОДИМИР БАЧИНСЬКИИ 
о Реквізити - ОЛЕНКА БОГАЧЕВСЬКА 

В БАЛЕТІ БЕРЕ УЧАСТЬ ПОНАД СТО МОЛОДИХ 
ТАНЦГОРИСЛТВ, УЧНІВ БАЛЕТНОЇ ШКОЛИ. 

k i ^ A A ^ A : a A : f c ^ : f t : f c A S A A A a A : g ^ : f c ^ ^ 

- ' -



Відбувся з'їзд дружини СУМ 
„Сибірські Вовки" 

ту Управи, уділення їй абсо-Чнкаго. - У 20-ту річни-
цю героїчної смерти Голов-
ного Командира і організа-
тора УПА та Провідника 
ОУН на Рідних Землях ген.-
хор. Тараса Чупринки-Шу-
хевнча, у Чикаго відбувся 
перший з'їзд новоствореної 
міжосередкоиої дружини су-
сшльннків СПІЛКИ Україн-
еької Мо.юді Америки, під 
назвою ..Сибірські Вовки". 
Цю назву прийняла міжосе-
редкова сумівська дружина, 
створена минулого року, на 
честь ген.-хор. Т. Чупрннки-
Шухевнча. який мав псевдо-
нім „Сибірський Вовк"; сво-
їм Патроном молоді сумівці-
студентн обрали Юрка Шу-
хевича. який довгі роки був 
ув'язнений за українську 
справу. Керувала працею 
з'їзду президія у складі: О. 
Черень — голова, Л. Kepe– 
чннськин - писар. З'їзд від-
крнв командант цісї дружи-
ни суспільннків мгр. Мирон 
Куляс. за назвами дружини 
— титулований Великим 
Вовком. Крім привітів, зві-

люторп та плянуванням 
майбутньої праці, відбувся 
вибір нової Управи, яку очо-
лив мгр. М. Куляс. Опісля 
відбулася церемонія прнй-
няття ,,вовченят", семи HO-
внх членів дружини ,,Снбір-
ських Вовків" із різних СТЄЙ-
тів. Однією з прикмет ЧЛЄН-
ства еумівськнх „Сибірських 
Вовків" с та, що між ними 
станув українська мова. У 
політичному аспекті ця мо-
лодь стоїть на базі боротьби 
за незалежність і держав-
ність України та поборюван-
ні Москви й комунізму всі-
ми доступними способами. У 
резолюціях, між ін.. заклн-
каьться провадити антиле-
иінські демонстрації у ві-іь-
ному світі і маніфестувати 
для вшанування пам'яті 
ген.-хор. УПА Т. Чупрннкн-
Шухевнча, спільно з пред-
ставннкамн інших народів, 
під гаслом вояків УПА та 
праці АБИ „Свобода наро-
дам і людині". 

Н. Н. 

У Л Я Н Д С Г У П ВШАНУ-
ВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ТАРАСА 

ЧУПРИНКИ 
Ляндсгут, Німеччина. — 

Українці цього міста вшану-
валн пам'ять ген.-хор. Tapa– 
са Чупрннки-Шухевича в 
20-ліття ного смерти Бого-
служеннями в обох україн-
ськнх церквах і Панахида-
мн. По полудні відбулися 
сходини, на яких виголосив 
доповідь Василь Матвіїшин 
з Інгольштадту. Після допо-
віді присутні, між якими бу-
ли громадяни і з сусідніх 
міст, заслухали концерт пов-
станських пісень з грамо-
фонного запису. Свято за-
кінчнлось відспіванням ук-
раїнського національного 
гцмну. 

