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КРАЙОВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЗАКІНЧИЛАСЯ НОМІНАЦІЄЮ РОБЕРТА ДОЛА 
НА ВЩЕПРЕЗИДЕНТА ТА ПРОГРАМОВИМИ ВИСТУПАМИ ОБОХ КАНДИДАТІВ 

І РОНАЛДА РЕҐЕНА 
Канзас Ситі. — Четвер, 

19-го серпня, останній день 
31-ої Крайової конвенції Pec– 
публіканської партії, був 
сповнений несподіванками: 
обранням сенатора Роберта 
Дола з Канзасу на віцепрезн 
дентського кандидата та не-
плянованим, але дуже з в о 
рушливим виступом Ронал-
да Регена, суперника презн-
дента Джералда Форда на 
кандидата на президента. В 
той день обидва кандидати 
Республіканської партії, пре 
зидент Форд і віцепрезндент-
ський кандидат Дол, виголо-
сили свої промови, в яких 
формально прийняли номі-
націю партії та накреслили 
плян виборчої кампанії про-
тн демократичного презн-
дентського кандидата Джім-
мі Картера і віцепрезидент-
ського кандидата Волтера 
Мондейла. До несподіванок 
вечора треба зарахувати та-
кож те. що президент Форд 
у своїй промові заявив, що 
готовий брати участь в пуб-
лічннх дебатах з Джіммі 
Картером. Демократич н и й 
президентський канднд а т 
ще того самого дня привітав 
це рішення президента Фор-
да. 

Президент Форд загропо-
нував віцепрезидент с ь к у 
кандидатуру сенаторові Ро-
бертові Долові коло 11-ої го-
дини рано в четвер, 19-го 
серпня, а конвенція сх^валн-
ла цю номінацію вечером. 
За сенатором Долом голосу-
вало 1,981 конвенційних" де^ 
легатів";"а 378 віддали свої 
голоси на інших кандидатів. 
Те, що президент Форд обрав 
сенатора Дола, було неспо-
д Іван кою, бо ще в четвер ра-
но коментатори твердили, 
що найкращі вигляди на ві-
цепрезидентську кандидату-
ру мають сенатор Говард 
Бейкер з Теннесі та Вілліям 
Ракелсгавс, колишній засту-
пник генерального прокура-
тора ЗСА. Однак, кандида-
туру сенатора Дола, згідно 
з твердженням дорадників 
Президента, піддержав та-
кож Роналд Реген під час 
приватної розмови з прези-
дентом Фордом в ночі із се-
реди на четвер. 

Сенатор Дол с консерва-
тивних політичних поглядів, 
ветеран Другої світової вій-
ни, під час якої був двічі 
серйозно ранений, від 1971-
го до 1973-го року був пред-
сідником Крайового коміте-
ту Республіканської партії і 
відомий як дуже ефективний 
промовець. На конве н ц і ї 
кандидатуру сенатора Дола 
формально запропонував те-
перішній віцепрезидент Нел-
гон Рокефеллер, а підтрима-

ла цю кандидатуру одна слі-
па студентка, яка хвалила 
сенатора Дола за його ді-
яльність в користь фізично 
упосліджених людей — слі-
пих, глухих тощо. Між ін-
шим, сенатор Дол мас спа-
ралізовану праву руку, бо 
був тяжко поранений в Дру-
гій світовій війні. 

Першим виступив з про-
мовою власне кандидат на 
віцепрезидента Роберт Дол. 
Він зосередив свою увагу на 
здобутки адміністрації пре-
зидента Форда, заявляючи, 
що протягом двох років зяа-
чно покращала економічна 
ситуація в країні, амернкая-
ськнй нарід знову мас дові-
р'я до федерального уряду 
та демократичної системи 3-
СА, а рівнож Америка, під 
проводом президента Форда, 
стоїть на сторожі світового 
миру. Сенатор Дол у своїй 
промові не називав поіменно 
демократичного презндент-
ського кандидата Картера, 
але перестерігав, що демо-
кратя та їхня партійна про-
ірама плянують збільшити 
контролю федерального у-
ряду над всіми аспектами 
американського життя, а це, 
на думку Р. Дола, загрожус 
індивідуальним свободам ко-
жного громадянина ЗСА. 
Він натомість закликав ДО 
зменшення урядової KOHT– 
ролі, зокрема над економіч-
ним сектором. 

Опісля коротко промовля-
ла дружина Президента, п-І 
Бетті Форд, яку формально 
представив делегатам відо-
мий фільмовий актор Кері 
Ґрент. 

ГОЛОВНУ ПРОМОВУ ВИГОЛО-
снв президент Джералд 
Форд. Він також наголошу-
вав здобутки його адміні-
страції, відмічаючи, що коли 
перебирав президентуру 9-го 
серпня 1974-го року, то Аме-
рика находилася в серйозній 
..конституційній кризі", мав-
шн на думці примусову ре-
зигнацію президента Рнчар-
да Ніксона, в ЗСА панувала 
інфляція і дуже серйозна еко 
номічна рецесія, американ-
ські вояки ще були на тери-
торії В'єтнаму, ситуація на 
Близькому Сході була дуже 
небезпечна тощо. Сьогодні 
— сказав Президент — еко-
номічна ситуація значно по-
ліпшнлася, американські во-
якн не воюють на жадних 
фронтах у жадній частині 
світу, ЗСА далі с сильні — 
духово, мілітарно, економіч-
но. Він, подібно як сенатор 
Дол, закликав зменшити кон 
тролю федерального уряду 
над щоденним життям аме-
риканців і зменшити видатки 
цього уряду. У своїй промові 

Закінчено міжкрайові вишколи 
пластунок і пластунів 

Ню Иорк (Л. Ю.). - В 
субсту, 14-го серпня, закін-
чено Міжкрайові Вишколи 
для провідників пластових 
юнацьких таборів „Школа 
Булавних" і „Лісова Шко-
ла". Ці вишколи проходять 
від ряду років у горах Кет-
скіл, біля Гантеру, а це 
„Школа Булавних" на по-
сілості Т. Куликів і „Лісова 
Школа" на площі, що с вла-
сністю пластунів сеньйо-
і їв із куреня „Лісові Чор-
тн". 

Цьогорічні вишколи - та-
бори, ще тривали рівно два 
тл::'ні, проходили при же-
спрнятлив.гі погоді: незви-
чайно холодних ночах і 
сильних дощах, спрнчняе-
них гураганом „Белла". 
Однак усі учасники закін-
чилн таборування щасливо. 

У вишколах взяло участь 
59 пластунок і пластунів, 
в цьому 27 у „Школі Булав-
них" (8 з Канади і 19 із 
ЗСА) і 32 у „Лісовій Шко-
л і " (1 з Англії, 7 з Кана-
ди й 24 зі ЗСА). Комендая-

тами таборів були ст. пл. 
! Оля Ткачук і ст. пл. Адрі-
1 як Сливоцький. Вишколи, 
як міжкрайові, стояли під 
опікою Головної Пластової 

j Булави та їх відвідав і пе-
і ревіз перевірку голова ГП-
1 Булавь пл. сен. Роман Ро-
гои:а, а на таборах перебу-
валн, у характері дораднн-
ків та викладачів, члени 
Головної Пластової Булави 

І пл. сен. Ольга. Кузьмович 
і пл, сен. Петро Содсль. 

Таборування розпочало-
лося офіційно в неділю, 1-
го серпня, спільною свято-
чиою збіркою, на якій На-
чальний Пластун пл. сен. 
Юрій Старосольський іме--
нував пл. ск. Романа Гри-
цева із Філядельфії черго-
вим Гетьманським Скобом 
та говорив до зібраних пла-
стунів і пластунок. 

Табори відвідав також в 
неділю 8-го серпня, пл. сен. 
Андрій Мяцьо, голова КП-
Старшинн в ЗСА, на терені 
якої відбувалися ці між-
крайові вишколи. 

Президент Джералд Форд 

часто обвинувачував кон-
трольоваяий демократами 
Конгрес за те, що не виявляє 
потрібної ініціятиви та ді-
яльностя для розв'язки пеку-
чнх проблем країни і заявив, 
що протягом наступної 4-річ-
ноі каденції він далі змага-
тиметься за добробут всіх 
громадян цієї держави. Шд-
креслюючн те. що хоча , він 
не був обраний на пост пре-
зндента, а став ним після ре-
зигнації Р. Ніксона, то доко-
нав дуже багато. „Мені подо-
басться те, що я тепер бачу" 
— казав Президент. Він ду-
мас, що тепер, коли він здо-
був мандат Республіканської 
партії на конвенції, він може 
доконати навіть більше. 

До найбільш зворушливих 
моментів останнього дня кон-
венції належали поява на 
залі Роналда Реґена та його 
жінки, Ненсі, як рівнож йо-
го коротка промова. Коли Ре-
ґенн появилися в Кемпер Аре 
на, то конвенційні делегати 
привітали їх овацією та вста-
ванням з місць. Після того, 
як президент Форд закінчив 
свою промову, то запросив 
Роналда Регена і його дру-
жнну на трибуну. Комента-
тори думають, що цей жест 
Президента був спонтанний і 
несподіваний. Він викликав 
бурхливі оплески з боку де-
леґатів. Зворушений до сліз, 
Реген, який програв номіна-
ційні вибори дуже малою 
кількістю голосів, закликав 
всіх республіканців до сдно-
сти, хвалив цьогорічну pec– 
публіканську плятформу, я-
ка, на думку Регена, повин-
на здобути піддержку не тіль 

Сенатор Роберт Дол 

ки республіканців, але також 
багатьох демократів і непар-
тійких виборців. Оплески де-
легалів, як і те, що президент 
Форд запросив його виголо-
сити промову з трибуни, за-
лишаться назавжди в його 
пам'яті — казав зворушливо 
Роналд Реген. 

Крайову конвенцію Pec– 
публТканськоГ партії закінче-
но молитвою, яку провів ка-
толнцькнй єпископ, а фор-
мально закрив її постійний 
предсідник Конвенції, кон-
гресмен Джон Ровдс із Api– 
зони, лідер Республіканської 
меншости в Палаті Penpe– 
зентантів. 

200 і 100-ЛІТТЯ 
НА ОСЕЛІ ОДУМ 

Акорд, Н.И. — В суботу, 
21-го серпня ц.р. тут на Oce– 
лі ОДУМ-у о год. 2 по по-
лудні відзначатимуть 200-річ 
чя Американської Незалеж-
ности і 100-річчя українсько-
го поселення окремим кои-
цертом і бенкетом. Концерт, 
програму якого виповнять 
юні бандуристи, які навча-
ються на курсах удоскона-
леиня гри на бандурі під 
протекторатом Капелі Банду 
рнстів ім. Т. Шевченка і під 
мистецьким керівництвом ке-
рівннка цієї Капелі Грнго-
рія Кнтастого. Вечором о 
год. 7-й розпічнеться бенкет 
з політичною і .мистецькою 
програмою. Кімнати і місця 
на бенкет слід замовляти в 
канцелярії Оселі, телефону-
ючи на число (914) 626-7715. 

ВБИВСТВО 
АМЕРИКАНСЬКИХ 
ВОЯКІВ В КОРЕЇ 

ВИКЛИКАЛО КРИЗУ 
І ПОГОТІВЛЯ 

РАМА МОРСМ І підпить 
ПРО СВОГО ЧОЛОВІКА 

ВАЛЕНТИНА 

Сеуль, Південна Корея. -
Вбивство двох американ-
ськнх старшин, що їх заруба-
лн сокирами і мотиками пів-
нічно-корейські вояки в чет-

-вер, 19-го серпня, як ті обти-
1 нали галузки з дерева в зде-
мілітарнзованій зоні, викли-
кало поважну кризу та гос-
тре поготівля по обох боках, 
хоча немас познак якоїсь 
безпосередньої військової ак-
ції. Генерал Ричард Стіл-
велл, головнокомандуючий 
американськими збройними 
силами в Південній Кореї, 
назвав вбивство двох амерн-
камських старшин „заморду-
ванням", обвинувачуючи в 
тему злочині північно-корей-
ську армію. 24 години після 
'вбивства радіовисильня аме-
,риканських збройних сил в 
Південний Кореї передала 
наказ 40,000 американських 
вояків, які перебувають на 
відпустці, або мали вихідне, 
щоб вони негайно поверну-
лнея на свої бази. Речник 
американської амбасади по-
відомив, що ,,з уваги на не-
спровоковане і пляноване" 
вбивство двох американських 
старшин та покалічення кіль 

j'ox америкадсьхвх і півден-
но-корейських вояків „пороб-
лено необхідні заходи для 
збільшення поготівля зброй-
ннх сил" в тому районі. П'ять 
годин пізнише північно-
корейське радіо повідомило, 
що президент Кім Іль Сунг 
зі свого боку зарядив гостре 
поготівля північно - корей-
ськнх військ та резерв. Пів-
денно-корейськнй президент 
Парк Чунг Гі заявив, що йс-
го уряд „на випадок повто-
рення подібної незаконної 
північно-корейської провока-
ції, великої чи малої, негай-
но поведе відплатну акцію". 
Рівночасно у Вашіягтоні від-
булися наглі наради т.зв. 
Групи Спеціяльної Акції 
Крайової Ради Безпеки, яка 

розглядала витворену в Ко-
реї кризу і хоча не передба-
часться негайної будь-якої 
військової акції, все ж таки 
рішено заридати гостре по-
готівля американських зброй 
них сил в Південний Кореї та 
вислано туди з Окінави дві 
ескадри джетових бомбовн-
ків, для підсилення трьох 
ескадр, які стаціонують в 
Південний Кореї. В нарадах 
Спеціяльної Групи у Ва-
шінгтоні взяв участь заступ-
ннк секретаря оборони Віл-
ліям П. Клементс. Об'сдна-
них Шефів Штабу репрезен-
тував директор військово-
морськкх операцій адмірал 
Джеймс Голловей, а прово-
днв нарадами державний се-
кретар Генрі Кіссінджер без-
посередньо перед своїм внїз-
дом на Республіканську кон-
венцію в Канзас Спті. Про 
ситуацію в Кореї інформував 
голова Центральної Розвід-
чої Агенції Джордж Буш. 

Згідно з повідомленням, а-
мернканська розвідка в ос-
танніх тижнях ствердила ряд 
надзвичайних активностей в 
Північній Кореї із 'виразною 
провокативною метою для пе 
реконуваннн світу, що амери 
какці і південні корейці пля-
нують і приготовляються до 
інвазії на Північну Корею. 
На початку серпня північно-
корейський уряд проголосив 
заяву, мовляв, Південна Ко-
рея і З'єднані Стейтн Амери-
кн завершили вже свою во-
енну підготову та ,,прнготов-
ляються до авантюрницької 
махінації підпалити нову вій 
ну". Представники Південної 
Кореї у Вашінгтоні вважа-
ють, що Північна Корея тен-
денційно йде на всілякі про-
вокації, щоб цим внправду-
вати свою внутрішню, зокре-
ма господарську, кризу та 
свою неспроможність платн-
ти відсотки від заборгувань, 
домашніх і закордонних. 

