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УрАШСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ ПРОГОЛОШУЄ 
ЗБІРКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДАТКУ 

ЗВЕРНЕННЯ ЕКЗЕКУТИВИ УКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСОВОГО КОМІТЕТУ 
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ И ГРОМАДЯНКИ! j УКРАЇНІ, бо УККА веде послідовну акцію в справі звіль-

нення Валентина Мороза та Леоніда Плюща, включно з 
Як щороку, апелюємо до Вас і цього: Зложіть Ваш інтервенціями у президента Форда перед його конферен-

річннй Національний Дадок до Українського Народного 
ФондуІ 

Звертаємося до Вас, свідомих і жертвенннх патріотів, 
що своїми щорічними пожертвами уможливлюєте працю 
УККА впродовж його 35-літнього існування, , 

В 1976-му році ціла Америка врочисто обходитиме 
200-річчя повстання Американської Держави, що стала 
наймог^тнішою потугою у світі. 

В 1976-му році українська громада в Америці відзна-
чнть 100-річчя свого поселення в цій країні та викаже сто-
літній вклад української еміграції в розбудову культурно-
го, економічного й політичного життя ЗСА та свою безпе-
рервну допомогу поневоленій Україні. 

Теж, в жовтні 1976-го року, відбудеться ХІІ КОНГРЕС 
УККА( що буде 36-им з черги роком його існування. 

З метою належної підготовн української участи в тор-
жествах відзначення 200-річчя Американської Незалеж-
ностн, в березні 1975 року створено з рамени УККА Ук-
раїнський Крайовий Комітет 200-річчя Америки, що зай-
мається координацією місцевих українських комітетів та 
підготовляє загальнокрайові імпрези у Вашінгтоні, Філя-
дельфії, Ню Иорку, 'Шамокіні, Глин Спей, Клівленді, Дет-
ройті і Чікаґо. 

Одним з найважливіших иочігаів для відзначення 200-
річчя Американської Незалежності! й 100-річчя українсь-
кого поселення в ЗСА с більша праця англійською мовою 
про вклад української еміграції в розбудову Америки, яку 
вже підготовляє УККА. 

Крім -того Український Крайовий Комітет 200-річчя 
Америки підготовляє брошуру англійською мовою, УКРА-
ЧНЦІ В АМЕРИЦІ, для масового поширення в ЗСА у 1976-
му році. 

Звертаємося до Вас, членів великої української гро-
мади в Америці, допомогти нам перевести запляновані дії 
з успіхом та з користю для української громади в Амери-
ці та поневоленої України. 

Тому, звертаємося до Вас з гарячим проханням зло-
жнти свої щедрі пожертви: 

1. Ваш НАЦІОНАЛЬНІ ГО ДАТОК на 1975 рік (яшцо 
BH ЙОГО ЩЄ ЯЄ ЗЛОЖИЛИ), ЩО Є ОСНОВОЮ ВСІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ! 
УККА; 

2. Вашу пожертву на ОБОРОЮ' ПРАВ ЛЮДИНИ В 

Щ е одна ф і н а н с о в а ф і р м а 
п л а н у є перенестись з І Ію Н о р к у 

дО Будівлі УНС 

Ш'Е:ШДІ:ВІТ З В І Л Ь Н И В 
ШЛЕГНІДЖІДОЛ 1 КОЛБІ, 

ЩОБ МАТИ „ВЛАСНИЙ 
У Р Я Д " 

цісю з Брежнєвим у Владивостоці в 1974 році та перед 
ного виїздом на „вершинну конференцію" в Гельсінках у 
липні 1975 року. УККА веде далі оборонні акції в справі 
полегшення та людяного трактування українських полі-
тнчннх в'язнів — чоловіків і жінок; 

3. Просимо Вас зложити окреміш даток на перебудо-
ву та відновлення Дому УККА в Ню Иорку, який nepefi– 
шов на власність УККА-СУА та в якому вже переводиться 
основний ремонт. 

Українські Громадяни й Громадянки! 
УККА зумів сконсолідувати всі творчі українські ор-

ганічні сили, що стоять на засадах проголошення Неза-
лежности й Соборности України в роках 1918-1919. Bnpo– 
довж свого існування УККА робив численні інтервенції в 
Білому Домі, Державному Департаменті, в різних інших 
американських урядових чинників та в Американському 
Конгресі. УККА теж вів та продовжує вести оборонні ак-
ції в Об'єднаних Націлх, протестуючи проти варварського 
гноблення українського народу комуністичною Москвою 
та в обороні українських культурних діячів, яких Москва 
арештує та засуджує іга суворі карн за те тільки, що вони 
обоїюняють права українського народу та виступають про-
ти насильної русифікації України. 

ВСІ ЦІ РІЗИОГРАННІ АКЦІЇ. ЯКІ ПРОВІВ УККА 
ТА ПЛЯНУЄ ПЕРЕВОДИТИ В МАЙБУТНЬОМУ. ОПЛА-
ЧУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ТИХ ПОЖЕРТВ, ЯКІ в и 
ВПЛАЧУЄТЕ ЩОРІЧНО У ФОРМІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДАТКУ. 

Українські Громадяни Й Громадянки! 
Праця УККА мусить йти вперед, бо Україна дальше 

карається в московсько-комуністн'чному ярмі. 
Наш успіх, що с. теж Вашим успіхом, залежатиме у 

великій мірі від Вашої щедрої допомоги. Просимо Вас до-
помогтн нам щедро у виконанні наших завдань. Щиро 
ДЯКУЄМО. 

ЕКЗЕКУТНВА 
Українського Конгресового Комітету Америки 

Жовтень, 1975 року 

Ню Иорк, Н. И. - Гер-
цоґ і Компанія в другою з 
черги великою фірмою тор-
гівлі вартісними паперами, 
яка плянує внедовзі перене-. 
стися до Української Будів-
лі УНСоюзу в Джерзі Ситі, 
Н. Дж. Джон Е. - Герцог, 
президент Компанії, заявив 
в інтерв'ю з репортером що-
денннка „Волл Стріт Джор-
нал" у вівторок, 28 жовтня, 
що ця фірма є процесі вн-
готовлення відповідної умо-
ви на вннайм приміщення в 
будігаку УНСоюзу на десять 
років. „Умова повинна бути 
підписана десь до тижня ча-
су", заявив Герцог. Мнну-
лого місяця, підприємство 
Віден і Компанія? внналмн-
ло п'ятнадцятий і частину 
чотирнадцятого поверху в 
новій будівлі УНСоюзу, під-
пнсавшн умову на п'ять ро-
ків. Ця компанія, одна з 
найбільших в Ню Иорку в 
торгівлі вартісними nanepa– 
ми, плянує перенести біль-
ше„ як одну третину свого 
персоналу до будівлі УНСо-
юзу вже з початком нового 
року. Герцог і Компанія, 
яка затруднює 75 осіб, пля-

ш ^^ 

нує перенестися ВПОВНІ ДО) 
чотирьох місяців, згідно іа 
із заявою її президента. За 
головні причини перенесен-
ня до Ню Джері, екзекуткв-
ні урядовці обндвох Компа 
ній подають піднесення по-
датків на перепродаж бон-
дів і вартісних паперів. уп-
равлінням міста Ню Иорку 
з уваги на критичну фінан-
сову ситуацію цієї метропо-
лії, яка знаходиться на 
грані банкрутства. Податки 
на перепродаж вартісних 
паперів міське управління 
Ню Иорку піднесло на 25 
відсотків від 1-го серпня 
1975 року. Перенесення 
Компанії Віден до Ню Джер-
зі заощадить їй 1 мільйон 
долярів річно. Новин пода-
ток, заявив Дж. Герцог, під-
ніс загальні видатки ного 
підприємства на чверть 
мільйона долярів. Тоді, ко-
ли Віден і Компанія, з ува-
гн на тільки частинне nepe– 
несення бюр, надальше під-
лягатиме деяким уподатку-
ванням в Ню Иорку, підпрн-
смство Герцог і Компанія 
виходить цілковито з-під ПО-
даткової структури цієї ме-
трополії. 

М ґ р І в а н Б а з а р к о п р а ц ю ю ч и 
видузкуе із серцевого 

недомагання 
Ню Иорк. - 3 кінцем ми-

нулого місяця в цій метро-
нолії і поза нею поширилася 
тривожна вістка, що відомий 
наш громадянин, невтомний 
екзекутивний директор Укра 
їнського Конгресового Комі-
тету Америки та шеф його 
канцелярії мґр Іван Базар-
ко занедужав на серце та 
перебуває в лікарні під ін-
тенснвною опікою. Лікарі 
ствердили, що головними 
причинами серцевого недо-
магання була з одного боку 
перевтома працею, а з дру-
гого надмірна турбота. Пі-
сля вісімох днів інтенсивної 
опіки в лікарні, мґр Іван Ба-
зарко повернувся до дому і 
— знову до праці В К8НЦЄЛЯ-
рШ УККА, висловлюючи 
цією дорогою подяку ДЛЯ 
багатьох наших громадян, 

Мґр Іван Базарно 

Р о к е ф е л л е р не буде 
кандидатом на в іценрезидента 
Вашінтон. — У понеділок, 

3... листопада, віцепрезидент 
Нелсон Рокефеллер передав 
президентові Джералдові 
Фордові листя, в якому фор-
мально повідомив, що не 
старатиметься здобути в 1976 
році номінації Республікан-
ської партії на пост віцепре-
зндента. У листі Рокефеллер 
не подав жадних причин на 
це рішення, а тільки зазна-
чпв, що кандидата на пост 
віцепрезндента обирає і по-
ішнеи обирати кандидат на 
президента. Віцепрезидент 
Рокефеллер хвалив Джерал-
да Форда за його „відданість 
постові президента" та обї-
цяв, що сумлінно внконува-

тиме свої обов'язки до часу, 
коли владу в країні знову 
переберуть „Президент і ві-
цепрезндент, належно обра-
пі на ті пости народом цієї 
славної Республіки". 

Хоча Рокефеллер В листі, 
ані президент Форд під час 
пресової конференції мнну-
лого понеділка не подали 
причин, чому Рокефеллер 
відмовився кандндувати на 
віцепрезндента, коментатори 
припускають, що рішення 
Рокефеллера було спричи-
нене тим, що президент Форд 
хоче в 1976-му році матнпід-
трнмку консервативної час-
тини Республіканської пар-
тії, а Рокефеллер мас опінію 
ліберала. 

У Ваніінґтоні в ідкрито 
совс;теьку виставку про Сиоір 

Вашінгтон. — Під час пре-
СОВОЇ КОНфереНЦІ! у ПОНЄДІ-
лок, 3-.листопада, президент 
Джералд Форд формально 
повідомив про ЗМІНИ в його 
кабінеті, хоча преса дізна-
лася про більшість цих змін 
вже день раніше. Заявляю-
чи, що він впровадив зміни, 
бо хоче мати „мій власний 
уряд", а не той, який був 
призначений ще президен-
том Рнчдрдом Ніксовом, пре-
зидент Форд підтвердив, що 
SBUlbHJO: з їхніх постів се-
кііетаря оборони Джеймса 
Шлесіяджера і директора 
Центральної Розвідчої Аген-
ції (Сі-Ай-Ей) Вілліяма 
Колбі, а новим ' секретарем 
оборони найменував Донал-
да Г. Рамсфелда, дотепсріш-
кього шефа персоналу Біло-
,ґо Дому, та колишнього 
представника ЗСА до НА-
ТО, а на директора СІ-АЙ-
Вй найменував Джорджа 
Буша, . теперішнього пред-. 
ставнт:а ЗСА в Пекіні та 
колишнього амбасадора до 
Об'єднаних Націй. ( Прези-
де нт. Форд також повідомив, 
що Генрі Кіссінджер ЗПЛН-
шнться на пості державного 
секретаря, але зречеться по-
CTJ– голови Крайової: Ради 
Безпеки Новим головою цієї 
Ради буде генерал Брент 
Скав^ккрт. близький ' спів-
робіпшк Кіссінджера. Ttpe– 
зидент Форд також поїнфор-
мував, що теперішній секре^ 
тар торпвлі Роджерс Mop– 
тон виявив бажання верну-
тиіЧ ?j ігцгпіатного жтггтя і 
на ного місце Президент 
найменував Елліота Річард-
сона," теперішнього амбаса-
дора- до Великобританії, який 
раніше заііман. різні пости б 
кабінеті президента НіксАНа,5 

буж .секретарем -обороия--re1 

Шлесінджера було те, що 
дотеперішній секретар обо-
рони часто не погоджувався 
з поглядами державного се-
кретаря Кіссінджера щодо 
політики детанту із COBCT–. 
ським Союзом, Президент 
таїш не подів дійсної причи-
ни усунення з посту Шлесін-
джера. Він тільки кілька ра-
зів заявив, що новий кабінет 
далі вестиме корисну для 
ЗСА закордонну політику та 
твердив, що його уряд .не 
допустить до мілітарного по-
слаблення Америки. Нато-
мість Президент відверто 
сказав, що державний секре-
тар Кіссіндікер відігравати-
ме головну ролю у форму-
люванні зікордонної політн-
кн, не зваяш.:очн на те, що 
він 'зречеться гххчовства в 
Крайовій Раді Безпеки. Пре-
зндснт Форд таїсож не подав 
причини чому віцепрезидент 
Нелс?н Рокефеллер рішив 
не кандкдувати на цей пост 
у 1976-му році, а тільки ска-
зав, що Рокефеллер „дійшов 
до, цього рішення самостій-
яо", додаючи, що він, тобто. 
президент Форд, не вимагав 
такого рішення від Рокефел-
лера. 

Зміни в кабінеті презндев-
та Форда зяклккали гостру 
реакцію не тільки в ЗСА, але 
також за кордоном, Зокредіа 
негативно зареагували со-
юзннкді Америка в НАТО, 
які вваз^ають, що звільнен-
-ия Шлесінджера з посту се-
кретаря оборони може мати 
негативні наслідки на мілі-
тапну. йn!гoyянщicт^ ЗСА ТР. 
викличе '.лдоволення в Мо-
скві, бо' в уряді ЙСА тепер 

СЕНАТОР Д Ж Е К Ш И 
ЗВЕРНУВСЬ 

ДО . .РЕЗИДЕНТА -2И^РДА 
І ЛЕОНІДА БРЕЖіаСКА 

В ОБОі^ОНІ УКРАЇНСЬКИХ 
ПОЛІТВ'ГЗЗЕЗІВ 

ЗСА. Президент також Зал 
вив, що новим шефом nepco– 
налу Білого Дому буде до-
тсперішнііі заступник До-
налда Рамсфелда, Ричард 
Чеині. 

Хоча під час пресової кон-
ференції президент Форд 
кількакратно заперечував, 
що причиною звільнення 

еЛвджера щодо політики де-
танту. В̂ самій Америці zd– 
чонодавці'йб^пс пертій та ін^ 

hat поІпЧ'іі'tarft дінчі, виявили 
генеральним' проїсура^ром'^'сту^ЬМн^нТЩол уряду від 

стпзлеіо ІНлесінджера, який 
пгргстерїгав' проти надто ве-
ликих концесій для Москви 
в переговорах в справі обме-
ження атомової зброї та ча-
сто таврував Конгрес за 
г.мсншення оборонного бю-
джету ЗСА в час, коли СС-
СР постійно збільшує свої 
видатки на мілітарні цілі. 