У Монтреалі з 300 українських учнів 
чотири записались на виклади 

української мови 
Монтреаль. Від довшо-

го часу представники різних 
організацій добивались у ди-
рекції середньої школи, гай 
скул, на Розмавнт, щоб Шкі-
льна Рада погодилась завес-
ти виклади української мо-
вн та літератури, як це с в 
степових провінціях Канади 
вже від довшого часу. У Роз-
мавнт гай скул навчається 
від 250 до .400 українських 
дітей. Врешті дирекція і 
Шкільна Рада погодились 
на цю пропозицію, поставнв-
шн як передумову, що на та-
кі виклади з української мо-
вн й літератури запишеться 
щонайменше 20 дітей. Мініс-
терство Освіти провінційного 
уряду Квебеку затвердило 

Праця 
MALE О 

ДЛЯ ВИШКОЛЮВАННЯ 
У ПРОДУКЦІЇ 

Не треба досвіду. Црполудне-
ва постійна праця. Добрі до-
даткові користі, шттні свята. 
Мусить говорити по-англія-
ськи. Зголошуватись особисто. 
Вияіиемя Supplies of America 

Route No. 1 
Monmntith Junction, N'. 1. 

ШЕФ - ПЕРШИЙ 
КУХАР 

Grill man. Малі замовлення. 
ПСИНИЙ, стала праця, добра 

платна. 
Martini's Diner 
Highway No. 86 
Keansbaifc, NJ . 

201 787-9127 or 201 787-1924 

цей плян, і не було вже НІЯ-
КИХ ПереШКОД ДО ЗДІЙСНЄН-
ня виховання українських 
дітей в дусі їх рідної мови л 
культури, в державній каяа-
дінській школі у Монтреалі. 
Але тижневик „Українські 
Вісті" з Вінніпегу, з .22 квіт-
ня ц. p.. приніс вістку під на-
головком „Українська мова 
не буде в гай скул", в якій 
сказано: „Можна було спо-
діватнся, що коли в тій шко-
лгі на 1 300 студентів с 200-
300 українців, то проблеми 
не буде. Тепер закінчилась 
реєстрація студентів на нас-
тупннй рік і виходить, що 
вписалося на курси україн--
ської мови і літератури чо-
тирн студенти". Вістка закін. 
чусться словамі!: „Шкода і 
сором, та вина таки самих 
українців, а не „воріжень-
ків". 

N E W J E R S E Y ' S L A R G E S T 
R E T A I L C H E V R O L E T 

DEALER 
has opening in the following 
departments: Body Shop Com– 
b!n:ition Mnn, Pninterx, Sheet 

Metal Mori. Automotive 
Mechanics. 

All benefits, plus profit sharing. 
We pay top rates, for those 

who qualify'. 
н.о.в. CHEVROLET 

Route 22 North Ptnlnfleld 
753-2200 Service Manager 

"RBRE GLASS 
LAYUP MEN 

and woodworkers 
S11 vert on Marine 

120 Kettle Creek Rd., 
Tnmns River. N J . 

Tel . : (201) 255-1100 

і З Е М Л Я К И BCTAHOBH– 
Л І І П А М ' Я Т Н И К 
M. Р И Л Ь С Ь К О М У 

У рідному селі поета і мо-
1 вознавця Максима Рильсь-
кого Романівні, Жнтомнр-

1 ської області, земляки вста-
і повили меморіяльний бюст-
! пам'ятник М. Рильському, а 
' в малому будиночку, де він 

жив, працюючи вчителем, 
і коштом селян-колгоспннків 
відкрили нам'яткову кімна-

1 ту-музен М. Рильського. На 
; прохання учнів, його ж ім'-
і ям названо місцеву школу-
1 десятирічку. Відкриття па-
! митника відбулося з нагоди 
: 75-ліття з дня народження 
! Максима Рильського. 

1 є 

TOOL A D1E MAKER 
(Відливання :шаряддя і формі 
Одна з найбільших фабрик u 
цій ділянці пошукує фахового 
чоловіка. Добра платня, 6а-
гато додаткових користей. 
Задля особистого переслухай-

ня зголошуватись 
(609) 665-2800 

або прийти й побачити нас. 
Clevepiik Corp. 