Ню Порк (Пресова Слу-
жба ЗП УГВР). У самви-
даві в Україні поширюється 
і останнь.) прлдістався за кор 
дон внмевнин документ, що 
кидає чимало'світла на ши-
роко розгорнену акцію, що 
її вела дружина Валентина 
Мороза у критичних міся-
цях, иізною весною цього 
року, коли йому грозило за-
проторення до т. зв. ПСИХІЯТ-
рнчної лікарні, йдеться про 
новий текст свідчення Раїси 
Мороз, що його вона внго-
товила для Міжнародної А-
соціяції Психіятрів, Міжна-
родної Амнестії та інших ус-

СВІДЧЕННЯ 

таиоц і повідомляла і про 
ті' у своїх коротких звернен-
нях чи закликах. Цс-й ДОКу-
мепт плж.”іиннй І тим, що у 
ньому Раїсв Мороз дас дета-
льну характеристику свого 
ЧОЛсВІка, його світогляду та 
характеру і розповідає про 
ного жахливі переживання. 
Вкінці що особливо важ-
ЛИСЄ теж для української 
еміграції, це відзначення 
факту, що дії українців, що 
живуть на Заході, в обороні 
Валентина Мороза мають 
для нього велике моральне 

І і політичне значення. 
Передруковуємо текст еві-

ДЧЄННЯ Раїси Мороз: 

РАКИ МОРОЗ 

Землетрус спричинив смерть 
понад 3,000 філіппінців 

Замбоанга, Філіппіни. — 
УРЯДОВІ ЧИННИКИ ПОВІДОМЛЯ-
ють, що в землетрусі, який 
навістив острів Мікданао та 
півострів Замбоанга минуло-
го вівтірка, як рівнож у ве-
литенських морських хви-
лях, згинуло понад 3,000 фі-
ліппінців, 3,000 осіб пропало 
без вісті, а 150,000 людей за 
лишилося без даху на голо-

вою. Існує можливість, що 
число вбитих зросте, бо ря-
тувальні групи не можуть 
дібратися до всіх околиць, 
спустошених землетрусом і 
бурхливим морем. Військові 
частини доставляють іжу, лі-
кн та одяг до деяких місцє-
востей, але інші частини о-
строва і півострова ще не до-
ступні навіть гелікоптерам. 

Мій чоловік, Валентин 
Мороз, в 1970 році був засу-
дженнн на 6 років тюрми, З 
роки таборів і 5 років зас-
лання за написання статтен, 
які суд визнав антисовстсь-
кими. 

1 червня закінчився наз-
начений судом строк ув'яз-
нення u тюрмі і Мороза по-
винні були перевести до та-
бору. Але замість цього, йо-
го вислали на психіатричну 
експертизу до Інституту су-
дової психіятрії ім. Сербсько. 

І ГО В МОЛКГІІІ 
Я абсолютно вірю в ду-

шевне здоров'я мого чолові-
ка й не боялася б такої екс-
пертнзи, якщо б не сумна 
слава цього Інституту: доля і 
Віктора Фаннберґа, Наталі! і 
Горбаневської, генерала Пе-
тра Григоренка, Леоннда І 
Плюща та інших, що пока-
зус як здорова людина може 
там бути визнана душевно і 
хворою, якщо цього забажа-
ЮТЬ в Комітеті держбезпеки. 
Морзз наразив себе на особ-
лнву ненависть працівників 
цієї установи тому, що в 19-
67 році, під час перебуван-
ня в Мордовському таборі 
для політв'язнів, написав і 
передав на волю, опубліко-
ваний пізніше за кордон 
„Репортаж із заповідника 
іменн Берії", перше свід-
чення про табори для полі-
тнчних в'язнів післясталін-
ського періоду. Відтоді пом-
ста могучого КГБ постійно 
душить мого чоловіка, знач-
но обтяжуючи ного і так ва-
жке життя совстського по-
літв'язня. 

Мені відомі випадки за-
проторення до пенхіятрнчноі j 
лікарні після закінчення тю-
ремяого строку: таке трапн-
лося з Зіновісм Красівським 
і Юрісм Бсловнм (обидва до 

Валентин Мороз 

сьогодні знаходяться там) 
Два іюкн тому Ігор Оґурцев, 
після 7 років ув'язнення в 
тюрмі, був підданий пенхіят. 
ричнін експеїітнзі. Його виз-
нали здоровим. Хто знас, 
може це результат своє час-
ного втручення рідних і дру-
зів, звернення до міжнарод-
ної громадськостн, відразу 
як їм стало відомо про пе-
ревезення Ігоря на психіят-
ричну експертизу. 

Тому я також рішилася 
на такий крок. Я прошу Вас 
добитися всіми доступними 
способами, щоб до участи в 
експертній комісії допустили 
психіятрів, що корнстують-
ся довір'ям Вашої організа-
ції, будь-якоі європейської 
країни, ЗСА чи Канади, або 
провести паралельну екс-
пертнзу. Я готова дати всі 
доступні мені інформації про 
Мороза. 

Я абсолютно не обізнана 
в психіятрії, але знаю, що 
для ДІЯГНОЗИ необхідно мати 
свідчення біографічного ха-
рактеру, характеристику об-
сліджуваного від близьких 
йому людей, відомості про 
поведінку його впродовж ці-
(Закінчення на crop, 3-ій) 

СПОРТСМЕНИ з УКРАЇНИ ЗДОБУЛИ НА огампщщ в МОНТРЕАТП 
36 МЕДАШВ 

Монтреаль, Канада. — Український Олімпійський . 1000 метрів; 
Комітет інформує: Юрій Філатов з Києва, 28 p., чемпіон світу; 

В складі олімпійської команди СССР, яка иарахову- j Сергій Чухрай, Олександер Дехтяр і Володимир Мо-
вала понад 600 атлетів, було біля 200 українців, тобто 
майже одна третина: Українські атлети здобули на Олім-
піяді в Монтреалі такі досягненння: 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ 

Павло Пінігін з Києва, 23 роки — клясична бороть-
ба, категорія до 68 кг. Він чемпіон світу та Европп; 
. . . . Олександер Кольчинськнй з Києва, 21 р. — клясич-
на боротьба, найважча вага; 

Юрій Ссднх з Києва, 22 р. — кидання молота; 
Давид Рігерт з Шахтів, 29 р. - піднесення тягарів, 

середня вага;. 
Сергій^НовикІв з Києва, 25 р. — змагання дзю-до, 

важка вага, триразовий чемпіон Европи. 

ЗБІРНІ ЗОЛОТІ МЕДАЛІ 

Сергій Петренко з Одеси, 20 p., чемпіон світу; 
Олександер Виноградів — веслування на байдарці 

500 метрів; 
Сергій Петренко і Олександер Виноградів — веслу-

вання на байдарці 1000 метрів; 
Сергій Нагірний з Хмельницького, 19 р. 
Володимир Романовськнй — каякові перегонж на 

Конгресове свідченнн Леоніда 
Плюща появилося брошуркою 

Ню Иорк. - Комітет Більша частина брошур-
оборони совстських пол1ти- к н складається з докумен-
чних в'язнів інформує, що TJD 3 т а б о р і в т а т ю р м С С С Р 

розів — каякові перегони на 1000 метрів: 
Жіночий баскетбол (кошівка) — Наталія Климів з 

Києва, 25 p., Раїса Курвяків з Дніпропетровська, ЗО р. і 
Тетяна Захарів з Черкас, 25 p.; 

Жіночий ручний м'яч — усі з київського клюбу 
„Спартак", п'ятиразового європейського чемпіона; 

Чоловічий ручний м'яч — сімох найкращих змагунів 
з Києва і Запоріжжя. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ СРІБНІ МЕДАЛІ 

Марина Юрченя з Одеси, 16 р. — плавання 200 м. 
брасом; 

Володимир Раскатів із Запоріжжя, 18 р. — плаван-
ня 4 х 200 м. вільним стилем; 

Петро Король зі Львова, 35 р. — піднесення тягарів, 
легка вага; 

Юрій Зайцев, 110 кг — піднесення тягарів, найваж-
ча вага; 

Володимир Марченко — гімнастика, вправи на прн-
ладдях; 

Валерій Дворннків з Києва, 26 р. — змагання дзю-до, 
середня вага; 

(Закінчення на стор. 3-ІЙ) 

на початку серпня ц. р. по-
явнлася у державному вн-
давннцтві ЗСА брошурка: 

і передруків із видань Ко-
міі .ту оборони еовтсььях 

,,Психіатричне знущання І політичних в'язнів. Між до-
над політичними в язнямн 
в Ссвстському Союзі — j 
свідчення Леоніда Плю- і 
іцр". У 82-сторінковін бро- ! 
шурці поміщено стеногра- j 
фічний запис виступу укра- j в'язня Бориса 
шського дисидента Леоні- j лист психіятра 
де Плюща перед Комісією 
міжнародних організацій 
(підкомісія Комітету між-
народних відносин у Пала-
ті представників в Конгре-
сі). 

В додатку до виступу Л. 
Плюща, його заяв і відпо-
відей на питання комісії, є 

датками до брошурки с лист 
Вячеслава Чорновола до пре-
зидента Фсрда. уривки із 
листів українок - політв'яз-
нів, щоденник жидівського 

Пенсона, 
Семена 

Глузмана до батьків, есей 
Ґлузмана про психіятрнч-
не переслідування (написа-
но спільно з російським 
в'язнем Владимиром Буков-
ськия) , заява політичних 
в'язнів з України, Прибал-
тики і Кавказу до Ради 
Національностей. список 

також виступ представника j політичних в'язнів в СРСР 
Комітету оборони совстсь- і та інші документи, 
і:их політичних в'язнів, Брошурку можна замов-
Адріяна Каратницького, де 1 ляти в Державному Видав-
він вияснив комісії цілі та j ництві ЗСА у Вашінгтоні. Во-
завдання Комітету. і на коштує 1.00 доляр. 
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ІДЕОЛОГІЧНА СЛАБІСТЬ 
ЗАХОДУ 

Немас нічого дивного,, ня капіталістичного (влас-
що с а м е в д а н и й і тиво, демократиного) світу. 

му відмовлятися від екс-
пансії назовні, якщо кому-
містичні партії західнього 

і 
ІК1ІТТЛ В НЕБЕЗПЕЦІ Мюнхен (П. Ф.). Ще 
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селення деяких країн Пів- центричний". Хоч телеграф 
денно. Америки являють ; приносив вістки з усіх кра-
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актнвностн. На це с багато j породжує такі цілі: чисто 
причин: близькі вибори в j російський імперіалізм чи 
ЗСА і Західній Німеччині; 1 ..інтернаціональний кому-
непевне становище в Італії, І нізм"? Можливо, що ці два 
де уряд християнської де- , фактори підтримують себе 
мократії може завдячувати j взаємно, д о п о в н я ю т ь 
ссос існування тільки ласці 1 один одного, але цілі мсс-
---муиістичної партії; за- j ковської світової політики с 

З НАШИХ БУДНІВ 

ТАПНА 
ВСЕСВІТУ 

Політигний перелаз ц 
клюбі ,Дис Микита" в Ню 
Норку, це установа універ. 

мати можливість „визволя- 1 близько до серця того, що 1 и оі Европи і теж на кому- і сального характеру. Тут бо 
трудящих всього світу 1 відбувалося в „непробуди-; ністнчннй Китай. При тепе- 1 відбуваються інтересні па. 

иіді,лімуватн ,.визволь-' мому Китаї", або в лісах і рішні:і техніці вся ця ма-! нелі не лише на теми гро. 
в колишніх коло- далекої Бразилії. Телеграф 1 шинеріл смерти може бути j мадсько - політигні: тут 

подій у j введена в рух протягом 

думати::, пад цілями вер-
хо" -діл Кремля. Амернкан-
сь::і гнавці стверджують, 
що соьсгські ракети, озбро-
скі атомовими стрільнамн, 

o-s^io чудовий інструмент j їй, але людність европей- і націлені на політичні ft го-
московської політики, щоб І ських держав не приймала j слдапс-.кі центри Захід-

іти можливість „визволя- і близько до серця того, що і и оі Европи і теж на 
ти" 

Jersey City, N.J. 0700.1 і роза війни між Грецією і безсумнівні. 
Туреччиною; скономічно-
с:ціяльні клопоти в Англії; 
загроза приходу до влади 
„народного фронту" у Надійні п л я т ф о р м и 

Демократична партія в половині липня, а Республі-1 фРанЧІ'- М с ж н а б У л о б н а - 1 н н к і в - я к і наводять такі до- і й U'J" ШЦ ! народи в ста- j ти. радіо і телевізія, і люди 

Чи треба наводити дока-
зи, що такі цілі справді іс-
нують? Є багато публіцнс-
.ів і політичних письмен-

Ш ВШНІІ 
лі.і.іьг:іх країнах?! І щ е од- 1 не давав картини 
ticj не Заході хіба ніхто не j віддалених країнах, і опис j кількох секунд 
,.озуміс цісі дуже простої ; катастроф та воєнних по-
енрави .що познака тоталі- І дій не міг так впливати на 
гарного режиму - це пос- і людей, як теперішня теле-
тшна експансія назовні, j візія. Наприклад, про зем-
щоб тримати своїх голодних ! летрус у Північній Італії 
чи напівголодних громадян j інформували недавно газе-

несучи за-
гибель усьому живому на 
великих просторах. 

Експерти від політики й 
стратегії сушать собі голо-
вн, щео відгадати заміри 
єслодарів оовєтської імпе-
ріі, які створили таку кон-

тижня на своїх Крайових конвенціях схва- в з д и т и щ е Дальші приклади, j казн, щ 0 т. зв. політика І н і поневолення, створюючи ' могли бачити руїну будин- ' центрацію своїх збройних 
гичні програми (платформи) в яких знай- І С С С Р - навпаки. впорав- j мирного співіснування, чк , м і л ю з и Уявної зовнішньої J ків. під якими гинули лю-j сил супроти сусідів в Евро-
ш по няймжлтйшик Я І К Т І Й BHvTnin,M1.ni ШІІСЬ 3 опозиційними наст- J ,.детанту", з боку Москви - небезпеки і жонглюючи ви- ; ди. j пі й Азії. Чи це підготова 

камська цього 
.ШЛИ СВОЇ ПОЛІТИ 
нали становище до найважливіших аспектів внутрішньої 
та іакордонної політики ЗСА, тобто встановили напрямні 
для своїх президентських кандидатів Джіммі Картера і 
Джералда Форда на наступних чотири роки. Самозрозу-
міло, що нас усіх, як американських громадян, цікавлять 
всі справи, охоплені в платформах обох партій. Однак, як 
українців, нас зокрема інтересує становище цих партій що-
до закордонної політики, спеціально ті постанови, які сто-

ролмн серед своїх сателі- ; це ніщо інше, як один із за- Щ и м и ' фанатичними ідея- 1 Цими днями землетрус 
ТІВ, ВСЄ бІЛЬШе ПІДНОСИТЬ СОбІВ НИНІШНІХ е т а п і в ЗДІЙ- І " Р 0 СВІТОВЄ „ВИЗВОЛеННЯ" і НаВІСТНВ ПРОВІНЦІЇ ПІВНІЧНО-
гслову і провадить „насту- ; снювання далекосяжних ці-! трудящих і поневолених j східнього Китаю, але кому-
польну" політику. Єдина лей московської політики. І народів! Навіть якби воло- ! ністнчннй уряд не відкри-
трудність, якою нібито є Та що з того! Цим публіци- WH Кремлю прийшли до ': вас світові таємниці про чи-
розхедження з рядом за- 1 стам або не вірять (підозрі- і переконання, що для їхньо- і сло жертв цієї катастрофи. І збройних сил - - це спроба 
хідньоетропенських кому- ваючн їх у засліпленій не- І гс шлунку вистачить вже ! Зате ми знаємо, хто загинув І загрози й натиску, щоб 

. , , ністнчних партій (Італія, ; навнеті до комунізму чи до і ними уярмлених країні на- у Відні, де провалився міст , примусити країни Захід-
ун:ться майбутніх звязків ЗСА із Совстськнм Союзом, бс j ф р а и ц і я т о щ о ) виявляеть- ; російського імперіялізму), і РОДІВ, то вони не могли б над Дунаєм. , ньої Европи зрозуміти їх 

звичайні" ) або збувають їх немовбито ": ^ .. 

до „блискавичної війни", в 
яку вірив Гітлер, атакуючи 
иепідгстованих противни-
кіп на Сході н ка Заході? 
Чи концентрація совєтсь-

І:И можуть мати поважний вплив на долю українського j с я в с е більше 
та інших народів, які тепер поневолені Совстськнм Сою- 1 сінькою 
зим. 