Вашінгтон. -^- У п'ятницю, 
31 жовтня, демократичний 
сенатор Генрі Джексон із 
стейту Вашінгтон, який про-
голоснв свою кандидатуру 
на пост президента ЗСА, на-
писав листи до президента 
Джсралда Форда та геяе-
рального секретаря КПСС 
Леоніда Брежнєва, в яких 
виступив в обороні україн-
ськнх політичних в'язнів у 
Сонстському Союзі. 

В листі до президента Фор-
да сен. Джексон пише: 

Пане Президенте! Мяю 
шану поін'формуватв Вас 
про петицію в Справі трьох 
українських політичних 
в'язнів: Валентина Мороза, 
Леоніда Плюща та Юрія 
Шухевяча. Ця петиція бу-
ла поширена амернканця-
ми українського походжен-
ня в кількох містах ЗСА та 
під нею підписалося 3,789 
осіб. 

Заклякаю Вас доручити 
амбасадорові Мойнігенові. 
щоб він в Об'єднаних На-
ціях гостро запротестував 
проти ув'язнення Валентн-
иа Мороза та його колег — 
політичних в'язнів на під-
ставі, що їхнє ув'язнення 
становить грубе порушення 
принципів Загальної Де-
клярації Людських Прав І 
Міжнародного Пакту для 
ліквідації всіх форм paco– 
вої дискримінації, які були 
прийняті самим Совстським 

,""p-TJ! С";В5ТСЬКОГО ПСИХІЯ-
тричного „лікування". 

Валентин Мороз, україн-
ський історик, засуджений 
вдруге за висловлювання 
своїх індивідуальних по-
глядів, перебуває в тюрмі 
від 1970-го року .і йому те-
пер загрожує ще гостріше 
покарання.! Ви може нрн-
гадусте собимою телеграму 
в його справі, яку я вислав 
Вам перед конференцією у 
Владивостоці, коли Мороз 
був на п'ятому міс.сці ного 
голодівки, якою протесту-
вав проти жорстоких умо-
вив його ув'язнення. 

Щ три українці потребу-
ють особливо нашої допо-
могн, яку я надіюся Ваше 
заступництро їм подасть. 

„ ..KTS^^',.j.' --?Аivb'” -
Юрій Шухевич, який не-

похитно відмовляється за-
г^я^вади^ул t попдядЯ 1X^^)4^00 евівго батька, укра-

їнського генерала, в 1972 
рогЬ"!''був засуджений на 
третій г з черґй: 10-річннй 

'Хтермін ув'язнеияя в таборі 
етропого режиму'. :Ha"hep-
ший терміні ув'язнення він 
був засуджений'в 1948-му 
році, коли йому було тіль-
ки 15 років. . 

Леонід Плющ, визначний 
математі.к і кібернетик, був 
заарештований в 1972-му 
році за його писання і оід 
липня 1973-го року змуше-
ний переносити горезвісні 

— 

Лист до Прежшлщ 
Того самого дня, в п'ятнн-

цю, 31-го жовтня, сенатор 
Джексон переслав Леонідові 
Брежнєву листа такого змі-
сту: 

„Я одержав петицію, під-
писану майже 4,000 особа-
ми, яка віддзеркалює зро-
стаюче стурбовання в ЗСА, 
зокрема між американцями 
українського походження, 
долею Валентина Мороза, 
Леоніда Плюща та Юрія 
Шухевнч-і. Я поділяю їхнє 
стурбовання і мене зокрема 
вражає те, що протягом 
останніх років було заареш-
товано багато молодих жі-
нок тільки за те, що як у-

iwj^m^n^fi^fiM^y. 
ватнея їхніми культурними 
правами - між ннмн Сте-
фанія ТПабатура, Надія 
Світліпіна - Шумук, Ірина 
Стасів-Ка липень і НІЙ. 
Строквта'-Караваяська. 

1; Все Іще н1адііЬсяі,а:яві 
поробите зр'хсіди; щов Ва-
леятинбві Морозові та йо-
го колегам, українським в'я-
зням, були привернені пра-
ва. яких ваш уряд зобов'я-
зався додержуватися згід-
но із Загальною Декляра-
цісіо Людських Прав та 
Міжнародним Пактом для 
ліквідації всіх форм paco– 
вої дискриАіінаціҐ'. 

- ' ". ” а 
СИН ЗАСУДЖЕНОГО СОВЄТАМИ У ВІН Н И Щ Л І К АРИ 
Д-РА МИХАЙЛА ІНТЕРНА Г О Т О В И Й ^ПЕРЕВЕРНУТІЇ 

"І5ІВГГ', Щ О В Р Я Т 

Вашінгтон. — В П0ИЄДІ-
лок, 3-го листопада ц.р. тут 
у великій на 8.000 кв. 
футів залі Смітсонського Ін-
стнтуту і музею природньої 
історії, офіційно відкрито ве-
лнку совстську виставку, 
яка має за завдання показа-
ти американцям розвиток, 
заселення, індустріалізацію І 
вартісні копалини „ясісході-
мого" Сибіру, території, яка 
охоплює 10 мільйонів ква-
дратових кілометрів, тобто в 
38 відсотків більша як З'єд-
нані Стейтя Америки. Вя-
ставка відбувається захода-
мн „сибірського відділення'' 
Академії Наук СССР і Сміт-
сонського Інституту в рам-

ках. культурної виміни між 
ЗСА і СССР. Поодинокі ча-
стнни Сибіру ілюстровані на 
виставці великого розміру 
фотознімками і картографіч-
ннмн картинами, як також 
роз'яснювальними брошура-
мв з поясненнями в обидвох 

дії, Англії і Італії,' а його мо-1 
лодшнй брат, Август, який: 
виїхав із СССР' рік перед; 
ним, в свою чергу відвідав 
Зах. Німеччину, Д а н і ю , 
Швецію і Норвегію. Вони 
зустрічаються, інформують І 

Ідя ДІтерн, яка, щоб могти благають про рятунок всіх, 

ірзі Ситі (лв). — Стур-
бованни вкрай долею свого 
несправедливо засудженого 
батька, вінницького лікаря 
д-ра Михайла Штерна, який 
карається в харківському 
концтаборі, і долею матері 

хто хоче ь може допомогти, 
знаючи твердо, що розголо-

відвідати свого чоловіка. в'я-
зня, залишилася в СССР, 
молодий син лікаря, Віктор шення справи лікаря Штер-
ОІтерн, відвідав „Свободу 1 на в світі — єдине стримує 
31-xjo жовтня в товаристві! кагебісгів від ще гіршого 

і росій- і Адріяна Каратницького, ce– j трактування їхнього батька, 
ській. На'внставці показано j к і ефря Комітету Оборони' : 

також багато зразків дорого. С^втеькнх В'язнів, і в роз-
ціннбіх) каменя, дерева, ву- j wm з р е д а к т о р а м и 
гілля тощо. Фреквенція від- вк^ловлював надію, що аме-
відувачів виставки покищо j рнканці допоможуть йому 
невелика. Е Л . Стантон, один j вирвати^ з лабет КҐБ його 

батька, бо „американці, — 
сказав вія. — особлива на-

з охоронців музею, сказав 
кореспондентові: „Я ходив 
подивитися на виставку, щоб 
переконатись чи часом не-
має'там американської пше-
ннпі". 

Н о м е р і п и і . Теодор Яі іура . 
учасник ВизиолІ.Иіах Змагань 

4 f і революційного руху 
Філядельфія. — Минулої 

неділі, 2-го листопада рано, 
тут помер на 78f му році жит-
тя активний учасник Укрд-
їнськнх Визвольних Зма-
гань та видатний член peeo–^ 
люційного підпілля в Укра-' 
Інській Військовій Організа-

які виявили турботу його не- ції та Організації У країн -
домаганням та переслали ських Націоналістів, св.п. 
йому побажання швидкого і ' інж. Теодор Яцура, колиш-
повного аиді'Ліання. і ній політв'язень, пластун та 

виховних молоді і громадсь-
ко г суспільний діяч. Оснро-
тив дружину Мирославу, си-
на Зенона з дружиною Оль-
гою ТА дітьми.Аскольдом і 
Рокооляною та ближчу і 
дальшу родину в Україні І 
діяспорі. Похорон відбудеть. 
ся в суботу, 8-го листопада, 
о год. 8:30 рано з похорон -
ного заведевня до церкви 
Царя Хрвста і опісля на 
цвинтар у Факс Чейсі. 

і дає ще надію двом синам 
таки добитися звільнення 
д-ра Штерна, бо „ще кілька 
місяців цього кошмару, і во-
ни (батьки) згинуть", — ка-
же він. 

Постуї:ав Віктор Штерн і 
в наші, українські двері, до-

ція ' емігрантів і потомків 1 відавшись, що „Свобода" пи-
еміґрантів, і вони найближ- і сала про його батька, коли 
че можуть взяти До серця на Захід продістався доку-
історію людини, що потерпі- мент Самвидаву — частина 
ла за своє бажання емігру- останнього слова, що йогс 

виголосив на своєму проце-
сі у Вінниці, весною 1974 р. 
д-р Михайло Штерн. В цьо-
му слові він писав із звору-
шливим почуттям про „чу-

зва Ця в перекладі значить j дову, рідну і близьку" йому 
„Не мовчи") з Ьраїлю, де і мову українську, якою він 
вія перебуває від дня свого j пише свої вірші „в казема-
виїзду з СССР 6-го липня д . ! ті", присвячуючи і виеялаю-
р. З ним виїхала і його дру-; чи їх своїй дружині і дітям. 

Віктор Штерн приїхав до 
ЗСА заходами американсь-
кої жидівської добродійної 
організації „Ал Тідом" ((на-

жина Анна та їх три і пїв-
річннй син Артур. 

З глибокою вірою у право-
ту свого діла, Віїстор Штерн' 
стукає у всі двері для ря-j 
тунку своїх батька і матері, 

Тож зустріто сігаа д-ра 
Штерна як давнього знайо-
моїх), а його розповідь про 
„Справу д-ра Штерна" була 
надзвичайно цікава. Це шту-
чно створений КҐБ процес, 

яких любить відданою сігаів- j щоб за будь-яку ціну nepe– 
ською любов'ю. BSiH був з ці- шкодити д-рові Штерну і 
сю місією у Франції, Голляя-; його родпні емігрувати до 

Й^- - ';- , "- -:- ^ у 

Під час відвідин у „ОіоГібд^г^В^сілр ИІтери (посередині) 
з редакторами -Ігорем Д.щбдг?йо (зліва) і Зеноном Снм-

лнісоч. 

Ізраїлю. Для цього було пу-
щено в рух наклеп, обман і 
фальсифікацію навіть про-
токолів судового засідання, 
д-р Михайло Штерн неви-
нуватнй навіть згідно із со-
встськимя законами. Д-р 
Михайло Штерн став перед 
судом на весні 1974 року, 
обвинувачуваний у „хабар-
НИЦТВІ" Й ІНШИХ „ДОЛЖНОСТ-
них" — службових пересту-
пах. Щоб знайти кількох 
свідків, які дадуть негативні 
відгуки .про д-ра Штерна, 
яа наказ прокурора В. Крав-
ченка переслухано 2 тисячі' 
пацієнтів д-ра Штерна за 
останні 10 і більше років йо-
го лікарської' практики (а 
навіть і 15 років у однім ви-

падку). І це свідчить про 
велику пошану до СВОГО лі-
каря, що тільки 2і;г з усіх 
опитаних погодились свідчи-
тн проти лікаря, не зважаю-
чи на найбільший тиск з 
боку „каральних органів" і 
якнайвишуканішу „заохоту" 
з'боку прокурора. Ш „заохо-
чування" ^включали навіть 
обіцянки — запевнення, що 
цим пацієнтам не буде пос-
тавлемо у провину давання 
„хабаря" д-рові Штернові, 
якщо вони .добровільно" це 
визнають. (За совєтськимн 
законами винні і ті, що да-
ють, і ті що беруть ,rSaoa– 
ря".) Та й ті 2 відсотки зна-
чно змаліли на самому оу-

іЗшгінчення на crop, l-lfty. 

- k 
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Н а ш обов'язок 
Українськая Конгресовий Комітет Америки, наша 

центральна громадсько - політична репрезентація, в цій 
країні, проголошує свою традиційну вже збірку вкладок 
і пожертв до Українського Народного Фонду на — для 
вас подвійно - ювілейний 1976-ий .рік. Фонд цей існує вже 
повних 25 років і здавалося б, що він повинен бути caiio– 
зрозумілий, як для кожного з вас с самозрозумілою enpa–. 
вою кожного року виповняти наші податкові звороти та 
платити податок державі, чи^як самозрозумілою є для 
кожного з нас наша щонедільна пожертва для нашої цер' 

На превеликий жаль, Український Народний Фонд, 
і виключна база багатобічної діяльності! нашого 

УККА, для великої частини нашої громади ще й досі не 
став такою самозрозумілою повинністю. 

Проголошена тепер збірка національного Датку повин-
Ва б нас наблизити до такого її самозрозумінні; Це а ції 
справі Наша' головна і одинока проблема. УККА бо сьо-
годні вже не мусить себе представляти і не мусить royopu– 
тн про потребу фондів, бо це відоме і наявне. В більшості 
бо громад існують Відділи УККА і вовн сьогодні прак--
тичво двигають на своїх раменах і Головний тягар громад-
сьхої актнвности. Сьогодні вже ледве чи можна 5 Назвать 
якусь більшу акцію чи імпрезу місцевого чи крайово-
го порядку, яку в такій чи іншій формі не.І-лІддержувая -н, 
часто ршшльно, власне Український Конгресовий Комі-
тет. Не диво, що саме на цей ваш УККА та на йогосиде-
рів, зокрема його президента проф. Льва Добрлнського, 
сипляться головні громи напасливої совєтсьхзї .чропаган-
ди, включно з тихими і явними советськимн інтерпеляція 
ми в уряду у Вашінгтоні. 

Це добре знають і правильно оцінюють тисячі иаши:-
громадян, які щорічно вплач у km, свій Національний Да-
ток до УНФонду. Як же інакше, назрів дяпо ліпше вигля-
дала б наша активність і наші справи, якщо б таких від-
даних і жертвенних наших патріотів була не тисячі, але 
десятки тисяч і сотні тисяч! 

Очевидно, що такою добровільною акцією, як нею с 
збірка Національного Датку до УНФонду, рідко Kt .чи мо-
жна охопити всіх. Але всі теперішні ппатинки цього дат-
ку та ного віддані збирачі можуть поважно причнннтис:. 
До його основного поширення. Велика бо частина аашогс 
громадянства цього Датку) не цла^ить не тому, що не хі 
че, але з тії?! простої причини, що про цю акцію відносне 
мало знає і не мас нагоди свій Даток скласти, бо ніхтс 
йо нього не зголошується. Справа збірки Національноп 
Датку матиме незрівняно кращий, анелід, якщо кожний 
теперішній платних цього Датку буде рівночасно і його 
збірщиком та заохочуватиме всіх своїх знайомих, щоб 
вони в цю акцію активно включилися. 

Ч J і ' '" ' І ' 
Розуміється, що трапляються і такт, які відмовля-

ються від вплата Національного Датку, виправдуючи се-
бе всілякими дійсними чи видуманими причинами. Але. їхні. 
критика та їхні докори не мають і не можуть мати жад-
ного впливу, якщо вони відмовляються від вплати H;Uiio– 
нального Датку. Відомо, що одним з головних гасел Аме-
рихаяськОІ Революції було: „Без репрезентації не даємо 
податку" — „по taxation without representation". У нашо-
му УККА треба поставити справу в днілому порядку: без 
Національного датку немає репрезентації. До тієї penpe– 
зентації в УККА кожному вашому громадянинові і кож-
ній організації та уставові широко відкритий шлях. Але 
передумовою того мусить бути вплата Національного 
Датку. 