Applegralli Rd. Cranbery, N.J. 

Morris County 
Park Policemen 

WANTED 
Age 21 to JO yrs. 

Education - High school or 
Equivalency Paid Yaca– 
Uons Paid Holidays Se 
Hospitalization Pension 

Plan 
Call or Write 

lKi-Q21l - 286-0100 
Morris County 

Park Police 
Courthouse 

MorriHtoun. N..1. 07960 

Праця 
MALE m 

DRIVERS 
Also NlRht Shift Machine 

Shop Help 
Must be able to drtbe up to 
121L ton truck. Most pickups 
and" deliveries are in Metro 
politan area. Occassional over 
the road work. All benefits 
paid including:: 
vacations paid on 48 hour 
basis. 10'.', paid holidays. Blue 
Cross Blue shield with Rider. 
Pension plan. 2 15 minute cof– 
fee breaks twice a day. Coffee 
supplied. Cost of living paid in 
full. Presidential and Gover– 
nor election, vot ing rights. 
S2000 Life insurance. Wash up 
time 10 minutes a day. Xmas 
bonus. Xmas party. Jury duty. 
Will deduct for Major Medical. 

Apply in person 8:30 to 4 
J. O. Tilp inc. 

80 Mil town Road, l'nion, N J . 
An equal opportunity employer 

ДИТЯЧА ОПЕРА „СЕРЦЕ 
ОКСАНИ" У 100-ЛІТТЯ 

МАНІТОБІІ 
Вінніпег. В час відлна-

чуиання 100-ліття створення 
канадійської провінції Мані-
тоба. де живуть маси укра-
їнців, дня 7-го червня буде 
виставлена н модерній залі 
Сентенія.і Гол нова україн-
ська опера для дітей і .моло-
ді авторки лібретта й му:ш-
ки п-ні С. Туркевнч . Мартн-
нець. силами Українського 
Дитячого Театру. УДТеатр 
працює вже кілька років під 
мистецьким керівництвом п-і 
1. Туркевич . Мартннець, 
хореографа п-ні Д. Ннжан-
ківської . Снігуровнч і уп-
равою п-ні Н. .'Іеонтовнч-Ва-
шук. УДТеатр двічі з велн-
кнм успіхом ставив оперу 
„Серце Оксани" також у То-
ронті. Крім ,,Серця Оксани", 
яка йтиме увечорі, того ж 
дня по полудні УДТеатр у 
Вінніпезі покаже дітям без-
коштовну виставку - днтя-
чу оперку Миколи Лнсенка 
„Коза дереза". 

Ч А С Т І Ш А К А В К А З Ь -
К О Г О Х Р Е Б Т А Ш -

Д І Н М А Є Т Ь С Я В Г О Р У 
Частина Кавказького хреб-

та поступово, але невпинно 
підіймається вище й вище, 
коли порівнювати його з 
близькими степовими райо-
нами на півночі, а також із 
Прикаспійською долиною на 
північному сході, аж до Ку-
бані. „Правда" з 22-го трав-
ня інформувала, що 14 трав-
ня в районі совстського Да-
гестану був землетрус, якиіі 
викликав людські жертви та 
дуже великі знищення. Лег-
кі стрясення землі не вгасли 
ще п до нині. Сказано, що 
землетрус стався внаслідок 
глибоких розривів у земній 
корі. Приблизно в тому ж 
районі був великий земле-
трус у 1830 р„ коли на Вол-
зі потріскалась крига. Після 
великих землетрусів в Юго-
славії і Т у р е ч ч и н і г- це нове 
стихійне лихо. Московська 
„Правда" стверджує, що не-
мас можливости науково пе-
редбачнпі нещастя. З пояс-
нень акад. Саваревського вн-
ходнть, що Кавказькі гори 
підіймаються, отже в земній 
корі відбуваються якісь ве-
лнкі зміни, і більших чи 
менших землетрусів можна 
сподіватися і надалі. 