Аналізуючи плятформн обох партій, можна з певніс-
ти) твердити, що хоча вони різняться фразеологією, чи та-
кііж порядком важливості! поодиноких справ і питань, то 
обі партії, Демократична і Республіканська, однозгідиі в 
тому, що Совстський Союз — це остання в світі імперія, в 
якій панус диктаторська система, яка порушує всі полі-

химерою, тактич-
ннм потягненням - може 
навіть за взаємною згодою: 
якби італійським чи фран-
цузькнм комуністам пощас-

переконлнвими істинами, 
що немас іншої альтерна-
тнви, як терпеливо, не див-
лячись на всі „ляпаси" з 
боку Москви, шукати все 

тило прийти до влади, то j гаки порозуміння з СССР і 
світ напевно швидко nepe– , комуністичним бльоком, 

відмовигися від зовнішньої Згадані катастрофи ста- 1 безнадійне положення і ви-
скспансії, бо без неї — pa– ! лися без участи людської ' знати гегемонію Москви 
ніше чи пізніше - втрати- волі й енергії, і доводиться І над усією -Eapo.npjp?^J'o бу- 1 "аг 
лн б владу. ; їх вважати за вирок долі, J ла б „фінляндизація" Евро-" ^а. 

недоступний раціональному ! пн. Фінляндія мусіла прий-
обчнеленню й передбачен- і няти „протекцію" Москви 
ню. Однак, небезпека гро- і після Другої світової вій-

можетс зачерпнути багато 
інформації!, і зі світу куль-
тури, науки та всяких мо-
дерних знань, як міжпля-
нетні полети на Місяць ги 
на Марса, на той приклад. 

- Ну, і що з того, що 
американці ходили по Мі-
сяці, а тепер вислали нп 
Марса ,рікінга" і nopna– 
ються в піску? — поставив 
формальне запитання пат-
ріс, що попивав скага „нп 
скалах". — По Місяці — 
ходили, ями на Марсі ри-
ють, а не годні розв'язати 
ioKfi простої проблеми, як, 
наприклад, що це така 
СОННСЬка грипа і звідки во-
иа береться?.. 

Л ви, пане товариша. 
:НІІГ'. звідки вона береть-
.'я У перепитав пан меце-

аматор німецького пи-

Захід не мас далекосяж-
них і потужної сили цілей 
своєї політики В цих цілях 
немає такої притягальної зить життю теж із людської ни. 

кснався б, що ці „еврокому- ; себто далі йти шляхом по- 1 сили, яку мають цілі мос- ; волі. Не минає дня, щоб в 
ністн" залишаються і нада-

тнчні. релігійні, національнії та захальндлк^кі : щраваj^ в і р н и м и союзниками Мо-
сквн. своїх громадян і старається поширити свою гегемонію на 

всі обшири. В цій атмосфері (пасив-

літнки „відпруження" 
І тому Москва поступає 

так, як той „кіт Васька": 
,.слушаєт, да сет". Де межа, 

Правда, плятформи обох партій постановляють, що 
ЗСА повинні продовжувати переговори з Москвою, щоб 
запевнити світовий мир і стабільність, але Республікансь-
ка програма підкреслює, що американська політика від-
ьоенс СССР мусить бути базована „на реалістичній оцін-
і(і комуністичної загрози в світі" та що ЗСА повинні бутк 
..непохитні в обличчі різного роду натисків", а плятфор-
ма Демократичної партії заявляє, що зв'язки між ЗСА та 
СССР не можуть бути базовані ані на „надмірних надіях, 
ані на надмірнім страху". Отже, обидві партії недвознач-1 Г!" ^ затишку гель-
но заявили, що з Москвою можна переговорювати тільки з j с ; н к с ь к и х постанов - далі 
позиції сили і не можна сліпо вірити обіцянкам кремлівеь- j н е п о к о ю ю ч е збільшує свій 
кнх верховодів. 

ність Заходу і активність , на якій Захід ствердить, що 
СССР) починають все дуж- далі терпіти вже не можна, 
че лунати голоси отверезш-
ня серед політичних і жур-
налістичних кіл (правда, 
далеко не всіх) західнього 
світу. Стверджується, що 
конференція в Гельсінках 
не принесла ніяких позити-
вів для Заходу, натомість 

Обидві партії також натаврували Совстський Союз зс 
порушення людських прав. Демократична плятформа за-
являс, що уряд ЗСА повинен постійно вказувати Москві 
на її порушення Гельсінкської Деклярації та висловлю-
ватн обурення, що СССР порушує постанови Універсаль-
ноі Деклярації Людських Прав, а Республіканська плят-
флрма, завдяки натискові з боку прихильників Роналдс 
Регена, містить постанову, яка не тільки недвозначно крн-
тикус політику ,,детанту", ведену державним секрегарзм 
Генрі Кіссінджером, але також зазначус, що Америка не 
повинна підписувати таких договорів, як Гельсінкська Де-
клярація, бо, згідно з думкою авторів цієї постанови, ця І 
та подібні деклярації „вбивалоть в тих людей (у Східній і 
Европі), які тепер не втішаються свободою, надію, що во-
ни колись її здобудуть". Демократична плятформа навіть 
ясніше зазначус, іцо ЗСА не признають совстських завл-
ювань в Східній Европі та твердить, що „Східня Европа 
не біде районом справжньої стабільностн, як довго ці кра-
їнн (поневолені Совстськнм Союзом) не відзискають свес: 
Нізалежности та не стануть частиною великої европенсь-
кої структури". 

Очевидно, що жадна з двох партій не зобов'язуються 
ьизволяти поневолених Москвою народів, однак те, що 
плятформн обох партій містять гостру критику СовстсЬ" 
ксго Союзу за порушення міжнародних договорів щодс 
лі лськнх прав, як рівнож те, що обидві партії дивлятьсг. 
на Совстський Союз як на імперіялістичну державу, яка 
панус над великою кількістю поневолених народів і ста-

военний потенціял, корис-
туючись при цьому rocno– 
дарською допомогою за-
хідніх держав, і провадить 
агресивну політику на всіх 
континентах світу. Отже, не 
бракує закликів до чуйнос-
ги на адресу некомуністич-
ного світу, до отримання 
тенденцій морального обез-
броення, до нових воєнних 
зусиль. 

Припустимо, що ці твере-
з і г о л о с и н а Захо-
ді щодо оцінки справжньо-
го наставлений СССР — 
матимуть успіх. Наслідком 
щог". миже. трохи збіль-
ша:ься бюджетові суми на 
всопні ьидатки в державах 
Заходу, хоже трохи змен-
шитьсл напруга торговель-
нпх зносин поміж Заходом 
і СССР, може західня пре-
са не „боятиметься" драту-
DaTii Кремль, розкриваючи 
йото справжні наміри. Але 
— чи це запобіжить лихо-
ві? Чи не треба шукати за 
глибшими причинами, які ле 
жать в сенові сили мссковсь-
кої експансивної політики? 

Москва має ясно і докла-
дне устійнені цілі своєї по-
літнки, і то на десятиліття 

расться запанувати над цілим світом, це відрадний факт, 
бо дас підстави надіятись, що не зважаючи на те, хто пе-
ремеже в листопадових президентських виборах, pecny– 
бліканець Джералд Форд, чи демократ Джіммі Картер, тс 
уряд ЗСА може перевірити свою політику відносно СССР. І н апєред. Ці цілі незмінні і 
Очевидно, що теоретичні плятформи не завжди віддзерка-1 д 0 Ї Х здійснення з усією 
люються у практичній політиці, але тим не менше вони, послідовністю і впертістю 
створюють бодай деяку надію, що Вашінгтон у майбут- прямує політика Кремля: 
ньому меже з більшою рішучістю виступати в оборон: 1 опанування світу і знищен-
пслітичних, національних і загальнолюдських прав поне- j -
волених Москвою народів, включно з українським. 

бо починає горіти власна 
хата? Новий конфлікт дов-
кола Ізраїлю? Нова Анголи 
в Африці? Чи яка інша 
,,Анголя" в Південній Аме-
риці? Прихід комуністів до 
влади в Італії, чи якійсь ін-
шій країні? Внутрішньоні-
мецька війна, коли „східні" 
німці почнуть „визволяти" 
своїх „поневолених" захід-
ніх братів, або не внтрнму-
ватимуть вже більше т. зв. 
західньонімецьких „прово-
кацій", які є немовбито 
причиною вбивств, що їх 
вчиняють східньонімецькі 
прикордонні війська на змі-
літаризованому ,,внутріш-
ньонімецькому" кордоні? 

Всі протизаходи Заходу 
в облнчі агресивних чинів 
Москви є, на нашу думку, 
безсилими тому, що Захід 
не має ніяких докладно ок-
реслених цілей своєї полі-
тики супроти агресивного 
Сходу. Бо ж які є цілі по-
літнки Заходу? Не маючи 
нібито альтернативи до по-
літики відпруження (з 
вживанням чи ні вислову 
„детант"), Захід намага-
сться переконати Москву, 
що треба „замиритися", що 
ніхто не збирається напада-
ти на СССР і що ніщо не 
загрожує його „зоні впли-
ву", осолоджуючи ці запев-
нення мільйонами тонн 
пшениці і різних інших то-
варів ,які продаються Moc– 
кві і при допомозі яких во-
на, до речі, продукує зброю 
проти Заходу. Взаміну за 
це, Кремль мав би відмовн-
тися від агресивних дій су-
проти „зон впливу" Заходу. 

Але Кремль глузує з цих 
миролюбних напрямних за-
хідньої політики. Нащо йо- ' 

CB1-КОВСЬКОІ ПОЛІТИКИ ДЛЯ 
тового комунізму, 
селення Африки, 
Південної Америки. І в 
цьому є ідеологічна сла-
бість Заходу супроти Сходу. 

Чи Захід має спромож-
ність мати таку ж або й мі-
цнішу за СССР ідею для 
підмуровання своєї політи-
ки? Так, але... чи пригад-
ка про це не була б марним 
повторюванням того, про 
що вже десятками років го-
ворять представники поне-
волених Москвою народів ? 
Це ідея і гасло справжньо-
го визволення мільйонів і 
мільйонів уярмлених Моск-
вою народів! Чи не було б 
це отою потужною ідеоло-
гічною зброєю, яку можна 
було б протиставити arpe– 
сивній політиці Москви? 

Правда, маємо знамени-
ту резолюцію Конгресу 
ЗСА про поневолені нації і 
щороку проголошується в 
ЗСА тиждень поневолених 
націй. Правда, існують ра-
дісвисильні „Вільна Евро-
па" і „Свобода", які дуже 
об'єктивно і обережно нас-
вітлюють брак елементар-
них свобід в країнах COBCT– 
ського бльоку. Маємо від 
часу до часу заяви пред-
ставників різних держав 
Заходу, що вони стоять за 
права людини і народів, за 
самовизначення і т. п. Але 
це тільки деклярації, за 
якими не стоять жадні дії 
і чини і які робляться рад-
ше для того, щоб заспокої-
ти демократичне сумління 
держав Заходу. За ними -
навіть в найтрагічніші мо-
менти повстання вУгорщині 
чи чехо - словацької „вес-
ни" — не було ані мільяр-
дових сум грошей, ані 
зброї, ані „інструкторів", 
що їх дають совсти на під-
тримку „визвольних" рухів 
у країнах західнього світу. 

Автор свідомий того, що 

тій або іншій країні на зем 
для на- 1 лі не внбухла бомба, кинута 

Азії чи 1 з мотивів політичних або 
просто з охоти звихнених 
осіб — показати свою „від-
вагу" чи бажання тішитись 
руїною та муками інших 
людей. За царського режн-
му в Росії діяли анархісти, 
так звані „безмотнвннкн". 
Вони кидали бомби в ка-
варні, де бачили повно лю-
дей, і хвалилися, що цим 
способом мають „досягнен-
ня"... 

Найновіше звідомлення 
Форда про надзвичайне 
збільшення збройних сил 
московської імперії в Ев-
ропі примушує кожного за-

Кремль ..пг он зважитися 
на блискавичну атаку на 
Заході й Сході, коли б мав 
у себе сяке - таке забезпе-
чення люднос:н харчовими 
продуктами. Але цього в 
СССР нема і не передбача-
сться. СССР залежить від 
харчових запасів, які купує 

— Знаю. 
— Ну? — нащурили ву-

pea інші патріоти. 
— Астронавти привезли з 

МІСЯЦЯ, разом із піском, ка-
МІННЯАІ та іншими мі пери-
лами. Цс так мститься на 
людині всесвіт, ги вселєн-
ки, за тс, що нікчемна люд-
Сої:а істота пробує роЗкри-
ти всесвітні таємниці. 

Баналюки говорите, 
тіне товаришу, — легкова-

в Америці й Канаді. Війна жко хахнув рукою пан мс 
припинила б торгівлю. 

ЧИ можуть московські 
стратеги вірити, що вдасть-
ся ьа одним ударом знищи-
ти оборонні сили Заходу? 
Це залишається загадкою. 
Треба однак пам'ятати: пе-
реоцінка власних сил не 
раз приводила агресора до 
катастрофи. Доводиться 
людству жити в небезпеці. 

Антоніо Спіноля повернувся 
до Португалі ї 

Лісбона, Португалія. — мусітнме стати перед вій-
Антоніо Спіноля, колишній 1 ськовнм судом і відповісти 
провідник військової хунти, за свеї помилки і намагання 
яка перевела переворот і очолити нове диктаторське 
перший пореволюційний пре j правління в тій країні. Після 
зидент Португалії, повернув-
ся, після 17-місячного nepe– 
бування на еміграції в Бра-
знлії, назад до Португалії, 
хоч він був свідомий того, що 

йому можуть закинути не 
більш не менш, як npona– 
гування повороту до „хо-
ло,:ноГ БІЙНИ". Але це був 
би фальш! Поперше, „хо-
лодну" чи навіть „гарячу" 
вії.ну ведуть на наших 
очах володарі Кремлю. По-
друге, все сказане вище — 
це тіїї,ки намагання довес-
т:г, що побороти російсько, j н и н . помимо його раніших 
.скотську агресію супроти j заслуг. Приїзд Спінолі вн-
Заходу можна тільки шля- ; кликав констернацію серед 
хом протиставлення крем- j лівих, які поспішилися опу-
ЛІРСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ МІЦНОЇ, 
сильної потужної ІДЕЇ, яка 
була б здібна побороти 

приземлення літака, Спіно-
ля був заарештований вій-
ськевою поліцією і відстав-
лений до в'язниці Кахіяс по-
близу Лісбони. На запитаи-
ня кореспондентів, що тепер 
сіанеться з колишнім прези-
дентом, новий прем'єр-міні-
стер і лідер Соціялістнчної 
партії Маріо Сорес відповів, 
що Спіноля, який вже рані-
ше був здеградований з ран-
ги генерала, як португаль-
ськнй громадянин мусітнме 
відповідати перед законом, 
як кожний інший громаця-

цеиас Всі привезені з 
Мі' уцп мінерали лежать в 
лябораторіях, у сейфіах, 
під контролею державної 
ксмісіі, і ніхто непоклика-
ний не сміс їх доторкатися. 

— Яаме меценасе, — під-
сміхнувся загадково перед-
бесідник, — ці, що лежать 
у сейфюх, під контролею, с 
о порядку, але з тими, що 
пішли на горний ринок — 
( ірави мається інакше... 

— Ну, гаразд, — обіз-
вався дядя з козацькими 
вусами, — ви кажете, що 
свинську, за перепрошен-
ням, грипу привезли acrpo– 
H'AQTU З МІСЯЦЯ, З ПІСКОМ І 
каміннями... А як тепер 
буде 'з цили мінералами, 
що їх привезе ,^ікінг" з 
Марса... Чи не треба від 
них сподіватися подібної 
або ще гіршої зарази? 

— Треба сподіватися 
всього найгіршого, — від-
повів гребовим голосом за-
питаний. — Марса, як зна-
ас, називають Червоною 
плянетою"... то гого добро-
го, питаю, можна огікува-
ти від такої плянети? 

