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„АМНЕСТІ ІНТЕРНЕШИНЕЛ", ВІДПОВІДАЮЧИ НА „ВИСОКОЇ МАРКИ НАКЛЕПНИЦЬКУ ЗАЯВУ" СОВЄТСЬКОЇ 
АМБАСАДИ В КАНАДІ, ПРОДОВЖУВАТИМЕ ЗАХОДИ В ОБОРОНІ ВАЛЕНТИНА М0Р03А. 

З КОЖНИМ ДНЕМ ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ 
ВПЛИВИ ДО НАРОДНОГО ФОНДУ 

УККА 
Ню Иорк. — 3 канцелярії 

Українського Конгресового 
Комітету інформують, що 
проголошена збірка націо
нального датку і пожертв до 
Народного Фонду УККА з 
кожним днем збільшується 
і вже тепер доходить майже 
до половини зібраної мину
лого року загальної суми. 
Як відомо, минулого року 
під час такої збіркової кам
панії вплинуло до Народно
го Фонду кругло 110,000 до
ларів. Цьогорічні впливи 
вже сягають 50,000 долярів. 
Розгортання збіркової акції 
характеризує обставина, що 
протягом жовтня до УНФон– 
ду УККА вплинуло 13,617.45 
долярів, а протягом перших 

сімох днів листопада вже 
вплинуло 6,200.00 долярів, 
при чому протягом одного 
тільки четверга, 7-го листо
пада вплинуло 4,900.00 до
лярів. Однією з найголовні
ших потреб у цьогорічній 
акції Народного Фонду УК-j 
КА є, очевидно, нагла по
треба якнайширше розгор
тати в Америці акцію оборо
ни йехтуваних окупаційним 
комуністичним . р е ж и м о м 
людських прав в Україні, зо
крема тепер у зв'язку з тра
гедією голодуючого вже че
твертий місяць у Владнмір-j 
ській тюрмі історика Вален
тина Мороза та запроторено
го до психіятрнчної в'язниці 
у Дніпропетровську кіберне
тика д-ра Леоніда Плюща. 

СТЕПАН ДЗЮБА ДЕВ'ЯТИЙ РАЗ 
ПЕРЕОБРАНИЙ НА МЕЙ0РА 

- -ВІННІПЕГУ 
Вінніпег. - Місцевий ти

жневик „Мета" з 3-го листо
пада інформує, що там у ви
борах 23-го жовтня Степан 
Дзюба був обраний на мейо– 
ра Великого Вінніпегу вже 
на дев'яту каденцію, побив
ши всі дотеперішні рекорди 
як часом своєї служби на 
тому пості, так і кількістю 
здобутих голосів. Дзюба о– 
держав у тих виборах 108,-
840 голосів, а чотири його 
опоненти здобули всі разом 
заледве 13,641. Разом з ме– 
йором Дзюбою до Міської 

Радії Вінніпегу, яка має 50 
радних, обрані ще такі у– 
країнці: Славко Ребчук, Кен 
Ґаланчук, Василь Чорнопн– 
ський, Григорій Лазаренко, 
Едвард Котович, Анна Яров– 
ська, Альфред Сковрон, А– 
дам Клим 1 Михайло Рута. 
До Шкільної Ради міста бу
ли обрані українці: Роберт 

! Парахін, Ізабе„г я Суходол, 
ІД. Й. Чорнецький, Леона 
j Радчук, Едвард Парфенюк, 
Л. Буазелюк, о. Михайло 
Буячок, Володимир Стопко, 

І Семен Масловський, Яким 
| Ільчишин і Василь Кручак. 

У К Р А Ї Н С Ь К А Х Р О Н І К А 
ЧИКАГО ВІДЗНАЧИТЬ 

80-ЛІТТЯ У Н С 

/Чикаго. — Окружна Уп
рава Українського Народно
го Союзу в Чикаго, головою 
якої є Михайло Ольшансь– 
кий, повідомляє, що 16-го 
листопада 1974 р. в домівці 
УНСоюзу 843. Н. Вестерн ву
лиця в Чикаго відбудеться 
святочний бенкет з нагоди 
80-лігтя Українського На
родного Союзу. Головну 
промову на бенкеті виголо
сить д-р Мирон Куропась, а 
в мистецькій частині висту
патимуть молодечі організа
ції. По бенкеті відбудеться 
забава. Коктейль 5-та годи
на, опісля вечеря. Вступ 9 
долярів. 

ЛИСТОПАДОВІ 
РОКОВИНИ 
В АСТОРП 

Астср;ч, П.И. — Організа
ції Українського Визвольно
го фронту — Відділи в Асто– 
рії інформують, що там в не
ділю, 10-го листопада ц.р. 
о год. 5-й по полудні в Домі 
СУМА при 34-14 31 евеню 
відбудеться Академія для 
відмічення роковин Листо
падового Зриву. В програмі: 
відкриття; доповідь - п р о ф . 
д-р М. Чировськйй: виступ 
мандолінової оркестри Осе -
редку СУМА; деклямації. 
Після програми товариська 
зустріч при каві. 

ЛИСТОПАДОВІ 
РОКОВИНИ 
В ПАОСЕПКУ 

Пассейк, НДж. — Укра
їнський Конгресовий Комі
тет. Америки Відділ Пассейк 
— Берген влаштовує в неді
лю, 10-го листопада цф. о 
год. 6-й вечора в Українсь
кій Централі в Пассейку 
Святочну Академію д л я 
вшанування 56-х роковин 
Листопадового Чину. В про
грамі: В. Мочула —відкрит
тя; проф. В– Стойко — свя
точна доповідь; Ірина Халу
па - деклямація; Ґеяя Шка
ло — мистецьке читання по– 

НА ЗБОРАХ У КЛІВЛЕНДІ 
ЗАПЛАНОВАНО 0 С Ш Н У 
РЕОРГАНІЗАЦІЮ РІДНОГО 

ШКІЛЬНИЦТВА 

езій; вокально - музична 
частина у виконанні Ансам
блю Пластової Станиці в 
Пассейку під мист. керівниц
твом Оксани Борбич: за 
ключне слово — голова Від
ділу УККА Р. Шраменко. 

„НЕДІЛЬНИЙ 
. П О П О Л У Д Е Н Ь " 

В НЮ БРОНСВІКУ 

Ню Бронсвік, Н.Дж. -
Представництво Фонду Ка– 
тедр У к р а ї н о з н а в с т в а 
(ФКУ) в Ню Бронсвіку, 
Н.Дж. інформує, що захо -
дом цього ж представництва 
буде влаштований в неділю, 
10-го листопада ц.р. о год. 
3-й по полудні в залі укра
їнської католицької церкви 
при Плден вул. „Недільний 
по полудень" для дружньої 
виміни думок на тему укра
їнської науки, культури і 
суспільно - громадських від
носин. В програмі: дві допо
віді проф. Омеляна Пріцака 
на тему „Структура україн
ських студій в Гарварді" і 
Богдана Тарнавського про 
„ФКУ і українське громад
ське життя". Після допові
дей, завважений, дискусія, а 
після закінчення' програми 
перекуска. 

ПЛАСТОВА ОРЛНКЇЯДА 
НА С()ЮЗШЩ 

Кергонксон (Союзівка). — 
Курінна Команда восьмого 
куреня У.П.С. ім. Григора 
Орлика інформує, що цього
річна, тринадцята вже з чер
ги Орликіяда відбудеться на 
відпочинковій Оселі УНСо– 
юзу Союзівці в днях 9 і 10 
листопада 1974 р. Святочне 
відкриття в суботу о год. 3-й 
по полудні. Участь у амагу 
Орликіяди заповіло 17 Плас
тових Станиць Східнього 
Побережжя, яких репрезен
туватиме понад три сотні ю– 
нацтва. Дораджується ви– 
ховннкам, батькам і всім за
цікавленим, що цікавляться 
проблемами виховання ук
раїнської молоді, прибути на 
Союзівку і приглянутися 
змагові пластового юнацтва. 

Клівленд (ІРС). — Як уже 
коротко інформовано, в днях 
26-27 жовтня 1974 р. відбу
лися тут в Шератон Мотор 
Інн, спільні Загальні Збори 
Шкільної Ради УККА і Цен
тралі Опікунів Шкіл Украї
нознавства. Підготовок) збо
рів займався Організацій
ний Комітет в складі: інж. Д. 
Березовськпй, проф. В. Іван– 
чук та д-р Е. Небеш, 

Це вперше на цьому пів
ні чно-амернканському тере– | 
ні, плече-в-плече, засідали 
до нарад і вирішувань деле– 
ґатн-педагоги (інспект о р н, 
директори та вчителі наших 
шкіл), та делегатп-опікунн 
тими школами (від Батьків
ських Комітетів, СУМА, Т-ва 
„Самопоміч", Учительських 
Громад та Т-ва Рідна Шко
ла). Всіх делегатів було 53-
ох, що заступали 21 осеред– 
ків-іикіл ,які представляють 
собою понад 80 9о учнівсько
го стану рідного шкільниц
тва в ЗСА. Гостей було 20, 
між якими належить відзна
чити пргдетавника українсь
кого шкільництва Канади, о. 
прот. Т. Міненка, який є рів
ночасно представником всьо
го рідного шкільництва у,ві
льному світі — в Секретаріа
ті СКВУ, мгра Івана Базар
на — репрезентанта Екзеку– 
тнвн УККА, інсп. Івана Хо– 
лодняка від Рідних Шкіл У– 
країнськпх Православ н и х 
Церков, та Сестру Селіну, 
ЧСВВ від школи при укра
їнській католицькій церкві 
на Пармі. 

Не було на спільних збо
рах, з причин далекої відда
лі, представннків-делеґатів 
із „далекого заходу" — Сан 
Франсіско та Лос Анджеле– 
су. Між гістьмн були педа
гоги і опікуни з Клівленду, 
а то й дальших місцевостей, 
які своїми думками в диску
сії також причинилися для 
з'ясування різних рідношкі– 
льних справ-проблем. 

Загальні збори відкрив д-р 
Євген Небеш, член Органі
заційного Комітету та голо

ва місцевого Т-ва Рідна 
Школа. На його запрошен
ня о. Ярослав Сірко, парох 
місцевої парохії св. Иосафа– 
та, відмовив молитву. 

До Ділової Президії спіль
них загальних зборів обра
но: д-ра Е. Жарського, д-ра 
Е. Небсша, Костя Мельника, 
С. Демчишина та мгра Т. Ца
рика. Найперше відбулися 
загальні збори Шкільної Ра
ди, а пізніше — Централі О– 
пікунів Шкіл Українознавст
ва. 

За управу Шкільної Ра
ди, по відчитанні протоколу 
днр. С. Демчпшином, звіту
вали: голова проф. д-р Е. 
Жарськпй, днр. О Стецик — 
за фінансовий реферерат, та 
п-ні Н. Хоманчук, дир. шко
ли в Асторії, відчитала звіт 
проф. Ірени Пелепської за 
роботу Крайової Ради Дош– 
кілля. 

В другій частині спільних 
загальних зборів — за Цен– 
тралю Опікунів Шкіл Укра
їнознавства звітували: інж. 
Д. Березовський, голова Цен
тралі, Кость Мельник, заст. 
голови та завід, інформ. 
справами, а дир. В. Камінсь– 
кнй .заступаючи проф. Ю. 
Яргмкевича, відчитав звідом– 
лення Контрольної Комісії 
Централі Опікунів. 

В рямках дискусії над зві– 
домленнями Шкільної Ради 
допущено дві короткі допові
ді — мґр Ф. Любинецької 
(Детройт) на тему „Україн
ська мова і програми нав
чання", і мгр ДарІЇ Якубовнч 
(Клівленд) — „Усучаснений 
українознавчих шкіл". Пер
ша прелегентка висунула 
вимогу більше наголошува
ти в школах розговірну мо
ву, потребу негайного пере
гляду шкільних програм з 
української літератури й іс
торії та приступлення до 
складання нових підручник– 
ків до тих же предметів із 
введенням до них творів су
часних письменників в Ук
раїні і діаспорі. Мґр Дарія 
(Закінчення на crop. 3-ій) 

„Я наче покинув пекло", - заявив 
ШШ Нудїрка по приїзді до ЗСА 

Ню Иорк. — Газета „Ню сю з передумов його звіль– 
Иорк Тайме" з 8-го листопа
да опублікувала інтерв'ю з 
недавно звільненим з совєт– 
ського ув'язнення литовцем 
Сімасом Кудіркою, який при
був 6 листопада до ЗСА з 
дружиною, двома дітьми та 
матір'ю. /Мені здається, що 
я наче покинув пекло і при
був до нової, соняшної краї
ни", — заявив С. Кудірка, 
який ще два місяці тому на
ходився у Кучінському конц
таборі на Уралі, відбуваю чи 
свШ десятилітній засуд за 
намагання втекти з совстсь– 
кого корабля до ЗСА. Він та
кож поінформував, що одні– 

нення було те, щоб він „не 
очорнював Советського Сою
зу". Все таки, він вважає, що 
мусить сказати все, бо „умо
ви у таборах праці (в СССР) 
були жахливі". Перебуваю
чи у концтаборі, Кудірка ні
чого не знав про заходи що
до його звільнення і щойно 
23 серпня його повідомлено, 
що його уласкавлено. Як ві
домо, мати Кудіркн народи
лася у Бруклині і є амери
канською громадянкою і на 
цій основі було можливо до
битися звільнення його та 
усієї родини та дістати вре
шті дозвіл на виїзд з СССР. 