АРХИМАНДРИТ МАРКО - 0. ІВАН 
ГУНДЯК ВИСВЯЧЕНИЙ В САН 

ЄПИСКОПА УПЦ В ЗСА 
(Закінченая зі стор 1-ої) 

та Володимир Сохан — зас-
тутшігк гол. предсідника УН-
Союзу. На бенкет наспіли 
телеграми із привітами від 
президента Рнчарда Шксо-
на, губернатора стейту Н ю 
Джерзі Вілліяма Кегіла, се-
натора Кліффорда Кейса, 
президента УККА проф. Ле-
ва Добрянського та від Вла-
днк УПЦерквн: Єпископа 
Іова з Південної Америки, 
Архиспископа Доната з Авс-
трллії, Єпископа Ореста з 
Европн та від цілого ряду 
установ, організацій і пооди-
нокнх осіб. 

Від духовенства УТЩ про-
мовлялн теж вкінці бенкету 
декани: о. протопресвітер 
Артем Селепнна, о. мітрат 
Степан Біляк, о. мітрат Ан-
дрій Бек і о. Теодор Форос-
тій. Опісля о. протоерей Пе-
тро Мелех, представив всіх 
почесних гостей за президі-
яльннм столом і на залі, а 

зокрема ЧИСЛЄННО- заступле-
не д)"ховенство УПЦ, та по-
просив до слова голову цер-
ковноі ради парафії св. Дн-
митр:а Івана Леського. який, 
як го.іова бенкетового комі-
TCTJ', склав подяку всім чле-
нам комітету за співпрацю у 
влаштуванні ці.;ї вдалої ім-
прези. Представники місце-
вих парафіяльних оргаяіза-
цій склали новому Владиці 
разом із побажаннями по-
жеіггвн від своїх організацій. 
Перед кінцевою молитвою, 
що її провів Архнотшскоп 
Мстислав, промовив до учас-
НИКІП бенкету НОВОВИСВЯЧЄ-
ний Владика Марко. Він пс-
дякував організаторам вен-
кетл- та всім його учасникам 
і закінчив свої визнання лю-
бови до Церкви та украінсь-
го народу цитатою поезії по-
кійного Василя Симоненка 
п. н „Україні": „Я з твоїм 
ім'ям вмираю і в Твоєму іме-
ні живу!" 

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ З'ЇЗД АДУН... 
(Закінчення зі стор 1-ої) 

дів для ще ширшої праці в 
ділянці збереження й по-
глиблення української наці-
онально-християнської куль-
турн на широкій національ-
ній бгші. В дискусії над зві-
тами брали участь пп. : В. 
Ласовськнй, І. Галій, В. Ган-
дарівськин, д-р Н. Процнк, 
Ф. Мелешко, І. Дурбак, Ю. 
Тис-Крохмалюк, інж. Леоні-
да Вертипорох, д-р О. Соко-
лишин, д-р С. Галамай, Ми. 
рослава Ласовська, М. Че-
решньовський та ін. Після 
схвалення абсолюторії ycry– 
паючій Управі та обіду, я -
ким почастувала делегатів 
госп. референтура ОЖ 
ОЧСУ, були заслухані й об-
говорені дві доповіді: д-ра 
Стебельського ,,Світоглядо-
внн клімат еміграції і обста-
вини її культурної праці" та 
д-ра М. Кушніра „Перспек-
тнви і завдання нашої куль-
турної праці". Потім відбу-
лнсь вибори нової Головної 
Управи А ДУК: головою об-
рано д-ра Б. Стебельського. 
члени: містоголова проф. С. 
Вожаківський, ceKj)erap Ал-
ла Коссовська, ред, В. Даан-
денко референт інформа-
ції, Ю. Тис-Крохмалюк, М. 
Черешньовський, Є.. Курило, 
І. Ковалів, Я. Тарнавськин, 
Міра Гармаш. Вол. Гавра-
люк; Контрольну Комісію, 
яка виконує також обов'язки 
Товариського Суду, очолив 
д-р М. Кушнір, члени — П-і 
інж. Леоніда Вертипорох. 
д-р Вол. Стойко. д-р Вол 
Савчак і О. Павлів. Під un– 
лески зібраних обрано проф 
д-ра Євгена Вертипороха -
Президента Головної Ради 
НТШ, почесним членом А-
ДУК. Делегати і гості прн-
віталн проф. д-ра Є. Верти-