У надрукованім на іншому місці в цьому числі Звер-
иенві Екзекутивн УККА та в окремій статті „Український 
Народний Фонд" наведено багато переконливих аргумен-
тів про потребу збірки Народного Фонду не тільки, в до-
теперішиій висоті, але й про можливість та необхідність 
ЙОГО ОСНОВНО ЗбІЛЬШИТИ. М и МОЖеМО І ПОВИННІ ЦЄ B4HHH-
ти. Це залежить від кожного з нас. Виконаймо свій обов'я-
зок, тим більший і почесніший, бо добровільний. 

- ':' ' І 9 і . ;-. .. і. .лік; ''--і 

НОСИЛКОВО рішепня 
Минулого тижня президент Джералд Форд звільнив 

з їхніх постів секретаря оборони Джеймеа Шлесінджера 
та директора Центральної Розвідчої Агеяціі (Сі-Ай-Ей) 
Вілліяма Колбі. 

Колбі провдоподібяо був усунений з посту з уваги ва 
виявлення ряду нелегальних вчинків цісї розвідчої аґен-
ції. Звільнений Колбі не повинно мати великого впливу 
на майбутню закордонну політику Вашінгтону, натомість 
усунення Шлесінджера може потягнути за собою дуже 
негативні наслідки, бо може пошкодити безпеці ЗСА. Як 
відомо, Шлесінджер часто яе погоджувався з державним 
секретарем Кіссінджером щодо політики детанту із COBCT– 
ськнм Союзом, зокрема щодо деяких подробиць нового 
договору в справі обмеженая атмової зборої, твердячи, 
що Кіссіиджер готовий погодитися на надто великі кон-
цісії для Москви, шо могло б дуже послабити мілітарну 
салу ЗСА Шлесінджер протягом останніх кількох міся-
ців дуже часто перестерігав законодавців проти зменшен-
ня оборонного бюджету ЗСА, твердяча, що дальші змен-
шеннл можуть перетворити Америку в другу з черги МІ-
літарну потугу в світі після Совєтського Союзу. 

Отже, Джеіімс Шлесінджер був своєрідним заборо-
лом проти надто ліберального становища Кіссінджера що-
до політики детанту. Більш реалістичні погляди Шлесін-
джера на політику детанту до великої міри балансували 
ідеалістичні, але наївні погляди Кіссінджера. Усунення 
Шлесінджера з посту секретаря оборони тільки збільшить 
Впливи Кіссінджера на ведення закордонної політики ЗСА, 
не зважаючи на те, що президент Форд домігся того, щоб 
кіссіиджер, залишаючись на пості державного секретаря, 
погодився'зректися свого другого важливого посту, голови 
Крайової Ради Безпеки при Білому Домі. Хоча Кіссіиджер 
уступить з посту голови тієї Ради, щоб в такий спосіб до 
якоїсь міри зменшити нарікання консервативних респуб-
ліканців і членів Конгресу, які вважали, що два пости 
надавали Кіссінджерові надто великі повновласті, то дос-
товірні урядові джерела та коментатори твердять, що в 
дійсності це зречення не зменшать впливів Кіссінджра на 
закордонну політику, бо президент Форд мав здогадно за-
певввтв, що він надалі буде Його головним дорадником 
в закордонних справах. 

Рішеная президента Форда звільнити Джеймеа Шле-
сінджера з посту секретаря оборона треба вважати помил-
ковим, бо в американському уряді тепер забракне його 

, (УККА). - На ХІ Конг-
ресі українців у Америці 6-
S жовгня 1972 р. у Ню Йор-
ку, на якому було 510 ynofc– 
новажених делегатів від 
зорганізованої української 
громада в Америці, були 
виголошені палкі патріотич-
ні заклики, що Українсь. 
кий Народний Фонд, фінан-
сова база Українського Кон-
ґресового Комітету, не мо-
же бути менший як 250.000 
дол. річно. Пригадувано, що 
таку-то суму визначив ГУ 
Конгрес Американських 
Українців 5-6 листопада 
1949 року у Вашінгтоні, 
отож цілих 25 ргжів тому, на 
якому власне й вирішено за-
снувати Український Народ-
ний Фонд. Рада Директорів 
УККА і Контрольна Комісія 
поставилися реальніше й 
скромніше до цієї справи. 
Рахуючись із щорічними 
впливами до'УНФонду (най-
меншнй був у pp. 1961^62 
— 58.765.00 та найбільший 
У pp. 1952У53 - 136.268.97) 
преліміяовано вже на мп-
нулий рік - і так само ва 
дей 1975 рік суму тільки — 
І42.000 дол. Коли зважити, 
що до українського Конгре-
'ювого комітету належать 
буквально 61 центральна 
установа й орган із а ц і я, 
ввесь зорганізований укра-
іксі,кнй світ в Америці, та 
що ми вихваляємося, ще 
тс, українців, в одних тіль-
ки З'єднаних Стейтах с 
мільйон, то 142.000,дол. -
змішно дрібна квота. Цс 
смішно дрібна квота, колк 
кятн на увагу, що УККА є 
репрезентацією українців у 
Америці перед державним!. 
властями, — що це наша 
крайова громадська верхів-
ха, — що.УККА мас nepe– 
водити інформаційно - про-
іагандивну роботу ва аме-

ліжаяському, а то й між на-
жодному форумі про трагіч. 
лу долю Уікраша під1 воро-
лям^г ярмом;г- що'УККА 
моє спонсорувати прерізні 
лолітячнГ я культурні акції 
v імпрези, - Що УККА має 
.турбуватися українським 
шкільництвом, ' – що він мас 
зндавати англомовний nepi– 
одик на високому рівні, -
що він мас. вплачувати по-
зажний членський внесок 
до Секретаріату - СКВУ і 
мас уділювати, субвенції рі-
зннм добрим, і хорисннм ді-
лам, trr коли взята все це 
на увагу, то сума 142.000 
дол. — насправді мінімаль-
на, невистачальна. 

Українська спільнота в 
минулому році склала на 
УНФонд, 114.672.02 дол. Це 
теж страшенно мало, бо в 
минулому році, та ще більше 
в цьому, — зросла дорож-
неча в Америці й усі ціни 
пішли,вгору: треба ж утри-
мати мінімальний адмініст-
рапДйиий апарат, треба ра-
хуватнея з подорожінням 
.хештїв друку, оголошень, 
комунікації. Ось, наприк-
лад, голосно лунають вимо-
ги громадян, щоби УККА 
прийняв.на повний час пра-
ці організатора, який роз'і'ж-
джав бн по всій країні, допо-
магав існуючим Відділам 
скріпити їхню діяльність на 
м і с ц я х і п р и д б а т и 
нових членів та засновував 
нові Відділи, де їх ще нема. 
Існують слушні вимоги на-
ших громадян, щоби прига-

дуватнея частіше напшир-
шим колам американського 
суспільства — великими, ці-
ло- чи бодай півсторінкови-
МИ ОГОЛОШеННЯМИ у ВЄЛИ-
:шх американських щоден-
никах, інформуючи їх го-
ловно про долю тих наших 
відважних українських лю-
дей в СССР, які караються 
за те тільки, що вони yxpa– 
Гнці і прагнуть волі. Чуємо 
слушні і правильні голоси' 
наших громадян, які вказу-
ІОГЬ на потребу видавання 
різних українських і авгло-
мовних книжок з різних ді-
лянок, які ширили б добре 
українське ім'я та сприяли 
збереженню нашої націо-
нальнцї громади у вільному 

Панас Феденно 

УКРАЇНСЬКА НАУКА 
НА Ч У Ж И Н І 

Доводилося мені читати, 
мовляв, українські дослідни-
ки науки повинні включати-
ся в роботу ВИЩИХ ШКІЛ у 
тих країнах, де вони ЖИВІТЬ, 
і не творити власних наутш-
вих установ, бо вони не ма-
ють майбутнього, не можуть 
нормально розвиватися. 
Слід сказати: коли б наша 
Україна, навіть під чужою 
владою, мала університети 
та дослідні наукові устано-

Це відноситься в першу чер-
гу до наук гуманітарних: 
історії, літератури, філосо-
фії, мово:шавства та інших. 
Аджеж в Україні не доззо-
лено незалежного науково-
го ддсліду історії уііраїись-
кого народу. Український 
історик мусить всупереч 
фактам, прославляти поне-
волення України московсь-
кнми царями, як ,,добродін-
егзо" уїсраїнцям. Коли істо-

світі. Все це дуже гарно і І в Україні вЬіьна наука, не-
добре, - а л е за які фонди j залежна від втручання чу-

жої влада, неможлива. В 
такій ситуації перебували та 
перебувають інші народи, 

ви, без усяких перешкод для j рик Враичевський у книжці 
твоі?чої роботи, то, може, П0-
треба в українських науко-
вих установах на чужині бу-
ла б непотрібна. На жаль, 
:::.ша дійсність зовсім інша. 

все це робити?! 
Український Конгресовий 

Комітет покликаний до жиг-
тя волею. українських лю-
дей в Америці й існує вик-
ліочно завдяїси жертвениос-
гі українських людей. Ек-
зекутива, Політична Рада' і 
контрольна Комісія УККА 
свідомі того, що в УККА не 
все відбувається ідеально. 
Але часто трапляється, ще 
лдорові і добрі ідеї зробити 
щось конструктивне дляг Д0-
бра української справи І до-
бра ідея розбивається, бо... 
нема грошей на їх реаліза-
цію! Вимоги до УККА вели-
кі. але жертвенність не сто-
ть у належній пропорції до 
вимог. 

А втім, розпочинаїочи 
оцю цьогорічну осінню кам-
панію у користь УНФонду. 
маємо надію — ба, певність. 
- що наша громада відгук-
неться позитивно. До кіаця 
серпня у цьому році вплину-
ло тільки 26.627.00 дол. Але 
зсь у вересні ц. р. впляну-

що попали під чужу владу. 
Також емігранти „держав-
них народів", невдоволені 
режимом у своїй країні, тво-
рнли свої вільні школа ва 
ч у ж и н і Наприклад, у П а -
рижі була заснована росій-
ськимн емігрантами Вільна 
Вища Школа на початку XX 
сторіччя, з почину вашого 
.г .;л.чка - соціолога Максн-
ма Ковалевського. В цій 
школі прочитав курс істо-
рії України Михайло Гру-
шевський, якай був внда-
нкк книгою двічі під заго-
ловком „Очерк истории ук-
раинского народа". Такі 
школи на чужині мали теж 
емігранта інших народів : 
поляка, вірмени, литвина. ' 

Після Першої світової вій-
ни прийшла черга до укра-
їнців: Український Вільний 
Університет та Український 
Бпщий Педагогічний Zacra– 
тут у Празі, Українська Гос-

ло дальших 3.373 дол., а" у j подарська академія в Подс-
перших трьох тижнях жовт- j орадах. Ще перед тим М. ських патріотів (Леся Укра-
яя 3.430.00. Наші людв. чо- ! ГрушйськЯЙ 'заснував Ук- їнка). Українську мову вн-
мусь воліють вплачувати 
ЇВІЙ податок до УНФошгу 
бодаіі по 15 дол. від. особи 
:— в останніх трьох місяцях 
року, а не в перших 9-ох. 
Хай і так - коби всі, хто 
повинен заплатити цю невв-
соку квоту — заплатив, її! 
Дайте можливість існувати 
й діяти своїй керівній' уста-
нові! 

УКРАЇНЦІ ИА-ПНОТВКНКК 
МУ З'ЇЗДІ В ВІННІПЕЗІ 

Вінніпег (ОУПС). - Ц 
днях 24-26-го жовтня'відбу-' 
вався тут у приміщеннях го-
телю Норт Отар дворічний 
з'їзд Канадської Асоціації 
Етнічних Студій, в якій взя-
лн участь з українців: д-р І. 
Глинка, д ^ І. Пінюта з ДРУ-
жиною, д-р Б. Білаш, пані 
Ольга Войцепко, д-р М. Лу-
пул та інші. Головним про-
мовцем на бенкеті був проф. 
В. Ісаїв із Торонтського уні-
верситету. В часі з'їзду за-
демонстровано перший том 
збірника асоціяції „Саундс 
Канадіяа" за редакцією Р. 
Карпяка з Квінського уні-
верситету в Кінгстоні, Онт., 
в якому з українців нарду-
кували статті: В. Ісаїв, І. 
Зслик, Яр. Рудницький, Б. 
Казимира га інші. 

раїНськйй Соціологічішй Ін-
ститут1 у Відні.'Ці установі! 
підготували тисячі спеціялі-
стів з різних ділянок наук 
гуманітарних і 'технічних та 
господарських. Зокрема 
Академія в Подебрадах роз-
робила технічну й економі-
чну наукову термінологіцо, 
якої українська мова в той 
час не мала, бо українських 
шкіл перед тим не було під 
владою російською і авст-
рійською. 

Після Другої.СВІТОВОЇ ВІЙ-
ни, коли Москва поширила 
свої впливи на 100'мтльйо-
нів нових підданих,'з'явила-
ся нова, численна еміграція 
на Заході: польська, чеська, 
мадярська і т. д. В Англії 
почав діяти польський уиі-
верситет (переважно профе. 
сори з колишнього універ-
ситету в Вільні). Українці 
оживили Український Віль-
вай Університет, що перей-
щов із Прага до Мюнхену. В 
Америці почала діяти Укра-
їнська Вільна Академія На-
ук, теж відновилося Науко-
ве Товариство ім. Шевчен-
ка. З почину українських 
науковців, з щедрою допо-
могою громадянства, cradpe– 
ио Катедру. Українських 
Студій при Гарвардському 
університеті. 

Кожного українця,' що 
знає недолю української на-
уки під московським naay– 
ванням, мусить тривожити 
майбутнє нашої культури. 

— „Приєднання чи возз'сд-
нання" показав кривду, учн-
нену Україні договором між 
Польщею та Москвою 1667 
р. в Андрусові, то автора ре-
асим осудив і звільнив з пра-
ці. Оборонців української 
деряхавности мусять україн-
ські історики ганьбити, як 
„ворогів народу". В Україні 
припинено шідання архів-
них джерел до історії Укра-
їни, заборонено передрук 
праць істориків, що були вн-
дані в ХГХ та на початку 
XX сторіч. Шкільні підруч. 
ника з історії виховують па-
гріотів російського імперія-
лізму. Те саме роблять ав-
тора підсовєтськнх історнч-
днх повістей. В цьому велн-
ка небезпека для українсь-
vcoi національної свідомос-
ги, бо таким способом Moc– 
квод виховує у нас „няньок, 
дядьків отечества чужого" 
(Т. Шевченко). 

Подібве твориться з укра-
інською літературою. Моск-
за присвоїла собі Київські 
.і Галицько -Волинські лі-
fописи і літературу. Твори 
.ігсьменвиків, немилих ро-
лйськнм шовіністам в Ук-
риїні, заборонено; режим ве-
лить поетів, насправді воро-
гів московського імперіялі-
і-'іу,. представляти як росій 

гнано із вищих шкіл під ко-
'мунїстігчнбю диктатурокї. 

В цих обставинах україн-
ська наука на чужині' має 
велике і відповідальне зав-
даяня: зберегти дослідну 
діяльність ва високому рів-
ні, в безсторонньому шукан. 
ні правди.' 