„ТАКТИКА НАКЛЕПІВ НЕ ПЕРЕКОНУЄ 
КАНАДЦІВ" - ЗАЯВЛЯЄ „АМНЕСТІ 

ШТЕРНЕШИНЕЛ'' У ВІДПОВІДЬ 
НА НОВУ СОВСТСЬКУ НАПАСТЬ 

НА МОРОЗА 
Оттава. — „Совєтська ам

басада повинна б бути свідо
ма того, що тактика накле
пів не .робить враження на 
канадську публіку і вжива
ючи такої тактики вона не 
здобуває собі симпатій" — 
сказано в датованому 24-го 
жовтня ц. р. листі „Амнесті 
Інтернешинел" до редакції 
торонтського що д е н н и к а 
„Глоб енд Мейл" у зв'язку з 
розісланим совстською амба– 
садою в Оттаві пресовим на
клепницьким повідом л є н– 
ням: „Факти відносно В. Мо

роза". Я не думаю відповіда
ти на ту високої марки нак
лепницьку заяву в тій негід
ній публікації" — пише в 
листі координатор спеціаль
них заходів в Екзекутиві 
„Амнесті Інтернешинел" па
ні Ґолді Джозефі, пригадую
чи, що ця установа продов
жуватиме і в майбутньому 
заходи для оборони „в'язнів 
з переконання", на списку 
яких є Валентин Мороз ра
зом з Ігором Калннцем і йо
го дружиною Іриною та ря
дом інших украї н с ь к и х 
жертв советського режиму. 

СОВЄТСЬКА АМБАСАДА В ОПАВІ 
НАМАГАЄТЬСЯ ВИПРАВДУВАТИ 

ЗНУЩАННЯ НАД МОРОЗОМ 

Д-Р МОРТОН ШУЛЬМАН ЗАКЛИКАЄ 
ПРИПИНИТИ ДОСТАВУ ПШЕНИЦІ 

ДО СССР, ДОКИ НЕ БУДЕ З'ЯСОВАНА 
СПРАВА ВАЛЕНТИНА МО'РОЗА 

Торонто. — Відомий прові
дний діяч Нової Демократич– | 
ної Партії і член Онтарійсь– 
кої леґіслятурн д-р Мортон 
Шульман опублікував у що
деннику „Торонто Сан" з 5 
листопада статтю „Як допо
могти Валентинові Морозо
ві". У цій статті він ширше 
інформує про долю В. Моро
за і політику репресій в СС
СР, який як пише він, „мас 
довгу традицію деспотизму, 
тиранії і опресій меншостей". 

Хоч канадці не мають права 
втручатися у внутрішні спра
ви СССР ,то все таки вони 
можуть ставити певні вимо
ги і побажання. Коли йдеть
ся про Валентина Мороза, то 
треба, щоб канадці вимагали 
від федерального уряду не
гайно припинити доста в у 
пшениці до СССР" до того 
часу, поки вони (совстські 
чинники) не дозволять на те, 
щоб безсторонній медичний 
персонал провірив Мороза". 

„Ню Йорк Тайме" інформує про хворобу 
Валентина Мороза 

Ню Иорк. — „Ню Порк 
Тайме" з 8 листопада опублі
кував інформацію про хвзро– 
бу Валентина Мороза, який 
находиться ув'язнений у 
Владимірській тюрмі і про
довжує голодівку, започат
ковану в липні цього року. 
Газета подає також, що дру
жина Валентина Мороза Ра– 
їса Мала змогу з ним поба
читися і що він повідомив її 
про дуже важкі умови і жор
стоке трактування, заповіда
ючи покінчити зі собою, як
що до 1 січня 1975 року со
встські тюремні власті не пе
реведуть його до іншої в'яз

ниці і не припинять „нелюд
ського з ним поступування". 

У вістці „Ню Иорк'Тайм– 
су" є також згадка про те, 
що тюремні наглядачі не хо
тіли дозволити Раїсі в час 
побачення говорити україн
ською мовою .вимагаючи від 
неї говорити по-російськи і 
тільки не про політичні спра
ви. Подана також інформа
ція про поліційні погрози 
для дружини Мороза, мов
ляв, її звільнять з праці і ви
кинуть з квартири, якщо во
на далі апелюватиме на За
ході за допомогою для свого 
чоловіка. 

Конгресмен Чарлс Мошер їнтервеніював 
'в справі В. Мороза 

Вашингтон. — Конгресмен 
Чарлс Мошер з Огайо вис
лав 16 жовтня лист до совет
ського амбасадора у ЗСА А. 
Добриніїїа, висловлю ю ч и 
своє: і багатьох інших осі5 
„затривоження долею укра– 
раїнського історика Валенти
на Мороза.". Згідно з заявою 
конгресмена Мошера, „ув'яз
нення Мороза нарушус заса
ди Загальної Декляр а ц і ї 
Прав Людини, одним з го
ловних сигнаторів якої є Со– 
вєтський Союз". 

У листі з 29 -го жовтня на 
адресу Йосипа Розмаровича 
з Оберлін, Огайо, конгресмен 
Мошер ширше інформує про 
свої заходи на форумі Кон
гресу в справі В. Мороза, про 
своє приєднання до резолю
ції голови Репрезентантів 
Рез. 1436 в справі Валентина 
Мороза ,а також про те, що 
він був „кілька разів у кон
такті з Державним департа
ментом, довідуючися про си
туацію щодо Мороза". 

Асоціація Пуласного виступила 
в обороні Мороза і Плюща 

Маспет, Н. И. — Едвард 
Островський, президент Ве
ликої Ради Асоціяції Пулас– 
кого у листі з 11 жовтня, а 
Джордж Лейн, президент А– 
соціяції Пулаского у листі з 
15 жовтня на адресу Йосипа 
Лисогора, головного предсід– 
ника Українського Народно
го Союзу, поінформували, 
що АсоцДяція Пулаского, її 
Велика Рада і ч л е н с т в о , 
схвалили резолюцію, в якШ 
засуджують топтання основ
них прав людини в Україні 
і вимагають звільнення з 
ув'язнення Валентина Моро
за та Леоніда Плюща. Вне”– 
сок в цій справі вніс Дан Ко 

зак, член Департаменту по
жежної служби міста Ню 
Иорку і делегат Великої Ра
ди Асоціяції Пулаского. 

ЗА 
ТВОРИ ЛЕНША 
УКРАЇНСЬКИЙ ХЛШ 

Київ. — „Рабочая газета 
з 2-го листопада повідомляє 
про нове „ощасливлеяня" у– 
країнців творами Леніна; 
якраз появився 47-ий том 
цього повного видання, пе 
рекладеного на українську 
мову, з 5-го російського ви
дання, масовим тиражем. 

З України" везуть хліб, а 
в Україну — твори Леніна. 

Оттава. — Пресова служ
ба совстської амбасади в Ка
наді опублікувала в жовтні 
спеціяльний т р исторінко– 
внй бюлетень ч. 74/47 під 
загальною назвою „Факти, 
що стосуються В. Мсроза". 
У повідомленні стверджу
ється, що „Совєтська амба– 
сада в Канаді одержує час 
від часу листи від канадців 
в справі кримінального зло
чинця 'Валентина Мороза, 
які виявляють неознайом– 
лення з фактами. Амбасада 
вже раніше висилала інфор
мації про злочинця до пре
си, але, на жаль, вона їх не 
використала. У висліді от
же громадськість не є ще 
свідома дійсносте". 

Подавши таке „вияснен
ня" появи чергового пресо
вого повідомлення про Ва
лентина Мороза, совєтська 
амбасада підкреслює, що 
„літом 1974 року деякі 
крайньоправі шовіністичні 
націоналістичні меншостеві 
групи на Заході, які не мо
жуть забути за „холодну 
війну", розпочали кампа
нію в користь зокрема засу
дженого, советського грома
дянина В. Мороза, якого ви
знано винним у карній про
вині і якому, згідно із зако
ном у Совстському Союзі, 
належала кара ув'язнення. 
Вони (тобто ці „націоналі
стичні групи" — прим, ред.) 
звичайно дають Морозові 
„добрі" окреслення „борця 
за свободу", „прихильника 
української незалежносте 
(від „Росії"?) і т. д. Прав
дою є, що Мороз ніколи не 
був „борцем" за свободу і 
ніколи не був українським 
патріотом. Навпаки. Мороз 
змагався .за особисті цілі 
проти свободи українського 
народу, проти основних 
прав людини, проти демок
ратії і гуманізму". 

Зробивши таке „ствер
дження", совєтська амбаса
да подає ширше „дані" про 

і „злочини" Валентина Моро– 
j за, за які, як відзначусться 
! у пресовому повідомленні, 
! „Валентин Мороз відбуває в 
СССР 9-літнє ув'язнення 
відповідно до закону і у зго
ді з вироком, винесеним на
родним судом справедливос
те в українському місті Іва– 
но - Франківське". 

Коли йдеться про Мороза, 
то „на його злочин", — як 
відзначається у повідомлен
ні, — „складаються бунтар
ські інтенції і конспірація, 
але не думок, чи шляхетних 
інтенцій, як це його змальо
вують його протектори на 
Заході". В повідомленні да
лі сказано, мовляв, Мороз 
намагався, але безуспішно, 
зорганізувати змову у своїй 
школі і на університеті. Ук
раїнці відразу побачили, що 
йдеться тут про чужу для 
слов'янських націй інспіра
цію. Він вчив і пропагував 
застосування, без авторите
ту закону, сили як засобу 
досягнення змін в уряді Со
ветського Союзу. Його ціль 
була ліквідувати існуючу 
легальну владу в Україні і 
відірвати її від СССР — 
5удь - якими засобами, 
включно з приміненням си
ли, з допомогою іноземних 
армій". 

У повідомленні далі „ви
яснюється" характер ігих 
прстнсовстських сил і груп, 
які, мовляв, колись хотіли 
з допомогою Гітлера встано
вити над Україною свою 
владу. З ними, твердить со
вєтська амбасада, втриму
вав зв'язки Мороз і від них 
він одержував фінансову 
допомогу. 

„Мороз усправедливлю– 
вяп тероризм націоналістпч– 
(Закінчення на стор. 3-ій)' 

ГРЕЧКО ЗАКЛИКАЄ ДО ПІДВИЩЕННЯ 
СОВЄТСЬКОЇ МІЛІТАРНОЇ СИЛИ 

Москва. — Виступаючи' 
на річній параді з нагоди 
жовтневої революції мініс– і 
тер оборони СССР маршал І 
Андрей А. Гречко заявив, 
що „в обличчі відродження 
фашизму і мілітаризму Со– 
вєтський Союз буде розбу– І 
довувати і модернізувати 
свої збройні сили". Промова 
Гречка викликала загальне 
обурення і критику амери
канської преси, яка була за– 
скочена гостротою мови 
Гречка в ситуації, коли го
вориться про загальне роз
зброєння і „наближення" 
двох політичних систем -
американської демократії і 
советського тоталітаризму. 
Закид Гречка про те, що 
З'єднані Стейти Америки, 
мовляв, розташовують все 
більше й більше континен
тальних ракет в Західній 
Німеччині, викликав обурен
ня в політичних' колах За
ходу, де якраз тепер розпо
чато аналізу і дебати про 
побудову 200 нових совстсь– 
ких ракетних рамп для вис– 
трілу далекосяжних ракет. 
Перший раз в історії святку

вань жовтневої революції 
не було цивільної паради — 
на велике здивування зако
рдонних кореспондентів. Свя 
ткування було обмежено до 
військової паради і проде– 
монстрування військової 
зброї. Хоч і не показано, як 
відмічує західня преса, но
вих родів зброї, однак між 
показаною були протилетун– 
ські ракета, яких вживали 
московські експерта у В'єт
намі і арабсько - ізраїльсь
кій війні. Західні дипломата, 
які перед тим слухали при
мирливої промови міністра 
закордонних справ Андрея 
Ґромика, що обіцяв роззбро
єння, були заінтриговані 
промовою Гречка, який фа
ктично заперечив все те, що 
попередньо сказав його по
передник. Мова Гречка про 
збільшені мілітарні бюдже
ти Заходу, відродження мі
літаризму і фашизму в бага
тьох країнах та гостра ата
ка на секретаря оборони 3-
СА Шлессінджера ніяк не 
підходила до мови детанду, 
яку сьогодні уживають дип
ломати — пише західня 
преса. 

Вати панське радіо передає сім разів 
'в тижні українські програми 

Рим. — Ватиканські релі
гійні програми в українській їни", серія статтей у хроно 
мові, які користуються вели 
кою популярністю в слуха
чів в Україні, передаються 
сім разів в тижні в такому 
порядку: неділя — Божест
венна Літургія з проповіддю 
і церковна музика (передача 
триває одну годину і п'ятна
дцять хвилин); понеділок — 
„Разом з дітьми" (лекції ка– 

топису Християнської Укра– 

технзму); вівторок — „З лі–' життя. 

логічній черзі о. протоархи– 
мандрита д-ра Атанасія Ве
ликого, ЧСВВ, які досі поя
вилися уже в шістьох томах; 
середа — „Роздумування на 
євангельські теми"; четвер 
— „Вісті з життя Церкви"; 
п'ятниця — „Бог і віра у сві
ті науки"; субота - Актуа
льні коментарі про сучасне 
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Імперіл знущаються 
Якщо Алігієрі Данте пнсяв би свою „Божественну 

комедію" сьогодні, то для „Пекла", першої частини тісї 
книги, він не потребував би вже поетичного „видіння". 
Бо не уявне, але дійсне чортівське пекло він міг би наоч
но побачити у Владимірській тюрмі біля Москви, в якій 
імперія, що називається Совстськнй Союз, садис;ично 
анущасться над людиною, якій на Ім'я, Валентин Мороз. 
„Стан здоров'я Валентина Мороза катастрофічний, а умо
ви, в яких він знаходиться, переходять межі уяви" — ска
зано в повідомленні, що його передано на Захід, інформу
ючи про ..кошмар побачення" Валентина Мороза з його 
батьком та дружиною Раїсою і малолітнім сином також 
Валентином, яке відбулося в тій тюрмі.у вівторок, .5-го 
листопада, вперше за останнього пів року. „Дружині Ва
лентина тюремники не давали говорити, загулюючи їй ус
т а . . . Сина відривали насильно від батька при прощанні, 
викручували йому руки і пальці, щоб син не передав бать
кові якої записки . . .” - сказано далі в згаданому пові
домленні. 