На перглазі настала така 
пригноблююча атмосфера, 
що пропозицію пана бар-
тендера — вдарити ще по 
одній „рунді" всі присутні 
патріоти прийняли з оцу-
шевленням. 

І к є р 

Кремль ним же самим сто-
сованою стратегією і тактн-
ко'о боротьби. 

блікувати заяви у яких го-
вариться, що поворот Спіно- j 
лі скріплює позицію правих 
і становить загрозу для вста-
новленої демократичної сис-
теми в Португалії. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

MMMMMMvMwvww^w^MMMMMWMMwrtiMMW^wiwwwiMMMW 

ІВочесний доктор УВУ Альберт 
Ґраннер , викладав на семестрах 

УВУ 
Мюнхен (УВУ). — Гене-

ральннй директор відомої 
фірми Ранк-Ксерокс у Ні-
меччнні. почесний доктор У-
крлїнського 

Любов Коленська 

Д А Р Е М Н І Ш ТРУД 

0УУУУ9УА0тЛЙЛЙММШ0ІЙМЧШЙМІМФЛЙ0ЮЙЙЛйЛААМІ0ІМ 

iid основі советської про 
паганди, писаної і говореної. 

канатів відповідних факуль-
ЇЄТДВ місцевого німецького у-
піверситеїу), і ця інформа-
ція була дуже добре сприй-

Вільного Улі- нята, якщо судити по чнс-
верситету Альфред Грайнер, ленних листах, які наспіли j М 0 Ж Н а б прийти до BHCHOB– І Село Княжичі 
який вже викладає у 1нс- До УВУ. Планується видати , к у щ о м 0 Л 0 Д Ь в Україні вже ^дас Г. Мнхайлов 
бруцькому університеті, по- текст доповіді окремою бро- н е BjpyC в Бога і не притри-
годнвея дати чогнригодин- і шурею, - подібно як це ^У-цусться релігійних обрядів. 
HHJI ьиклад для обндвох фа- і ло із першою доповіддю д-ра ,-рим часом, це зовсім onpo– 
культетів УВУ на актуальну ; Грайнера про модерні аспек. К И ДуС р Михайлом в газеті 
тему: „Поступові системи ке- и̂ KjMyHiKanii й інформації j і(Молодь України" в статті 
рівкицтва" (від авторитарної j із суспільного, господарсько-1 цт^1кю реєструватиму в 
до кооперативної системи), і го та технологічного погля- ( Княжичах". Він з огірченн-

ду. Після обндвох викладів j н я м п н ш е щ о не всі шлюби 
відбулася жвава дискусія - 1 відбуваються в чудовому Па-
системою семінара рівнобіж- j л а ц і в Києві, але, на його 
но в німецькій, англійській 1 превеликий жаль, молоді ві-
га українській мовах, - від- ( нчаються і в церкві. Що бі-
повідно до того, якою мовою І льше. коли колишній війсь-
хто крзще володів; м. ін. то- j новий моряк, хоча і сказав 
му для студентів УВУ, які j n D O с в с , ю реєстрацію церко-
приїхалн із англо-саксонсь- j вного шлюбу в Княжичах, 

Виклад був, з огляду на те-
MJ , відкритий також для гро-
м?дянства і він відбувся 29 
та ЗО липня ц. р. при взли-
кі.л зацікавленні студентів та 
громадянства. Виклад був 
дуже старанно підготовле-
ннй - кожний учасник от-
римав заздалегідь мапку із 

в'язок члена ВЛКСМ рішу 
че боротися з усіма проява-
ми буржуазної ідеології, в 
тому числі й релігійними за-
бобонами, схилялись перед 
священиком, який. приннз-
ливо називав їх раблми Бо-
жимн . . . ” 

У дальшому Г. Мнхайлов 
вчаї - вихідців з навколиш- дошукується причин, я к і 
ніх сіл". призвели до цього, що в Кня-

розпові- жницях молодь бере участь 
не лише в релігійних обрядах. Він 

відоме своїми осягами в npa–, пригадує, що село Княжичі 
ці, але воно „Тримає в райо-, колись належало під церко-
ні першість і... за кількіс- в н у юрисдикцію Кисво - Пе-
тю молоді, яка вінчається в j перської Лаври і досі зат-
церкві". Далі турбується ав-
тор, що якщо переглянути 
список зареєстрованих цер-
КОВНИХ ШЛЮбІВ, ТО В ЛИСТО-
паді минулого року у кия-
жицького священика звінча-
лося п'ять молодих пар, у 
лютому ц. р. знову п'ять, : 
до цього ж це самі молоді 
люди, у віці поміж 19 - 26 
років. Г. Мнхайлов запитує: 
„Якже це можливо, хіба во-

обуренням пише: „Ці моло-1 зі секретарем. Але авторові дн, Г. Мнхайлов навідується жується в трудовому коле-
ді люди, забувши про обо- j якесь незручно критнкува-1 до секретаря комсомольсь- І ктиві. Однак над цим напе-

ти „радгоспівську KOMCOMO– КОГО осередку ресторану. Од- j вно не замислювався KOMCO– 
лію" і він потішається, що наче той ніяк не міг собі мольський актив організа-
все таки поміж цими людь- пригадати, „чи бодай чита-1 цій^ про які йшлося". 
ми, які одружувалися за це- j лнея в них лекції на атеїс- J Із статті Г. Михайлова ви-
рковним обрядом, немас тичні темн". Назовні в ор-1 ходить, щ 0 під аспектом цієї 

ганізації виглядає все, як j релігійно - обрядової прсбле-
належить, „але ніхто не по- ми не краще мається справа 
цікавився, чому раптово ки-ji по інших підприємствах. У 
яннн реєструє шлюб у селі". І трикотажній фірмі ім. Рози 

німецьким та англійським j кнх країн, були спеціяльно і ніхто навіть не звернув ува-; нн віруючі ? Релігія nocry– 
текстом викладу, із числен-1 англійські тексти викладу, j г и на його рішення. І Г. Ми-
ними діяграмамя, із доку- j щоб вони могли свобідно і хайлов приходить до BHCHO– 
мєктацісю та меншими сту-1 слідкувати за ходом думки. І В Ку, що це можна пояснити 
діями автора. Ці мапки вис- До речі, д-р Ґрайнер - ypo– J хіба тим. що „из жаль ком-
ляно також до низки урядів ( дженець Одеси і до сьогодні і сомольські організації бага-
та устянов, які цікавляться і свобідно володіє російською j т ь о х підприємств Києва ма-
діяльністю УВУ чи самою ! МОЕОЮ та розуміє по-україн-1 л о цікавляться позавироб-
преблематикою (м. ін. до де- ськи. І ничнм життям юнаків та ді-

пово відмирає, а повінчані в 
церкві носили червоні галс-
туки і в школі на лекціях 
вчителі формували в них 
матеріалістичний світогляд". 
Найбільше вражає автора 
факт, що серед повінчаних 

римало в себе міцну позицію 
церкви. А ще й тому, що те-
мряву й безпросвітність, го-
лод і холод минулого зїбу-
васться і сьогодні молодим 
дівчатам і хлопцям ,,видас-
ться, що молодий симпатич-
ний священик, вдягнутий за 
останнім словом сучасної мо-
ди, нічого спільного з тим 
минулим не мас". 

Але одна з головних прн-
чин ще й в цьому — бідка-
сться Г. Михайлов, — що ко-
мсомольська організація ра-
дгоспу занедбала своє ,,nep– 
шочергове завдання" — бо-
ротьби зі „залишками" релі-
гійяої ідеслогії, тобто занед-
бала аіеістичну роботу ком 

були й комсомольці. Вія з сомольського активу на чолі 

представників із комсомоль-
ського радгоспу. 

Далі Г. Мнхайлов nepepa– 
ховус людей, які повінчали-
ся в церкві. От, наприклад, 1 Тим більше, що недалечко. І Люксембург, Лідія Гончаре-
кухар київського ресторану 
„Метро" Володимир Боднар, 
звільнившись з лав військо-
во-морської фльотв!. влаш-
тувався тут на працю, а від-
так, запізнавшись із своєю 
теперішньою дружиною Ні-

в Києві, є „чудовий." Палац 
одружень, а приміщення сі-
льської ради не відповідач 
сучасним вимогам". 

Г. Мнхайлов пригадуй що 
подібний випадок стаїс.ч і 
на Київському радіозаводі. 

ною, одружився з нею в це- У ньому працює Наталка 
ркві, бо не хетів противити- і Максименко. Вена наложить 
ся настоюванням її батьків, і до „лав" комсомолу і всі в;і-
Як не дивно, але автор ста-1 пускники Квяжнцької cepe– 
тті, в бажанні виправдати 

нхо повінчалася в Княжнць-
кій церкві, проте KOMCOMO– 
льські ватажки, шануючи 
сумлінну робітницю, не сп-
ромоглися побачити „білих 
плям" у свідомості KOMCOMO– 
лки, які призвели до сумно-
го фіналу". Автор турбуєть-
ся, що серед робітників цьо-
го підприємства є віруючі. 
Тому в Михзйлова — єдиний. 

наглядне „зло , перекладає 
всю вину на батьків. Але і 
з цим йому не щастить. Бать-
ки бо молодої — середнього 
віку, а боротьба проти релі-
гії проходить вже роками, 
значить, не так то уже лег-
к) поборювати „буржуазні 

дньої школи, а в тому і вл- логічний висновок, що „ате-
на, за традицією пишуть pe– j їстична робота з ними не ве-
фератн на атеїстичні теми. 
Тим часом ,,перше зіткнен-
ня з релігією віч нл віч за-
свідчила що хоча молода 
робітниця і не вірить в Бога, 
не мас твердих атеІстич-
нігх переконань". І тут Г. 

релігійні пересуди" і люди і Мнхайлов скидає вину на 
далі вірують в Бога. Не зва-
жаючи на це, автор дальше 
заявляє, що також „особис-
тоі відповідальності! зняти з 
Володимира Боднара не змо-
же ніхто". 

Щоб дійти до зерна npan– 

те, що „немас наступності в 
атеїстичній роботі". Він вва-
ж:с, що набуті знання в 
школі тільки тоді на все жит-
тя твердо закріплюються в 
молодо! людини, „якщо вн-
ховна праця з нею продов-

деться ні на роботі, ні вдо-
ма". 

Г. Мнхайлсв з а к і н ч ус 
свою статтю запитом: г Де-
вже комсомольські ватажки 
київських підприємств вва-
жають, що колеги в селі, які 
й без того перебувають у ве-
льми складній релігійній о5-
стлновці, без їхньої допомо-
ги зможуть „підібрати клю-
чик" до хлопців і дівчат, ко-
трі вже давно працюють в 
місті"? 

(Закінчення на crop. 1-ій) 
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РАЇСЛ МОРОЗ СВІДЧИТЬ... 
(Закінчення зі crop, l-oi) 

лого життя, ще перед екс-
пертизою. Я маю деяку уя-
ву, що цікавить психіятрів 
на підставі запитів лікаря, 
під опікою якого тепер зна-
хсдиться мій чоловік (пріз-
вище цього лікаря, розумі-
сться, держать в тайні від 
мене). 

Не дивлячись на те, що за 
18 років нашого подружжя 
10 років ми розлучені (пер-
ший присуд — 4 роки, від 
1965 до 1969 року і від 1970 
року до сьогодні - другий 
присуд), його духовне жнт-
тя за весь той час мені доб-
ре відоме. Валентин усе був 
дуже товариським, усе npar– 
нув бути в контакті з окру-
женням. В тюрмі, де він май-
же весь час перебував в оди-
ночній камері, відсутність 
товариства все була для 
нього джерелом важких 
страждань і прагнення спіл-
кування виливалося в його 
.іистах. В'язень Владимірсь-
кої тюрми мас право ВИСИ-
лати листа тільки раз на мі-
іяць. Але кожний такий 
лист пишеться впродовж ці-

рекомендус Ваша організа-1 
ція. 

Крім того я можу дати І 
повний звіт про поведінку 
ЙОГО мужа під час ітобачень. 
У в'язниці дозволено на дво-
годинне побачення в прису-
тності тюремного сторожа. 
Це жалюгідно мало, ало 
все ж таки це суттєве допов-
НЄННЯ до листів, зокрема, 
коли незалежно від присут-
ПОСТИ свідків, вдасться ска- і 
затн друг другові про зовні- і 
шні події більше, як дозво-
Лено в листах - тоді ста- і 
ють ясні ті уступи в листах, 
які з огляду на цензуру зу-
кисне написані неясно. 

Перечитуючи один за од-
HHM листи чоловіка, я при- І 
гадую наші побачення і на-
бираю переконання, що Ва-
лентин психічно цілком здо- І 
ровнй: нічого не змінилося 
ні в його поглядах, ні в йо-
го зацікавленнях, ні в реагу І 
ванні на життєві ситуації, і 
Чому ж шість років тому йо- І 
го судили як здорову люди- j 
ну, яка відповідає за свої 
вчинки, а тепер ставлять під 

лого місяця. Це своєрідний 1 сумнів його психічний стан 
А це тому, що коли б його 
визнали божевільним в 1970 
році, його не могли б засу-
дити на такий довгий, як це 
зробив суд, строк. А тепер, 
коли за людиною вже 6 ро-
ків тюрми і коли людина 
мріє про табір, як про вели-
ке щастя, бо там с друзі, бо 
там бодай раз на рік можна 
перебути дві доби з дружн-
ною і сином без свідків -
ось тепер прийшов час, щоб 
продовжити знущання, ви-
користовуючи в'яз н и ч н у 
пснхіятричну лікарню, яка, 
за свідченнями тих, що її пе-
ребулн, в деяких відношен-
нях страшніша ніж тюрма. 

Під час побачення в Інсти-
туті ім. Сербського, Вален-
тин сказав мені, що психіатр 
Владнмірського обласн о г о 
відділу здоров'я Рогов, який 
підписав скерування на пси-
хіятричну експертизу, умо-
тивував це двома фактами: 
1) Валентин сам себе калі-
чнв, 2) він надмірно релігій-
ннн. 

Відносно першої точки, це 
легка до виявлення брехня. 
Від самого початку в'язнич-
ного строку, адміністрація 
(мабуть за вказівками зго-
ри) підбирала Морозові та-
кнх співкамерників, про я-
ких відомо всім тюремникам, 
що з ними не можна співжн-
ти. Одним з них був Пеха-
рев. Це кримінальний зло-
чннець шаленої вдачі. Він 

щоденник. Там записується 
кожну нову цікаву думку і 
кожний дотеп, який прига-
дався, спомини. Життя в 
тюрмі бідне на зовнішні по-
лії, а втім в'язні наперед 
знають, що цензор викрес-
янть відомості про жорсто-
гкості тюремних буднів, про 
покарання, яких зазнають 
в'язні. І мимоволі листи за-
повняються розду м а м и і 
описами емоційних настроїв. 

Із тих листів видно, що 
мій чоловік вповні зберіг се-
бе і всі свої риси: прагнен-
ня об'єктивно оцінити свої 
дії, критично на себе дивнтн-
ся. 