Треба звернути, увагу на 
виклади українською ио-
вою в формі бевдоганній 
і видавати наукові праці' до-
бірябю украшськой) мовою. 
Scripta ma пені (написане 
залишається), говорить ла-
тинська прИМОВка. Д о б р е 
відана українська книга 
дійде до читачів в Україні. 
і Ті семестри українською 
. м о в о ю , я к і п р о в а -
дяться в Українському Віль-
иому Університеті та в ін-
ших наукових закладах, му-
сять підготувати нових дос-
лїдників із нашої молоді на 
чужині, щоб традиція віль-
ної незалежної української 
науки не вгасала. 

Шевченко, бувши в -не -
волі, сподівався, що прийде 
в Україну „Апостол Прав-
ди і Науки". Цьому ідеало-
ві мусить служити україн-
ська наука на чужині. 

Само собою зрозуміло, що 
праця українців - науковців 
в університетах , вільних 
країн має велику вагу. Але 
не можна легковажити нау-
кової праці у тих установах, 
в яких виклади відбувають-
ся українською мовою. 

Свято 
української 

науки 
Ювілей Української Вільної 
Академії Наук, 1946 - 1975 

Вінніпег (ОУПС). „Укра-
їнська Вільна Академія На-
ук належить до наших най-
впщих наукових установ і 
загалом до найвищих твор-
чвх осередків; тому з в(елн-
ким вдоволенням вітаємо від-
значення 30-річчя УВАН на 
поселеннях і бажаємо най-
кращнх успіхів у дальшії! 
творчій праці...'" — цими 
словами вітав Первоієрарх 
Української Церкви — Па-
тріярх Иоснф Сліпий зорга-
нізоване окремим і̂ юмадсЬ" 
квм комітетом у Вінніпеві 
зібрання для відзначення 
30-річчя з ч а с у з а с-' 
н у в а н н я Вільної Ака-
демії Наук — УВАН у Віль-
нолу Світі. Зібрання відбу-
лося Д5-ГО жовтня Ц. р. в но-
вому приміщенні Інтернаціо-
нального Центру при вули-
: u Мейн і Редвуд. Його ВІД-
крив і проводив ним проф. 
Яр. Рудницький, ОДИН із ОС? 
невників Академії та її дбв-
голітній президент у Канаді. 
Привіти виголосили: від усіх. 
етнічних груп Канадя д-р 
Атіш С. Маніяр, президент 
Мааітобської Рада Громадя-
негва;, від культурво-rpoua– 
дс-ьких установ і організацій, 
згуртованих в Інтврнадгдона-' 
льному Центрі інж. Денис 
Рінглянд, екзекутивний: ди-
ректор Центру; від Науко-
вої Ради Українців Вільного 
Світу та від Бразвлійського 
Центру Українознавства 
проф. Оксана Борушенко з 
Курнгибн, Бразилія; від по-
льськах наукових і культур-
нпх установ проф. Руй Ва-
хович теж із Куритиби; від 
словацьких наукових і куль-
гурних установ монсеньйор 
д-р Іван Рекем; від Т-ва При 
хкльнпків Української Куль-
турв Наталія Башук; .ві. 

колая інж. С. Романів; від 
Канадського Пресового Клю-
бу - Ольга Войцепко, що 
вручала обом гостям із Бра-і 
зилії при цій 
ЯРО 
ну Пресу. Крім цих привіті! 
секретар громадського комі-
тету проф. С. Погорілий 
прочитав письмові правіти 
від Наукового Т-ва ім. Шев-
ченка (проф. .О. Андрушків 
з Ню ^ о к у г й jnxujv Яр. 
Славутяч-" із Едмонтону), 
від українців Канади - про-
фесор Кості Біда, голова 
Департаменту Славістики в 
Оттаві та деякі особисті 
привіти від д-ра М. Гуцуля-
ка з Ванкуверу, Міри Гар-
иаш із Філядельфії тощо. В 
академічній частині відбули-
ся звіти з недавніх міжнарсі 
Днях наукових" конітєсів: 
д-р Б. С. Балко говорив про 
конгрес ветеринарів у Са-
льоніках, проф. Р. Вахович 
про два міжнародні конгре-
си історичяях наук та демо-
графії в Монтреалі, проф. 
Яр Рудницький про конгрес, 
фонетнків у Лідсі, Англія 
та оиомастів у БернМПвайт 
царія. — В внуковій час 
Цієї ювілейної сесії були, дві 
доповіді про „міжкультурні 
взаємний й їхню типологію" 
проф. Оксана Борушенко та 
проф. Яр Рудницького. — 
Після закінчення сесії Інтер-

Дюдмида Лгайссєвй 

Чому 
не Касеандра, 
не НІарльота 

Корде? 

Іілм'ятиик Яесі Уі?рашяа 
в Торонті 

і -. 
Чи тільки жінка-скулмь 

тор зуміла відчути дух Ле^ 
енної творчостя? Таке ,na– 
таиня насувається, маючи 
перед собою Мадонну ^ Лесю 
Українку в зображенні ма-
естра' Черешньовського, і 
Іфігенію — Лесю на па-
и'ятнану Галини . Кальчен-. 
ко, скульпторки, яка помер-
ла теж якось загадково, 
майже так, як Алла"Горсь-
ка... Сама Леся ніколи не 
уявляла себе Мадонною, бо 
нею вона ніколи і не була, 

Українського Народного Oo–̂  Г"Т^ І С Т Ь я ^ нам майже 
юзу Америки мг? ЇЇ5и т^ЩговогрофІ!інІ.: Одеіржяму, 
рнк^ від'Братства св. о.'МЯ- w меандру, Шарльоту Kop– 

5L JKausy д'Арк, Іфігевио і 
ці тяа ряд ілшнх жінок - ге-
роїнь, завжди 1 постійно се-
бе з нимд Центифікуючи. 

^ о м у ве;шка іпкода, що ми 

Манітобську Б в г а т о м Щ ^ ^ Н ^ Р ^ , ^ - Т " ріц^акд не шзуфїіють твор-
чости”Лей, aoos тих, які ро-
зуміють і відчувають її, але 
ае є скулкпт'ораьда, щоб свої 
почування і думки про неї 
втілити в мармурі, бронзі й 
граніті 

Тож'будемо чейвгя4 май-
бутньої Алла ГорськеІ, КОТ-
ра щаслив:ім збігом обста-
вин і ласкою Неба jo6'cnHy-
ватвме в собі Вміння скульп-
тора Черешньовського і 
здібність розуміти Лесю так, 
як її розумів автор ,ДІоет-
ки українського ресбрджі-
мeнтa,, Дмятро Донцов, чи 
ще небагато інших. 

національний Центр гостив 
прйивнвх чашкою кави. 

Численно зібрані укасвв-
ки цього „свята, української 
науїш" довго не розх4диля-
ся й вели розмова ва теми 
української науки, Я opraai– 

Зьта теперішнього S стану 
на різних континентах. За-
гально стверджено,:уЗДО ЮВІ-
лейна сесія УВАН 1945-1975 
була достойним відзначен-
ням ювілею ядєї внукової ус-
тановн. 

. . I L — ^ L U U ^ – ^ 

, ь0юеФФФ0Ф0ФФФФФ?ФФФ0ФФФФФФ4тіф0Ф0Ф0-о0Ф0ФОФ0ОФ0о4в^о4 м у х . 

:і 
Наукова конференція УВАН 

і; 
!i. ,-r.W Ф^И 4 ІГО^Ф^ФФФО^ФО?Ф^ГОФО'Л^^ОООФ^П^ФФЛ'ФООЧО^Ф'Г^ІІ 

В суботу 13-го вересня ц.р. 
в Ню Иорку відбулася Hay– 
кова Конференція УВАН, 
перша із циклу ювілейних 
конференцій в цьому акаде-
мічному році, присвячених 
25-літтю Української Віль-
ної Академії Наук у ЗСА. 
Конференція відбулася при 
співпраці Математично - Фі-
зичної Секції НТШ. Конфе-
ренцік) відкрив Науковий 
Секретар . УВАН проф. д-р 
Василь Омельченко, який 
привітав присутніх від імени 
президента УВАН проф. д-ра 
Олександра Оглоблнна. У 
вступному слові проф. 0-
мельченко з'ясував 25-літній 
плідний шлях Української 
Вільної Академії Наук . у 
ЗСА. В імені НТШ, най-

1 старшого українського нау-
кового товариства, вітав 

реалістичного голосу, якай правильно перестерігав перед 1 Конференцію проф. д-р 
небезпекамв для ЗСА, які криються в теперішній політиці j Осип Андрушків, голова 
детанту із Оохвсмдрі Союзом. ' НТШ у ЗСА. 

t Конференція складалася 
із трьох сесій: „Атом", „Клі-
тина", ,Дюдина". 

Першою сесією проводив 
д-р Володимир Петришин, 
професор математики Рат-
герського іпііверентсту. Пер-
шою була доповідь д-ра Іго-
ря Куиаша. Ігор Кунаш ка-
родився і виріс у Франції. 
Докторат з геології він здо-
був на ПенсилвеніЙському 
Стейтовому університеті . в 
1970-му році. Завдяки своїм 
непересічним здібностям, Д̂ -р 
Кунаш займає пост директо-
ра геологічного відділу фір-
ми „Foote Mineral", ця 
фірма с найбільшою в світі, 
коли йдеться про добування 
мінералів літію, а , д-р Ку-

trial Minerals and Rocks" та 
у „Encyclopedia of Earth 
Sciences", і співавтором стат-
ті про літій у під ручайку 
„Handbook of Energy Tech– 
nology". У своїй доповіді 
„Літій — від кераміки JK) 
ядрової енергії" д-р Кунаш 
ознайомив слухачів з цим 
цікавим первнем, найлегшим 
з усіх металів, та вказав на 
важливу ролю, яку літій від-^.. 
граватиме в будучій технолго^ був Т. Костюк у І972 році, в 
гії електричних батерій та у-^Скракюзькому університеті, 
технології термояде р н бі Від 1973-го року д-р Костюк 
енергії. 

Другим доповідачем був 
д-р Роман Воронка, надзви-
чайний професор приклад^ 
ної математики Техн6логіч-
ного інституту Ню Джерзі. 
Роман Воронка спершу сту-
діював інженерію і лише 
згодом зосередився на при-
кладній математшті. Свій 
докторат з цеї ділянки він 
захистив в Нюйоркському у-
ніверситеті в 1974 році. У 
своїй доповіді „Стохастнчні 
моделі в математичній reae– 

наш Це один s передових j таці", молодий науковець 
знавців геології літію. Хоча 1 Воронка виявив неабиякі пе-
він ще молодий, пін має дагогічні здібності, бо в до-
за собою низку наукових 
праць і є автором статтей про 
літій у енциклопедії „indqs– 

ступний спосіб зумів запі-
знати слухачів з найновіши-
ма досягненнями математич-

ного моделювання в генети-
ці. Він вияснив важливу ро-
лю, яку ймовірнісні, впливи 
відограють у населеннях 
скінченої величини та роз-
глянув мутаційні та селек-
ційні впливи. 

Першу сесію конференції 
завершила доповідь д-ра 
Теодора Костюка „Іяфраче-
рвоні промені та космос!'. 
(ЗЬій докторат із фізики здо-

е постійним науковим спів-
робітником астрофізичного 
відділу Державної Повітря -
ної і Простірної Адміністра-
ції (НАСА) у Центрі Про-
стірних Польотів ім. Ґоддар-
да біля Вашінгтону. Він 
спеціялізується в ділянці 
астрономічної інфрачервоної 
спектроскопії. Недавно вія 
був'' офшДйввм делегатом 
НАСА ва Міжнародній Ас-
трофізичній КонференЦІЇ В 
Голляндії. Д-р Костюк озна-
йомив слухачів із новітніми 
методами інфрачервоної 
спектроскопії таї з важли-
вою родею, яку ця нова ді-
лянка астрофізики відіграє 
досліджених ' атомів і мо-
лекул, з яках складаються 

космічні тіла. Він показав 
як знання про молекули в 
космосі і про їхню хемічну 
еволюцію допомагає зрозу-
міти розвиток нашої соняш-
ної система і постання жит-
тя на землі. 

Другу сесію конференції 
очолив д-р Святослав Tpo– 
фименко, видатний хемік-до-
слідник з Дослідчої Лябора-
торії Дю-Понт у ВІЛМІНГТО-
ні, Делавер. 

Першою прелеґенткою 
цісї сесії була д-р Христя 
Спольська, науковий співро-
бітник престижевого і най-
старшого в Америці біоме-
ДИЧНОГО ДОСЛІДЧОГО ШСТИТУ-
ту Вістар у Філядельфії, де 
вона переводять складні до-
слідя над біохемічнями про-
цесами в клітинах. Хоча мо-
лода д-р Спольська лиш не-
давно скінчила свої студії 
(Докторат з мікробіології у 
Єйлському у в і верситеті 
1973), вона вже вспіла закін-
чити і опублікувати декіль-
ка значних наукових праць 
і брати участь в мінжнарод-
ннх конгресах мікробіоло-
гів. Вона вважається авторц-
тетом, коли йдеться про ро-
лю, яку ДРК (ДезоксйрібЬ-
нукл еідна кислота) ві до-

грає у мітохондріях. (Што-
хондрія це субмікроскопійна 
частина клітини, що стано-
вить „динамо" цеї клітини). 
У своїй доповіді „Клітина і 
спадковість" д-р Христя 
Спольська описала складні 
досліди вад мітохондршннм 
ДРК, які мають за мету ви-
явитя ролю, яку ДРК з мі-
тохондрій відограє у спаДко-
вості батьківських рис у по-
томків. 

Слідучою була доповідь 
молодого біохеміка д-ра Ан-
дрія Зваруна. А. Зварун за-
хистив свій докторат у 1970 
році І на Кентакському уні-
веїчштеті. Ц роках 1971-74 
д-р Зварун був директором 
мікробіологічного відділу 
Джонсона лабораторій у Ме-
риленді. Там вія внпрацю-
вав методу радіоактивного 
мічення бактерій у крові На 
підсташ його праці скон-
сті̂ уйовано апарат „Бактек", 
який автоматично перетряс 
відсутність бактерій у шпи-
тальній крові. Цей апарат 
набагато ,перевшцус доте -
перішні методи перевірював-
ня крови і знайшов широке 
застосування, головно у ве-
'лихих пгпяталях. . 

(Продовжешдя буде) ^ 



- - - - - - - - - . . . l. -

СВОБОДА, СЕРЕДА, 5-го ЛИСТОПАДА 1975 

-

64-иЙ ВЦщкш СУЛ 
МАЄ ЧЕСТЬ ЗАПРОСИТИ ГРОМАДЯНСТВО НА 

ВІДКРИТТЯ 
ХІХ ВИСТАВКИ 

ЖІНОЧОЇ ТВОРЧОСТИ 
присвяченої Рокові ІШнки 

Програма відкриття, в : ть участь 
УЛЯНА ЛЮБОВІ1Ч і МАРІЯ САВІЩЬКА 

вІдбудехйСв.. І . ^ 
в неділю, 9 листопада 1975 р. 

- о год. 1:30 ГҐО пбЖ-- -^ 
в УОЕСРАЛЇГЬКОЛЇУ ЛІТКРАТУТЯО-

МИОТЕЦЬКОМТ R ПОБІ 
2-гя Бвеню, Ню Порк, Н. П. 

в (Виставка відкрита вечорами від 5:30 до 7:30, в cyuo– 
тн і поділі піт '3 до 7 в.-ч. 