Так поводиться велика імперія з людиною, яка нічо
го іншого не бажала, як в рямках законів тісї імперії ко
ристуватись тими правами, що їх гарантує на папері П 
конституція. Валентин Мороз, „колись сильна і широко
плеча виспортована людина, важить тепер 52 Кілограми, 
мас сіро-жовгі, розпухлі щоки і виглядає наче ходячі 
мощі", а його тюремні наставники поводяться з ним „гір
ше, як звірі" — сказано далі в повідомленні. 

Навряд, чи є в світі людська людина, яка не обурила
ся б до глибини душі на ці нелюдські знущання імперії 
над Валентином Морозом. Тепер, та сама звиродніла ім
перія засідає в Об'єднаних Націях і мас свого представни
ка в Комісії людських прав, вона підписала Універсальну 
декларацію людських прав, з її верховодами Зустрічають
ся і стискають їм руки найвищі репрезеиханти культурних 
західніх країн, включно з Ватнканом, відбувають з ними 
„вершинні конференції" та живуть ілюзіями, що в той 
спосіб їм пощастить зберегти в світі мир. Валентин Мо
роз у Владимірській тюрмі вже че^зергий місяць голо–. 
дус, вимагаючи тільки одного: припинення' нелюдської 
поведінки з ним. Тим часом, його далі мордують і вмирати 
не дають, бо годують насильно при допомозі сонди, „яка 
від двох місяців покривається кров'ю". 

„Ню Йорк Тайме", коментуючи у своєму редакційно
му коментарі 12-го вересня, совегські знущання ;йад Ва
лентином Морозом у Владимірській тюрмі та другим ук
раїнцем, кібернегиком д-ром Леонідом ПлЮщеМт якого за
проторено до Дніпропе:ровської божевільні^ перестерігав 
„московських планувальників політики'!, щоб „самих; се
бе не обманювали, очікуючи, аж якесь грубе насильство 
над двома українцями перетворить протест у дійсно уні
версальний". 

Чи може бути ще грубше насильство? Навряд! Як" 
що так, то час настав на цей дійсно універсальний про
тест, на протесг проти знущання імперії"над людиною. 
Ми, українці на волі, стягнули б на себе Яневйгу-всіх во– 

-яелюбних людей і ганьбу історії, якщо не використали б 
усіх можливостей і не вчинили справді всього, що мож
ливе, аби до такого дійсно універсального протесту те
пер довести. Голос за нашими Церквами, нашими устано
вами і за кожним з нас! 

Василь Тершаковець 

ЕПІЛОГ ВОТЕРҐЕГІТСЬКОІ 
АФЕРИ 

Страх перед правдою 
Технологія розвинулася до такого рівня, що за кілька 

років людина, скажімо, в. Сіднею, Австралія, могла б 
включити телевізор і дивитися на програми, передавані 
за допомогою штучних сателітів із Ню Иорку, Лондону, 
Парижу, Москви, Києва, чи з будь-якого іншого міста. 
Але цей австралієць, правдоподібно не зможе того вчи
нити, бо до такого вільного обміну Чнфсрмаціями та дум
ками не хочуть допустити верховоди СЬвєгського Союзу, 
лідери країн-сателітів Москви та деякі із „невтральнях" 
держав. Боячись поширення правди, вони всіми способа
ми стараються, щоб Об'єднані Нації схвалили договір, 
який обмежував би такі вільні, нецендуровані передачі; 
Під час мннулотнжневих нарад Комісії Генеральної Асам
блеї для політичних справ і безпеки, Москва знову висту
пила проти вільного обміну інформаціямн Г думками, але 
використала для цього діла свого підголоска, члена ДЄТ 
легації Української ССР Миколу Тнмофійовича Решет– 
няка, начальника відділу Міністерства закордонних справ 
УССР, який заявив, що безпосередні телевізійні передачі 
можуть бути корисними для людства тільки під умовою, 
що не нарушуватимуть „принципів взаємної пошани, су– 
веренносіи, невтручання у внутрішні справи". Слова Ми
коли Решетняка — ще один доказ, що кремлівські верхо
води як вогню бояться поширення правди про відносини 
в самому Совстському Союзі, а також не хочуть, щоб гро
мадяни тісї останньої імперії в-.світі одержували шф^рла– 
ції про життя в інших країнах, з відмінними політичними, 
соціальними та економічними снстемамн.Вонн нібито пого
джуються на міжнародні телевізійні передачі, але підтри
мують принцип „попереднього погодження", тобто хочуть, 
щоб кожна країна мала право рішати, котрі із закордон
них програм будуть показані.. Таким чином .Москва ма
ла б у своїх руках ще один засіб закривати правду від 
народів Совстського Союзу. Мавши право заздалегідь 
відкидати „небажані" телевізійні програми, комуністичні 
верховоди навіть не мусіли б заглушувати їх, як це те
пер роблять з передачами таких закордонних радіостан
цій, як „Радіо Свобода", „Голос Америки", „Радіо Ватн– 
кан" тощо. 

Принцип „попереднього погодження" відносно закор
донних телевізійних передач мас на меті ще більше скрі
пити контролю комуністичних урядів над засобами масо
вої інформації та запевнити, що мешканці комуністичних 
країн одержуватимуть тільки пофальшовані інформації, 
або звичайну пропаганду. Тому, самозрозуміло, Микола 
Решетняк нр смів відкрито погодитися із заявами Томаса 
Кухеля, члена делегації ЗСА то 00'сднаних Націй, який 
під час минулотижневнх дискусій в Комісії для політич
них справ і безпеки виступив проти принципу „поперед
нього погодження". Кухель твердив, що під сучасну по
ру, коли контакти та взаємодія між державами зростають, 
„ми мусимо знати більше один про одного, а не менше". 
Але, як відомо, Москва власне бажає, щоб громадяни Со
встського Союзу знали якнайменше про події в інших кра 

Судову розправу проти 5-
тьох колишніх співпраців
ників попереднього прези
дента Ричарда Ніксона, яка 
саме тепер проходить у Ва
шингтоні, можна вважати 
епілогом цілої Вотергейтсь– 
кої афери, бо кульмінаційна 
точка цієї справи відбулася 
8-го серпня цього року, ко
ли Ричард Ніксон на теле
баченні та через радіо поін
формував американський 
нарід про свос рішення ус
тупити з посту президента 
ЗСА. Але виглядає, що сам 
епілог може затягнутися на 
довший час та що під судом 
за спроби затаїти Вотер
гейтську аферу будуть не 
тільки 5 співпрацівників Ні
ксона, а буде „суджений" 
також сам колишній прези
дент, не зважаючи на те, 
що він не був формально 
обвинувачений і не може 
бути, бо одержав від прези
дента Джералда Форда 
„повне і беззастережне по
милування" за всі можливі 
проступки, поповнені ним у 
час його президентурн. Ри
чард Ніксон на цій судовій 
розправі відіграє нібито ро– 
лю необвинуваченого під
судного, який не може бути 
притягнений до судової від
лові дальностн. Що Ричард 

^Діксон таки буде „судже
ний" засвідчує факт, що 
асистент спепДяльного про
куратора Ричард Вен - Ве– 
ністе, розпочинаючи 14-го 
жовтня аргументацію про
куратури, представив коли
шнього президента як одно
го із головних змовників у 
стараннях затаїти Вотер
гейтську справу. 

Однак, о б в инувачення 
проти формально необвину
ваченого Ричарда Ніксона 
висунула не тільки проку
ратура, а також один із об
винувачених, Джон Ерліх– 
ман, колишній головний до
радник президента Ніксо
на , для внутрішніх справ. 
Його адвокат Вілліям Фрей– 
тис у своїй заяві 15-го жов
тня старався скинути на ко
лишнього президента май
же всю вину за спроби за
таїти Вотергейтську аферу. 

Адвокат Фрейтис твер^ 
див, що Ричард Ніксон „об
манював" Джояа Ерліхма– 
на і „брехав", щоб рятувати 
самого себе. Згідно з твер
дженням цього адвоката, 
Ерліхман кількакратно ра
див Ричардові Ніксоноьі 
,',оприлюднити ` всі факти, 
зв'язані з Вотерґейтською 
аферою", але колишній пре
зидент цих порад нібито не 
послухав. Коментатори вка
зують, що теперішні заяви 
Ерліхмана є цілком проти
лежними до його заяв перед 
сенатською комісією в 1973-
му році, коли Ерліхман 
твердив, що ні президент 
Ніксон ,ані він, Ерліхман 
цілком не були причетні до 
спроб затаїти Вотергейтську 
аферу. Джон Ерліхман тоді 
навіть' докоряв голові цієї 
комісії, сенаторові СемОві 
Ервінові, що сенатор ніби
то не дас йому змоги запе
речити „фальшивих заки
дів" проти президента Нік
сона. А тепер адвокати Ер
ліхмана висувають проти 
Ричарда Ніксона ті самі за

киди, які Ерліхман минуло
го року категорично запере
чував, або збирався запере
чувати. 

Адвокати 4-ох інших об
винувачених, а саме, коли
шніх: генерального проку
ратора Джона Мічелла, ше
фа персоналу Білого Дому 
Г. Р. Галдемана, асистента 
генерального прокуратора 
Роберта Мадріяна та Кенне– 
та Паркінсона, правного 
дорадника Комітету для пе– 
равибору Президента, — 
правдоподібно також стара
тимуться обороняти своїх 
клієнтів тим, що велику ча
стину вини скидатимуть на 
Ричарда Ніксона, знаючи, 
що він все одно не може бу
ти покликаний до судової 
відповідальності. 

Дотеперішній перебіг роз
прави, яка розпочалася 1-
го жовтня, виявив ще один 
спосіб, яким адвокати боро
нитимуть своїх клієнтів: 
представляти свого клієнта 
невинним, а скидати вину 
на решту обвинувачених. 
Це особливо виявилося під 
час 8-денного свідчення го
ловного свідка прокуратури 
Джона Діна, колишнього 
правного дорадника Білого 
Дому.Наприклад, адвокати 
Ерліхмана, Галдемана та 
Мадріяна, перепитуючя Ді
на, старалися доказати, що 
Джон Мічелл був головним 
.,архітектом" плянів, які ма
ли на меті перешкодити су
довим і поліційннм чинни
кам у їхньому розсліджу– 
ванні влому до головної 
квартири Д є м ократичної 
партії, яка містилася у Во– 
тергейтському к о м плексі 
будинків. 

Адвокат Ерліхмана Віллі
ям Фрейтис також старався 
доказати, що Мічелл особи
сто схвалив плян влому, ме
тою якого було інсталюва
ти підслухові апарати, щоб 
дізнатися про стратегію Де' 
мократичної партії у перед
виборчій кампанії 1972-гс 
року. ; -

Але Джон Дін, перепиту
ваний адвокатом Мічелла 
Вілліямом Гандлі, заявив, 
що він не має жадних кон
кретних доказів, що Мічелл 
дав свою згоду на цей влом. 
Адвокат Ерліхмана крім то
го натякав, що колишній 
президент Ніксон і Г. Р. 
Галдеман „обманами втяг
нули" його клієнта у „Во
тергейтську халепу", але 
Дін категорично заяви?, ию 
Ерліхман добровільно і з 
розмислом брав участь у 
спробах затаїти цю справу. 

Як вказують коментатори, 
впродовж свого 3-денного 
свідчення Джон Дій не вкіс 
майже жадних нових дока? 
зів проти колишнього пре
зидента Ніксона та 5-сх під
судних, а в більшості пов
торив твердження, які був 
виголосив у 1973-му р:ці 
перед сенатською Вотер– 
гейгською комісією. Дін. на
приклад, знову твердиз, що 
президент Ніксон погодив
ся на виплачування зеліг– 
кнх сум грошей вломникам 
до головної квартири "Демот 
кратичної партії, щоб „ку
пити їхню мовчанку", а не, 
як твердить колишній пре
зидент, щоб покрити цим 

переловленим вломникам 
адвокатські кошти і кошти 
прожитку їхніх родин. 

Джон Дін також ще раз 
повторив, що президент Нік
сон хвалив Його за спроби 
затаїти деякі аспекти Вотер– 
гейтської афери та що Ри
чард Ніксон сам заохочував 
своїх співпрацівників зата
ювати ЇЇ. Отже, як вже бу
ло сказано, Дін в більшості 
повторив свої попередні за
яви, однак, Дін також при
знався, що деякі дати, по
дані ним сенатській комісії 
не були точні, як також ви
знав, що продовж кількох 
місяців після його заяви, що 
„сказав всю правду про Во– 
терґейт" належним властям, 
він продовжував загаювати 
деякі факти про свою ролю 
у Вотергейтській афері. 

Під час теперішньої судо 
вої розправи підсудні, їхні 
адвокати, лава присяжних 
суддя Джон Сіріка, проку
ратори та лрилвна публіка 
мали вже змогу прослухати 
кілька магнетофонннх запи
сів розмов Ричарда Ніксона 
з його дорадниками та спів
працівниками. 