JAN1TORS (4) 
General Janitorial duties. Steady 
work all year round. Must 
speak English. Fringe benefits. 

Call Mrs. Shipkim 
(201) 985-1939, ext. 253 

or apply in person. 
N. J. ReeldentiaJ Manpower 

Center 
Plalnfleld Avenue 

Cnmpkllmrr Edhwn, SJ. 

^ Праця 4 
І HELP W A N T E D FEMALE І 

NURSES, RN or LPN 
! Shiftrt 8 to 4, or 4 to 12. full or 
j part-tirrte. 12 to 8. full time. 

Р О Б І Т Н И К З Р А З К І В і vuvation relief, prorated bene– 
ДосвіД при твердому морще- fits for part-time, full benefits 
йому картоні або складених j for full time. Call between 9 
пуделках. Добра платая. Плян і і . m. and 3 p. т . for appolnt– 
про участь у зисках та інші 
зарібкові користі й гарні умо-
вннн праці. Тел. 201 623-2155. 

Ехрггяя Container 
105 Ave, L, Newark. N J , 

m. and 3 
ment. (201) 754-3100 

Plalnfleld, NJ. 

TRAINEES 
for bleachery processing. Res– 
ponalble people for responsible 
Job. Working knowledge of 
English, necessary. Liberal Be– 

rteflts Call for interview 
(20І) EL 2-1948, Elizabeth, NJ 

m 
Праця 

MALE A FEMALE 

HOTEL ST. MOR1TZ 
50 Central Park South 

Assistant Night Auditor 
Exp. on NCR 2000. 5 night? 

11-7. one menl. benefits 
Call PL 5-5800, Ext. 150 

LET US 

1NANCE 
YOUR NEXT 

FAST CONFlDENTfAL SERYlCE 
CONVENIENT PAYMENTS 

CALL 434-4800 
Credit Life insurance if Desired 

Used Cars Also Financed 

NORTH JERSEY 
: NATlONAL BANK 

no;toxa з iioro 70-літтям та 
відомого письмевника-рома-
ніста Фотія М. Мелешка з 
80-літтям, відспіванням 
„Многая літа" й побажан-
ням здоров'я та подякою за 
попередню велику працю в 
ділянці української науки і 
культури. 

Після короткої перерви 
відбувся літературний вечір 
поеткн Міри Гармаш. Допо-
ВІДЬ п р о ї ї ТВОРЧІСТЬ ВИГОЛО-

енла мгр. Ірина Пелеяська, 
Міра Гармаш прочитала де-
кілька поезій, в тому й ко-
ротку поему „Мов місто". 
Слухачі нагородили її оплес-
ками також за короткі епї-
грами-сатири, які авторка 
читала в супроводі показу 
кольорових прозірок, роботи 
її мужа, мистця Романа Ва-
силишина. В дальшому тягу 
праці з'їзду внесено різні 
пропозиції для покращання 
праці АДУК, були заслуха-
н и ; й схвалені резолюції і 
тексти звернень З'їзду до ук-
раїиського суспільства і до 
чужоземних діячів культу-
ри. Присутні привітали п. М.' 
П о к о й о в а — автора книж-
кр правди про відвідини со-
нстської України, та п. А. 
Ореста — українського ро-
оітника, який прозрів, поба-
чивши під час відвідин Ук-
раїни після майже 40-річної 
t міграції, колоніяльннй стан 
Г.атьківщинн; п. А. Орест. 
пенсіонер, передав свою по-
пертву на працю Асоціяції. 
Перший день З'їзду закін-
чився словом новообраного 
голови Гол. Управи д-ра Б. 
Стебельського та .відспіван-
ням „Не пора". Другого дня, 
після Богослужень, відбу-
лись наради членів новооб-
раної Гол. Управи АДУК. 