Цілком природно, що го-
говною темою нашого лис-
тування є наш син. Вален-
тнн дуже любить його, ва-
жко переживає примусову 
розлуку з ним і те, що хло-
пець виховується без мора-
льного впливу батька на 
нього. Він дуже цікавиться 
всімн подробицями життя 
дитини і його засмучують 
навіть найменші його непо-
ладки. Його листи до сина 
дуже зворушливі, деякі з 
'них ттлибоко поетичні. Під 
час голодівки Валентин пи-
сав, що коли він навіть за-
гине, то й це не розлучить 
його з нами, бо тоді він вн-
росте чорнобривцем на на-
шому бальконі. Я зберігаю 
його листи за всі десять ро-
ків - вони поскладані в 
хронологічному порядку. Я і різко дошкуляв чоловікові, 
охоче віддам їх до розпоря- і а врешті кинувся на нього 
дження експертів, що їх за-1 з гострим відламком ложки 
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Д-Р АНДРІЙ О. ЛЕВИЦЬКИИ 
ОФТАЛЬМОЛЬОҐ 

повідомляє про 

ВІДКРИТТЯ СВОЄЇ ПРАКТИКИ 
з д і л я н к и 

ХІРУРГІЇ ОЧЕЙ І ОЧНИХ НЕДУГ 
при вул . 

i l l North W a b a s h Avenue, Tel . 346-9796 

4200 North Central Avenue, Chicago, lllinois 
, Tel . (312) 282-4422 
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УВАГА! УВАГА! f 

Збірник добірних, цікавих і хвилюючих оповідань 

„ЩЕДРІШ ВЕЧІР" 
уже зданий до друку. Через місяць часу вже побачить 
світло. Поспішіте надіслати передплату — 7,00 дол. По 
виході з друку буде 8,00 дол. В твердій оправі — 10,00 
дол. з пересилкою. Посилайте Ваші пожертви, хто — 

спроможний на це. 
М. Lawrenko 

56 Staug Street, Apt. L2A. Brooklyn. N.Y. 11306. U.S.A. 

З великою приємністю подасмо до відома про створення 

нової оркестри 
ВЕСЕЛКА 

з гарним та різноманітним репертуаром, яка готова 
пригравати на різних оказіях. 

Голоситися прошу до А Н Д Р І Я ФАРМІГИ 

(201) 779-6136 
МММАМММММММІАММІМММЛММІІІМММЙАММІАММЙЙММ 

Ukrainian Tennis Club 
irvington9 N.J1. 

indoor tennis courts still available for 30 week season, 
September 29 - May 8. 2-hour sessions Wed. 8 to 10 P.M. 

Open for women and men. Dcidlina for registration 
August 28, 1976. Please call 

lhor LuWw - 245-7498 or Tony Pytlar - 375-7721 
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і розпоров йому живіт так, 
що треоа було зашивати у 
іюремшй лікарні. Я збері-
гаю листа від начальника 
тюрми, який на мій запит 
np j цей випадок повідомляє, 
що „в'язень, який під час 
сварки трохи подрапав чо-
ловіка відламком алюміньо-
сої ложки, покараний адмі-
ністрацісю заведення". Цей 
випадок примусив чоловіка 
просити перевести його до 
поодинокої камери, на що, 
всупереч іншим проханням, 
адміністрація погодилася. І 
так, в 1970 році мій чоловік 
опинився в одиночній каме-
рі, що зробило перебування 
його в тюрмі ще важчим. А 
тепер лікар Рогов намага-
сться, представити справу 
так, буцім то Валентин сам 
себе поранив. 

„Надмірну релігійність" 
Валентина розглядати як 
вияв психічної недуги — 
безглуздя. Він виховався в 
релігійній родині і від ди-
тинства, цілком зрозуміло, 
не ставив під сумнів існу-
вання Бога. З літами його 
релігійний світогляд став 
більш зрілий і набрав філо-
софського забарвлення. Ні-
чого дивного, що в нестерп-
них умовах тюрми його віра 
зміцнилася. Хіба не прита-
манне багатьом віруючим, в 
час важких випробувань, 
шукати захисту в Бога, а 
відхилятися від думки про 
Бога в щасливіші години? 

З листів можна побачити, 
що в 1965-1969 роках в та-
борі ,а зокрема у в'язниці, 
релігійність Валентина та-
кож збільшувалася, а в тюр-
мі вона збільшилася під час 
його п'ятимісячної голодів-
ки в 1974 році, коли він до-
магався дострокового nepe– 
ведення його до табору. 

Лікар, з якою я розмовля-
ла в Інституті ім. Сербсько-
го, сказала мені, що прнчи-
ною для експертизи був 
„скорботний стан" Валенти-
на, зокрема в останній час 
його перебування в тюрмі. 
Але, прошу мені сказати, чи 
може нормальна людина, 
запроторена на 6 років у 
Владимірське пекло, бути 
ПОСТІЙНО в е с е л О Ю , СПОКІЙ-
ною і ніколи не попадати в 
розпуку? Гірке життя ape– 
штанта багате на різне таке, 
від якого можна засумувати'. 
Навпаки, я дивуюся, що Ва-
лентин зумів не попасти в 
розпуку: він ніколи не пе-
реочив реченця висилки ли-
стів, навіть під час голодів-
кн, і листи його завжди ба-
дьорі. Він завжди любив до-
тепннх людей і сам любив 
жартувати і майже в кожно-
му його листі — смішні на-
тяки, найчастіше із спогадів 
з дитинства, жартівливі зав-
ваги (наприклад, в лютому 
1976 року він писав до сина, 
що отдшмав кілька картонок 
з побажаннями з-закордону 
в англійській мові і так по-

Нова Управа 
Відділу КУК 

в Оттаві 
Вінніпег (КУК) - На За-

гальних Річних Зборах 2-го 
червня ц. р. обрано нову Уп-
раву Відділу КУК в Оттаві 
в такому складі: голова А. 
Криворучко, перший заступ-
ник — Р. Мельник, другий 
заступник — О. Сальськиії, 
рекордовнй секретар — Дм. 
Яремчук, скарбник — д-р їй 
Вой,чишнн. шкільний реф. 
Б. Мигаль, члени: Юлія Во-
йчншин і К. Мосійчук, зв'я-
зковий до Пров. Ради КУК 
- В . Федорович. Контрольна 
комісія: Б. Криницькнй, .1 . 
Томащук і Дм. Остапик. 

П'ЯТЬ СТАРУШКІВ 
ПОМЕРЛО ВІД СПЕКИ 

Бойнтон Біч, Фла. — Після 
інтенсивних дослідів, феде-
ральні власті ствердили, що 
причиною смерти п'ятьох 
м е ш к а н ц і в місцево^ 
го старечого дому була над-
? р н а горяч 110 ступенін Фа-
Ті,:нгайта), р не вірус, як це 
раніше підозрівали лікарі. 
Особи старшого віку, які 
вже й так хворіють, тратять 
надмірну кількість води в ті-
лі, що в результаті може бу-
тн причиною смертельного 
удару, заявив Дон Беррет, 
один із дослідників Центру. 

яснюс цю подію: „Ось що 
значить англійська мова. 
Тільки що почав її вивчати. 
— і вже прийшли привіти з 
Англії. Звичайно, в минулих 
роках вони не могли прийти, 
я тоді не знав же ні слова 
по-англійському. А т е п е р 
знаю цю мову якраз настіль-
кн, щоб прочитати новоріч-
ннй привіт"). 

Не вірю я в те, що мін чо-
ловік переживав довгу деп-
ресію ще й тому, що з ного 
листів мені видно, що за 
весь час він багато читав зі 
СВОЄЇ ДІЛЯНКИ, рОбИВ ВНПНС-
ки і з захопленням вивчав 
англійську мову. 

Зараз він, згідно з висло-
вом лікаря, спокійний і ввіч-
ливий з усімн, залюбки ба-
лакас з іншими хворими. 

Нам призначили на поба-
чення одну годину. Він, як 
звичайно, розпитував про 
сина і просив не сумувати: 
„Навіть як і трапиться таке, 
я і спецлікарню витримаю" 
— сказав він мені. 

Невже ж по відношенню 
до нього повториться зло-
чин, який вже суворо засу-
днла світова громадськість 
і не найдеться сили, яка б 
цей злочин відвернула? 

Експертиза, правдоподіб-
но, закінчиться приблизно 
10 червня. Треба поспішати, 
щоб встигнути втрутитися і 
забезпечити об'єктивний ро-
згляд психічного здоров'я 
Валентина Мороза. 

Увага! Б А Л П М О Р , В А Ш Ш Г Т О Н , Д . К. У в а г а ! 
і цілий СТЕИТ МЕРИЛЕНД 

Складати гроші ти позигати 
НАЙКОРИСНІШЕ 

у ФЕДЕРАЛЬНІЙ КРЕДИТОВІЙ 
КООПЕРАТИВІ 

„САМОПОМІЧ" 
в БАЛТІМОР 

Услуги Кредитової Кооперативи „Самопоміч": 
о Позички на низькі відсотки, до сплати в догідних мі-

сячних ратах на авта і човни, на хатне устаткування, 
школу, інші корисні потреби, і під застав гіпотекн 
(морґеджі) , на купівлю і будову домів. 

я Безплатне життєве обезпечешш на щадничих коптах 
до висоти 2.000 долярів. 

о Федеральне обезпечення щадничих конт до висоти 
40.000 долярів. 

о Виплачено за останнє півріччя 1975 року 6,57г днпі-
дендн за ощадності! в нашій Креднтінці. 

Години урядування: 
П'ЯТНИЦІ від 7-9 годним вечора, 
ПОНЕДІЛКИ від 10-11 перед полуднем. 

Наша адреса 1 телефон такі: 

Self Reliance Federal 
Credit Union 

239 S. Broadway, Baltimore, Md. 
Tel . : 782-3062 

^^IIIMMMMWIMMWWW^IWIW^WWIWW^WWWIWWIMWAWMWMMWI 
З НАГОДИ ВИПРОДАЖУ 

в книгарському відділі при „Свободі" можна ще 
набути такі літературні твори: 

Федір Дудко: МОЯ МОЛОДІСТЬ 
(сторінки з автобіографії) 52.00 

ІваН Керницький-Ікер: БУДНІ І НЕДІЛЯ 
(короткі історії) J5.00 

Леся Лисайс:^ТЕРПКІ ПАХОЩІ - новелі J5.00 

МиколйГПоавДілок: РЯТУЙТЕ МОЖ Д У Ш У 
(оповідання) J8.00 

Іван СмоліЙ: У ЗЕЛЕНОМУ ПІДГІР'Ї - повість J2.50 

Дарія Ярославська: П НЮ ИОРК 
(скорочена повість) 42.00 

Замовляти ножна в книгарському відділі при „Свободі", 
пересилаючи чек або поштовий переказ: 

"SvOBOBA" BOOKSTORE 
SO Montgomery Street Jersey City, N J . 07S08 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
б 96 стейтового податку. 

СПОРТСМЕНИ З УКРАЇНИ... 
(Закінчешія зі crop, l-oij 

Василь Юрченко з Дніпропетровська, 26 р. кан-
ксиі перегони на 1000 м.; 

Валентина Ковпан зі Львова, 2'у р. стрільба з лука. 

ЗБІРНІ СРІБНІ МЕДАЛІ 

Володимир ЯКІІМЄНКО, 23 р. і Валентин Манкін, 3S 
p., оондиа з Кіи,ва парусні перегони на яхті, 

Сері їй На. ірннй і Володимир Романовський кая-
козі перегони на 500 м.; 

Жіночий волейбол (відбнванка) Ольга Козак, Лі-
да Осадча, Наталка Кушнір. Людмила Черннш, Люба 
і 'удовська; 

Чоловічин волейбол Олег Молнбога, Анатолій По-
ліщук, Володимир Кбндра, Вячеслав Заицев, Єфим Шу-
ляк, Юрій Сгоронськни. 

БРОНЗОВІ МЕДАЛІ 

Володимир Раскатів плавання вільним стилем 
400 метрів; 

Євген Гавриленко - біг з перешкодами, Ш0 м.; 
Микола Авілов з Одеси, 28 р. - десятиборство; 
Віктор Сідяк — фехтування ; 
Віктор Савченко з Дніпропетровська, 23 р. бокс, 

середня вага; 
Анатолій Бондарчук з Кнсва, ЗО р. кидання молота, 

олімпійський чемпіон; 
Валерій Борзов з Кнсва, 26 р. - біг на 100 м., дво-

разовнй олімпійський чемпіон; 
Валерій Борзов — біг 4 х 100 м.; 
Лідія Алфесва з Дніпропетровська, ЗО р. стрибок 

у довжину; 
Тетяна Прсхоренко біг 4 х 100 м.; 
Людмила Аксенів з Кнсва, 29 р. біг 4 х 400 м.; 
„Динамо" з Кнсва - футбол (копаний м'яч) 

4-ТЕ МІСЦЕ 

Василь Станковнч зі Львова, ЗО р. фехтування, pani– 
рист, багаторазовий чемпіон світу; 

Надія Ставко з Дніпропетровська, 18 р. — плавання 
на спині, 200 м.; 

Анна Карнаушенко із Запоріжжя, 23 р. веслу-
вання. 

Файна Мельник, 31 р. - мет диском. 

5-ТЕ МІСЦЕ 

стрибок у Сергій Сенюків з Чернівець, 21 р. 
висоту; 

Олександер Шапаренко з Києва, ЗО р. — каякові пе-
регонн на 1000 м.; 

Надія Ткаченко з Донецька, 27 р. — п'ятиборство; 
Сергій Кравців з Харкова, 28 р. швидкість у вело-

спорті. 
6-ТЕ МІСЦЕ 

Василь Єршів із Запоріжжя, 27 р. — мет списом; 
Надія Ставко — плавання на спині, 100 м.; 
Тетяна Прохоренко — біг 200 метрів. 

7-МЕ МІСЦЕ 

ходьба на 20 Володимир Голубннчнй зі Сум, 40 р 
км., дворазовий олімпійський чемпіон; 

Леонід Литвиненко з Кнсва, 27 р. — десятиборство; 
Валерій Підлужний з Донецька, 24 р. - стрибок у 

довжину; 
Клявдія Студенннків з Києва, 17 р. — плавання, 200 

м. на спині. 
8-МЕ МІСЦЕ 

Олександер Маначннськнй з Харкова, 17 р. - пла-
вання 200 м. батерфляєм; 

Наталія Попів з Харкова, 18 р. плавання 200 м. 
батерфляєм. 

В загальному українські олімпійські змагунн здобу-
ли в Монтреалі 12 золотих, 12 срібних і 12 бронзових ме-
далів .всього разом 36. t 

Офіційна табеля першенств ХХІ-ої Олімпіяди в Мон-
треалі виказує: 

СССР 
Східня Німеччина 
ЗСА 
Західня Німеччина 
Японія 
Польща 
Болгарія 
Куба 
Румунія 
Мадярщнна 

золоті 

47 
40 
34 
10 

9 
8 
7 
6 
4 
і 

срібні 

43 
25 
35 
11 

б 
(3 
8 
4 
9 
5 

бронзові 

35 
25 
25 
17 
10 
11 
9 
3 

14 
12 

р.м 

125 
90 
94 
38 
25 
25 
24 
13 
27 
21 

Коли ВІДНЯТИ від СССР медалі, здобуті українськими 
спортсменами, не беручи до уваги багато інших, здобу-
тих балтійцями, грузинами, вірменцями та другими на-
родами Совстського Союзу, тоді кінцева табеля мас ви-
глядати так: 

1) Східня Німеччина 
2) СССР 
3) ЗСА 
4) Україна 
5) Західня Німеччина 

40 
36 
34 
12 
10 

25 
31 
35 
12 
11 

25 
23 
25 
12 
17 

90 
90 
94 
36 
38 

З того видно, що українські атлети є одні з передо-
вих у світі. Треба вірити, що недалекий той час, коли наші 
спортсмени збиратимуть олімпійські лаври на славу своєї 
рідної батьківщини — України. 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
Початок шкільного року 

ВЖЕ ЗА ПОРОГОМ! 
Пора придбати для Ваших дітеп-школярів найкращі 
українські підручники автора - видатного педагога 

бл . п. МАРИ Д Е И К О : 
„БУКВАР" 54.50 

„РІДНЕ СЛОВО" — перша читанки після букваря 5-4.50 

„ВОЛОШКИ" — читанка для 2-го року навчання 54.50 
„РІДНИЙ КРАЙ" - читанка для 3-го р. навчання 55 00 

„СВШАН-ЗІЛЛЯ" читанка для 1-го р. навчання 56.00 

„ПРО ЩО ТИРСА ШЕЛЕСТІЛА" -
читанка для п'ятого року навчання 56.50 

9 Всі підручники з мовними вправами та украінсько-ai'.– 
глійськнм словником. 