Велика більшість інфор– 
мацій на цих магнетофон– 
знх записах вже раніше бу
ла оприлюднена самим пре
зидентом Ніксоном, вели
кою лавою присяжних, яка 
розглядала Вотергейтську 
справу, сенатською Вотер
гейтською комісією, спеці
альною В о т ергейтською 
прокуратурою та Юридич
ною комісією Палати Репре
зентантів, яка в кінці липня 
цього року проголосувала 
статті формального обвину
вачення („артикеле оф ім
пічмент") проти тодішньо
го президента Ніксона. 

Продовж судової розпра
ви будуть, правдоподібно, 
прослухані ще інші магне– 
тофонні записи, які можуть 
виявити нові факти про Во– 
,герґейтську аферу та про 
ролі, відіграні в ній Рнчар– 
дом Ніксоном, 5-ма тепері
шніми підсудними та інши
ми особами, які ще не були 
обвинувачені, але можуть 
бути. 

Нові факти можуть пода
ти також численні свідки, 
які будуть покликані проку
ратурою чи оборонцями під
судних. А. цих свідків, ма
буть, буде дуже багато, бо 
на початку судової розпра
ви суддя Джон Сіріка відчи
тав список можливих свід
ків, між ними згадуючи прі
звища колишнього прези
дента Ніксона, державного 
секретаря Генрі Кіссіндже– 
ра та коло 100 інших осіб. 
З огляду на недугу Ричар
да Ніксона невідомо, чи він 
взагалі свідчитиме на цьому 
руді. Якщо колишній пре
зидент не зможе свідчити, 
то адвокати 5-ох підсудних, 
особливо Джона Ерліхмана, 
правдоподібно вимагати
муть скасування обвинува
чень проти їхніх клієнтів, 
базуючи своє клопотання на 
тім, що оборона не мала до
ступу до конечних інформа
ції, які міг подати тільки 
сам Ричард Ніксон. 

Крім Джона Діна на те
перішній судовій розправі 
свідчили вже також Е. Гс– 
вард Ганг, один з перелов
лених вломників до голов
ної квартири Демократичної 
партії, та Джеб Стюарт Мек– 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ з НАШИХ ВУгдвів 

ДО ВІДПОВІДІ Д-РА i t 
МАЦЕНКА РЕД. Л. 

ПОЛТАВІ 

У 1967 р. Видавництво 
художньої літератури ,„Дні
про" у Києві, видрукувало 
тиражем 40.000 примірників 
маленьку форматом книже
чку .Дівчина з легенди — 
Маруся Чурай". Цій гарній 
молодій дочці козака з Пол
тавщини приписують автор
ство численних пісень, м. і. 
„Засвистали козаченьки" і 
.,Ой, не ходи Грицю". Кни
жечка поділена на три час
тини: пісні приписувані Ма
русі Чурай; народні варіян– 
ти, наслідування, перероб
ки: мелодії до пісень Мару
сі Чурай. 

Упорядкував, п і д г ото– 
вив тексти та написав після
мову Л. Кауфман і він, са
ме, помістив на ст? 15 у тек
сті слова „Засвіт встали ко
заченьки". Натомість на ст. 
63, у другій частині, є „Зас
вистали козаченьки", що 
Кауфман уважає за пізніше 
перетворення. Вияснює він, 
що коли лірична пісня Ма– 
іусі Чурай згодом сгала бо
йовою козацькою, то підряд 
ч о т и р и приголосних у 
швидкому темпі були важкі 
для вимови, на чому потер– 
-тіла б артикуляція. Аргу
ментує ще, що перша версія 
тексту віддає тогочасну дій
сність, бо козаків скликува
ли не свистом, але сигна
лом для збору були гучні 
удари літавр. 

Правильно доказав д-р 
П. Маценко, що слова „за
світ" в українській мові не
ма (в польській с „засьві– 
-аць" — світати), а прислів
ник „засвітла" значить пе
ред сутінками, отже щось 
протилежне до змісту піс
ні.. 

Покликуючнсь на О. Ого– 
ловського, А. Шкляревсько– 
го і ін., Кауфман уважає 
Марусю Чурай за історичну 
особу, не зважаючи на те, 
що на самому початку кни
жечки ред. Л. Малахова за
стерігається, що „ще в ми
нулому сторіччі в літерату
рі точилися суперечки нав
коло постаті Марусі Чурай. 
Одні твердили, що' Вона іс
торична особа, а інші запе

речували те, І, суперечки 
тривають до нині, доки не 
будуть знайдені відповідні 
архівні документи". 

Правдоподібно, що В. і Г. 
Колосникам попала в руки 
якраз ця книжечка, або 
якась інша з подібними ін– 
тенціями, але завдяки зау
важенням д-ра її. Маценка, 
ця проблема розв'язана і на 
майбутнє текст улюбленої 
народної пісні не виклика
тиме вже сумнівів. 

Рожа Шулі, 
Філадельфія 

рудер, колишній заступник 
директора Комітету для пе– 
ревибору Президента. Як ві
домо, директором цього Ко
мітету був Джон Мічелл. 
Джеб Мекрудер знову кате
горично твердив, що на на
раді 30-го березня 1972-го 
року Мічелл таки одобрив 
загальний плян ,дтолітично– (тТРр^ку 
го шпигунства" та сказав, 
що влом до головної кварти
ри Демократичної партії був 
наслідком цього одобрення. 
Натомість Ганг заявив, що 
хоча особисто не чув, як Мі
челл одобрював цей плян, 
то йому про це сказав Ґ. 
Ґордон Лидді, провідник 
вломників до головної квар
тири Демократичної ' партії. 
Гант крім того признався, 
що кількакратно фальшиво 
свідчив перед великою ла
вою присяжних і сенатсь
кою Вотерґейтською комісі– 

(Продовження на ст. 3-ій) 

ПРО „КАМІКАДЗЕ", 
СКОВОРОДУ І 
„КРАПЛИНУ 

БЕЗБАРВНОЇ РІДИНИ" 

У рубриці „Голоси чита
чів" („Свобода", 24 жовтня 
ц. р.) д-р Антін Рудницький 
мене майже переконав, що 
помилки речевого та мовно
го характеру у підручниках 
для навчання дітей музики 
не мають важливого значен
ня, бо для того, щоб їх по
мітити, існують вчителі, які 
мають звернути на них ува
гу своїх учнів. Одначе, про
читавши рецензію літерату
рознавця Діденка на книж
ку Анатолія Юрнняка, „Ка
мікадзе падає сам", я ду
маю, що д-р А. Рудницький 
помиляється у цім випадку. 
Стаття І. Діденка перекона
ла мене, що всі помилки 
будь-де, навіть уже не гово
рячи про підручники для 
навчання, мають дуже важ
ливе значення, а особливо, 
коли їх робить авторитетна 
особа, якій вірять. 

X. Діденко твердить, що 
в жадному, навіть іншомов
ному, словнику вія слова 
„Камікадзе" не знайшов, 
він навіть відохотився чита
ти далі книжку, яка, як пі
зніше виявилося, була й Ці
кавою. Певно, що цього 
слова він не міг знайти, бо 
такого слова взагалі немає, 
принаймні у мовах західнішо
го світу. У такому значенні, 
у якому його вжив письмен
ник Юрнняк, с слово „Ка– 
міказе" (без „д"). Була це 
речева, граматична чл дру
карська помилка? — Але 
бачимо, до чого вона приз
вела. 

На останній сторінці цьо
го ж самого числа п. М. 
Єреміїв пише, і що - на над
гробку Сковороди (ініціялу 
не подано) написано ,,Світ 
любив мене, але не спій
мав". Мені цікаво було б до
відатися, чи тут малося на 
увазі філософа Григорія 
Сковороду, у якого на над– 

було написано 
„Світ ловив мене, та не 
спіймав", чи може якогось 
іншого, чи іншу Сковороду? 

У цей же час я хочу по
дякувати „Свободі" за те, 
що приносить до наших 
хат, поруч з іншими цікави
ми матеріялами, оповідання 
„Краплина безбарвної ріди
ни" Алли Коссовської, на
писане цікаво, талановито і 
дуже гарною нашою мовою. 
Маю надію, що воно вийде 
окремою книжкою. 

І. Лісовий 
Торонто, Канада 

священству митрополії". Ми– 
їнах, а також про дійсну ситуацію в „самому^ Совстському Ітрополит все обіцяв, що як 
Союзі. 

Митрополит Безсрєбреник 

Два члени колишньої Ми
трополичої Капітули розпо
відали мені про безеребре– 
ництво Митрополита. Мит
рополит Шептнцький в с і 
прибутки із своїх дібр роз
давав на допомогу студен
там, на культурні і освітні 
цілі, і на допомогу потребу
ючим. Сам Митрополит мав 
стару і вже зношену васи
ліанську рясу з дірами иа 
ліктях. Члени Капітули про
сили, а пізніше вимагали 
від Митрополита, щоб для 
нього вшити нову рясу, мов
ляв: „Владико, до Вас при
ходять багато визначних о– 
сіб, багато чужинців. Своїм 
так убогим виглядом Ви со
ромите нас і всіх вірних по
віреної Вашому Високопрео– 

найскорше справить собі но

ву рясу, але... та обіцянка 
залишалася лише на словах. 
Тоді члени Митрополичої 
Капітули склалися, вшили 
нову рясу, домовившись з 
мужами, що обслуговували 
Митрополита, що коли вонн 
покладуть Митрополита уве– 
чорі до ліжка, викрасти ста
ру рясу і натомість положи– 
тинову. Наступного ранку 
Митрополит не хотів одяга
ти нову рясу, вимагав стару. 
Управитель Митрополичої 
Палати, священик (не при
гадую його імени) сказав: 
„Ваша Ексиленціе! Карай
те нас, суспендуйте нас, а 
Вашу стару рясу ми спали
ли". Отже, святої пам'яти 
Митрополит був дійсно Єва
нгельським Безсребреннком. 

Як інформувала нас пре
са, що під час похорону Ми
трополита А. Шептицького 
було понад ЗО мітр, перева
жно від православних неба

жаних „благонадійників"... а 
ле відмовити їм в тон час 
не дозволяли обставини. Бу
ло до сотні вінців. І, о ди
во! Між вінками був і вінок 
від Нікіти Хрущова, тоді го
лови уряду „суверенної" У– 
ССР (першим секретарем 
комуністичної партії в Ук
раїні був тоді Лазар Кага– 
нович, якого Сталін був ви
слав на розправу з „неслух
няними українцями" в ро
ках 1941 - 1944. 

Минулого року КГБ в Ук
раїні видало книгу (автора 
не пригадую), де оплюгави– 
лось спітлу пам'ять Митро
полита А. Шептицького. І 
що він поляк, і що його Рим 
спеціально вислав в Гали
чину навертати українців 
греко-католиків на рнмо-ка– 
толицизм. А вже найбіль
шою перфідністю того паск
вілю є, що Митрополит 
А. Шептнцький сприяв по
льському урядові у переве
денні пацифікації на селах 
Галичини польським війсь
ком у 1930 році! Зазначена 
пасквільна книга видана з 
метою обчорнити світлу па
м'ять Митрополита перед 
молодим поколінням, під со
встського займанщиною, що 
вже не може довідатися 
правій про Нього, 

Але даремні намагання 
ворога: святої пам'яти Мит
рополит А. Шептнцький за
лишиться в пам'яті та в іс
торії українського люду (і 
не українського) як велетень 
духа, як церковний і держа
вний муж, а передовсім, як 
справжній чоловіколюбець, 
дійсний апостол Христа. По
над 300 років треба було 
чекати, щоб після київсько
го Митрополита Петра Мо
гили Провидіння послало 
нам Велетня Духа святої 
пам'яти Митрополита Анд– 
рея Шептицького. 

Моя друга зустріг із д-ром 
М. Пангишиним 

Один із випускників укра
їнської гімназії ві Львові 
мав намір вступити до полі
техніки восени 1943 року. 
Але можновладці брунатно
го окупанта вже не дозво
лили переводити вписи до 
львівської політехніки на 
1943 - 44 академічний рік. 
Вписи до Медичного Інсти
туту вже закінчено. Отже, 
той юнак мусів би відпра
цювати один чи два роки 
(безплатно) в так званій 
„Службі Батьківщині". Ба
тько юнака звернувся до ме– 
не за допомогою, за agoxeit" 

цією (через мене) д-ра М. 
Панчишина. Зателефонував 
я до Мед. Інституту, і Д-р 
М. Панчишин призначив 
нам годину і місце зустрічі. 
Прибули ми (батько, син і 
я) на призначену годину. Я 
починаю реферувати справу 
юнака, що цей юнак над
звичайно здібний в науці, 
що... д-р Панчишин перебив 
мене, звертаючись до юнака 
заявив: „Ви вже зарахова
ні". Він поінформував нас 
які документи треба для ре
єстрації, написав листа до 
директора Інституту, д-ра 
Ластовецького (його поля
ки вбили в 1943 році) і, — 
батько з сином задоволені 
відійшли. 

У коротенькій розмові з 
доктором я запитав: „Чому 
ви, пане докторе, не втіка
ли перед московським наїз
дом на Галичину восени 
1939 року? 