Збережім і опублікуймо спадщину наших 
діячів літератури, мистецтва 

і суспільно? думки 
(До 90-річчя з дня народження Вол. Вннннченка 
збільшуймо фонд упорядкування і видання його 

літературної спадщини) 
28 липня 1970 року ми-

нае 90 років з дня народжен-
ня видатного українського 
письменника і суспільного 
діяча Володимира BHHHH– 
ченка. ' 

На заклик Комісії УВАН 
для вивчення і публікації лі-
тератліної спадщини В. Вин-
ниченка за перші три місяці 
цього ювілейного 1970 року, 
знову відгукнулося багато 
свідомих українських патрі-
отів і суспільних орган іза-
цій. У опопередніх звітах за 
минулий рік ми подавали ба-
гато імен жертводавців із 
Канади, що надсилали свої 
пожертви безпосередньо до 
н а с Цей наш звіт розпочіь 
наамо великим списком ка-
надіііських жертводавців, що 
внесли свої пожертви через 
Віїшіиезький збірковий KO-
мітет, на чолі якого стоять: 
Т. Кобзей, С. Мокрій, М. Гна-
тів і Гр. Кукса. З пожертва ' 
ми н а цю важливу наукову 
справу прийшли такі жерт-
водавці: 

Степан Мокрій — 300 дол., 
Т-во Читальня „ П р о с в і т " у 
Вінніпезі - 200 дол., Асеку-
раційне Т-во Взаємна по-
міч" (зокрема на видання 
повісті „ J i a той бік" і драми 
, Д і ж двох сил") — 200 дол.; 
по 100 дол. - УНО іОт. Бо-
ніфас, Мааітоба), С. Порай-
ко (Едмонтон). По 00 дол. 
— Креднт-спілка Північ Щя-
Ніпеґ, інж.О. Будаяк. Д. Гер-
маи (підп. л . ч. 200) - 32 
дол. По 25 дол. — М. Гнатів, 
М. Деделю:к, проф. М. Во-
ровський, проповідник І. Р. 
Коаалевич, Т. Ko(jeeft, М. Во-
робець, Леонід Молодожа. 
ний, Г. і С. Мухнн, Гр. КУк-
са, Юрій Сгефавнк (Едмоя-
тон), Г. Слободяннк, t Куб-
рак. По 20 дол. — Христина 
Гнатів. С. Деделюк. Сужеро 
(Відділ Вінніпег) — 17 дол. 
В. Леськів — 15 дол. По 10 
дол. — о. д-р В. Кушнір, L 
Зельський, О. Хортів, мгр. О. 
Журавський, проф. Яр. Ро-
зумний, д-р В . Чубатий, В. 
Климків. По 5 дол. - С. Ро-
маняк, А. Креп'якеввч, Р. 
Саведчук, мгр. М. Копннсь-
кий, Р . Каада, д-р Б . Марти-
новяч, П. Горбаткж, 0 . Mop– 

ШЕВЧЕНКОВІ 
ДУМИ 1 ПІСНІ 
Анг. і укр. тексти 

Ціна 80 центів 
-SVOBODA" 

81-88 Grand Street 
Jersey City, N J . 07808 

v Farms A Country Homes a 

КАБІНА 
Кімната до забави, веранда, 
іюі вигоди. Близько всіх cnop– 

тів. Ціна S6,500. 
КОРР of KEHHONKSON, NY 

Шві (914) 020-7600 

гун, П. Костенко, Д. Яремен-
ко, інж. А. Качор, І. Онуф-
рійчук.,По 3 дол. — Р. Сені 
чук. І. Аидрес, П. Захарчук. 