9 Замовляти можна в книгарському відділі при ,,Свобо-
ді", пересилаючи чек або поштовий переказ: 

"SvOBUDA" BOOKSTORE 
SO Montgomery Street Jeraey City, N J . 07303 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
59с стейтового податку. 

П О Д Я К А 
35 л ітня 1075 ,.. трагічна І невнясиена гмерть пнрпала під 

нас назавжди п розгарі праці та серед стільки 
нс:іаі.іичі ІІІІЧ ІІОЧИНІІІ 1 задумів 

. ::to:'o Найдорожчого і ніколи Незабутнього 

олагкаченов аіам'яти д-па 
ЗДІШХАИЛА г о т о в і ького 

11 ВИМОВМО бОЛІОЧІ ХВИЛИНИ ПІСЛЯ ЦІІ.1 іи-сііидіїїііііоі 
і.і.і.. і .іі.н i.r;iani nti!iiui.iii пах бигито доброти, ІІІЛЯЧІ-Т-
ни.іі сч?ріщ і моральної Піддержки миші Гідні та многі Дру-
::І і Приятелі, .;: ЩО будемо ігцд,міатн іч усіх у глибокій 
ВДЯЧНОСТІ. 

U п-'у.іиу чергу ол'облнво сердечно дякучзю Високопре-
ок І.:ІПР нині, му Ліптроінчінтоні УІІЦ у ЗСА Мстиславові 
;. J І..( її. г. Пі .ороііач, блаГОСЛОВеНЙЯ ДОМОВИНИ та щире 

і ,.х.ч л ін.і:п: н::д. ро.'нк СЛОВО. Наша ПЄЛИКВ ПОДМКЯ llpc– 
ІНІ.:І,.О ІПІ,ІПІ'М . Владиці Кнр Висилені за гііднраи.^ прчи 
(.рчпськоі en. .іітургії п часі похоронних обрадіи п церкві 
с.:. 1. Х,истип'Л:і, in. t.SK :іа відправу .іауіижійної Ного 
імулЗн пан, рсдодиі посвячення нагробного пам'ятника. 
Дужі дику, ми Нрсосвященнішому Владиці Кнр Поі-нфопі 
.:. оідслужешія заупокійної се. Літургії п день посвяченим 
11:..лі лгника, і'і чсршін 11)76 р. 

Mil ДУЖС І1ДНЧІІІ ВИСОКОПрепОДОбНИМ ОТЦЯМ 3 Шірохії 
с::. 1. Хрсстптслл н Ніоарку: о. І. Сироті. ЧИЇ, 1 о. д-ру М. 
І'рпіічшшіновІ, ЧІП, .іц відправлення Панахид і похорону 
та за зворушливі промови, u о. парохові М. Кучмякові, 
ЧНІ, ЗС Посвячення Пам'ятника. Зокрема ми вдячні о. про 
топрсспітсроні А. (елепнні — ГОЛОВІ Консисторії Л'ПЦ ” 
ЗСА зг. присутність під час цих обрядів. 

Щира подяка Хорові церкви ев. І. Хрестителя та його 
диригентові проф. ЛІ. Добоиісві, що гарним спіном :івсли-
чалії Панахиди і похоронні обряди. 

Незабутніми лишаться у нашій повній вдячності на-
м'иті ЗВОРУШЛИВІ і ЩМрІ ЄЛОВа ДОСТОЙНИХ ПРОМОВЦІВ, пні Н 
останні прощали Покійного під установ, товариств І під се-
бс під час Панахид, Почороніи 1 Три.пін; JM-Д. А. Драгами 
ВІД „СвобОДИ" І УНС, ред. І. Кедрніїа-І'удіїнцького иі.і 
СУЖА, проф. д-ра М, Чнровеького під 1ІТІІІ, ред. І. Смо-
ЛІя нід „Народної Волі" ти УІЧ', міністри Ю. Ревая ВІД 
СКВУ, pt-д. Я. Гийписи під Укр. Крайового Комітету '200-
річчн ЗСЛ, мір Я. Раки від нісценого Відді.іч УККА, 
проф. д-ра 11. Гоя від друзів з ТЛСМ, іпж. Г.. КульчицьИО" 
кого від Сеньйорату ТЛ'СМ, мір І. l'.a.iapi.a під централі 
УККА, проф. Д-ра О. Андрунікона під Ліпший і І І ПІЛ. 
покійного вже мііітщі В. Лаеовського під Ради Культури 
при СКВУ, ред. 1. Г,шіка під „Гомону Л країни", ЛВУ, ор-
гаїїі:іаиїїі ВФ у Канаді і торонтонського відділ) КУК, n-ul 
С. Вукиюваисі під односельчан та шкільних товаришів, п. 
B. Дацківського під Вільного Козацтва і шкільних нищ 
рншін, мір А. Гордннеького під СУК „Провидіння", д-ра 
C. Вороха під ОУАПТ, ред. Л. Волинської під сиІиредикто-
рів „Свободи", п. А. ЛозинеькОго під ТЛ'СМ, д-pu Р. Сень-
кона під ТЛ'СМ в Канаді, проф. д-pa Н. Калиновичв від 
Л'ирапн Сеньйорату ТЛ'СМ та Інж. М. Семаннінніїи, що 
спопняг функцію господарі! під час три.ній у Народному 
Домі. Складаймо теж подяку Д-ру Я. Кернардипові за прн-
сутність під СУК „Провидіння", а особливо п. 11. Мнку-
ликоні — особистому Приятелеві Покійного, від с-кн Сейф 
Вей І СУМ в Канаді. 

Зберігатимемо завжди глибоку вдячність Гідним, llpn– 
ятелям 1 Знайомим, що прибули на похорон, нрис шли дні -
ти. картки 1 телеграми з висловами співчуття, вінки і кн-
тнці квітів'та многі пожертви на заупокійні Служби Божі, 
навіть на протяг довшого часу. 

Висловлкм:мо нашу велику подяку ред, А. Дригипоні, 
що перший після трагічного випадку зайнявся розшуком 
тілг. Покійного, полагодженням всіх урядових формаль-
иогтей та пиипип нам багато співчуття, доброти І дономо-
гн у цих перших найболючіших хвилинах нашого життя. 

Ніколи не забудемо виявів уважливості!, доброго ccp– 
пи 1 неок,інених прислуг наших Дорогих — шкільної топ. 
Галі К.1ИМ, п-ва А. І І. Войтоинчіп і особливо и-ні ред. 
Людмили Волинської. 

Ми невимовно зобов'язані 1 пдячні всім членам Упра-
вн Сеньйорату ТЛ'СМ, а особливо сердечним Друзям бл. 
и. Михайла проф. Д-ру В. Калиноннчу і проф. д-ру 11. І m.– 
НІ, ЩО СЛУЖИЛИ н а м ЦІННИМИ п о р а д а м и І ДОПОМОГОЮ, ПІК1-
воднлн церемоніями похоронів 1 тризни, подбали про під-
повідні ВІСТКИ і ипііідомленнн її пресі то заЙияляоь оформ-
ленялм Стипемдійного Фонду Ім^ j n p a . M . О х поні ььої її при 
ЛВУ; Іпж. 1. Заласні 1 п-ву ХристІ й Іпж. її. Кульчицькнм 
І Д-p.v М. Драі'апові зо моральну піддержку і готовість 
:швжди служити допомогою. Особливо щиро дякусмо Дру-
зпм із Сеньйорату ТЛ'СМ, що несли домовину па місце 
пічного спочинку. 

Дякусмо за телеграми 1 листи з висловами співчуття 
від Президії СКВУ, Комітету В. Морова у Вашіигтоні, 
Л'ККЛ округи Морріс, за вінки квітів від „Свободи", llpu– 
КІвннків „Свободи", Редакторів „Свободи", Сеньйорату 
ТЛ'СМ, торонтонського Відділу КУК; за кленендри у 
„Свободі" від Управи Сеньйорату ТЛ CM, ИРСК ирн СКВЛ', 
Світової Президії ТЛ'СМ, Членства ОЛН(р), Відділу УККА 
в Ніоарку, Управи НТША і УПРАВИ СУЖА. 

Складаймо сердечну подяку :ш поміщепни некрологів, 
повідомлень про смерть І похорони, посмертних згадок 1 
клепсидр та пїсток про вечори в пам'ять св. н. Михайла 
Сосновського Редакції щоденника 1 тижневика „Свободи", 
u дальше Редакніям га:іет 1 журналів: „Америка", „Гомін 
України", „Сучасність", „Новий Шлях", „Християнський 
„Голос", „Український Голос", „Наш Голос", „Наш Клич" 
(By єн ос Айрес, Аргентина), „Українське Слово" (Парнас, 
Франків), „Українські Вісті" (Новий Ульм, Німеччина), 
„Л'країнські Вісті" (Едмонтон, Канада), „Народні'. Воля", 
„Наша Мета", „Нові Дні", „Вільне Слово", „Промінь Во-
лі", „Конгресові Вісті", „Українське Православне Слово", 
„Батьківщина", „Вісник", „Ми 1 Світ", „Овид", „Вільний 
Світ", „Нова Зоря", „БІблос", "New York Times", "The -Jor– 
-iey Journal". ".Star Ledxer", "Ukrainian Quarterly", "Fra– 
ternal ЛІолИог" й Інших, про які нам невідомо, та РадІо-
програмі Василя Шарвана в Боффа.то аа повідомлення по 
радіо. 

Дякуймо щиро Авторам багатьох статтей, спогадів І 
агадок щю Нелабутнього, які були друковані протягом 
останнього, трагічного для нас, року в українській пресі 
на чужині. 

Висловлюємо пашу вдячність Л'становам і Особам, що 
ініціювали вечори, присвячені пам'яті д-ра М. Соснопсько-
го: п ЧІкого (2 серпня) Л'правІ УКЦентру, його голові св. 
и. іи”д. М. ДенисюковІ 1 проф. д-ру Д. Штогрніюні; в MWII– 
хені (20 серпня) Деканатові факультету права при Л'ВЛ', 
проф. д-ру 3 . Соколюкові, проф. д-ру И. Ґосві, Ректорові 
проф. д-ру В. Янову 1 ред. 3 . Пеленському; у Маямі (7 
вересня) Приятелям Покійного п-ву А. і В. Трачам, п-ву 
1. І М. Ракушам і мгр Б. Остан'юкові; у Вінніпегу (7 ве-
ік-сня) учасникам була зложена подяка п піичЧ вже дав-
ніше; в Ню Иорку (7 листопада) Управам СУЖА І Л-М 
Клюбу, іи-д. І. Кедрину-Рудіїицькому, Інж. І. Жукоікько-
му, 1 Д-ру В. Квлиновичу; в Оттаві Приятелям п-ву О. 1 Л. 
Жилам, інж. 3 . Янковському 1 проф. Д-ру Т. Кісові. Щнро 
дякусмо Всечесним Откям за відправи Панахид, усім, що 
виголосили промови на них зустрічах, усім, хто будь-чим 
причинився до їх програми, як 1 всім, що паяли участь — 
прийшли вшанувати світлу пам'ять Спочилого. 

Наша велика подяка Рідним, Приятелям і Знайомим, 
що прибули на посвячення нагробного Пам'ятника. Зокре-
ма дуже дякусмо дорогим промовцям — Приятелям І 
близьким співробітникам бл. п. Михайла — за теплі, щирі 
слова признання: ред. І. Кедрину-Рудиицькому від СУЖА, 
д-ру С. Ворохові від СКВУ, КИТ І УЛТПА. проф. д-ру М. 
Чнровському від НТШ, п. Б. Футалі— колишньому голові 
ТЛ'СМ, проф. д-ру В. Калиновичу від Управи Сеньйорату 
ТУСМ 1 Інж. Семанишину, який теж проводив порядком 
тризни, 1 ред. Людмилі Волинській за відчитаний поезії 
Лесі Л'краінки. Ми щнро вдячні ред. А. ДрагановІ, що 
репрезентував „Свободу", проф. д-ру О. Андрушкові від 
НТША, інж. М. Чайковському від Відділу Л'ККА в Нюар-
ку, проф. д-ру П. І'осві від Сеньйорату ТЛ'СМ, а інж. І. 
Зайцеві від ТЛ'СМ ще й за великі прислуги 1 допомогу в 
підготовкі посвячення Пам'ятника. 

Під кінець хочемо теж висловити нашу вдячність Р1д-
н:ім, Приятелям, Знайомим, Л'становам І всім людям доб-
рої волі, хто пожертвував у пам'ять Покійного на Стипен-
дійний Фонд ім. д-ра М. Сосновського при Л'ВУ (списки 
проголошені раніше). 

Що раз від усього серця дякусмо Л'сі.м, хто болів ра-
зом з нами над нашою Великою Втратою, віддав OCTUH– 
ІІІО прислугу нашому Дорогому Покійному, чи прнчиннв-
СЯ до гідного вшанування Пого пом'яти. Хай Добрий Гос-
подь сторицею винагородить Вам Усім! 

Дружина - ОКСАНА 
Сестра — ОКСАНА з Родиною 
Тіточнв сестра — ОКСАНА ГАЛЬМА з Родиною 
Шваґерка - ІРИНА ВКРКТЕЛЬНИК з мужем 

МИКОЛОЮ і синами ЮРКОМ, АНДРІЄМ 
І РОМАНОМ 



' 

СВОБОДА, СУБОТА, 21-го СЕРПНЯ 1976 Ч. 152. 

Ювілей 25-літпгя школи 
українознавства 

ДАРЕМНИЙ ТРУД 
(Закінгєння зі стор. 2-ої) 

Дивлячись на типово ук- аж напрошується порада Г.. 
раїнські прізвища молодих, 1 Михайловові. щоб не завда-; Дня 25-го жовтня 1975 p. j Орнщук, складалася з MHCTtab– 
які вінчаються в церкві, po– j вав собі даремного труду в і Школа Українознавства Т-ва ” "к виступів у виконанні аб-
зглядаючи події, які еідбу- - розчовпуванні причин релі- j..Українська Учительська Гро- j ^ ^ B ^ ^ J ^ 0 S ^ ^ 
ваються в селі Княжичах бі- гійности серед молоді. ,,KOM– І мала" в Чікаго відзначила 

сокольські ватажки" роб- 'Срібний Ювілей свого існуван-
лять це вже понад 50 років 'ня- „ . . 
і нічого в цій справі не вді- Протягом 25 років із скром-

ля Києва, яке колись нале-
жало під церковну юрисди-
кцію Києво-Печерської Лав-
рн, а тим самим пов'язане яли і не вдіють. Дзремний 
із світлим минулим України, труд. 

ПОШУКУЄТЬСЯ 

ПРАЦІВНИКІВ 
ДО 

УКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЮ в Н Ю ИОРКУ 
Зголошення з поданням кваліфікацій 

слати на адресу: 
UNWLA 

108 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 

Український Католицький Цвинтар 

СВ. ДУХА, Hamptonburgh, N.Y. 
По інформації прошу писати або тел. 

(914) 476-0764 
Holy Spirit Ukrainian J i tho l l c Cemetery 
25 Chestnut Street, Yonkera, N.Y. 10701 

Н А У К О В Е ТОВАРИСТВО їм. ШЕВЧЕНКА 
з мстою упорядкування правописної практики видало 

друком книжку проф. д-ра 11. Коаалева 
Український ПРАВОПИС 
Цс посібник для учнів шкіл ук-

раінолнпвства, студентів, внклода-
чів. журналістів, письменників, пое-
тіи, видииіищтн, пресових органів, 
культурних і ироіресійннх органі-
заціп та всіх, хто користустьсн ук-
раінською писемною мовою 1 лю-
бить рідне слово. 
ІІ,івіа: 3:і.Л0 НііЛІочаїочя 

пересилку 
напівтверда 96 стор., 514" S S'-i 

витривала обгортка. 
Через високі кошти друку А об-

межекнй наклад, УКРАШСЬКИП 
ПРАВОПИС не продаватиметься в 
книгарнях, а лише після надіслап-
ня готівки, чека чи поштового nepe– 
казу на адресу Н Т Ш : 

SHEVOHENKO SCIENTIFIC SOOIBTY, INC. 
302-304 W. 13th Street, New York. N.Y. 10014 

MPneo і ковбасні вироби 
за німецьким виробом для с м а х у т в . 