— Моя дитино, — відповів 
він мені, — я мав вже шва– 
йцарську візу... але втікати, 
то найлегше. Я цілком розу
мів, що вони хотять викори
стати мою і Кнрилову (проф. 
Студннеького) популярність 
у народі. Ми з Кирилом та 
ще дехто свідомо залиши
лися зі своїм народом... бу– 
хи деякий, час тою пружн– 

СЛАВНИЙ 
ЗЕМЛЯК 

Добру справу зробили 
Дрогобичани, присвятивши 
свій регіональний збірник 
великому синові Дрогобиць
кої Землі, Іванові франкові, 
але й не забули, при цій на
годі, спом'янути добрим сло
вом іншого славного земля
ка, Юрія Котермака - Дро
гобича, світової слави ук
раїнського вгеного 15-го 
столічся, що його сучасни
ки називали також ,^Орісм 
з Русі" або „Георґіус да Ру– 
сія" по-латині. Та не тільки 
екзцльні земляки славлять 
його ім'я й наукові подви
ги,— робить це також наші 
співбраття в Україні, як про 
це свідчить невслигка моно
графія ,JOpiu Дрогобич", 
пера львівського вгеного, 
Ярослава Ісаевйеа, видана в 
Києві 1972-го року, у в-ві 
„Молодь". 

Ненаее в цікавому при -
годницькому романі стають 
перед очима переживання 
і життьовий шлях сина дро
гобицького ремісника, Ми
хайла Котермака, з ` Завіж– 
нянської парафії ов. Юрія, 
який став доктором медици
ни і фалосойШ славного в ті 
гаси Больонського універси
тету, а в pp. Ц81 - Ц82 був 
його ректором, закінчив теж 
Краківський університет, на 
котрому його іменовано де
каном медигного факульте
ту. Був теж деякий гас на– 
дворним лікарем короля Ка– 
зимира, званого „Великим", 
тим-то і носив титул „коро
лівського медика". 

Перу Юрія Дрогобича на
лежить перший друкований 
науковий твір українського 
вченого, що в перекладі з 
латинської на українську 
мову має назву: ,ДІроґнос– 
тигна оцінка погонного 
Ц83-го року магістра Юрія 
Дрогобича з Русі, доктора 
мистецтв і медицини Бо
льонського університету". 
Цей науковий трактат вий– 
шов з друку 7-го лютого 
Ц83-го року, з друкарні.В. 
Зільберта в Римі. Ярослав /-
саевиг звертає увагу, що 
1970 року Львівська4 дер
жавна наукова бібліотека 
випустила репродукцію ори
гіналу, а перше в Україні 
наукове дослідження того 
твору зробив західньо-укра
їнський історик і бібліо– 
.граф, Іван Крсвсцький. 

Монографія Я. Ісаєвига, 
це джерело прецікавих де– 
талів з життя і наукової ДІ– 
яльности великого сина Га
лицької Русі. Між іншим, з 
wef довідуємось, що поДьсь -
кий астроном, Микола Ко– 
перник, той, хто „. . . затри
мав сонце, а Землі і \всім 
плянетам наказав обертати
ся довкруги нього", -^ під 
гас своїх студій в Краківсь
кому університеті відвідував 
виклади астронома Юрія 
Дрогобича, який навіть опі
кувався 18-літнІм тоді сту
дентом, на бажання :його 
стрийка, єпископа Л у каша 
Ваценроде . . . Юрій Дрого– 
биг помер у Кракові, маюги 
заледве 50 років, J-го люто
го 1^94-го року, тобто перед 
If80-ти роками. Цифра, як 
багимо, ,^іе-ювілейнаҐі то 
може, з ювілеями^ прийметь
ся ще погекати, яких 20 ро
ків, але може тепер: У ^ 
варто подумати, кому'слід, 
про видання ювілейного 
збірника п.3. ^Дрогобцгчи– 
на - Земля Юрія Дрогоби
ча". | 

7 К Я Р 

ною, що зменшує натиф ре
жиму на нарід. Ми з Кири
лом були вповні свідомі, що 
нас чекає в майбутньому. 

Через моє попередження 
і викриття підісланої НКВД 
шпигунки, в червні місяці 
1941 року, д-р М. Панташпга 
переховувався (ніби працю
вав) в клініках шпиталю 
Медичного Інституту і в та
кий спосіб врятувався від на 
сильної депортації і фізич
ного знищення. Проф. К. 
Студинський на внклнн для 
вивезення не з'явився і Пе
ребував у своєму мешканні, 
але до його мешкання'при
йшов секретар обласного ко
мітету комуністичної партії 
Приходько в уніформі– НК
ВД та з наганом і саркас
тично запитав проф. Студн
неького: „Ну що, їдемо.? Чи 
може не хочете V І десь по 
дорозі й знищили ЙОТО. 

JKtesbti :" ..j 
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тяша 
Ш Є Т С Ь К А АМБАСАДА В ОТТАВІ... 

(Закінчення зі етор. 1-ої) 

ШМ! 
ли.̂  
-JM` 
,івг– 
-І(Н. 
-ОГ. 
-kft 

аях банд з розгромленої 
підпільної ОУН. ОУН — це 
організація українських на
ціоналістів, яка співпрацю– 

що совстські люди вже ба
чили „натиск" могутніх ім
періалістичних держав, який 
не привів до встановлення 

вала з нацистами у Другій їхньої влади над совстським 

-мг. 
S̀ ' 

-VIM". 
Л5ІИ 

-ЧЧ 

світовій війні і метою якої с 
захопити владу та встанови
ти тоталітарний режим в 
Україні... Кримінальна ак
тивність Мороза цілком по
кривається статтею 62-1 
карного1 кодексу Українсь
кої республіки, який перед
бачає кару за його злочин 
у формі позбавлення волі на 
час від в місяців до 7 років... 
Морова вперше засуджено 
на чотири' роки ув'язнення, 

j ^ ^ . y виправних таборах праці 
4ЧЛІДЦІН продовжував пропаґува– 
чик.”ій етнічні образливі твер– 
л.л' дження, говорив неправду і 

с^к очорнював. Він встановив 
-оио^ав'лзки з іншими в'язнями, 
.̀ 'v ̂ заохочував їх до непослуху 
,о.'.о. і– нарушувань порядку внп– 
в w-равяих інституцій праці. В 
-я-л тому ж часі Мороз оформив 

клеветницький „репортаж" 
„,^„лро правила у колонії і ви– 
^ ^ с л а в його своїм співучаснн– 

кам за кордоном" (мова тут 
' про „Репортаж,з заповідни– 

^йл ^ ' Берні" - прим. ред.). 
-чсл.і Коли ж по звільненні Мо– 
,кЦ^чюз продовжував свою „про– 
-іїЦііТисоветську активність", го– 
г-і ,. вориться у пресовому пові– 
- .іл^домденні, „на якій його схо– 
ц.'-П плено на гарячому", тоді 
А,УІ він „як рецидивіст мусів бу– 
он ти суворіше покараний — 
.-.о, .карою ув'язнення між 3 до 
-с-4,9 років. Суд визнав Мороза 
mfiy. винних і засудив його на 9 
`bX років ув'язнення". 
,' А,..- Подавщи всі ці „вияснен
ою ня" І „інформації", совстська 

амбасада одночасно намага– 
сться переконати громад– 

.-,' ськість на Заході, що в СС– 
^. /" СР законом заборонено про– 

\, пагування будь-якої націо
нальної ненавнсти, роз'єд

нування і шовінізму. , Ралом з 
v цим амбасада стверджує, що 

^.відповідно до волі народу, 
карає з 

суворістю всі 
й" бунтівничі змови і актив– 
АШ І ність, зокрема, коли вони 
,. „ пов'язані з націоналізмом, 
.-` расизмом, шовінізмом, антн– 
, v семітизмом, і т.д., і спрямо

вані на те, щоб розбудити ет
нічну, ненависть." ;.r`v -v 

В повідомленні дальше ка– 
^ п ^ жеться, що виступ в обороні 
h w r B . Мороза — це організу– 
.̂ svr ванн я ,,антнсовстської істе– 
-афифШ чи „ненависти". Совєт– 
-оіл^ська амбасада дальше заяв

ляв, що І,ВСІ протисовєтські 
кола .повинні запам'ятати, 

^ j j 4 

Увага! ТРЕНТОН й ОКОЛИЦЯ! Увага! 
МОЛОДЬ при УІЩеркві ОВ. Ю Р М в ЯРДШЛ, Н. Д ж . (біля Трентону) 

З А П Р О Ш У Є ВА.С З РОДИНАМИ НА 

ОСІННЮ З А Б А В У 
що відбудеться 

в суботу, 16-го листопада 1974 року 
в ЗАЛІ УПЦВРКВИ - ЯРДВІЛЛ, Н. Д ж . 

Початок забави - - год. 8:30 веч. Грає молода оркестра „ОДЕГОА" 
ДО МИЛОЇ ЗУСТРІЧІ П І Д ЧАС ЗАБАВИ. 

Т' 

К(Ч,̂ І 
„ ^ , совстськнй закон 

- найбільшою 

cut 
-nv-, 
VAST 

народом. Все що діється те
пер, це тільки смішний крик 
безсильних одиниць, які на
магаються досягнути своїх 
особистих цілей з допомогою 
політики дразнення". 

У повідомленні совстська 
амбасада займає також ста
новище щодо питання про 
стан здоров'я Валентина Мо
роза, твердячи, що „факти і 
тут є проти організаторів 
гістерії". Совєтська амбасада 
заявляє, що основі даних 
компетентних естетських ме
дичних чинників „с т а н 
здоров'я Мороза задовіль
ний: частота пульсу, тиск 
крови не виявляють ніякого 
відхилення від норми. Тем
пература є також Нормаль
на. Аналіза крови виявляє, 
що її склад є в межах норми. 
Мороз є під постійною ме
дичною обсервацією (якщо 
він справді здоровий, як 
твердять совєтські лікарі, то 
навіщо „щоденна медично 
обсервація"? - прим. ред.). 
Він відбуває регулярно свої 
фізичні вправи. Під теперіш
ню пору в нього немає ні
яких скарг щодо стану його 
здоров'я". 

Стільки подала про Ва
лентина Мороза совстська 
амбасада в Канаді, найшов
шись під тиском публічної, 
опінії, преси, радіо і урядо
вих чинників. Це вже друге 
таке ж повідомлення совєт– 
ської оттавської амбасади. 
Перше повідомлення появи
лося було, як відомо, з да
тою 8 травня 1974 року і в 
ньому були подані приблиз
но ці самі „вияснення" і „ін
формації". Одинокою ,,нові– 
стю" в найновішому пові
домленні є тільки заява „ав
торитетних совєтських ме
дичних чинників" про стан 

і здоров'я Валентина Мороза, 
І що цілком не відповідає цим 
І даним, які одержано вже б 
1 листопада на основі інфор– 

мацій дружини Валентина 
Мороза Раїси, яка 5 листо
пада мала змогу побачити 
свого чоловіка, прибувши до 
ВлаДимірської– тюрми з ма
лолітнім сином і батьком Ва
лентина. 

СОЮЗОВЦІ! 90.000 ЧЛЕНІВ - МЕТА УНСОЮЗУ У ЦЬОМУ 
ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ; 89.197 ЧЛЕНІВ - НАШ ТЕПЕРІШ

НІЙ СТАН; ВКЛЮЧІТЬСЯ В ЧЛЕНСЬКУ КАМПАНІЮ, 
ЩОБ ОСЯГНУТИ МЕТУ! 

НА ЗБОРАХ У КЛІВЛЕНДІ... 
(Закінчення зі crop. 1-ої) 

Якубович висунула вимогу 
уподібнити суботні школи до 
цілоденних, завести в англо
мовних класах „аудіо-візуа– 
льну" методу, змінити фор
ми матури; дальше виступа
ли — д-р С. Чорній (Рочес– 
тер), проф. Іванка Кучер 
(Детройт), дир. Лідія Мака– 
ренко (Філядельфія), дир. Б. 
Ясінський (Вашингтон),дир. 
Е. Федоренко (Випані), дир. 
П. Андрієнко-Данчук (Ню 
Йорк), інсп..Юлія Назаре– 
вич (Чикаго), інсп. Олена 
Дуб (Клівленд), та інші, які 
давали великий матеріал до 
плянів роботи на наше зав
тра. — В дискусії піднято пи
тання відношення Політич
ної Ради УЯСКА до шкільних 
справ, зокрема до шкільних 
програм, на що мгр І. Базар– 
ко дав вичерпну відповідь. 
Всі педагоги мали одне на 
думці: всі українські діти до 
рідних шкіл, усучаснені про
грами і підручники, свіжі– 
молоді вчительські сили. 

В дискусії над звідомлен– 
нями Централі Опікунів за
бирали слово та давали кон
кретні пропозиції-проєкти: 
інж. Нестор Ходновський 
(Ірвінґгон) — (організація 
терену, проект схеми цент
ральної Рідної 'Школи), д-р 
Св. Клюфас (Сиракюзи) — 
(Ми в силі зібрати навіть пів 
мільйона доларів"), інж. І. 
Лучечко (Джерзі Ситі), дир 

По уділенню абсолюторії 
уступаючим управам Шкіль
ної Ради і Централі Опіку
нів, обрано нові управи, які 
ак сказав один делегат, по
ходять із людей трьох поко
лінь. До управи Шкільної 
Ради УККА обрано: головою 
проф. д-ра Е. Жарського, 1-
го заст. голови проф. д-ра Р. 
Дражньовського (оба з Ню 
Иорку), 2-го заст. голови 
голови проф. Юлія Назаре– 
внча (Чикаго) ,3-го заст. го
лови — кожночасний голова 
Централі Опікунів, 4-го заст. 
голови — кожночасний голо
ва Крайової Ради Дошкілля, 
секретарем дир. С. Демчиши– 
на (Ню Иорк), скарбником 
дир. С. Стецнка (Ню Иорк), 
членами управи Шкільної 
Ради - дир. Стефа Квасов– 
ська (Пассейк), дир. А. Лу 
жницький (Філядель ф і я) 

ЕПІЛОГ ВОТЕРГЕИТСЬКОІ 
АФЕРИ 

(Закінчення зі crop. 2-ої) 
сю та заявив, що щойно те– | кож закидається хрнвопрй– 
пер говорить „всю правду", | сягу. 
а також признався, що таки | Але навіть, якщо лава прн– 
внмагав від Білого Дому та і сяжних визнає 5-ох підсуд– 
Комітету для перевнбору | них винними, то це ще не 

означає, що вони будуть по
карані термінами ув'язнен
ня чи іншими карами, бо 
матимуть змогу звернутися 
до президента Джералда 
Форда, прохаючи помилу
вання, подібного тому, яке 
надав він Ричардові НІксо– 

Президента великі суми 
грошей „в заміну за його 
мовчанку". 