о ЗАКРИТТЯ в т т А в к н з апговаркітям від5у-
дсться в НЦ-ХІЛІО, ДНЯ гз-ro :Ш:ГТОПАДА, год. 
1;30 по йол. . „,. . „ . , – 

Від Наукопого Фонду УАА2 
Б у д е м о ВДЯЧНІ, ВСІМ, ХТО: 

своєю вожертвою прнчиняс-
ться До розбудови Науково-
го Фонду Українсько Амерн-
каиської Асоціації Універсн-
тетськнх Професорів. Мц ма-
емо охоту і можливості зро-

здаеться, що НФ зослуговус 
на те щоб його підтримку 
вважати справою яка стоя-
ла б понад наші вужчі льоя-
льності і симпатії. 

Нам не варто теж стонтн 
на становищі що ми всі ма-
леяькі люди (хіба що хтось 

бнтн багато корисних речей і репрезентує чужий автори-
для української справи і npa– j тет), на яких не варто навіть 
ця та була б зокрема цінна j зарнзнкуватн кілька доля-

П ч н т : и и „ ' , ' , - - - у . . . -,. . ^ їх ІІіЧлЧ 111 у , -И 
^ХІХХХХХХХХХХХХУХХГГХГГХХТГХТТХІХХХГТ: 

Окружна Управа СУЛ 
Чікаґо. 1.1.1. 

запрошує все наше ПДОмадшютпо̂ на 

ЗОЛОТИЙ Й 

, ЯКИЙ відбудеться' В ДІЛЙ?П ; - t– -

14 до 16 листопаде Mfr5 pbkf 
В ПРОГРАМІ: ь , 

. ВИСТАВІСА ІІИОГЕЦЬКОЇ ТВОР^ОСТЙ ЖЙЇОК-
МИСТДГО ЧГКАГА. 

т ВІДКРИТТЯ - п'ятниця. 14-го листопада, в ґалерії 
Т-^а „Леви", год. 8-ма вечора. , ' -^ 

т В Н Е Д І Л Ю РАНО. 16-го листопада - БОГОСЛУ-
Ж Е К Н Я у всіх українських церквах. - - "- -

а іВ год; 1-ій л а пал. в авдиторії Собору се . Володимира 
і ОЛЬГВ - БЕШКЕТ - ЗУСТРІЧ З ГРОМАДЯНСТ-
(BOM'– 
Святкове слово: інж. СТЕФАНІЯ П У Ш К А Р (Філя-
дельфія) . ,. ,, 
Показ народньоі ноші. 
Вокальне тріо 29-го Відд ілу СУА - ..ПІСНЯ". - . 

С І Т І К И И И И І Г Г Т Г 

тут в Америпд. Та ми цього 
без фінансової допомоги зро-
бити не зможемо. 

Мн хотіли б ввШигШ на-
шнх членів на різні націо 
нальні і інтернаціональні на-
укові з'їзди. Мн могли б 
зорганізувати стільки науко-
вих конференцій з різних 
ділянок українознавства скі-
лькн хочемо і на тих універ-
снтетах на якнх,хочемо. Ми 
могли б у найбільш економі-
чннй спосіб сильно збільшн-
,ти продукцію праць на укра-
їнські темн. В тому самому 
часі ми збудували б свою 
власну сильну установу, із 
ростом якої росли б ми усі. 

На жаль, у нас с звичка 
допомагати тільки тим ycra– 
новам, якими кермують лго-
дй що нам подобаються. Нам 

ОКРУЯОІШ!яодоттаведШлнв УЙСОЮЗУ 
У НІО ИОРКУ, 

З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ. Н ^ А ^ г а Ш О С Г Й 
АМЕРИКИ та: ІОО^РІЧЧЯ. УКРАЇНСЬКОГО 

ПОСБЛЕНЙЯ У ЩИ КРАГШ 

ВЕЧІР 
у пошану 

. - і Українського Нарощного 
' ..' і 'к.'. .̂ І М. .1 

в грудня 1975 p., 6 год. 7 вен. 
і v.: v. h ,.u . у ВвЛИКІй"^ЙЛІ 

' Українського Народного 
Дому 

,Л^І^рА.Ауеіи^. ^.., ,. -New.YadbUSLAmS. 
ІТТТТТТГТХЯІІГТТТТГТТУГГУТУГТГТ^х-ГТЯІТТУТі 

НЮАРК і ОКОЛИЦІ! Укіга! 

П'ятниця, 7 листопада 1975 р. 
год. 7-ма вечора 

еідприття ш -Га л ерії Оора.штпорчого 
Зіиетоцтва 

-,,КОв?ЗАР" 
ХриетинШ iftpnis 

ПОСТІЙНУ ВИСТАВКУ ВИДАТНИХ УКРАНГСЬКИХ 
М И С Л И В ВІДКРИЙ МИСТЕТДЬ-МАЛЯР 

П А Ш ІРИНА ФЕД ИНИШІШ. 

Одв Sandford Avenue s . Newark, N. J. t 
г і і гххгд 11111 ї ї тхххтґ^хххжзС^іжзязЛ^Жііі:йяй 

рів. Інтелектуально ми не с 
меіппевартісні в порівнянні 
з іншими національностями. 
В дійсності біда в тому, що 
мн себе більшими зробити не 
хочемо. Коли б ми усі скла-
лн наші гроші в українських 
банках чи забезпечились 
у своїх інституціях, тоді ми 
мали б великі банки чи інс-
тнтуціГ і великих директорів 
чи президентів. Те саме ста-
лося б і з Науковим Фондом. 
І тому будемо вдячні, коли 
громада допоможе вам роз-
будуватн інституцію, з якої 
ми всі були 
вона була сильна. Пожертви 
просимо висилати до: Re-
search Endowment of UAA– 
UP, P.o: Box Ш, КЩ Ohio 
4^io: 

УААУП 

Срібний Ювілей Осередку 
СУМА ізі. Круг в Чікаґо 

- , і^ 
Осередок СУМА їм. Круг І один з основоположників 

. ( і ^ . л -

запроптують Ионкерс і околнці-на 

і - ОіШІ wti ^ ^ " 1 ' " Ч Ж ” - Ч Й Л ч . 

ЗАПУСТНУ ЗАБАВУ 
J 

яка відбудеться 

8-ГО листопада 1975 р. 
6 год. 9-ііі веч. 

в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДЙІЙСУ ДОМІ 
пра 301 P;ULs-ule-Avenne в ПшікерсЦН, Ш. 

Грає ОРКЕСТРА Б. ГІРНЯКА 
Співають: 

І. РАКОВСЬКИІІ і М. ШКВАРКО 

СДГДЛЦА,УЮРАІШСЬКЦХ ЖУрЯАЛВДТЮ АЛІЕРЛЇНЩ та 
иТЯЧ^АДЙІРІЮ-МИСТЕЦЬКІШ КЛЮЄ в Н Ю ШХРКУ 

'.ч . ^ . ^ л х , , . ^ ,влалгговуїоть 

в и лтинцю, 7 лнехонада 1975 
ВЕЧІР 

. . - ,^–.-r^M^–.m– t 'Г і i– , t ^ ' Л 

птштячвалт ПАМ'ЯТІ 
Мш ШІЙІЛЯ Соеновеького 

ф Вступне слово: ІВАН К Е Д Р И Н 
Ф Слово про публіциста:, Л Ю Д М И Л А ВОЛЯНСЬКА 
9 З р а з к а творчості!: ВАСИЛЬ Т Е Р Ш А К О В Е Ц Ь 
9 Роля Покійного в ТУСМ: ВАСИЛЬ КАЛИНОВІ ГЧ. 
т У музичний частині: ТАІСА ВОГДАНСЬКА, фортенія-

BO. '.̂ i'.'– 

Початок - 7:30 веч. 
LgA'x^KUifHftfi у ц - — - . ' -її „. -
r w ^ f f W O M W W W W W f W X M M M H H W ^ M W ^ ^ X H X 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА А К А Д Е М І Я Ш Y СІНА 
ПАЙКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 
КАБІНЕТ АЯЛРОПОЛОГП Т А АРХЕОЛОГИ В І . ЛЕВ-

К А Ч Й К А Л В Н К А т а СВКЩГ АНТИЧНОЇ ТСТОРП 
(із циклю конферсіщій з вагодн 25-р1ччя УВЛН у ПИЛ і 

ДОПСГ.ІДІ: 
КОРДШІІ-ГОЛОВКО, Н. Л.г ,ДЧ^койЯ трипіль-

сьісої культл-ри в басейігі Дігістра". 
ІВДіНТВСМСА. І1. О.: „Скитське .тогстецтво" 

Доповіді будуть ілюстровані діялоонтявами. 
ДОМБРОВСЬКІЇЯ, О. МГ.: „Тавріда в антично.му 

світі". 
. т . - Засідання відбудеться 
в педіліо, 9 диехоїінда Ш 5 р. 
о 3-ій год. по лол., в приміщенні АКАДЕМІЇ: 

208 Вест ІОО^га в у д ч П о Порк, Н . П. 

i u u u u n m i u u u i u t u ^ u . ^ - n . ' - ^ - ч г т ' У м . . . . 

в Чікаго в неділю, 12 жовт-
ня ц. р. відзначив ювілей за-
снування і діяльностн l id 
молодечої організації Onpa– 
цювавши програму. Управа 
Осередку покликала редак-
ціану колегію опрацювати 
ювілейну книгу зі світлина-
мн. Напередодні святкуван-
ня на хвилях етеру з, „Укра-
їнської Вечірньої Трибуни" 
Органі за дій Українського 
Визвольного Фронту в Чіка-
ґо, що її ведуть Любомира і 
В. Иалагнюки. відбулося 
інтерв'ю про історію та дія-
льність названого Осередку. 
Інтерв'ю провела старша ю-
иачка Діяна Бурдяк, a tdft– 
ля Hvn юначка Людмила 
Ваяджула продеклямувала 
вірш, присвячений ОСНОВО' 
положникам Осередку, лго 
його написала подруга Ми-

б горді коли б рослава Ґалан. 
ОСНОВНОЮ ТОЧКОЮ ЮВІЛЄИ-

ного свята був бенкет в од-
ніи з кращих заль на nepe– 
фнрії Чікаго. 

За репрезентативним сто-
лом засіли: о. крилошанин 
В. Возняк, який поблагосло-
ннвши трапезу молитвою, 
закінчив своє звернення ДО 

j молоді закликом, щоб вона 
j не зійшла зі шляху своєї 
праці для сум-у во ім'я про-
відного клича Спілки — 

і ..Бог і Україна!". 
Поруч з душпасгнрем за-

! сіли: представники Голов-
1 ної Управи СУМА Корнель 
І Василпк з Ню Иорку та пре-
ідставннкн українських това-
рнств і установ. 

Господарів свята репрезен-
тували голова Орест Ґалан 
з дружиною Мпрославою. 

І Офіціііну частину відкрив 
і голова Осередку, покликаю-
1 чи на керівника програми 
І автора цих рядків. 

В часі бенкету з прнвїта-
ми Огередаові-Ювілятові ви-

1 ступили: представники ГУ 
СУМА — К Васнлик, який 
у своїй промові пригадав 
яро 50-річний ювілей засяу 
вання СУМ на Рідних Зем-
лех, його трагічну історію та 
відновлення діяльностн Спі-
лки у країнах вільного світу, 
що започатковано 3 івіція-
тиви 34 ОУН під проводом. 
Провідника — Степана BaH– 
дери і сьогодні ведеться по 
всіх скупченнях нашого по-
селення в діяспорі. 

Оцінюючи теплими слова-
ми діяльність Осередку ім. 
Крут в Чікаго, К. Василик 
підкреслив ідейність у праці 
та заслуги поодиноких чле-
нів Осередку, а особливо йо-
го неструдженої ДІЯЧКИ ПО-
руги Мирослави Ґалан. Всі 
присутні вислухали промову 
К. Василик з увагою та зво-
рушенням. 

Від іменн ОУВФ м. Чікаго 
і околиці вітав Ювілятів Дм. 
Багрій. Слідом за ним 
інж. Роман Бігун висловив 

; 11 свій привіт від іменн Відділу 
УККА в Чікаго та Дирекції 
Федеральної Кредитової Ко-

!j оператнви „Самопоміч". ЗІ 
чергою вітали Осередок — 
мґр Андрій Стецюк - колИ-

Ішній і'читель української 
і школи СУМАЮОЧСУ та 

1 і , 

I - ' T - - I - ^ T – - Т . - - - І . -

УКР,ШІСЬ К А СІІОІТО В А Д ЕІГГР А Л Я 
- влаштовує — 

ч і к и І КАН.гді і 

в фгіарф, І неділю, 15 і М лнетопадя 1975 р; 
на відаїоннНковііі оеелі УИС „Союаівці^ 

в КЕРГОШСЮОШ, Н. Я. 

тршШАіїіШм ПЕРШОСТІ 
ІІААІ.ІЬКОГО Т Е І І І О 

mm Анерккн і Калади 
1 ̂ ,УкрвЬяського Тижневика" 

ввзввиі 
п м чаші УВЮоюзу, 

А.'А ,^глЯ c–. sv, ( Ц ,. ,,-,. , „ л ( ^ -,-v,y,–, 
ЧОЛСЮІКааГ я̂ Г 19 ptmy ж и щ КШ.АКІВ до 18 року ЖИТТЯ та ЖТНОК 
Провідних иі-риіоотей БОГДАН МИНДКШ, ладкоавй иаотілиюго теяїсу УСЦАК 

! змагань — и.'і .иЛХЗВИИ ЗАІШН и Ч В Р В О Н А К А Л И Н А " 

Початок змагань в суботу, 15-го листопада, о год. 10-ій рано. 
Після першостей зустріч ЗСА — Канада. 

Зголошення учасників разом з оплатою по, 95.00 від чоловіків 
та по J2.50 від юнаків приймав: 

Bohdan Ліуndiuk, 26 Leamington Avenue, lslington, Ont., Canada M8Z 2W4 

'm - - - ^ -;4 ' ш '^ш j 
огляду на поштовий; cupaihe в Канаді, з дану пору просимо слати зго-

лошененя на адресу: Ukrainian National Association, P.O. Box 76'— 
30 Montgomery Street, Jersey City, N.J. 07303 

або телефоном яа Ч. (201) 451-2200. 
- v^awW ШївШШ^Т^^^' 

Иііттебург 
і Захіщня Пенеи.иьвенія! 

ОКРУЖШШ КШПТВГ ІЯДДІЛЕВ УЯСОЮЗУ 
ІИГТОБУІРГУ І ЗАХІДНЬОІ п Е н а ч ь в і ж п 

ПОВІДОМЛЯС. щ о 

н неділю, І в листопада 1975 р. 
о год. 34й ло пол. 

в залі Українського Дому 
Ь15 Нот Карсон пул.. Саит Сайд. Пдттсбург, На. 

— відбудуться -

ЗБОРИ 
в яких обов'язаиі взяти участь усі члени Окружного Ко-

мітету, Конвенційні Делегати та Урядники таких 
ВІДДІЛІВ УНС: 

24,41,5S, 56, 63,-91,96,109,11S, 120, 
126,132,161,264,278,296, 338 і 481 

Ц І Л Ь ЗБОРІВ: 
1. Перевірити дотспсріаіню працю і П організаційні здо-

бутки; 
2. Намітити плян праці на останні тижні цього року. 

^ . , В.ЗООРаХ'Візьмуть участь: 
СТЕЇУАіН ГАВРШІІ — головіпгіі організатор 

АДвДРІІІ ДЖУЛА — головний радний 
ЗАКЛИКАЄМО ВСІ ВГДДТЛН І ЇХ УРЯДИ ТА КОН-
в а н ц і п н и х ДЕЛЕГАТІВ. ЯК І ГНШПХ АКТИВНИХ 
СОЮЗОВ1ЦВ УЗЯТИ УЧАСТЬ У ЦИХ ВАЖЛИВИХ 

ЗВОРА.х: 
За Окружний Комітет: 

Микола Сивий, секретар 

Осередку І ДОВГОЛІТНІй ГОЛОВ" 
НИЙ внховник сумівського 
юнацтва — інж. Антін Гай-
дук. 