З неканадійців пожертву-
вали: Микита Лозовий (підп. 
л. 3 1 8 ) - 345 дол., Юліян 
Костюк (Відень) — 100 дол. 
Марта Тарнавська — 50 дол. 
По 25 дол. - Григорій Ки-
тастий, Михайло Радолиць-
кий, д-р Д. Лепкий (раніше 
- 100 ' дол.) , д-р Микола 
Менжига. По 20 дол. - Іри-
на Печно, Ольга Ласкевич. 
По 15 дол. — д-р Любов 
Марголіна, Марія Булавка, 
В. Несенюк (підп. л . 121), 
Карабінек Ріл. Естейт. По 
10 дол. — А. Баракник, Іван 
Павленко, Оксана4 Колеснн-
ченко, Юрій Сложииськнй, 
К. Церкевнч, Микола Ваць, 
Марк Менжига, Віктор При-
ходько. А. Турчин - г 16 дол. 
По 5 дол. — О. Шевченко, 
Т. Прокопова, Єв. Овчарів. 
Л. Онишкевич — 3 дол. С. 
Вервнцькнн - 2 дол. v 

Винвиченківська Комісія 
УВАН висловлюс щиру по-
дяку всім жертводавцям, і 
сподівається, що в цей юві-
лейний рік нашого вндатно-
го прозаїка і драматурга на-
ше свідоме громадянство 
прийде з новими і щедрими 
пожертвами у фонд видання 
його літературної спадщини. 

Збірка пожертв і позичок 
у фонд Видання літератур-
ноі спадщини В. Ванничея-
ка продовжується. Пожертви 
просимо й надалі посилати 
на адресу УВАН в Ню Иор-
ку. Українська Вільна Ака-
демія Наук, я к інкорпороваА 
н а наукова організація, ко-
рнстусться правом податко-
вих пільг (Tax Exempt ) . Всі 
жертводавці мають право 
свої пожертви на УВАН від-
раховуватн від податкових 
сум. 

Чеки'.просимо виписувати 
на : The Ukrainian Academy 
(Fund vynr iychenka) . 

Посилати на адресу: The 
Ukrainian Academy of Ar ts 
and Sciences in ttie U.S., inc., 
206 West 100th Street, New 
York, N.Y. 10025. 

Винниченківська 
Комісія УВАН 

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ В БРПТАНП ЗАпЬві-
.'ІА, що вестиме виборчу кампанію під гаслами „,закон і 
порядок", обмеження чужинецькоґ іміграції, заборони ди-
кнх страйків і збереження „приявностн" Британії на водах 
Південної Азії. 

Ш ВАКАЦІЇ 9 

ДЕШЕВІ ВАКАЦІЇ 
У СОНЯШНІИ ФЛЬОРИДІ 

Готелі, мотелі та апартаменти 
по низьких цінах вже від S25.00 за кімнату 

на тиждень, ггід час літніх місяців. 

ЗАЇЖДЖАЙТЕ ДО СВОЇХ УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ: 

W. BORA SUN RAY APTS 
728 Ocean Dr., Miami Beach, Fia. 33139 
Tel.: 5М-0!ЙЗ 

N. RAKUSH U 8АІЖЕ MOTEL K1TCHEN APTS. 
8531 Harding Ave., Miami Beach, Fla. 33141 
Tel.: 864-4465 

R. STYRAN 6 S. PRYHODA DE-YARES APTS. 
Tel.: 866-4361 Tel.: 866-3880 
320-330 64th Street, Miami Beach, Fla. 33141 

W. TRACH BAY POtNT APTS on 1ND1AN CREEK 
8200 Byron Avenue, Miami Beach, Па. 33141 
Tel.: 866-0777 

Різне 

Українське BiinbTKowfimpo 

ROMJM PMICB SEBVICI 
141 2nd Av.-nuf. New YorkX^tv 
1W.: 47R-74S0. - ЗНОВУ В 
І ПРОДАЖУ Є АВТО 