Правдоподібно таких „ре– 
веляцій" буде більше, бо су
дова розправа затягнеться 
ще на кілька місяців. Як 
вказують деякі коментато
ри, тільки щойно після за– І нові. 
кінчення розправи можна Президент Форд обіцяв 
сподіватися, що нарешті бу–! розглянути справу кожного 
де покладено кінець цілій І обвинуваченого з о к рема, 
Вотергейтській справі, яка; але щойно після закінчення 
вже так довго не сходить з \ нормальної судової процеду– 
перших сторінок преси. А 
судова розправа мусить та
ки відбутися, бо п'ятьох під
судних обвинувачено в кри
мінальному злочині: ста– 

проф. Христя Кульчицька Раннях перешкодити судо– 
(Ню Иорк), та дир. Б. Ясін
ський (Вашингтон). 

До Комісії Програм Шкі
льної Ради обрані: проф. Ф. 
Л ю б и н е ц ь к а (Детройт), 
проф. І. Кучер (Детройт), 
дир. П. Андріснко - Данчук 
(Ню Иорк), проф. Леся Ткач 
(Ню Иорк), д-р А. Лужни– 
цькнй (Філядельфія), Е. Ку
зьмович (Ню Иорк), мгр Да– 
рія Якубович (Клівленд): до 
Комісії Підручників обрано: 
дир. С. Стецик (Ню Иорк), 
проф .Е. Федоренко (Ню 

чннству. Деяким із них та–' афери. 

ри. Отже, впслід судової 
розправи та питання мож
ливого помилування підсуд
них ще в далекому майбут
ньому. Наразі проходить са– 
лог цілої Вотергейтсьхої 

Корнель В а с и л и к (Ню ; Джерзі), проф. Христя Куль– 
Иорк), інж. А. Прншляк чицька (Ню Иорк), проф. С. 
Гартфорд), д-р Е. Небеш! Чорній (Рочестер), проф. М. 
(Клівленд), Д-р О. Бойчук І Семчишин (Чикаго) та д-р 
(Детройт), проф. В. ДзульіСофію Карп і н с ь к у (Ню 
(Чикаго), та інші. Головни– Иорк). Контрольну Комісію 
ми точками делеґатів-опіку– 
нів були: один статут Рідної 
Школи для усіх, частіші від
відини навіть дальших осе
редків .поділ терену на об-ікерс). 
ласті, конкретний проект Рі– 
дношкільного Фонту, спів
праця на місцях з громадсь
кими, а зокрема молодечими 
організаціями і ін. 

ХХХХХХХХХХХХХХГХХХХї 
ЧИ ВАША ДИТИПА ХОДИТЬ ДО УКРАЇНСЬКО! 

СВІТЛИЧКИ? ЗВЕРНІТЬСЯ У ЦШ СПРАВІ ДО 
ВИХОВНОЇ РЕФЕРЕНТКН ВІДДІЛУ СУ А. ЩО Є 

У ВАНПН МІСЦЕВОСТІ. 

Шкільної Ради в складі: 
проф. І. Кобаса (Ню Иорк), 
дир. Микола Губчак (Чика
го), та дир. І. Кулннич (Ион– 

В Аргентині проголошено ВИЙнЯТКОВИи 
стан 

Буенос Айрес. — У сере– і тованнх конституцією, ва
ду, б листопада, президент' приклад, дозволяє полшДй– 
Ізабелля Мартінез де Пе– ним чинникам робити обшу– 
рон проголосила в Арґентн– | ки та притрнмуватв людей, 
ні „вийнягковий стан", який j навіть коли поліцаї не ма– 
мас на меті припинити полі– | ють на це судового дозволу, 
тич ні атентати та збройні І а також дозволяє поліції де– 
зудари між лівою та правою і ржати притриманих у в'дз– 
фракціямн пероністського і ннцях без формального об– 
руху, а також запобігти те– і винувачений їх. Але згідно 
рорнстнчній діяльності мар-|із аргентинською констнту– 
кенстських підпільних груп. І цісю, притримані поліцією 
Ізабелля Перон, яка, як ві–, особи мають право вибирати 
цепрезидент країни. 1-го | екзиль, замість фекати на 
липня ц. р. перебрала владу ; суд, який може відбутися 
після смерти її чоловіка Ху– і щойно за кілька місяців. Від 
ана Перона, проголосила j початку цього року в наслі– 
цей ,,внйнятковий стан" із | док атентатів в Аргентині 
згодою головнокомандувачів І згинуло понад 170 осіб. Ми 
збройних сил. „Вийнятковий 

КОМІТЕТ 

ПЛАСТОВА СТАРШИНА І П Д А 0 И І Р И Я Т 8 ПАОСБЗИКУ, Н. Д ж . 
ЗАПРОШУЮТЬ НА 

ВЕЛИКУ ОСІННЮ ЗАБАВУ 
що відбудеться 

в суботу, 9-го листопада 1974 року, о годині 8-ій вечора 
\ . в ЗАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІ при 240 Hope Avenue 

Грав оркестре В. ГІРНЯКА Вступ J400 дорослі, Я.50 для молоді 
Буфет в заряді ВЛ. Паяь з Пластприяту. Стрій вечірній. 
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ВЩДШ УККА В СИРАКЮЗАХ, H. И. 
П Р И О Ш В Л Р А Щ МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

- влашвовув — 

в неділю, 17-го листопада 1974 ррку 
СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 

У 60-РГЧЧЯ УКРАШСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦГО 
І 56-РІЧЧЯ ЛИСТОПАДОВОГО ЗРИВУ 

В ПРОГРАМІ: 

О о т о ч н а промова - мґр ОШХАЯЛО ЮВРЕДОВИЧ; солісти: SIAPTA КОКОЛЬ– 
СЬКА-МУЧЛІЇЧОІК - сопрано, ВОЛОДИМИР ТНООВСЬКИП - бас, при фор– 
твяіяай д -р ПЧХР СОНЕВІЩЬКИИ; Хор Д5УРМА" - д і ф . ЄВГЕН К Р У К ; реци

тація - п. СТЕФАЯІЯ ТШПКО 1 МОЛОДЬ нашої громади. 

Початок — годила S-тя по полудні 
ЗАЛЯ WESTHILL HIGH SCHOOL 

До управи Централі Опі
кунів Шкіл Українознавства 
обрано: головою їяяС. Д. Бе̂ – 
резовського (Детройт), 1-им 
заст. голови д-ра Е. Небеша 
(Клівленд), 2-им заст. голо
ви інж. Н. Ходновського (Ір
вінґгон), 3-им заст. голови 
д-р С. Клюфаса (Сиракюзи), 
4-им заст. голови проф. Ю. 
Назаревича (Чикаго), 5-им 
заст. голови проф. Б. Ясін– 
ського (Вашингтон),секрета 
рем Центролі — д-ра О. Бой– 
чука (Детройт), членами у 
прави — мгр С .Воляник 
(Клівленд), В. Камінський 
(Клівленд), проф. Ф. Люби
нецька (Детройт) та проф. 
Іванка Кучер (Детройт). До 
Контрольної Комісії Центра
лі Опікунів обрано: проф. 
Корнеля Василика, мґра Т. 
Царика та мґра Я. Тарнавсь– 
кого. ' 

В суботу 26-го жовтня вве– 
чорі відбулася спільна вече
ря учасників загальних збо
рів і запрошених гостей. В 
часі вечері з промовами ви
ступили о. прот. Т, Міненко, 
мгр І. Базарко ,д-р Б. Футей, 
д-р В. Базарко та Е. Небеш. 
Зокрема треба відзначити 
слово о. прот. Міненка, який 
розказав про стан українсь
кого шкільництва в Канаді, 
про діяльність СКВОР та під
креслив потребу дальшої 
співпраці на полі українсь
кого шкільництва між Кана
дою та Америкою. 

В неділю 2ї-го жовтня на
ради розпочалися доповіддю 
інж. Д. Березовського на те
му : „Нові організаційні фор
ми українознавчого шкіль
ництва". Вихідною точкою у 
доповіді було одноголосне рі
шення на 2-му СКВОРІ, То
ронто в часі Другого СКВУ, 
про створення світової цент
ралі рідного шкільництва — 
Світової Рідної Школи. Від
повідником до неї с теренова 
(крайова) Рідна Школа. Во
на має ділитися на два сек
тори: педагогічний і органі
заційній, а її ціллю — керу
вати всіми справами рідного 
шкільництва. 

По довгій дискусії на тему 

нулого тижня згинулн– від 
стан" на ділі позбавляє гро– бомби шеф федеральної по– 
мадян Аргентини майже всіх 
громадянських прав, ґаран– 

ліції Альберто Вілляр і йо
го дружина. 

Генеральна Асамблея ОН заклитае Чіле ка( 
ЗВІЛЬНИТИ ПОЛІТИЧНИХ БГЯЗНЇВ 

Об'єднані Нації, Н. И. — 
У середу, 6 листопада. Гене
ральна Асамблея Об'єднаних 
Націй прийняла резолюцію, 
в якій закликає військовий 

творення одної Центральної 
Рідної 'Школи в ЗСА, зага
льні збори однодушно схва
лили цей проект, з трьома го
лосами, які здержалися. По 
схваленні проекту реоргані
зації обрано спеціальну Ор
ганізаційну Комісію того 
об'єднання, та дві її підкомі
сії — Статутову і Номінацій– 
ну, до якої увійшли: д-р Е. 
Жарський, інж. Н. Ходновсь
кий і представник У ККА, з 
Костем Мельником як її го
ловою; Статутову підкомісію 
обрано в складі: д-р О. Бой
чук, д-р В. Базарко та інж. 
комісію обрано в складі: к 
І. Лучечко; Номінаційну під
комісію в складі: інж. Д. Бе– 
резовський, проф. І. Кучер, 
проф. С. Чорній та д-р С. 
Клюфас. 

уряд Чіле звільнити політи
чних в'язнів і „реставрувати 
громадські права" в цій пів
денно-американській держа
ві. За резолюцією голосувало 
90 держав, 8 було проти, а 
26 краш здержалися. 3CA` 
були між тими, які здержа
лися від голосування. Реч
ник американської делегації 
заявив, що резолюція була 
„однобічна" 1 не взяла під 
увагу „змін на краще, які 
наступили в Чіле протягом 
кількох останніх місяців''. 
Проти цієї резолюції голосу
вало Чіле та 7 інших півдан– 
но-американськнх країн, Чі– 
лійський представник Ісма– 
ел Гуерта назвав цю резолю
цію „несправедливою та лв– 
цемірською". Він заявив, що 
Совстськнй Союз веде кам
панію проти чілійського ур
яду, а в той самий час Мос
ква заперечує підставові лю
дські права для своїх влас
них громадян. Гуерта також 
сказав, що ,,Москва базує 
свій режим на терорі". 