Згодом відчитано писемні 
привіти, що наспіли від: Іва-
иЬ Хомика - голови Ocepe– 
дку с у м А ім. полк. L Bory– 
на в Чікаго, 296 Відділу УРС 
ім. Л. Українки в Чікаго за 
підписом секретаря Миколи 
Пустовіта та від члена-сень-
ііора нашого Осередку — 
інж, Антона Кущинського. 

Мистецьку частину npbr– 
рами започаткували дру-
жхяннкн Осередку, викона-
вши гуртову рецитацію вір-
ша Мирослави Гадав, п. з. 
„Слово Молоді", що її до кін-
чнв співом ,^Іолитва" жіно-
чнй хор „Чайка''. 

У наступній точці npor– 
рамн виступав зі своїм pene– 
ртуаром вокальний квартет 
членкинь ^ хору „Чайка" в 
особах: Мирослави Ґалан, 
Ірини Куп, Нусі Савчак та 
і v. ні Спольської. 

Мистецьку Програму за-
кінчив виступ жіночого хо-
рУ „ЧаИКа4' ПІД ДИІ)НҐСНТА,--
рою Міфослави Галан, трьо-
ма піснями: „Україно — моя 
любове", „Якщо ти любиш". 
Остання пісня п. н. ,Кличе 
спалена пісня" з участю мо-
лодого надійного співака-
соліста, старшого юнака 
Степана Пнлипчака, внклн-
кала ГЛИбОКе ЗВОрушеВНЯ 
захоплених слухачів. 

Підготовлена Розалісю 
Окрух виотавка-панорама 
світлин з різних моментів в 
діяльностн Осередку, трофе-
Гв і нагород з Його спорто-
внх перемог та драматичних 
осятів, а також дипломів за 
перемоги самодіяльних гур-
тків на сумівських Здвнгах 
— викликала велике заціка-
влення гоствй та похвалу за 
діяльну творчість, як само! 
молоді, тих і 3 проводу. 

Олесь Куц, довголітній 
неструджений діяч нашої 
громади СУМА-ООЧСу, в 
ділянці будови декорації, 
підготував символічну орна-
ментацію бенкетової залі, як 
свій особистий дар улюбле-
ному Осередкові на його ю-
вілейві відзначування. 
. 8 часі бенкету репрезен-

тантн наступних товариств 
та установ, а також прнхн-
льннкя нашого Осередку 
склали пожертви, як свій 
ювілейний дар, а саме: Ди-
рекпДя Ща,дннчо-ІІо.чічк' ^ 
Спілки „Певність" 100.00 
дол., по 50.00 дрл. склали: 
Осередок СУМА ім. полк. 
Івана Богуяа, Українська 
Станиця . Американських 
Приятелів АЇіН та Дирекція 
Федеральної Кредитової Ко-
оперативи „Самопоміч". По 
2Ї.00.ДОЛ. склалн: Товарис-
тво Колишніх Вояків УПА 
- Відділ в Чікаго, Ож 0 4 -
СУ-північ, Братство Колнш-
ніх Вояків 1-ої Української 
Дивізії УНА — станиця в 
Чпіаго, Івай Федорин 35.00 
дол., Іван Хомик 25.00 дол., 
мґр Андрій Стешок 25.00 
дол. та Микола Возняк з ро-
диИою в Геммонді-Індіяна 
25.06 доіґ. 

Імпрезу закінчено заба-
вою п)Д звуки оркестри Іва-
на Стецева. Відрадним явн-
щем в усій імпрезі була иа-
сова участь молоді — вихо-
ванків нашого Осередку. 

Григорій Петрович 
ГХХХХХХХХІХХЖХХХХХХТХХ. 
v"KPAlHCbKA СЕШІЯНЧВД 
ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 
х 

УПРАВА ОБ'аТНАШІЯ УКРАЇНСЬКИХ 
гаїсьлшшшкїв „слово" 

(Зіовіїцас в глибокім CMJTKJ'. ЩО І листопада 1975 року 
в Торонто. Канада, відшити у Вічнкть 

t 
Ш и Ч й З в а і а м Ц Ш Й Г 

1 

мет^ХхШголітшЛ 

вврді 

" Р " 
jrnrntt. 
mm 

Дкінмося сумною вісткою 3 -, 
і Приятелями, що Ї 9 - Ґ О жовтил 

в і д і й ш о в у Ш'ЛІІСТЬ 

t. в4 бл. в. 
МИХАЙЛО ХУДОБА 

ур. ШвЗ ріщу у екгі Літятаи. пов. вереяшми, 
Україна, jiifi—aІУИ горем qpataiy дружину ЯІЇЙШ 0И-. 
иів Івана і Андрія 1 дочку гМарЦо-Тереау .та Родину 

в .ч і .ІІ .ШІ І. 
ПОХОРОНІ відбудеться 6-го лкепжддЯ ГО75 р. в міс-

ті Вері. АШШ 
Шакіяямй ШЦЬ О МЦПЩМШЖ JUT 9ВщЬю.ітЩНЯЙЬЯЇІК 

укіпйнський ій^яя^ьцнй рух. Як взірцевий т У Й ^ Д ' 
нериінм встуивс а ряди МїІА, відтак, як вояк Укриш-
ської ДявЬіГ оеревувай В полоні в Ггалії. З аере^ідом 
до Аіп'лії. ахлючакггйш в спяйяшо^рШяаеШу.:иа по-

ійокійиий іціЯшиїд.Укві лличиу цравдо. .НеїУаншдаа іЙкнсіДиий шіПацщя України 
вільною, яку так вдаю лкЛив і про неї мрЛиаі^^ 

Нехай Тобі Друше, ЧУЖа t y M - 1 H 5 W - 1 l ' r a o H ) -
ВОІТОДНМПР ЩУРг Родіпгою 

Родині ДоаДЙи'аго 
штшїштш 

ишре 

-

ja,niMatB стмидкі иіотжею 
з iP ĵBfHMK, Лркитедями 1 Зкайомндін. к t 

що и суйту, 1-го листопада 197о р. в Пю Порку, 
несподівано поМВрЛа' 

наша Найдорожча МАМА і БАВЦЯ 

т 
бл. и. 

Покійна нарадилася и свлі,БЦа, Чортиів, Увраіва. 
ІІАД1АХЯДН будуть відправлятися а понеділок, 8-го 

і вівторок, -1-го листопада 15)73 р. в год. 7:80 веч. В по-
хоронтюму загіииеяяі Петра Ярями.н виміли 

ІЮХОРШ1Ш ВЩИИАВИ аіхбухутьси в середу, 6-го 
лпетопида d9W jp. o . f tub В-Ш риао в похороішо^о aase– 
денні, 9 ^ 0 л ucpwii cm. Юра 1 на місці спочинку на цшш-
тарі у Жшвнд Вруку, Л . Дж. 

Горем прнонті: 
ЮСиШНА о"^. дочка 
П.^ЛіАиКНВ1Я - не-ністка 
СІАіВЧІЕК і ВГРУЛЯ - ішуки 
Ближча Ґ дальша Родина и Україні І KaBaJti 

, ; , - l „ . , , i . , . , J U H a ^ A j X . U^iX , ' – . ^ . І . Г ' - -v- ' - . - '4 . V M ' - ' - ' . ^ - J . 
^F^^^^^^^^P^^e^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

-1 

t" 
Ділимося оумяоМ вісткою 

- з Рідними, Приитслими і Знайомими., 
що, в неділю рано, 2-го лястопада 191S року 

відійшов у Вічність на 78-му році життя у Філадельфії 
Наш ІІ:іїї tо;..".!.чий 

МУЖ, ВАТЬОСО. дадусь, ВРАТ, ВУШСО і ПЮАПУ 
бл. н. 

ШЖ. ТЕ0Д0Р ЯЩРА 
учасник Визаокіьііих Змагань в УкраЙіськи^ ЗброЙИИХ 
Силах, аііііивіни член УВО 1 ОУіЙ, політв'язень поль-

сьісях тюрем, член Пласту, внховник молоді та . 
і^нвіадський ХЬН.' 

ІІА31ЛХЦДА а п^ятннцю, 7-го листопада 1978 р ^ . 
год. 8-ut веч. в' похораиному заведенні Нассаичиц 199 
ТСйбор Р д ч Філядельфія. Паї 

ІНИВООРОИ fc суботу, 8-го листопада 1975 р. о год. 
8:30 рано злохороннетв заведення до церкви Царя XIHKS– 
та пий нул. Каюга ч. 1638, а опісля на цвинтар у Факс 
ЧсЛсЯ. 

В і-.Tirto!.-onv смч-n:v: 
МИРОСЛАВА - л р у ж н н а 
З Ш Ю Н - син,? дружиною ОЛЬГОЮ і дктьаш 

иІІСЖОЛНХОЛІ, СВЯТОСЛАВОМ k 
РОГКООЛЯНОЮ 

РОМАЯН ЯЗО'РА - братаном з дружиною 
ІРОМОЮ 

о. В Р Д Д А Д Л Е В а Д Ь К И П 1 проф. РОМАН 
Л Н В Н Ц Ь К и П - кузини з 

інж. ІВАЙ лгтттькпи І Іяж. 
(НОЗнАПОВСКЖВЛ - вимори з 

ти ближча 1 дальша Родина в Україні і 
в Діяивчкй. 

а 
Замість квітів на могилу, Родина просить про жертви 

на ,ДІвтрІаршнй Фонд". 
шштшшшшшшш 
і і і 11 ' t n ' l і і" чи ж 

ДДлнмоса сумною вісткою з Українською Огпльпотою, пю див 8 липтопада 1975 р 
по довгій недузі паралічу, заснув у Возі провідний Член 

ОргамкЬщій У критського 
5 л . ї ї . 

народжений 4 червня 1910 р . а селі Сервиках Середніх, пов. Рогатин в Україні. 
Л е т У Т Г Ш Н О Г О ЧИНУ довершить парок церкви Вогоявлеяші Веч. о. Василь 

Ооташ з похоронного заведення Павла Гврвіга у Рочестері, Я . П. дня 6-го лмсто-
пада 1975 р. на місцеве кладовище ори нул. Lake A Dewey. 

, Вс іх Друзів , Приятелів 1 Omluauu, ПоківВиго просимо про молитви за Його 
Душу. 

Щ - ^ ^ ^ 
Дружині 1 Синові н а Р ідних Чия акт, сянища^ав иайглибпгі Сшввчугтя. 
Амесжхапська земля хяй буде Йому легкою. 
В І Ч Н А ЛОМУ ПАМ'ЯТЬ! ^ ^ j-. i – ^ ^ , л 

О Р 1 А Ш З А Ц Н УКРАиЙСЬКОГО ВИЗВОЛЬИОГО ФРОНТУ 

- f 4 v f t f ' v . -'^ZttZ ^Ч mWbfi^QQj!vfrtbr ' Ш ^ " . - " W f t ^ ^ -,.-A^ 
В^У^^ДІІРІІДЙІНІИІІІИІ^ 
І atm її і ̂  ІМ̂ І ш 111 ^ І Ш - ч : ^ з . г -^Л^ "Ші^ЛШШ^' З^4 f -ПР 4 Т П Т Т Т Г Г 1? Су^ШФЇШщ: ІІБнгв лшюіопвиДаї ж97аї j^– 

Год. 9-тдввч. 

З а . і н У П Д 6 ^ І 

^ШЩкШШШйЬтл. вояків І. УД УНА В НЮ ИОРКУ 
ЗАГІРОШУС УКРАЇНСЬКИХ ВБТВРАНІВ, ГРОМАДЯНСТВО І МОЛОДЬ ЙА 

І. Шкварко 
.cs^PjMti^;i^MlBllUaaH. 

^ ^ ^ ^ ж ^ ж . . ^ ж . ^ . . ^ . ^ ^ У Ч У ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . - - : - - - - - ^ ^ i ^ U „ J J ' ” ' ' -'Ї^^Ї^ШЇ" 
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СВОБОДА, СЕРВДА, 5-го ЛИСТОПАДА 1975 Ч. 207. 

СИН ЗАСУДЖЕНОГО.^ 
Закінчевна зі crop. 1-ої) 

дД, бо, депо із цих свідків 
відкликали свої зізнання 
проти д-ра Штерна, не внт-
римавши докорів свого вла-
евого сумління. 

Чопу ж така пошана, піє-
тиам пацієнтів до свого ліка-
ря? Знайомлячись з матері-
яламя про нього, бачимо пе-
ред собою шляхетну і ха-
рактерну людину, віддану 
своїй професії, — бо для 
нього лікарська присяга Гі-
пократа не була порожнім 
словом, — віддану своїй ро-
дтп і віддану ТІЙ зоїлі, на 
якій народився, зріс і змуж-
НІВ, ВІН безКОрНСНО НІС ЛІ ' 
карську допомогу потре6ую-
чнм і він до пацієнтів гово-

ГІ . . . українською мовою, 
що наразив себе на доко-

рн прокурора Кравченка, 
(сучасного яннчара-перевер-
тня), який його обвинува-
ч̂ гвав, що ДІІтерн в розмо-
ні з хворими вживає місце-
Яого йялекту?. Виходить: 
говорити рідною мовою -
це злочин! 

Д-р Штерн, відомий ЄИДО-
кринолог, народився у Жме-
ринцИ Вінницької областн в 
1918 році. Студіював меди-
цину у Вінницькому МЄДНЧ-
ному. інституті. Перервавши 

куратури Вінницької обла-
стн, сам поповнив кримі-
налькии злочин супроти 
власного судівншдтва, фаль-
шуючи судові матеріали. У 
своєму „Отдельному поруче-
ннж т. 2. Лист, Дало 70" 
(справа Д-ра Штерна) цей 
слідчий доручав прокурату-
рам районів Вінницької об-
ластн допитати колишніх 
пацієнтів д-ра Штерна, даю-
чи прямі поради своїм під-
леглим, як і яких зізнань 
треба від них добитися, щоб 
оскаржити лікаря, включно 
із залученим списком питань 
тощо. 

Другий — начальник су-
дової медичної служби Обла-
стн д-р Ольнєв, також посту, 
пив проти совстських зако-
нів, підписуючи обидві з 
двох експертиз судово! ме-
дицини, хоч одна другій су-
перечнли. 

Третій — Васілій Орлов-
ський, суддя Вінницького 
обласного суду, пофальшу-
вав протокол судового засі-
дання, а це ж формально не-
дозволено навіть в СССР, і. 
т. д. 

Таких випадків порушен-
вя судочинства В і к т о р 
Штерн наводить багато біль. 

З о л о т и й Ювілей СУ А 
у Клівленді 

Зорганізоване жіноцтво святкуванЕЯ відбулася в ав-
стейту Огайо величаво від 
значило 50-ліття свого icay– 

5 жовтня 1975 р. 
Для відзначення цих Свя-

днторії вищої школи СВ. ЙО-
сафата у Пармі. 