мрі?іедч серія, де 
у в айв 12,706. - ^ ^ 
Уімд. год.: від понед.'до 

c:.v-б. 8:30 - в:ОО в ^ , 
і', неділю від 10 до 2 of) дол. 

ВДОВА ПРОДАЄ 
6 УМЕБЛЬОВАНИХ 

ПОМЕШКАНЬ, 
1 будинок, жииу н б кім. рпн-
чі па тій самій площі, Аліетько 
укр. кат. церква в palatine, 
ill. Виплатиться ла кілька ро-

ків. і , акр Si2..'tQ0. 
(H15) 459-7838. ' 

НА ПРОДАЖ ' 

70 ігаге ПАСШИ 
Машина д о помпований меду, 
електричний ніж до opplsy– 
ваиия рамок, димило, Цсітка 
на голову. Продаю yet деше-

ирнчннн empootk. Хто по 
може трнмитл тут 
гас. Гарна околіиія, 

купить, 
ЯКИЙСЬ 

меду с багато, Плн:гько 
Somm^rMllo, N J . 

Тел. (201) ЗЛ9-5247 

Відзнаки! 
Нідянаки! 
Віданакиї 

Маленькі хор^товки 
з тризубом на збірки 
під церквами, на pla– 

ні нагоди. л-А 

1000 штук - S20.00 
R. iwanyeky 

136 1st Avenue 
New York, N.Y. КЮ09 

ВСТУПАЙТЕ В ч-Явни 

- І . 
11 Funeral Directors Ц 

Theodore WOUNNlNJnc. 
Директор 

Похоронного, .'іаведеижв 
128 Eaat 7tb 8treet ' 

NEW YORK. N.Y. 10008 
TeL: OR б-HSt -"У 

СОЛІДНА ОВСЛУРА 
mmmmmm 

Я 
ПЕТРО mm 

УКР. ПОГРЕБШІК 
Займнсться Похоронама 
в BRONX. BROOKJVVN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контро-'іьопаяа гямтщрату. 

ра. Модерна каялиИя^ДО 
ужитку ДАРОЦг ' -

PETER JAREMA 
129, EAST 7tb STREET 

NEW YORK, N,Y. 
ORepon 4 - 2 ^ у 

- S 
ШЩ 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERtfKjfe 

ZMA W^tchtmUr Avenue 
NEW YORK. N.Y.' lOMl 

Tel.: 8вЗ-г475. 4 

Д и р е к т о р 
ПОСНФ сіліковськаи 

Завідує влаштуївішум ao– 
хоронів в каплицях, поло-
жсішх в кожніtn і раАоні 
міста. Похорони no,, tdid– 

пДвжХ. 
і ч 

НОВАЛЬЧИК 
FUNERAL НОЩ. 

Completely 
AJER CONDlTlONBD 

Заямасться Похоронами 
в стейП NEW JERSEY. 

Ціни прнступаї ДЛЯ ВСІХ. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так 1 
в ночі v 

WILLIAM Р Л : 

RASLOWSKY, Мапайег 
129 Grand Street.; 

(сот. Warren Street) . 
Jersey City, N.1. WSOa 

HEndersoTi 4-5131 

І 1 - , І ", 
ТАРЗАН, 4. 6376. Тарзая Д Ш Я С І І майбутність 

!TlUKte ДИЄ SAP, JkKZAH, 
TO S8T PtKf TO A PLACE 
WHESE SO AVANV РІOPLE л 
H A V I Г Ш И 5 C t s ANP r 