В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СЯИЕРТИ 
нашого Найдорожчого І Незабутнього 

МУЖА, ТАТА 1 ДІДУСЯ 

бл. п. 
Д-ра ОЛЕКСИ ОЛІЙНИКА 

будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
в середу, 13-го листоада 1974 року 

о год. 3:30 рано 
в слідуючих Українських Католицьких Церквах: 

св. Духа в Акроні, Огайо 
і св. Софії в Римі 

Про молитви з а душу Покійного просить 
в елгутку заліпиопа — 

ЖІНКА з РОДИНОЮ 

ПОДЯКА 
З Волі і Лаока Воевяшнього, цесоодіааио відійшов 

віх нас у Вічність 
ваш ІІаДдорожчіш МУЖ, ТАТО, ДІДО. Ш В А Г Е Г 

Інж. ОМЕЛЯН БАЧИНСЬКИЯ 
Цісю дорогою складвсмо (бо брак точних прізвищ, 

нечіткі) иаібесердечншгу подяку Ус4х, що свосю участю 
в похоронних відправах віддаля останню пошану, при
слугу Покійному, в ш м старалися влегшити в а ш тяжкий і 
біль. Передусім вкладаємо щиру подяку Всеч. отцеві Д е 
канові Ішшоаі Гаврклюкові з а У покійні Вогослужешся, 
аа вислови співчуття, з а Службу Божу й похороїші тор
жества, з а д у ж е приятельське А зворушливе останяс пра– 
ЩфШЬ слово в Церша, та відлроваджешш иа Вічний 
Спочинок. Отцеві Гарові за аскету, а отцеві Василеві 
Ііркиявському (дорогому другові Покійника) за співчут
тя, з а участь в Панахидах в похоронних Богослужбах в 
Церкві та відпроваджеиня на Вічний Спочинок. Дякуємо 
дякові за його гарний спів на всіх похоронних торжест
вах. Щиро дякуємо з а участь і молитви — прашаїшя 
Вовч. отцеві д-рові Володимирові Слюзареві 1 отцеві Іго
реві Куташ - з а щирі сплінуия. Щиро дякуймо з а спів
чуття 1 оращальїк слово французькому свящпкикові — 
опікунові нових емігрантів (щирий приятель украшців) 
з яким д у ж е часто ЛОКМЕНИК співпрацював. Дяку одо щи
ро найближчій Родин! Покійника й моїй, які приїхали з 
далекого Торонта й Америки. Дякуймо за вислови спіа– 
.Чуття чи то усні, чи телефонічні, писемні, j-сім Ного Д р у 
зям, Црмятелям, Дорогій нашій краянці ВЛ. Пай! М. Гаф– 
тар („наша мама") за участь в Панахидах, налий Доро
гій ВП. Пані Бачилгькій. Дякуємо з а квіти (які Покійник 
так люоїсв) it!і . П-ігу: Н.ичілншшгом, Токарам, Сенпкам, 
І'рнгорешаьн, Ркбайкас Дорогій сестршці Оксані І ишаґ– 
рові Ф„тькоаі та Польській Секції сіГ.Ц'і. Щира наша п о 
дяка ВП. Пакові Іванові Телашевському за грудку землі 
(впрааді на далекій чужині) з-під хати Покійника на 
Оселі ,jBopoxra", яку Покійник так любки. Складасмо по 
дяку ім/р. Ореотові Павлові за щирі, співтоаариські сло
ва пращашія над могилою. Спеціально дяк^хмо віддано
му Другові й його Дорогій старенькій мамі (а нашій 
Дорогій .,цьоці") Вогданоеі Скаскому за пращальае оло
во н а д могилою та з а пожертву від Дорогої Мами на 
Службк .Божі. Щоб не поминути усіх, а мав Покійник 
д у ж е багато Друз ів , Приятелів по цілому catri 1 в Монт– 
реалі, л ю д я м ДоброІ-Щнрої волі. :и:і віддали остаїшю 
прислугу, складасмо щиру подяку. Сїитадаою щиру-сер– 
дечяу подяку Панові І. Опарішоаі — керівіткові радіо
передач Український ахІс" за його так щире, гарно 
оформлене — пов'иомлевзш, та віддану пошану. Слеі(іяль– 
ио складасмо щиру подяку Усім Тим, які йдучи з а з а 
кликом Отця Декана, на бажання Покійника жертвували 
замість квітів на свіжу могилу далеко ка чужині, а ие на 
Рідкій Украіні, на віковічний вінок па ФУНДАЦІЮ і.м. 
ТАРАСА ШЕВЧ22ЩСА, а саме: В П . Бродович - | 5 .00 , 
редактор Я. Прншляк — 920.00, Пані Іванка Бачняська 
—.-N20.00, ВЛ. Кобрякськ), ЕссенаЙ родила і діти — ДООДЮ, 
ДзеровКч Марія — (10.00, Ссник Олег — S10.00. Сливнн– 
ськкй Любомвр — SS.00, Куць Василь — (5.00, Кшах Ме– 
тодій - 95.00. Ьтьчнна Володимир — 95.00. Климовська 
Зиновія - 95.00, Мелянія Гафтар — 95.00, 1-і. чин а ПГео– 
дор — '95ДЮ, Лопадимець Дмитро — 95.00, А. Бачинська 
— 510.00, родина М. Бачингькі — 910.00. Шісляр Л. 1 Я. 
— 95.00, А Гладиловнч — 95.00, Медвідь Вол. і родина — 
— S13-00. Климопськнй Богдан, мгр. — 95.00, Коцибаліг 
— родима з Пю Порку — 930.00. Штик Стефанія — fbMQ, 
д-р Бойко О ігп і Галина з Торонта — 925.00, .ч-р М. Ло– 
газа і Марія з Снракюз - 930-00, Заігухюга Микола і 
Ольга з Н і о Порку — 950.00. Ферезщевич Юрій і Христя 
ЗСЛ (тЗгочянЙ брат) — !уЗО.00, Гаїгчарук Петро — 910.00, 
Телнпевсьіяй Іван — 926.00, (Мансоїгаїль, 'Кве.), Проф. 
Грнцай Вол. і родина — 920.00, Окасків Вогдаи 1 Миро
слава з Вашингтону — 920.00. Пан Токар з родиною — 
95.00, Грнцай Олесь і родила — 920.00, Михайло і Марія 
Лоґуіи - 91ОО0, Ольга 1 Ігор Чмола, Боффало (сестрін– 
ка, шваґер) 920ДЮ, Ольга і Зевон Горечі, родина — ^15.00, 
РАЗОМ: 9500Л0. 

- Нехай це буде належною нагородою для Покійника, 
з а Ного труд 1 працю для свого народу, якому як член 
Нашої Нації, поневоленої, але нескореної Украши присвя
тив ціле своє трудолюбиве життя, працював, присягав, 
з а нею тужна, ормсвагімв дуже багато (не знатв чи хтось 
з кас) праці д л я Неі, за Нею так тужив, яку так хотів 
бодай перед смертю бачити Вільиою-Нозалежіюю. 

Щораз щкро-сердечно дякусмо Вам усім (а як ко
гось пряпадково промиїгули) не в злому розумінні, про
симо ввбачення. Нехай Всевихшіій винагородить в а с ус іх 
своімн ласками, а нашому Найдорожчому Покійникові, 
Царство Небесне. 

У глибокому смуткові: 
ЗИНОВІЯ - дружина 
ОРИСЯ — дочка з мужем ПЕТРОМ 

і сином ХПїСТЬОМ 
ІГОР - син з дружиною АННОЮ 
ЗВНОН ГОРЕЧВЗІ - шваґер з дружиною 

ОЛЬГОЮ 
та близька І дальша Родина в Канаді, 

Америці та на УкраЬп 

ПОДЯКА 
З Волі Всеашшньото, дня 7-ІЮ ЖОВТНЯ 1974 року 

відчитав у іВїчлісгь 
иапґ Найдорожчш1і і Незабутній 

МУЖ, БАТЬКО і ДІДО 

о Л Я 

МИХАЙЛО МАЦЯХ 
Дією дорогою складасмо нашу щиру подя

ку ІВсечеснДшим отцям О. декан. А. Ворсі, о. 3 . 
Бачннськомл–, о. А. ІРадчукові за відправленая 
Панахид, похоронних обрядів та прощальне сло
во над домовиною Покійного. 

Щира подяка д-рові І . Нова кінському за дов
голітню дбайливу опіку над Хворим. 

Висловлюємо нашу ппгру глибоку вдячність 
і подяку (нашій Дорогій Родині в Америці, Кана
ді и Україні, Приятелям І Знайомим Покійного, 
що взяли участь в похоронних відправах та від
провадили Покійного на місце Вічного Опочин
ку. 

Дякуємо Всім, ЩО причинилися до улегшея– 
пя нашого горя, за слова потіхи, вислови глибо
кого співчуття зложені усно чи письменно. 

іРівнож дякуємо за щедрі пожертви на Святі 
Літургії, за квіти та вінки зложені на домовині 
в пам'ять Покійного. 

Ми глибоко вдячні за теплі слова пращання 
і спомини про Покійного виголошені під час 
хріпши в УНДомі. 

Дякуємо похоронному заведенню І. Коваль– 
чнка за взірцеве і співчутливе переведення по
хорону. 

Хай Господь Бог винагородить Усіх своїми 
ласками. . 

ДРУЖИНА, ДІТИ і ВНУКИ 

"В”'втвт'.Ж" 

. 

Неділя, 24. листопада 1974 р. 
Г О Д 4-та ПО ПОЛ. 

Stnyvesant High School 
15-та вул., між 1-2 Бвенями в НЮ НОТКУ 

Квитки ,^РКА", „БКО" і при касі 
ВВЗВЛкдоК^В^І 

:.f \22±і 

с т у д а я МИСШЦЬКОГО ОЛОВ.4 ЛІДП КРУІІПЗЛЬГОЩЬКОЇ в НЮ ИОРКУ 
ПРЕМ'ЄРА 

СНІГОВА ЦАРІВНА 
КАЗКА В ЧОТИРЬОХ ВІДСЛОНАХ , ^ 

за Г. К. АЯДЕІРОЕНШІ, V перекладі В. Ш.АЯЧУЖ.\, з доповненням 4-ої тйделоня Л. ПОЛХАВИ 
щввящщщввшшк^шяшшк^яшлщ/шш'шшшашшшвяешшшшшшщш 

Постава: ШДЩ КРУШГЕЛЬННЦЬКА 
Mj-знка: Ш ) Р ООНЕВШіЬКІПї 
Хореографія: РОМА ПР1ППТА-БОГАЧ1СВСЬК\ 
Оформлезшя і світло: МИКОЛА ГОЛОДНЕ 
Проект костюмів: МАРІПКА ШУСТ 
Виконання костюмів: МАТЕРІ ВИКОНАВЦІВ І 

ВнтяввусігоніюруєТ-во^Оамоііо(мІчи ,EH. . ' 
ШШШяШшшшвшшшшішшшнШшшшшщвшшшвшяшвш 



ч. СВОБОДА1, СУБОТА, 9-го ЛИСТОПАДА 1974 
Є 

Ч. 203. 

УВДЦ приступає до праці 
Щоб якенебудь видання зат; просимо надсилати катало– 

лишило свій слід, щоб його! ги, які обхоплюють біжучі 
міг відшукати і використати і видання, 
читач, книгар, науковець та Просимо надсилати спис– 
дослідник спеціаліст, щоб|ки виданих публікацій та– 
пам'ять по нім залишилася, І кож у 1975 та дальших ро– 
кснечно, щоб воно було'За– ка”х, щоб уможливити Укра-` 
реєстроване в бібліографії., їнському Бібліографічно-До– 

В цілому світі звертають' відкового Центру, ту важли– 
величезну увагу на біжучу j ву справу, 
бібліографію, яка обхоплюс д ^ ^ у к р а І Н С Ь К О Г О Б і -
все, що видасться. Бїжуч! бі– L i o r ^ H o n ) - Д о в ^ ч о . 
блюграфії виходять не тіль-! г о центру 
ки щорічними випусками, | Ukrainian ' Biqliographical 
але квартальними, місячни– j R e f e r e n c e Center 
ми, а навіть двотижневими, j 2Ш W e s t Chicago Ave. 

на Україні, хоча Chicago, Ш. 60622 U. S. А. 

Real Estate 

За Український Бібліографі– 
чно-Довідковий Центер 

Д-р Роман Вереє 
Мір Еміль Басюк 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАШШ 
„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" -

ШТЕР СЕРБІЯ V.K. 
Нюарк. — Управа „Чорно

морської Січі" інформує, що 
в неділю? 10-го листопада 
ц.р. о год. 5-й по полудні на 
площі Фарчерз Ґров Юнь– 
йон, Н. Дж. відбудуться ми
стецькі футбольні змагання 
між дружинами „Чорномор
ська Січ" і Інтер Сербія С.К. 
о год. 12-й дня на площі 
Барклей, в Петерсоні, НДзк. 
„Чорноморська Січ" П — 
Альпрос С.К. 

Також 
там бібліографія, як і взага
лі вся легальна видавнича 
ДІЯЛЬНІСТЬ С ПІД СТИСЛОЮлКО– 
нтролею держави, вона об
хоплюс всі біжучі публіка
ції. 

В розсіянні справа бібліо
графії стоїть дуже погано. 
Спроба Української Акаде
мії Наук в ЗСА обмежилася і 
випуском бібліографії вн– 
дань, які вийшли в ЗСА за 
р. 1957. В Канаді проф. Яро
слав Рудницькпй припинив 
видавання Україніки Кана– 
діяни з роком 1972. Сьогод
ні не мас публікації, ані на
віть картотеки, яка обхоплю
вала б все, що видасться по
за межами України та сате– 
літних країн. 

Цю люку хоче заповнити 
Український Бібліографічно-
Довідковий Центр і присту
пити до опрацювання біжу– 
чсї бібліографії україніки в 
ді.ягпорі, починаючи з роком 
1973. 

Щоб мати змогу обхопити 
все, що появилося в тих ро
ках просимо: 

а. Всі видавництва чи ви
давців поодиноких публіка
цій, з Америки, Европи та 
Австралії якнайскоріше по
дати до Українського Бібліо– 
графічного-Довідкового Це
нтру список публікацій, які 
випустили в pp. 1973-1974 
або плянують видати до кін
ця 1974 року. 

Про кожну публікацію 
просимо подати такі дані: 
ім'я і призвище автора, пов
ний наголовок, місце і рік 
видання, видавництво, число 
сторін, замітка чи с ілюстра
ції, мали тощо, (по змозі) ви
сота книжки в центиметрах. \ M u s t b e e x p e r t e n c c d w l t h втаї1 

Help Wanted Male 
MILLER - Jr. 

Unusual position. Requires me
chanical back ground. Will 
train. Salary commensurate 
with experience. Excel lent be

nefits. 
American Home Foods 

296 Midland Avenue 
Saddle Brook, N.J. 201-478-4200 

A n equal opportunity 
. employer M / W 

KEYPUNCH 
OPERATORS/NTTES 

Service bureau located in Rah-
vay has openings for exp'd 

operators to work part time 
^ves. on 029. 129, 8010, and 
СКГС 5 equipt. Excel, starting 

salary A profit sharing. 
Universal Data Systems 

(201) 382-7500 
E.O.E. 

"TOOL "AND DIE 
MAKER 

Інші речі, які c подані на 
наголевній сторінці або и 
звороті, включно з числом 
Конгресової Бібліотеки, як
що таке с подане в книжці.! 
Також ціну книжки. 