Ще далеко до початку 
програми спішило жіноцтво 

псувань створено Окружною 1 враз із родинами з усіх сто-
Управою СУА спеціальний 1 рін Клівленду та околиці на 
Святковий комітет, що скла- J Ювілей. ЇІрн вході затриму-
дався з представників Відді- j валися, щоб залишити свій 
лів Суд, а очолювала його 1 підпис в про пам'ятній, юві-
довголітия голова 33-ГО Від- j леаній книзі. Святочного на-
ділу Ольга Ророднська. J строю надавала по-мистець-

Ювілейні Святкування ( кн прибрана ааля. По cepe– 
почалися Богослуженням в 
намірені членок. Відправив 
його о. декан Я. Сірко в цер-
кві св. Иосафата. Програма 

студії через евакуацію під:ше, на все це він має від-
час німецького наступу на j повідні документовані дока-
Україну, докінчив їх у Кнр- зи. Фальшування робилося 
ГІВЗІІ В МеДІНСТИТуТІ МІСТа j ДЛЯ ТОГО, ЩОб ШТуЧНО СТВО-
Фрунзе в 1944 році, здобув- і рити „справу д-ра Штерна", 
щя диплом лікаря. В роках ' бо він і ного родина хотіли 
1945-46 переїхав до Черні-; виїхати з СССР, а В. Tapa– 
вець, де пропрацював до ро-, тута — перший секретар 
ку 1952, зорганізувавши тут ! компартії Вінницької облас-
перший на Україні спеціяль-1 ти, вирішив, що „Штерн не 
ний „Зобно-ендокрннологіч-1 повинен виїхати". — Для 
ний диспансер" в Чернівцях.! цього в рух пішли всі захо-
Тому, що гірське населення, дн. бо д-р Штерн, не собі 
позбавлене потрібної для ор- ( звичайний совєтський жнд, 
ганізму кількостн йоду в во- і якийсь перший-ліпший ре-
ді гірських рік, часто недо-1 місннк, що бажає виїхати до 
магас якраз щитовидною за- Ізраїлю, приваблений, мов-
лозою, д-р Штерн був ПІОНЄ-
ром йодування кухонної со-
ли на Буковині. 

В 1952 році д-р Штерн з 
родиною (дружина їда сама 
хемік-інженер і два сини) 
переїжджав до рідної Війни-
ці, де довгі роки працює за-
відувачем консультатввно-
поліклінічного відділу Він-
ницького обласного ендо-
кринологічного диспансеру, 
несучи допомогу міському і 
спеціально сільському, 

лав, вищим матеріальним рів 
нем життя в нім, а аж надто 
не типовий індявідум. Бо 
д-р Михайло Штерн досяг 
найвищого фахового рівня у 
своїй професії, зайняв виз-
начне місце в совєтській ме-
дицнні як новатор-науко-
вець, він легально добився 
кращого матеріального рів-
ня завдяки своїй праці — 
це з одного боку. З другого 
— ВІН б у в Т е ж Д у ж е НЄГНПО-
вою „совєтською людяною", 

під медичним оглядом за- і його не можна було заляка-
яедбаному, населенню, — І ти, він завжди висловлював 
особливо якщо йдеться про і свої погляди відкрито і ВІД-
ту ділянку медицини, в якУЬ важно, - - КГВ- знало Ігро 
д-р Штерн є спеціалістом - ” 
залози внутрішньої секреції 
Маючи до діла часто-густо з 
малописьменними людьми, 
д-р Штерн йде їм на зустріч 
не тільки фаховою порадою, 
але й ліками з власного ка-

них, він міцно тримався сво-
їх релігійних традицій і був 
характерною людиною в ко-
жнім відношенні. 

Такі „не повинні' виїж-
джати, це „не корисно" від-
бивасться на області, — мір-

бїнету, керований двома no– f кував Таратута, - треба 
чуттями: людським — допо-
могти людині в біді, бо вона 
сама себе не зуміє поряту-
вати, і медичним — бачити 
і мати сатисфакцію, що най-
тяжчий з медичного погляду 
випадок може бути виліку. 
ванни. Як цікавий і промсь 
вистий приклад до цього, 
може служити один з бага-
тьох у його практиці випад-
ків. Два роки д-р Штерн лі-
кував простого сільського 
хлопця безкорисно, ще й 
приймаючи хворого по не-
ділях, в той спосіб, отже, 
вживаючи на лікування час 
свого відпочинку. За це д-р 
Штерн також був обвинува-
ченяй у . . . „хабарництві!" 

Такі і подібні випадки 
складаються на суму того 
„посадового злочину" („дол-
жносяое преступление"), ЩО 
його пришпилено д-рові М. 
Штернові .„Переступ на по 

щось на нього знайти, от-
же . . . 

І знайшли... Д-р М. 
Штерн заарештований 29-го 
травня 1974 року: вже 31-го 
грудня 1974 року був внне-
сеннй вирок — 8 років табо-
рів суворого режиму. Kaca– 
ційннй суд у Верховному 
Суді УССР 25^го березня 
1975 року підтвердив вирок, 
і з 29-го квітня д-р Михайло 
Штерн, безпідставно засу-
дженин, почав відбувати 
свій вирок в харківському 
таборі Перші два тижні, ра-
хуючи його кримінальним, 
— попався, мовляв, за кра-
діжку, — тюремні власті 
були поблажливі — йому 
було дозволено і там працю-
вати лікарем, але, довідав-
шнсь про політичне забарв-
лення справи, — його nepe– 
ведено на непосильну npa– 
цю чорнороба в ливарсько-

саді", тобто „злочин", вчине- і му цеху металюргійного за-
внконуючи службові 

обов'язки, в дуже тяжким 
звинуваченням в СССР, і та-
ким, що його можна „при-
пшти" кожній людині в Сов. 

воду, 
вже 

Стан його здоров'я, 
незадовільний перед 

арештом, самозрозуміло^ ще 
погіршився. Обидва"' сини, 
Віктор і Август, побоюють-' 

Союзі при відповідному „ба- і ся, що, якщо не вдасться 
жанні" певних чинників. Ба-', добитися звільнення батька 
гато gHai"Tiw розцінюють цю ! вже в найближчих місяцях, 
статтю совєтського беззакон. J — він загине. Цього боїться 
ня, як вайхитрішу статтю в 
СССР, тому, що від неї най-
ТЯЖче боронитися. Внста-
чять двох (фальшивих) сві-
дків — і є справа. 

Щодо фальшивих свідків, 
то не лише деякі „свідки", 
а й „блюстітслі порядна" 
б такі Ж фальшувальники. З 
болем і гіркотою навів В. 
Штерн три прізвища осіб, 
що засудили його батька, 
якраз вживаючи таких не-
лравннх методі за які їх са-
мпх мусіли б Посадити судо-

і дружина д-ра Штерна, яка 
відмовилася виїхати закор-
дон і залишилася в дуже не-
відрадних умовах у Вінниці, 
бо з її виїздом перервала-
ся 6 остання нитка зв'язку 
П чоловіка із з̂овнішнім сві-
том. (Згідно з совстськими 
законами, заарештованим 
можна бачитися лише з жін-
кою і дітьми). ТІ доля особ-
ливо турбує синів, бо вона 
залишилася у Вінниці у спу-
стошеному домі, серед сусід, 
які бояться підтримувати 

побоюючись, що її побачена 
ня може бути останнім. Як 
знаємо, таборова адміністра-
ція може позбавити в'язня 
побачення з рідними з вай-
меншого приводу. Зазнають 
ПОЛІТВ'ЯЗНІ І і и п н п г П Д Д В И 
від тюремщнків, напр,, д-ро-
ві Штерну зголили бороду, 
хоч згідно з його релігій-
ннми переконаннями він хо-
тів і в таборі бути з бородою, 
як це було на волі завжди. 

їда Штерн.чекає на по-
бачення з чоловіком і на 
вістку від дітей л-за кордо-
ну, але ЛИСТИ не доходять, 
а телефонна лінія nepepaa– 
ва. Проте, вона знає, що ра-
зом з чоловіком.вона ВИХО-
вала дітей, які їх не залн-
шать напризволяще. Молод-
ший син виїхав майже рік 
тому і багато робить для їх 
звільнення. Старший син за-
трймався в СССР довше, бо 
мав мету. Віктор Штерн ви-
їхав із Совєтського Союзу 
щойно 6-го липня 1975 ро-
ку до Ізраїлю, хоч дістав ві-
зу на на виїзд із СССР май-
же рік тому. Одначе, 6ажан-
ня розслідувати справу ape– 
шту і засуду батька, затрв-
иало його на місці. Цей час 
ним був використаний блнс-
куче, Віктор Штерн' вивіз г-з 
України 700 сторінок маши-
нопису—– орнгіяальв11сУдо-' 
ві Матеріяли в справ?' діра 
Михайла Штерна, (від пер-
шої хвилини арешту і засу-
ду — до вироку і касацІЙ-
ного розгляду) і вО-годин-
ний магнітофонний запис 
всього касаційного розгля-
ду справи у Верховному Су-
ді УССР. За доьп місяці 
свого „хожденія по імукахм, 
Віктор Штерн став справж-
нім знавцек совСтського су-
дівництва' а Його вроджена 
інтелігенція і найкраща ос-
віта, яку тільки можна зДо-
бути в СССР, — він — док-
тор фізико - математичних 
наук, спеціаліст з обчислю-
вальної математики — нау-
ки про комтоторн, — в зна-
чній мірі сприяли тому, що 
він добився ВСІХ ТИХ ВІДОМОС-
тей, зібрав пребагатющнй 
матеріал із процесу, зберіг 
Ь вивіз його та тепер пускає 
його в рух. Все це робилося 
в советах, де наііневинніші 
речі найсуворіше засекречу-
ються. 

Віктор Штерн пишається 
своїм батьком, якого каґебі-
сти не зуміли зломити, і ця 
людина — лікар з Божої 
ласки, морально виграв бит-
ву з ворогами, але син хо-
че мати тут „живого батька, 
а не мертвого героя", як він 
каже, і тому готовий „nepe– 
вернути світ" ДЛЯ ЙОГО BH3-
волення. 

Д-р Михайло Штерн, йо-
го відношення до пацієнтів, 
його відношення до Укра1-
ки, до справи людських 
прав для всіх, вирізнило 
його в очах КГБ' настільки, 
що вони вирішили вибрати 
якраз його в „назиданіс" ін-
шим. Ще один „тельонок бо-
дасться з дубом", як сказав 
би Солженіцин. Хто перемо-
же: правда і справедливість, 
чи фальшувальники навіть 
тих куцих прав, що їх самі 
совсти признають: кравчен-
ки, ольнєвя, орловські і та-
ратути?! 

А тим ч а с о м політв'я-
зень д-р Штерн чекає на 
вістку від людей доброї во-
лі. йому можна писати на 
адресу: USSR. Харьков -
ЗО, ЮКС N 313'12, Миханл 
Штерн 

дниі залі, біля сцени тонув 
у барвистих осінніх квітах 
(праця 60-го Відділу) пре-
зидіяльнии стіл. На середині 
стола пишався чудовий тра 
поверховий колач, що його 
помнстецьки виконала члцн-
ка 33-го Відділу Іванка Яре-
мко. Звисаючі з бальконів 
залі килими декорували 
стіни. 

На увагу заслуговує окре-
МВ виставка мистецьких тво-
рів членок СУА, якою захо-
плювалися присутні. Були 
там хартшш дань: Б. Заві-
льської, Н. Раковської, С. 
Демчун, Н. Винярської, Л. 
Боднар та скульптура А. Фа-
ріон і кераміка Д. Сіркл,'^.^ 

Теж чототри Відділи зро-
били показ своєї дінльности, 
а саме 33-ни і 12-н 3 Клівле-
нду, 7-ий Відділ., з А крону і 
69-ий Відділ із Льорейну. 
Виставками займався 12-ий 

Bw^– SS 
Святкування відкрила го-

лова Комітету Ольга Ґорди-
ська, прочатаваш молитву 
Союзу Українок Америки. О, 
Мітрат Д. Гресько провів за-
гальну молитву перед бек-
кетом. Вміло керувала npor– 
рамою тотсмастер Ліда Вир-
ста. 

Вона представила гостей 
президіяльного стола, відчи-
тала привіти від організацій 
і попросила до святочного 
слова Д-р Марусю Бек ? Де-
тройту. Гі промова так здхо-
цида з і б р а н и х , ^ , . р М т ^ 
двічі і вставанням. k ;j^. мЩ^ ,д 
невгалаючимд-' ,одлескам^Г 
виявляли своє захопленая. 
' У продовженні програми 
голова Окружної - Управи 
СУА Марія Грушкевнч nepe– 
дада почесній голові Окру-
жної Управи Катерині Му-
раль відзначення почесної 
чдавкн СУА, яке їй надано 
на ХУП Ювілейній Конвеа-
ціі С^А в Ніо Йорку.'. 

У дальшому. відзаз,чето 
8 члеиок-шонерок, а. 
Антонія Франд, Марія 
І'.Ч'.П:ІК, Марія Ґермак, 
тазія Кухта, - Марія. Лабик, 
Вагенія .Писклява, ІІілька 
Чубінська І С о ф і я Чуиінсь-
ка. 

Відзначено й тих, що до-
вголітн ьою працею ва відпо-
відальних постах, або вихм-
ковнмн починами причнни-
лися до росту Округи. Це 
були пані: Евгенія Дубас, 
Мнхайлнна Ставняча, Марія 
Федак, Ольга Городиська, 
Джеиі Бокар і Ірина Kanry– 
бннсьха. 

Наступною точкою npor– 
рами б у в виступ оперової 
співачки Христвни Липець-
кої з Детройту, яка своїм 
соловійннм голосом захоп-
лювала публику.' Співачці 
вміло акомпаиьювала Олю-
НЯ Винницька, .' ,, 

Останньою, дуже цікавою 
ТОЧКОЮ, б у в показ народної 
воші переведений , 8-ИМ. МО-
лодечим Відділом, ім. Алли 
Горської. Душею ЦЬОГО ПО-
казу була невтомна Ірина 
Кашубиаська, яка своєю иа-
полегливою працею в СУА 
придбала ім'я „Mice Союзу 
Українок". їй допомагав ці-
лий 33-ай Відділ. Пояснення 
до ноші подавали Оксана 
Смеричннська і Ірина Ка-
шубннська та англійською 
мовою Оксана Павник. 

ю, імпозантну імпрезу 
провів а Ф. Коваленко. Гро-
мадянство Клівленду своєю 
масовою участю в цих Юві-
лейнях Святкуваннях вия-
вило повагу і признання Со-
юзові Українок Америки за 
його безупинну муравлину 
працю для добра українсько-
го суспільства. 

Цей вияв признання до-
дасть членкам СУА ще біль-
шої свати і енергії будува-

ДІЯЛЬНІчУГЬ Богословського 
Ф а к у л ь т е т у Колег і ї ев . Андрея 

у В і ї їк і ї ї еа і 
Початок академічного 

року 

Богословськщ'і факультет 
Колегії св. Ашдрея у Вінні-
пезі інформує, що НОВИЙ 19-
75-1976 академічний рік Ко-
легії започатковано Молеб-
нем у понеділок, 15 вересня 
о год. 9-ій ранку. Молебень 
відслужив настоятель кап-
лиці о. професор Сергій Ге-
рус у присутності внкладо-

івого персоналу та студентів. 
j Решту програми того дня 
І присвячено загальній орісн-
тації, ознайомленню внкла-
дового персоналу із студен-
тамяіт. ін. 