Вігробн у власній фабриці ковбас 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 
яку найліпше люблять господині і цілі родини. 
Зайдіть д о найближчої крамниці KARL EHMER. 

KARL EHMER 
PORK STORES 

Головна крамнина: 
63-35 Freak Pood Bead BJdjewood - Brooklyn, S.t. 

Філії крамниць в Н м Йоржу 1 поза містом. 

них почапав, шо нараховували 
ледве 68 учнів, школа імпозан-
тно зросла, осягаючи тепер 
число коло 550 учнів, а 5 років 
тому було їх 730. Матуральний 
іспит дотепер склало 557 аб-
сольвентів. Це не тільки най-
більша Школа Українознавства 
в діяспорі, але — за словами 
колишнього інспектора школи 
І. Білоуса - одна з найкращих 
в опінії Шкільної Ради УККА. 

Тому Ювілей 25-ліття став 
громадською подією, а місце-
вий Відділ УККА прийняв над 
ним патронат. Почесний комі-
тет очолив Преосвяшенний 
Ярослав Ґабро, а провід Діло-
вого Комітету Василь Дзуль. 
Перед Ювілеєм до Школи Укра-
Інознавства наспів прнвіт-
благословення від їх Блаженс-
тва Патріярха Йоснфа і від 
Владики Ярослава. 

Ювілейний день почався Свя-
тнми Літургіями в катедрі св. 
о. Миколая та в соборі свв. 
Володимира й Ольги. Святочна 
зустріч учителів, батьків і аб-
сольвентів школи з громадянс-
твом Чікаго відбулась того ж 
дня по полудні в залі свв. 
Володимира й Ольги. Прибуло 
коло 350 осіб, в тому числі 
велика кількість молоді і ко-
лишніх абсольвентів школи. За 
головним столом засіли члени 
Почесного Комітету, на чолі зі 
священиками. Програму свята 
відкрив голова Т-ва ,,Учитель-
ська Громада" Василь Дзуль. У 
короткому слові він відзначив 
ролю Т-ва „Учительська Гро-
мада" як спонзора Школи Ук-
раїнознавства та попросив 
учасників зустрічі вшанувати 
однохвилннною мовчанкою па-
м'ять померлих директорів, 
учителів та учнів. 

Перша частина імпрези, 
якою вміло керував Микола 

Увага! Увага! 
Вже появилися друком два преважливі історичні 

документи: 

„Денник Начальної Команди 
УТА" і еуд над генералом 

М. Тарнавським 
D1AKY O F THE SUPREME COMMAND OF THE 

UKRAINIAN GALJCIAN ARMY 

Сторінок 326 - - тверда оправа. Ціна 10.00 дол. 
Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свободі", 
пересилаючи чек або поштовий переказ, долучуючи 50 

центів на кошти пересилки. 
81-83 Grand Street Jersey Ctty. N J . 07S0S 

Найкращий подарунок 

ТРИЗУБ 
на Ш И Ю 

НІЛ 
5;б Інча, золото 14 К. f.17.50 
Просимо слати моні ордер 

або чек на К. S2KXNK 
писати 

NORM ENAMEL ART 
GALLERY 

13 East 7th Street 
New York, N.Y. 10008 

4 
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Тільки за 32Л0? 
; одержаних при замовленні,І 

вишлемо 
РІЧНИК Ж У Р Н А Л У 
„Ми 1 Світ" 

за 1975. або за будь-який 
ранішня рік. Адреса: 

! Niagara Fal ls Ar t Gallery 
and Мовешп, QJELW4 

Niagara Folia, L2E 094 
Canada 

^^^ФФФФФФФФФФФФФФ0^^ФФФ^^ФІ 

КОЛІЇ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 
П0СИЖУ-ДАРУН0К ДО СССР 

ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ШИРОКОВІДОМОЇ ВСІМ ФІРМИ 

PACKAGE EXPRESS A TRAvEL AGENCY, 1NC. 
(Licensed by vneshposyltorg) 

EXECUTIVE OFFICE 
1776 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-6590 1 581-7729 

Вислані тільки через наші відділи посилки доставляється 
на призначену адресу в нанкоротшому часі. Достана посн-
лок гарантована. Належне мито оплачується тут у наших 
крамницях і відборець НЕ ПЛАТИТЬ НІЧОГО. При кон-
торах фірми с склади з різними одяговнми товарами, хар-
човнмн продуктами, скірами на обуву і т. п. по дуже ннзь-

ких цінах. 

РАСКАОЕ EXPRESS A TRAvEL AGENCY. 1NC 
За додатковими Інформаційнії, звертайтеся д о головного бюро. 

або д о одного з наших відділів. 
Відділи відчинені щоденно від 9 год. ранку до в вечора. 

По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по пол. 
Н А Ш І В І Д Д І Л И 

BROOKLYN, N.Y. 11218 - 485 McDonald A"enue .– . . . . . . . . – „ „ 633-0090 
NEW YORK 3. N.Y. - 78 Second Avenue OR 4-1540 
NEW YORK 3. N.Y. - 141 Second Avrenue OR 5-7430 
SOUTH R T V E R , N J . - 41 Whltehead Avenue CL 7-6320 
UT1CA. N.Y. - 963 Bleecker Street RE 2-7471 
FARM1NGDALE. N J . - Freewood Acres, RL 9 . . . . . , . „ . „ , , . - . . . . . . . 363-0494 
PH1LADHLPH1A 23, Pa. - 631 West Girard Avenue „ „ . „ „ „ „ . . i . „ . PO 9-4507 
ALLENTOWN. Pa. - 126 TUghman Street 
LOS ANGELES 4, Col - 159 So. vermont Ave. 
CH1CAGO 22, Ш. - 1241 No. Ashland Avenue -

(312) CH1CAGO, Ш. 60629 - 2608 West 69th Street — 
CHICAGO, ПІ. 6oeo9 - 1855 w. 47th st - - -
BALTIMORE ЗІ. Md. - 1900 Fleet street 
DETROlT 12, Mich. - ИвОІ JOB. Campau Avenue 
HARTFORD 6. Conn. - 122-126 Hillside Avenue . . „ . . „ . . „ „ „ 246-2348 

HE 5-1654 
DU 5-6550 
HU 6-2618 
WA 5-2787 
FR 6-6755 
Dl 2-4240 

365-6780 

RAHWAY N.J - 47 E. Milton Avenue . . 
SYRACUSE. N.Y. J3204 - 515 MarcelluB Street . „ 
C L E V E L A N D ІЗ. Ohio - 1028 Kenllworth Avenue 

381-8800 
475-9746 

PR 1-0696 
365-6740 

TX 5-0700 
HAMTRAMCK. Mich. - 11339 Joe. O m n a u Avenue - - - „ – . 
BUFFALO 12. N.Y. - 701 FUmore Avenue - - ^ -
W O O D H A V E N , Queens. N.Y. - 80-14 Jamaica Avenue „ „ „ . „ 296-5260 
PHOENTX. Ariz. 85027 - 22047 N. Black Canyon Hvry - „ „ „ „ „ (602) 942-6770 
S l L v E R SPR1NG. Md. 20910 - 622 Ellsworth Dr. - „ - - - „ „ „ – (301) 589-4464 
МІАМІ BEACH. Fla. 33139 - 1201 - 17 Street . - . - . - - . . . . , . . . . . . . . (305) 673-8220 

цюрнстн Театральної Студії 
при парафії свв. Володимира й 
Ольги показали себе як зднс-
цнплінована мистецька одннн-
ця під проводом Л. Цспнн-
ського. Надя Савин, колишня 
абсольвентка школи, з тонким 
музичним відчуттям відіграла 
два музичні твори. Добре випа-
ла мелодсклямашя - монтаж 
із творів українських передових 
поетів, шо виконали студенти 
10-ої кляси. Хорова група дів-
чат при Осередку СУМА ім. 
Павлушкова ,, Червона Рута" 
виконала гарно низку пісень під 
керівництвом М. Гаврнлюк. 
Танцювальний ансамбль ,,Me– 
телнця" при катедрі св. о. Мн-
колая темпераментно виконав 
один танок під керівництвом І. 
Скубяха. 

У святочному слові днр. 
Микола Губчак підкреслив ка-
менярську працю учительства 
школи і вказав на важливу 
ролю, яку школа сповняла се-
ред нашого суспільства, а зок-
рема підкреслив соборний ха-
рактер школи. Він звернув ува-
гу на труднощі в наступному 
25-літті та висловив певність, 
шо ця школа ще відсвяткує 
50-ліття. Отець крилош. Павло 
Джулннськнй перевів молитву і 
розпочав бенкет. 

Мгр Е. Дачишин - майстер 
Ц е р е м о н і ї , СВОЇМ ГУМОРОМ CTBO-
рнв приємну атмосферу. Під 
час бенкету промовляли: Юлія 
Назаревнч, піонер цієї школи в 
імені своїм та в імені непрнсут-
нього голови Шкільної Ради 
УККА д-ра Е. Жарського, 
дальше проф. М. Семчишнн від 
РУШ при УККА в Чікаго, інж. 
Л. Сурівка від Батьківського 
Комітету та Марійка Слободян 
від абсольвентів школи. Д-р С. 
Кочій поділився із присутніми 
споминами про свою працю 
учителя в чікагській Школі Ук-
раїнозиавства перед Другою 
світовою війною. По бенкеті 
слідувала забава для численно 
зібраної молоді, хоч не бракува-
ло й старших громадян. 

Щоб для майбутносте захрі-
пити цей ювілей, Т-во ,,Учи-
тельська Громада" видало 
Пропам'ятну книгу. Зміст кни-
ги, яку зредагувала колегія під 
проводом днр. школи Миколи 
Губчака, і яка складається з 
історії школи, споминів, списку 
вчителів, матуральиих табльо 
та багато світлин із життя 
школи. 

Видано також пропам'ятну 
стрічку, яку одержав кожний 
учасник Ювілейної Зустрічі. Ра-
да Українського Шкільництва 
при УККА в Чікаго видала 
гарну змістом окрему відозву 
до громадянства Чікаго із за-
кликом до зконцентровання зу-
силь у вихованні нашої молоді. 

З нагоди ювілею проголо-
шено збіркову кампанію на 
Ювілейний Фонд школи, яка 
принесла коло 4 тисячі дол. 

Привіти від дослівно всіх 
церковних і громадських opra– 
нізацін та масова участь зорга-
нізозаного громадянства в юві-
леї були доказом прив'язання 
громади до рідної школи, як і 
глибокої вдячности цій інститу-
ції, шо запевню? дальше існу-
вання українського Чікаго. 

Леонтина Зарицькв 

В І Д І Й Ш Л И В І Д Н А С 
ІВАН ТЩЬККП, чліен 

іВІдд. ч. 217 Т-ва св. Посафа. 
та в "Рочестер, Н. И., помер 
31 травня 1976 р. на 86-му 
році життя. 'Покійний наро-
дявся в Україні. Отав чле. 
иом УНСоюзу в 1934 році. 
Полишив в смутку S дочки 
Лину, Теодору і Марію, 10 
внуків і 11 правнуків. Похо-
рон відбувся У червня 1866 р. 
иа цвантарі Голі Сепу.тчре 
в Рочестері, Н. ї ї . 

Вічна Йому Пам'ять! 
Т. Кубаріч, секр. В ід . 

Ht!AL ESTATE 
Mini Farm - 15 Acres. Pond, 
Springs. Apple Orchard A Plum 
Trees. New Barn. Good 2 Story 
House uvnew roof and siding, 
Ben Franklin fire place. Kitchen 
VVVV4'IHH1 S!UVL'. New Carpeting 

hi Bonus. 5--'9.700. 

АШЕ4 
Відд. 

ОЕРВУ, членна УНС 
131 Т-ва А. Шепти-

У Н С І К С В Н Я КРІСА, членна УНС 
В і д д . ч. 287 Т-ва Сини Ук-
раїни в Джерзі Ситі, Н. Дж., 
померла 31 травня 1976 р. на 
88-му році жнгтя. Покійна 
народилася у Вунилівка,; K e a l l ^ S t a C e . І 1 І С Ч 
.іоор.и, 5 країна, t тала члеи-
ноіо УІІОоїо.іу в 1920 році. 
Полишила в смутку дочок: 
Сті'ллу, Марію, Лина, Маде-
лнну і Юлію, 4 внуків і 5 
правнуків. Похорон відбувся 
10 червня 1976 на цвинтарі 
св. Володимира, в МІнука, 
Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Софія Стецура, секр. Від . 

C e " a e i j i 
авЯтміит'ітвії 

48 East 7th St. 
Tel. CFB 3-3550, New York, 10003 

АРКА ЗАКРИТА 
В НЕДІЛІ 

У ЛИПНІ І СЕРПНІ 

Makiti-a 

4 West Steuben Street 
BATH, N.Y. 14810 
(GOT) 77G-24G8 

цького. померла 11-го червня ЯВАН КОРЖНДДО, член УМ-
1976 р. на 50-му році життя. 
Покійна народилася в Ук-
раїні. Стала членною УНСо-
юзу в 1959 pooj– Полишила 
ш смутку чоловіка Василя, 
сина Івана, дочку Олену. 
Похорон відбувся 14-го чер-
шга иа цвинтарі Елмвуд, в 
Ілл. 

Вічна Ш Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ПАПА НАЙМЕНУВАВ 
НОВИХ ПРЕЛАТІВ 

Філадельфія. — Україн-
ський тижневик „Шлях" ін-
формує, що Архиспископ 
Жал Жадо, Апостольський 
Делегат у ЗСА, сповістив, що 
папа Павло vj. підніс до ста-
ну прелатів: о. д-ра Степана 
Кнапа, пароха церкви св. 
Констаятина в Міннеаполіс, 
о. віцекаицлера Василя Бі-
линського та епархіяльного 
коисультора о Ярослава 
Свнщука, головного редак-
тора тижневика ,,Нова Зори" 
в Чікаґо. 

ВІДБУДЕТЬСЯ 
ХХХНІ З'ЇЗД ОДВУ 

Лігайтон, Па. — Централь 
на Управа Організації Дер-
жавного Відродження Украї-
ни інформує, що у днях 4, 5 
і 6-го вересня ц.р. (День 
Праці) тут на Оселі ім. О. 
Ольжнча відбудеться ХХХШ 
ЗПзд ОДВУ. В рамках З'їзду 
відбудуться: з'їзд УкраІн-
ського Визвольного Фонду, 
конференція Українського 
Золотого Хреста і конферен-
ція „ЗАРЕВО". 

МИХАЙЛО ЇТШЕНИЧ Н И П, 
член УНС Відд. ч. 292 Т-ва 
св. Івана Хрестителя в Дет-
роґггі, Міш„ помер 96 червня 
1678 р. иа 56-му році життя. 
Покійний народився в Укра-
їні. Став членом УНСоюзу в 
1950 році. Полишив в смутку 
дружину Марію, дочку Оль-
гу, зятя Василя, санів Еог-
дааа 1 Роналда, невістку 
Христину, брата Левка, та 
дві сестри Марію 1 Стефанію 
в Україні. Похорон відбувся І 
t9 червня 1976 на цвинтарі і 
'Голі Сеогулчре в Соутфілд, І 
МИ. 

Вічна Йому Пам'ять! 
П. Феднк, секр. Від. 

Союзу Відд. ч. 145 в Алгу-
на, Пенн., помер 15 черпни 
1976 р. на 69-му році життя. 
Покійний народився в Укра-
їиі. Став членом УНСоюзу в 
1950 році. Полішінн в емут-
ку дружину Катерину, сина 
Михаїла і дочку Донну. По-
х о рої і відбувся 17 червня на 
цвинтарі в Алтон:і, Пенна. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

АННА РУДА, членна УНСо-
ю з у В і д д . ч. 127 Т-ва св. Ми- і 
полон в Боффало, Н. И. по-
мерла 29 травня 1976 p. Ho– 
кійна народилася в Poara– І 
докі, повіт Зборів, Україна, і 
'Стала членною УІНСоюзу в І 
1950 році. Полишила в сму- : 
тну дочку Лесю .Ішак. По-
хорон відбувся 2-го червня 
1976 на цвинтарі Святого 
Хреста в Лакавана, Н. Л. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ФЛОРИДА, u околиці 
„Д1СН1 ВОРЛД" 

D українському будучому 
селі 

ІІЛПКРЛЩІ 
ПОСІЛОСТІ 

всіх родіс, з усімн вигодами 
міста, п серці містечка, з по-
маранчевим еідком, площа на 
однородішну хату від 56.500. 
Будусмо нові хати та спільні 
доми, тільки на замовлення 
під 414.500, масмо добрі Wmec– 
тнції - землю, фарми, садн. 

бнзнесн. 
SUNNYLAND REALTY 

Stephen Kowalchuk, Realtor 
85 ; N. Park Avenue 

Apopka, Florida 32703 

(305) 860-3000 

ІПШКОМ до СОЮ31ВКИ 

Сільський дім — 2 спальні, ra– 
раж, чудовий вид. J25.000. 

ВАСИЛЬ ПОЦфУБИНСЬКИП, 
член і секретар Відд . ч. 368 
УНСоюзу Т-ва їм. Миколи 
Лжееока в Маямі, Флорида, 
помер 10 ^ервня 1976 р. на 
81-му році життя. Покійний 
народився в Україні. Став 
членом УНСоюзу в 1949 р. 
Полишив в смутку енніп В о -
лоджмжра і Богдана, дочку 
Зоріяну і 9 внуків. Похорон 
відбувся 18 червня 1976 на 
цвинтарі св. Андрія в Бавнд 
Бруку, Н. Дж. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Юрій Цегельськнй, секр. В і д . 

ТЮОДОР ОПРИШКО, чл)?н 
УНС Відд. ч. 556 Т-ва Kap– 
пати в Омага, Небр., помер 
26 червня 1976 р. на 55-му 
році життя. Покійний варо-
дносн в селі Арлак'в - Доб-
роинль, Зах. Україна. Став 
членом УНСоюзу в 1960 р. 
Полишив в смутку дружину 
Аяяу, енна Носяфа з дру-
ишмою, З замулені дочки, та 
7 внуків. Похорон відбувся 
29 червня 1876 на цвантарі 
еа. Марії Магдалнни в Ома-
га, Небр. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Олекса Проднпус, еекр. Від. 

МИКОЛА ПОТОЧНЯК, член 
УИС Відд . ч. 375 Т-ва їм. 
Д . Вггозського в Філядельфії, 
Па., помер 6 липня 1976 на 
78-asy році життя. Покійний 
народився в селі Котованя, 
Україна. Полишив в смутку 
дружину Марію. Похорон 
відбувся 9-го липня 1976 на 
цвинтарі ОШІЛШІ, в Ф1ляде-
льфії, Па, 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ФАННІ ПРВОГШ1, членка У-
НОоюзу Відд. ч. 255 Т-ва св. 
Домитрія а Ветлегем, Па 
помер 25 -червня 1976 р. на 
79-му році життя. Покійна 
народилася в Україні. Стала 
членною УНСоюзу в 1942 р. 
Полишила в смутку 5 дочок: 
Катерину, Аііну, Марію Яву 
і Голену, синів Карла, Івана 
І Юрія, сестру (Юлію 11 вну-
нів 1 4 правнуків. Похорон 
відбувся 28 червня 1976 на 
цвинтарі Голі Сейвіор в Єет-
легем, Па. 

Вічна М Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ДМИПРО БАШТА, член УНС 
Відд. ч. 355 Т-ва Запорожсь-
ка Січ в Ст. Джозеф, Мізурі, 
помер Г7-го червня 1976 р. 
на 67-му році життя. Покій-
ннй народився в Збора, пов. 
Калуш. Став членом УНС в 
1950 році. Полишив в смутку 
дружину Анну та дочку Фре-
нціс, одного брата та три се-
стрн в Україні. Похорон з!д-
бувся 19-го червня 1976 на 
цвинтарі Моунт Олівет. в От. 
Джозеф. Мізурі. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Семен Гаелк, секр. Від. 

ВАСИЛЬ РОБАК, член УНС 
Відд . ч. 277 Т-ва св. Івана 
Хрестителя в Гартфорді, по-
мер 12 червня 1976 р. на 77-
му році життя. Покійний на-
роднвея в селі Оліїв, Укра-
їна. Полишив в смутку дру-
жнну Марію, дві дочки, 6 
внуків 1 2 правії JKH. iloxo– 
рон відбувся 15 червня на 
цвинтарі Гластонбурн, Кони. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Семен Кравець, секр. В ід . 

І Дім — 4 спальні, вид. у зна-
менитому стані, оливне orpi– 
вання, підвал, гараж. Ціна 

і - J 3 3 . 0 0 0 . 
Дім — 4 спальні, 1Ь лазннч-

ки, цілковито відновлений, 
кімната з коминком, катед-
ральна стеля, чудовий вид. 
20,900. 

І Дім — 4 кімнати, 2 лазнички. 
вітальня з коминком, гараж 
на 2 авта. відокремлено. З 
акри, вид. S39.C00. 

КОРР of KBBHOXKSON, W 
D1AL 914-626-7500 

САДІ РОМАНІВ, член УНС 
В і д д . ч. 49 Т-ва св. Арх. Мн-
хаїла в Торонті, помер на 
Мчму році жаття. ПОКІЙНИЙ 
народився в Україні. Полн-
шнв в смутку сина Степана, 
дочку Анну та З внуки. По-
хорон відбувся 24 травин на 
цвинтарі ЕверґрНі, в Мілтон, 
Онт. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ШАІРЛЬОТА ПОСТУ П А К , 
ч іенка УНС Відд. ч. 8 Т-ва 
Подільська Січ в Понкерс, Н. 
И., померла 23 червня 1976 р. 
на 58-му році життя. Покій-
на народилася в Схід. Німі-
ччнні. Стала членною УНСо-
юзу в 1951 році. Полишила 
в смутку чолопіка Михайла, 
дочку Софію та сина Mttxa– 
йла, маму та сестру в ПІ-
меччині. Похорон відбувся 
ЗО червня 1976 з noxopoHito– 
го заведення Дучннських-
Черко до церкви св. Михайла, 
на цвинтарі Мт. Говп, в Ге-
йстінґс, Н. И. 

Вічна їй Пам'ять! 
'.Марія Кульчнцька, секр. Ві.д. 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

БУДИНОК, ВИЗНЕС. ЗЕМЛЮ 
звертайтеся до 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEM1N1 REAL ESTATE CO. 

98 — Second Avenue 
New York. N.Y. Tel.: 477-6400 

CTETEH А П Л Е Н Д 

ТИХА ОКОЛИЦЯ НИЗЬКИЙ РЕНТ 
Нові Hi-Rise Д Townhouse 
Апартаменти до винайму. 

а Приватні тераси (від 3 пов. 
вгору). 

а Гарно вдержані травннки-
майданн. 

а Пішком до міських автобу-

ЦІЛКОМ НОВІ 
СТУДІО АПАРТАМЕНТИ -

1. 2, S і 4 СПАЛЬНІ 
РЕНТ РІВНЯЄТЬСЯ 

257с МІСЯЧНОГО ДОХОДУ 
ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ 

АПЛІКАНТІВ 
ГАЗ І ЕЛЕКТРИКА 

ВКЛЮЧЕНІ 
AR1JNGTON 

TERRACE 
85 Holland Avenue 

Staten island, NY 10803 
(212) 448-3110 

Бюро винайму відчинене 
кожного дня від 10-6. 

Вказівки: Rtc 287 до виїзду 
на South Ave. На право при-
блнзно 1 милю до Arlington 
Place, на ліво до Holland, no– 
вернути на право до цього 

місця. 

МШРШ ДАВНЩ, членка УНС 
Відд . ч. 2-12 Т-ва свв. Петра 
1 Павла в Фракквілле, Па., 
померла 15 червня 1976 р. 
на ЯВ-му році життя. Стала 
члеикою УНСоюзу в 1923 р. 
Полишила в смутну п'ять 
сенів 1 одну дочку. Похорон 
відбувся 19 червня на цвин-
тарі св. Івана в Франти виє. 
Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар Відд ілу 

ВГЛЬЯМ КОЗАЧЕНКО, чл^н 
У Я С Відд . ч. 175 Т-ва св. 
Мнколал в Детройт, Мішіґен, 
помер 2-го червня 1976 р. на 
84-му році життя. Покійний 
народився в Україні. Став 
членом УНСоюзу в 19S4 р. 
'Полишив в смутку дружину 
Ірину, дочку Олесю, зята 
Івана, чотири внуки і два 
правнуки, чотирьох братів 1 
дві сестри в Канаді, й да-
лмпу родиму в Америці. Ка-
паді і Україні, та багато до-
брмх приятелів. Похорон в1д-
бувся б червня 0976 на цвин- і 
тарі Голі Сепулчре в Сав-
філд. Мішіфн. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Секретар Відділу 

ДЖЕНИІ ГРЗ^ВИП, членка 
УНС Відд . ч. 202 Т-ва Св. ! 
Марії в Авбурн, Н. П., поме-
рла 13 травня 1976 на 83-му І 
році життя. Покійна народн- j 
лася в Україні. Стала член-
кою УНСоюзу в 1929 році. J 
Полишила в смутку синів j 
Іана і Ралсра. Похорон під- j 
бувся на цвинтарі св, Поса-
фата, в Авбурн, Н. И. 

Вічна їй Пам'ять! 
Секретар Відділу 
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По дорозі з Елленвілл на Со-
юзівку, по правій стороні по-
бачнте 

НАШЕ БЮРО 
REAL ESTATE 

оь:рашенс українською крини-
цею — ж у р а в л с м. Просимо 
зайти до нас — познайомнтн-

ся. 

Різне 
Ukrainian speaking 

BABYSITTER 
for 2ii, уваг old girl. September 
through June, verona, N.J. Half 
liour from Jersey City P;irish. 
15-20 mlnuU?s from Passaic and 
Newark Parishes. For further 

information (201) 857-1709. 

Самітній 
В Д І В Е Ц Ь 

пошукує 
самітню 

Г О С П О Д И Н Ю 
до 50 років. 

Прошу телефонувати від 
7-ої год. вечора. 
1 - 2 1 5 - 5 6 2 - S 7 9 8 

Help Wanted Fcmah 

ПОШУКУЮ САМІТНЬОГО 
МУЖЧИНУ 

у віці 35-45 років до прова-
дження господарки. Мусить 
знати українську і англійську 

мові;. Прошу писати на 
P.O. Box 11320 

Richmond, Yu. 23230 

(ЦДо винаї їмуб 
Newark — vallsburg 

Прийму на мешкання 
жінку 

? уживанням кухні. Телеф. в 
суЗоту ві^. 6-11 веч. 1 неділю. 

(201) 374-3273 

На п р о д а ж 

15-РОДИННИИ ДІМ 
на продаж у гарній дільниці у 
Jackson Heights. Queens. N.Y. 
Знаменита льоката г р о ш е й 
для зацікавлених. Ціна на 
скору продаж. В'їзд на 2 ав-
та і дуже доЗрий дохід. По 
додаткові інформації прошу 
телефонувати до власника — 

(212) 898-0304 
Mr, Meczyslaw Orzol 

d FOR SALE: 
10 miles narth of UNA Catate 

"Soyuzivka" 

STONE HOUSE (1732) 
Restored on 0.5 acres. Ten 
rooms: wide board floors: ex-
posed beams: in ground pool: 
large barn and much morj. 
S148.CO0. Owner tranferred. Ap– 
pointment may bo made with 

owner 
(914) 687-9361 

Maplewood. N.J. 
Owner to sell 

2 КАМПЛ' HOUSE 
5 Si 6 room apartments. Good 

condition Sc location. 
Price S59,C00.C0. 

Tel.: (201) 761-5418 

m F U N E R A L D1RECTOR8 о 

до вибору землю, 
доми, бизнеси, літ-

S E R v i C E 

Увага КВШС! 
ДОСВІДЧЕНИЙ 

М.АЛЯР 
j ! 

; приймає замовлення на ма- j 
2 лювання домів зі зовні Й і 

внутрі та дскоровання no– !; 
мешкань. Низькі ціни, ^п !Р 

домовлекиям телеф. -
(212) 651-4542 

Ч”^ФОООФООФФОООООФОФОФ^^ОФФОФІ 

За 

о Масмо 
фарми, 
ннська. 

ф Хатг. п Елленвілл, близько 
до склепів, транспортації, в 
найліпшому стані. Цінг. — 
538,000.00. 

9 Хата в Кергонксон, нова, 
иаймодерніша. 565,000.00 1 
багато інших. 

Запрошуємо всіх до нашої 
НОВОЇ ФІЛІЇ 

Jancewycz– 
Lepcan Realty 

Tel.: (914) 647-3477 
Веч. (914) 647-6951 

ЙНЙНШИЙНИНИЙЖЩИНЙЯШ 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

3555 East Tretnont Avenue 
BRONX, N.Y. 10465 

Tel.: 863-2475 
m 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Тел.: 674-3630 
Директор ЯОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И П 
Запідус нлаштуїіанпіім по-
хоронін в ісаплнцях, поло-
жеіТГОС її кожнім районі 
міста. Похорони по МІІІ1-

ма.тьішх цінах. 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УиСоюау! 

ШАГШЯ ЧИЖИК, членка УН-
Ооюзу Відд . ч. Яв Т-вя їм. 
П а я й Франка у Філядельфії, 
померла 2-го червня 1976 р. 
на 5в-му році життя. Пок1й-
на народилася в Ф1лядель-
ф П , . П а . Стала пленкою УН-
Союзу в 1939 році. Полішш-
ла в смутну ДІтеІ Во1лодими-
рв, Носяфа І Катврнігу„ та 
братів. Мита!та І Володнми-
ра. Похорон відбувся 8 чер-
яня 1976 на цвинтарі Голі 
Рвдемер в Філадельфії 

Bhraa M Пам'ять! 
Секретар BUxUrjr 

ПОТРІБНО 

ДОСВІДЧЕНОГО КУХАРЯ 
Повні годний - до 45 р. Мусить говорити по-українськи 

або по-польськи. СхІдньо-свропеГ.ська кухня. Прошу 
зайти після 5-ої год. по пол. до : 

UKRAINIAN RESTAURANT 
140 Second Avenue N e w York, N.Y. 10003 
(BetAv. 8th A 9th St.) Tel.: ( Я 2 ) 538-6765 

ОСІННЄ ДОПОВНЕННЯ 
Потрібно досвідченої кслькеркн до 35 р. Повні години, 
добра особистість, добрі „тнпсн". Мусить говорити по-
англійськи та мати деяке знання української або поль-

ської мови. Прошу зайти після 5-ої год. по пол. до : 

UKRAINIAN RESTAURANT 
140 Second Avenue N e w York, N.Y. 10003 

Tel.: (212) 598-9765 (E3lv;. 8th A 9th St.) 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНІЙ; 
Залмастьгл Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter tfarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN A LYTWYN 
UKRA1NAN 

FUNERAL D1RECT0RS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩІ..РА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
иамн иа цвинтарі н Бавнд 
Бруку і перенесенням TJHH– 

ннх Останків з різних 
країн світу. 

801 Springfied Avenue 
IRVINGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 