Згідно з новими вимогами 
факультету, вступні іспити 
нових студентів переведено 
в четвер і п'ятницю, 11 і 12-
го вересня. До тих іспитів до-
пущено 9 зголошених сту -
дентів, усіх нових зголошень 
було 11. Вісім З ТИХ СТУДЄН-
тів прнст '̂пнлн до студій, 
один пізніше відійшов. ПД-
сть нових студентів уже ма-
ють вищу університетську 
освіту, а два студенти тільки 
що закінчили середню ШКО'' 
лу; університетську освіту 
вони будуть здобувати одяо-
часнр із студіями богословія. 
Звичайно, студент ноже за-
кінчнтн ці паралельні студії 
аі Дроків.1 

Три з вищезгаданих 8-ох 
нових студентів беруть об-
межене число богословських 
предметів, б о ВОНИ закінчу-
ють магістерські студії і пра-
цюють над тезами в Маніто-
бсьхому університеті. 

Ідагальне число студентів. 

Крім вищезгаданих 8-ох 
нових студентів Богословсь-
кого факультегу' (5-ох запи-
салнея на повну програму, 
З ^ ь тільки;частинну), бого-
словіє студіюють, 
'^'студентів' вищих років, 

ДваТ S яких працюють jr xa– 
рая^ері доповнення своїх 
студій. Крім тих, три канди-
датн (уже в священному 
стані) працюють вад тезами 
на бакалавреат богословія. 
Вони працюють самостійно, 
під керівництвом професора 
тісї богослоиської ділянки, 
чна тему яко! пишуть свої те-
Й6 -
, ; tftT: другому році ббгЬслов-
ської програми на баісалав-
реат'с^з?діюе одна дівчина -t-– 
Євгйшг йч Дав^иу, І іаш' 
Г- і '..Є (-2 г^ т' v 
Вик.тадовнй персонал 

Богословського 
факультету. 

Вперше у своїй історії ЦКо-
легія св, Андрея і її БОГОСЛО-
вський факультет були осно-
вані 1946 року, тобто — Ко-
легія вступає в свос 30-річчя 
існування і праці!), Boroc– 
ловський факультет почав 
працювати з повним викла-
довим персоналом, — без 
неповноштатного допомого-
вого лекторату з-поза Коле-
ГЙ. ̂ РЙюр усіх викладачів 
Богословського факультету 
в в, Щ- усі вони поввоштатні 
працишихи Колегії, а це; 
отець професор Олег Крав-
ченко - декан Богословсь-
кого і Гуманістичного відді-
лів Колегії, крім його адмі-
ністративних обов'язків, він 
викладає курс догматики й 
один курс гуманістичний 
(університетський) — укра-
їнська мова. Отець Кравчен-
ко також продовжує свої сту-
дії на докторат, на що докін-
чує працю на тему ,Дриго-
pifi Сковорода і Біблія". 

Отець професор Михайло 
Юрківський - проректор 
Колегії, вів виконує обов'яз-
кн ректора та викладає бого-
словські курси: Вступ до св. 
Письма та Старий Заповіт. 
З уваги на те, що о. Юрков-
ський викладає також уні-
версптетські предмети з гу-

Иого дружина їда Штерн, 
також радо дістала б листа, іти майбутнє чергове 50-ЛІТ-
П адреса: USSR, Виннице, ітя. 
Оснпенко д. 7 9, Ида Штерн-
Хигер. Емілія Воляиик 

ВІ органи УССР, якщо б тим j знайомство з опальною, не-
органам справді залежало j дужа, на мізерну пенсію 50 
ва дотримуванні власних за- крб. на місяць,(всі речі чо-j 
конів. j ловіка, її і синів сковфіско-

Перший, згаданий вже ви-1 вано). Як дружина ув'язве-
ще, Віталій Кравченко, про- ного, чекає від побачення до j 
курор слідчого відділу Про-̂  побачення з вам, кожен раз) 

маністикн — Східне Хрнсти-
янство в Америці та Східне 
Християнство в сучасному 
світі, — до викладів Вступу 
до св. Письма йому запроше-
н0 асистента — прот. А. Те-
теренка. 

Отець професор Сергій 
Герус: він викладає два пре-
дметн з літургіїш, с дирек-
тором літл)гічної практики 
і настоятелем каплиці св. 
ап. Андрея. 

Д-р Юрій Мулих-Луцик -
др^тій довголітній викла-
дач -Колегії, ;. він викладає 
курс Історії Української 
Православної Церкви та два 
курси з гуманістки (універ-
ситетські) Церковно-слов'я-
нсько мова в українській ре-
дакції та Полемічна літера-
тура. 

Д-р Павло Маценко — та 

який опрацьовує д-р Ю. Му-
лик-Луцик, Літургічне Бого-
словіс — опрацьовує о. npo– 
фесор С, Герус, і повний ку-
рс Гомілетики в двох части-
нах оіграцьований прот. С. 
Ярмусем. 

Гуманістичний відділ 
Колегії. 

Крім вищезгаданих пред-
метів і викладачів Гуманіс-
тичного відділу колегії св. 
Андрея, Що працюють в оби-
двох факультетах — в коле-
гії св. Андрея цього року вн-
кладасться ще такі курси: 
Загальний огляд історії Ук-
раїян, — викладач цього ку-
рсу — Д-Р Олег Герус, про-
фесор Манітобського універ-
ситєту; Розговірна у країн-
ська мова, викладачем яко) 
в Стефашя Юрківська, та, 
курс з релігіознавства: Гої о-
нні мислителі в східньо-:^и-
стнянській традиції. Цей Ку-

ірс викладає о. д-р Олекси 
кож один давніших профе- J ?^SJi?S? 
сорів Колегії, він є професо-
ром музики та церковного 
співу. Д-р Маценко викла-
дає теорію музики в усіх її 
аспектах, в директором пра-
ктичного співу, а крім того 
займається дослідами в лан-
ці-церковної музики. 

Прот. Степан Ярмусь: він 

професор МанЧ-
тооського уншерситету. v 

і 
Гуманістичний відділ Ко-

легії мав вже 9 курсів, які 
акредитує Манітобський ytri– 
верситет у програмі студій 
на бакалаврат. Згідно--з 
умовою, до 1977 року Гума-
ністичний відділ Колегії по-
вннен мати 15 предметів, що 

РАІТМІМТ 1T01J 
48 Ж. ТЛ BL 

TeL QB 8-8бв6. Now Yoik. ІйШ 
УКРАЇНСЬКА КЕРАМІКА. 

в цінах від дол. L7U. 

ДО ВИНАИМУ 

Abuipetb, L X 
До внаайму дуже гарне, 

модерне 
ПОМЕШКАННЯ 

5 кімнат, на першому повер-
сі, у длородіипіому домі, па 
кетові ітідлогн. Побажані тіль-

ки дорослі (2 особи). 

J 

Те.1.: (212) 456-1281 І 
РОЗШУК т -

п о ш л о ю 
Друга БЕРКУТА 

який перебував коротко у TB-
борі Ноймар^:т, Німеччина, а 
пізніше у Філядельсріі, Па, 
Хто знав бн про нього, або 
він сам, прошу зголоситнсЛ 
на адресу; 

Василь МайЯрода 
708 S. Lincoln s treet v. 
WUmington, DeL 19805 v 

REAL ESTATE 

був лектором Гомілетики і і дорівнювало б повній npor– 
П астнрсько го Богословія від 
1969 року, одночасно прадю-
ючи ва станоБішц редактора 
„Вісника". В серпні ц. р. пе-
рентов до праці в Колегії; 
він викладав Гомілетику, 
Пастирське Богословіе, Істо-
РЬО Церкви та одна курс з 
гуманістки (універснтетсь-
кии) — Історія Східнього 
Християнства. 

Інавгурація академічного 
року 

ЦЬОГО року , інавгурація -
офіційне відкриття академіч-
ного року з участю грома -
дянства, — відбулася в не-
ділю, 2Н верееня. Ця урочИ' 
стість була'' започаткована 
Молебнем у. каплиці СІЇ. ап . 
Андрея. Молебень служив 
Владика Архнвпископ і Бо-
рис в асисті отців - npcxpe– 
сорів, а студентським хором 
диригував д-р П. Маценко. 
Опісля в колегіяльній авдн-
торії, слідувала Шавгураалй-
на програма. Вона склада-
лася'з представлення студе-
нтів Богословського (Ьакуль-
тету, вігклядового персоналу, 
іяавгураїциноі ^игаовіді̂ . да', 
гостянн для присутній; 
- Ьані^раційнуідоповідь-ле-
кці:о виголосив прот. Степан 
Ярмусь. Він говорив на тему 
„До проблеми поняття про 
конфлікт" (конфлікт у йо-
го соціологічному розумін-
ні), в якій загально підкре-
слнв, що в істоті конфлікту 
завжди лежать позитивні й 
конструктивні первні, — бі-
да тільки в людяні, що не 
завжди вмів пізнавати прн-
роду конфлікту й викорис-
товувати його для цілей кон-
структивних. Ілюстраціями 
b св. Письма, доповідач до-
казував теологічні основа 
для конфлікту — конфлікту 
в його позитивному сенсі. 

Доповідь була теологічно-
філософського характеру. 
Доповідач, прот. Ярмусь,: 
продовжує свої магістерські 
студії в ланці пасто рол огії її 
спеціалізується в пастнрсь-
кій методології та психотера-
пИ. 

Видавнича діяжнгівпь 

рамі студій на бакалавреат. 
На базі цієї угоди між Коле-
ґіею й університетом, , 16 
предметів з гумаиістики ста-
новнли б академічну перед-
умову повної афіліяції Коле-
гії з Манітобським універсц-
тетом. 

До вищезгаданих 9 axpe– 
дитованих предметів, Коле-
гія недавно запропонувала 
на 1976-1977 академічний 
рік ще п'ять додаткових пре-
д меті в: НОВІТНЯ ІСТОрІЯ Ук-
раїнн, ІСТОрІЯ українців в 
Канаді , українсько-канадсь-
кий фолкльор, українсько-
канадська література та ге-

1U? 

Одночасно із своєю викла-
довою працею, ввікладовий 
персонал Колегії розвиває 
також видавничу діяльність. 
До видань декілька праць 
з ланки церковної музики 
та співу, що їх опрацював 
д-р П. Маценко, Богословсь-
кий факультет почав внда-
вати покищо на правах ру-
копису, окремі скрнпти, на-
приклад: Історія Українсь-
кої Православної Церкви, 

ічіУик. 
дитяян щ, 

РОКОМ ЖИТТЯ - Ц Е 
ТАС ВСЕ, ЧИМ ВОНА Bfr– 

ДВ В ДОРОСЛОМУ B m t 
:- і п .j L - , 

ЦЕЙ ЧАС ТРИВАЄ ДУЖЕ 
КОРОТКО - НЕ ПРОҐАВ' 

НАІПЛІ^ІИЛЯЙІ ^И'І'ИШІ 
. jMiWl A^LLL:– rZT 
Ч ” і 1fH, 
HELP WANTBD'FEM. ALE 

HELP WANTED 
-?ШШ AND MORE 

Pine goods manufacturer needs 
young women wi th no , ex– 
perience t o treiri. Starting 

salary during six weeks of 
training 90 dollars. 

visas сквАтю?ге, ENC 
8 E. 88th s t . (10th Floor) 

N e w York, NJY. 10016 

ФФФФФОФФФФФОоршооФтоФФФФЛ Г 
З Б О Р И 

ВІДДІЛІВ УНС 
- ' ” t"i'-– ) . У !..- ' 
1 W O O l ^ J ^ W W W W i l W W f W O X i 

СУВІЗТА, 
8 ЛИСТОПАДА 1975 р. 

ЛЛКТІ:РДЛЛІ. її. п. Місячні 
збори Т-ва їм. Г. Франка 266 

-Відд. -в Укрг Гор. Клюбі яри 
-, 8-6 Теллер вуя. Проситься 

чл. щиЛутй: та янглухлти 
звіт з окрумшнх зборів Іл-
Трой. — В. Труфиа, свар. 

Щ^ЗьЛЯ, 
9 ЛЗИОТОП-АДА 1975 р. 

ГЕМТРЕМК, ПЯш. МІСЯЧНІ 
збори Т-ва їм. М. Шашке-
вича, в 2-ій гоп. по пол. в 
Укр. Дем. Клюбі при 2876 
Гряліат вуя. - М. Ворясь-
кеаич, рек. секр. 

клаФтон,. я. дав. місячні 
збори Т-ва Укр. Січ 182-ня 
Відд. о год. 10:00 ранку в 
В залі Укр. Правосд. Цер-
кви при 636 Врод вул. Про-
ситься чл. прибути 1 вирів-
нятн JMK вкладки. — Гр. 

Клнменко, секр. 

TJpfyer valLsburj? 
Near S t John's School and 

і гЛ Church. 
4 Hm. home, 3-4'e A A - f O W – 

a p t w-– 
1 fain, home, 7 rms, finished 

basement, oil steam heat. 
Mortj^age available to 
qualified buyer. Call: ! 

K1NG EDWARD f 
REALTY, 1NC. 

Sanford Avenue 
ewarK, N J . 07106 

Tel.: 399-3030 

2 STORY 

f a r m h o u s e 
2 or 8 bedrooms, 6ЗД acres, 

20 x 40, ewinmung pool. 
POT sale by owner. 
(914) 617-5209 

ДІМ иа ПРОДАЖ 
Tuxedo Park, South Orange, 
N.J. Чудова мешканепа ДІль-
ниця. Солідно мурований - -
Georgian Colonial. 10 гарних 
кімнат та викінчення підвал. 
Гараж на 2 авта. Близько Н. 
П. ПОЇЗДІВ та публічної кому-
иІкацЦ. Шшкои д о укр. цер-
і:ви св. Івана. Телефонувати: 

REDWOOD REALTY, 
REALTOR - 736-3232 

-і u t – ^ ; 
ГАРНА 

МАИСТЕРШОТЬ ' 
д л я людей, ЯКІ ВМІЮТЬ ОЦІВИ-
тн якість. Небувала ранча з 
вибаглігво вдержшіїїм прнват-
внм довкіллям. 2 І:ОМІШІШ з 
тесаного каменя., люксусова 
кухня — їдальня з в5удова-
ною спіжарисю. вел. вітальня, 
родинна кімн., 2 спальтй. цре-
красио засіткованс „патіо", з 
якого с вид на збудованнл у 
землі бетоновпп басейн. Tpe– 
ба побачити! Власник виіж;-
Джас на південь. Ціиа фбО,ООО. 

ARRA REALTY 
Stone Kldgre, N.Y. 12484 

( Ш ) 087-7вввв , 
- ' '' '- .- ІГ ;' '- - -– :г- --

В FTJNKHAb D1BBCTOBS Ш 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРШБТЩЕ 

в BRONX, BROOSX.TH, 
NBJW YORK 1 (ЖОШЩЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТІШПШКРЛТУРЖ 

129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 

ORegoo 4-2568 
yj 'і Г saBBHssMsiBBfis4f 

vmm s LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL D1RECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Ваанд 
Бруку І перенесенням Тлін-
ннх Останків з різних країн 

світу, 
80! Springfield Avenue 

IRVTNGTON, N.J. 
NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

L 

TAP3AH, 4. 7389. Тарзая поспішає до села Мбонтів 

'KN0WMG ТУЄ TZRR!BLZ 
TORTURES THESE SAVAGES 
WPOSEO ov THESR CAPTIVES, 
Г MADE STRAlGffTAWA У FOR 

ТКЕАШОМ5А vULAGE.'' 

„Постріли замовклій.. Па-
нувала тиша!" 

„Я підозрівав, що якщо 
відбулася битва між білшш 

людьми і членами племенн 
Мбогаів, то правдоподібно 
будуть полонені.. .' 

„Знаючи, що ді дикуни за-) ґіа.;" 

стосов^оть страшні тортури 
до своїх полонених, Я ПОСПІ-
шав в напрямі села Мбон-

т 