2. Бібліотекарів, як рівнож і 
інших громадян, які знають ! 
книжну справу, просимо, як–! 
що вени мають контакт з | 
якими нашими видавництва
ми, допомогти їм скласти 

'"правильні списки публікацій ' 
та допильнзтзати, щоб вонн! 
'своєчасно їх вислали. 

Видавництва та книгарні 

progressive dies. А/С plant, 
excellent benefits. 

Call (201) 487-4337 

тооїльоолі 
DTE MAKERS 
MACHINISTS 

Build and maintain dies in 
)ur modern air conditioned 
toolroom. Benefits Include 
full medical plan, dental, 
life insurance, pension, hoii-
t iys , vacation. Steady em

ployment with overtime. 
Salary commensurate with 
ibilitv. For interview please 
call (201) 569-7300 ext. 27 

AAIVWMUUIAMWVUUIMWV 

СВЯТОЧНІ 
ПАЧКИ 

Зближаються Рілдпяігі Свя
та. Замовляйте вже тепер! 
Популярні там і дуже ви
гідні пачки: 
П А Ч К А ч. 1. 
10 ПО.'ІОЛОЧенНХ' шалииопіІХ 
хусток, ІЛ ярдіп, влір ша
лонового акрилік матерія 
лу, 7 ярдів кремнліни (по 
.Постер), тільки :ш S150.00. 
ПАЧКА ч. 2 
5 великих шалянових по
золоч. хусток, 5 малих п о 
зо.точ. хусток, 15 ярдів 
(it-tip ніаляиовий) полЗсс– 
тер матеріалу і 7 ярдів 
кремплінн. тільки з а 
|186.00. Можна самому теж 
ще доложити по вибору то
вар. 
А також ДОЛЯРОВІ ОЕР– 
ТНФПСАТИ - 52.55 з а 
пггуку. 
Також дарунки рЗдиим: 
МОТОЦИКЛІ, холоді.іі.:ші;;і. 
мапшии до прання, телеві
з і ї маппиш д о шиття, ав
томобілі: 
ZhlguII VAZ 2101 
ZhignH VAZ 2102 Station 

Wagon 
Zhlfirull VAZ 2103 N e w 

Model 
MoHkvitch 412 IE 
Moskvitch 408 IE 
Zaporozetz ZAZ 968 
Замовлення прниимасмо 
поиїтою і телефоном, а та– 
кож можна привезти спій 
товар. 
Також масмо в продажу 
Імпортовані продукти, як 
різи! консерви, конфітури, 
СОИЯШШСКОВІ ОЛІЇ, ))І.ЯІІ цу– 
корки, шоколяди і міне
ральні води та д у ж е смач
ні оселедці (смальцеві), кл– 
вяр, сушена вобла й Інші 
риби. Всі продукти по гу|)-
говій 1 деталічиїй ціні. 
Висилайте через відому, 
солідігу фірму — 

MERCURY 
GIFT SHOP 
101 First Avenue 
(Bet. 6-7 Sts.) 

New York, N.Y. 10003 
Tel. (212) OR 4-3930 

frHWWWIVWWWVWI^^ 

R E A L E S T A T E 

Н А П Р О Д А Ж 
М О Д Е Р І Ш И 

1-род. дім 
Газове огрівання, 220 елек
трика, 7 кімнат (3 спальні), 
ошклс!шй порч, розваг о в а 
кімната з барою, навпроти 
укр. катол. школи при Ivy St. 
в Ніоарку, Н. Дж. Фінансу

вання забезпечене. 

Дзвонити вечорами від 7-10 
(201) 375-5535 

Н А П Р О Д А Ж 

1-РОД. ДІМ 
8-кімнат і бонґало 4 кімнати, 
на 2-акр. землі, в Гантері, Н. 
Я.. 1 миля в ід лещетарського 

центру. Зголошеїшл тел. 
від 6-9 веч. (201) 874-3832 

MISCELLANEOUS 

Penn Poconos Real Estate 

PENN POCONOS 
Lightly Wooded Acres 

For Mobile Homes 
2 Miles From Delaware River 

All Sports 
L I Acres - 52.800 - (500 

down — S31.88 per Month 
1.7 Acres — 93300 — 9700 

down - 972.17 per Month 
Call owner (212) 527-2099 -

(717) 290-0900 

Woodhaven. N.Y. 
2 род., гараж на 2 авта, 40 х 

100, блнз. комунікацій — 
965.000. 

Fhiahing, N.Y. 
2 род., мур., чудовий дім, на 

Пір відокремлення, великий 
город, гарна околиця. 
JANOBWYCZ-LEPCAN 

REALTORS 
(212) 849-5099 

Веч. (212) 847-7075 

Н А П Р О Д А Ж 
в Richmond HU1, Jamaica 

2 арод. дім 
Викінчена пивниця, гараж, 
дуже добрий дохід , не треба 
великої готівки. По Інформа

ції тел. (212) VI 7-1008. 

ДО ВИНАИМУ 
цілий ДІМ АБО НА ПРОДАЖ 

Mat aw an, N.J., в доброму 
стані, н а д озером. 
Лина Соколовська 

Тел. (201) 583-2116 

ПАРЦЕЛІ на ПРОДАЖ 
Ґлей Спей, Н. И. 

коло Православної Парафії. 
всі парцелі мають фронт при 

Magnolia Dr. 
а) І ' / , акра - S8.000.00 
б) 1 акр - 98.000.00 
в) 3 акри — 910,000.00 

Дзвонити по 8-ій год. веч. — 

тел. 1 (216) М2-0740 
50 Лcress: Towering forest 

Wide fishing creek. 2 road 
fronts. Surveyed. 913,500. 
Terms. 

26 Acres: Mostly wooded. Pa
noramic view of village. Good 
macadam road f ront 915,000. 
Terms. 

03 Acress: Wired c a b i n . 
Springs. Partly wooded. -
916,500. 

9.4 Acres: Adjoining State 
land. All wooded. 58,000 
Terms. 

30 Acres: Part ly wooded. Barr 
in good condition. Macadam 
road front. Some woods 
S25.000. Terms. 

S Acres : Nice building lot for 
house or cabin. 51.500. 

25 Acres: Zoned commercial 
Right at expressway exit 
Long road front Back bor
ders river. 550,000. Terms. 

350 Acres: 200 acres wooded 
2,500' macadam road front 
Creek and springs. Potentia 
unlimited! 966,000. Terms. 

310 Acres: Privato Estate. 27f 
acres woodland. 2-а t о r j 
cha le t Waterfalls, creeks 
duck ponds, gorges. Privacy 
insured! 9150.000. Libera 
terms. 

GreenJHHise: Producer and re 
taller. Includes house, s ton 
and 5 acress. 9150,000. Libe
ral terms. 

MAKETRA 
REAL ESTATE, INC. 

, 27 West Morris Street 
BATH, New York 14810 

(607) 776-2468 
Serving Steuben County and 

the Elmlra-Oorning Urban 
Area. 

ОЛЕКСДНДЕР (ЛЄМЮ) СНОЦЕНЬ 
палропгуг. Приятелів, Знайомих і Українську Громаду 
на відпочинок та зимові 1 літні вакації, на безжурну, 

соняшну Фльорнду. 

SHAMROCK APARTMENTS 
555 Аиrinch Avenue, Fort Lauderdale, Florida 

Phone: (305) 560-1432 
Просторі кімнати, басейн, хвилина до океану. 

Украіпськнй католицький Цвинтар 

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

(914) 476-0704 
Holy Spirit Ukrainian Catholic Cemetery 
25 Chestnut Street, YonUers, N.Y. 10701 

T 

НОВА ФІРМА - НОВОСП! 
МОЖНА ЗАКУПИТИ ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО 

Н А ОДНОМУ МІСЦІ! 
Продасмо цертифікати па покупку всяких товарів 
л цілому Радянському Союзі, як напримір: АВТОМА
ШИНИ, ТЕЛЕВІЗОРИ, РІЗНІ МАНІИНИ ДО
МАШНЬОГО ВЖИТКУ, ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. 
ВИСИЛАОМО ПОСИЛКИ куплених товарів па місця. 
Маємо ВЕЛИКИЙ ВИБІР різних товарів, пошукува
них І не можливих до набуття в ОССР. 

ELTT TEX INC. 
(THE CORNER STORE) 

WHITE PLAINS 
108 Mamaroneck Ave. 

TeL 

N E W YORK 
185 E Huston Street 

Corner Orchard Street 
(914) 940-8002 Tel. (212) 473-2588 

К Р А М І П Щ Я ВІДКРИТА (вигідно для кожного) 
кожного дня від 9:80 до 5:30 по ітл . , 

В НЕДІЛІ ВІД ГОД. 8-ої РАНО Д О 6-ої ВЕЧ. 

t ІМІИВНІИМНЇ)Ч 

НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ 
ВІОРО ПОДОРОЖЕЙ 

Юрко Хома — 
George Choma 
KUHNEN 

TRAVEL INC. 
964 Stuyvesant Avenue 

UNION, N.J. 07083 
Tel. (201) 687-8220 

в N.Y., N.Y. (212) 695-4382 
Пай Хома організуй: 

1. Полагоджус з а к о р д о н н і 
- групові і всякого роду по– 

дорожувашш по всьому сві
т і 

2. іСпроваджусмо летунською, 
корабельного та авто(іусо– 
іиіМИ лініями. 

3. Впсиласмо грошеву поміч. 
4. Харчові пачки, авта, ліки 

і т . д . 
5. Переклади з різних мов. 
0. По і apia.ii.iii завірення д о 

кументів. 
Прошу звертатись до п. Хоми. 

Bttsineaa Opportunity 

ВАЖНЕ ПОВІДОМЛЕН
НЯ ІОДҐРАНТАМ РО

ДИНАМ ПОМЕРЛИХ. 
Шукаєте гробів своїх рід

них? Бажаєте, щоб хтось тим 
гробом постійно піклувався 1 
Шукасте когось з родини чи 
приятеля? Чн стратили Ви 
свої посілості та інші речі та 
потрібно Вам поради? 

Д е це б не було, чи в кому
ністичних чи в якій ІНШІЙ 
державі в світі — ми Вам мо
жемо допомогти! 

Пишіть тільки до нас: 
Grave Search and 

Maintenance LTD 
7906 Beverly Blvd. Suite 102 
Los Angelees, Calif. 90048 
U S A 

FARMS ft CO. HOMES 

НАЙКРАЩІ 
ПОСІЛООТІ 

ВСІХ 
РОДІВ 

KOPP of KER1lONKSOX, N T 
(914) 826-7600 

PEOTOPAsH - БАРА 
Приміщення на 8fi. кухня за
тверджена через Uli. вгорі 2 
апартаменти. П о л о ж. прн 
Major S t a t e Rt.. у відпочин– 
ково ружливіа околиці. Влас
ник відходить на пенсію, за 
держить мортгедж з вигідни

ми умовами сплати. 563,600. 
ULRICH VON ZIEGESAR, 

R.E., BRK. 
Rt. 28, Pine НШ, N.Y. 

(914) 254-5555 
ft : s : s : r 3v 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ 
УНСоюзу 

П'ЯТНИЦЯ, 
15 ЛИСТОПАДА 1974 р . 
НЮАРК-ГРВШГТОН, Н. Д ж . 

Місячні збори Т-ва Запор. 
Січ 371 Відд. о год. 7:30 ве
чора в УНДомі в Ірвінгто– 
ні. Прохаються чл. вирівня
ти залеглі вкладки. — Стс– 
панія Стеців. гол., Леся На– 
ларук, касир, Ю. Варииіок, 
фін. ескр. 

Замоа іяйте тенор. 
; Тільки через 

я Intertrade Exprees Corp. 

З Найліпший 
дарунон 

в Україну 
БІЛЬШЕ ТЕПЕР. ЯК КОЛІШЕБУДЬ ПЕРЕДНІМ спЕїияльга 
СЕІП'ИФІКЛТИ 

рувлге 
И Intertrade Ехргеяв Corp. 
їй П Е Р Ш Е це Вам сказа– 

Шла і Ваші кревні сказа– 
н л н ТАК. 
S За Спеціяльні Сертифі– 
" к а т и Рублів Ваші кревні 
Ш можуть дістати все що 
Щ хочуть з а незначну час– 
н т и н у від регул, ціни. Це 
2 так наче йдете до крам– 
2 ' " i u ' з S100.00, а одержи– 
І т с за ^200.00 або 5300.00 
0 а а р т о с т и товару або на– 
щ а ї т ь більше. 
S Intertrade Ехргеяя. Corp. 
" р а д о пішле Вам доказ 
Н цього, абсолютно даром. 

Ц с п е ц і я л ь п і Сертифікати 
т Рублів можна також ви– 
тт міняти за готівку по 
с" найнижчій ставці реґу– 
Н л я р и н х рублів. 
Щ ПОВНА ГАРАНТІЯ. 
М fГАПСКОРІША ОБСЛУ– 
м Г А . 
5 Достана около 3 тижні. 
ш Ставка на ОДИН ОПЕ– 
И п і я л ь т п т Р^ТВЕЛЬ є 
щіш. ЦЯ СТЯВКА с 
т КОЛШЛЕТНА, АБСО– 
" Л І О Т И О Ж А Д Н И Х ІН– 
Н і Ш І Х ДОПЛАТ. 
Ш Жадайте наших дарових 
Щ Ілюстрованих каталогів. 
ї и З А М О В Л З т Т Е ТЕПЕР. 
""^ЛМОВЛЯПТЕ ТІЛЬКИ 
В ЧЕРЕП 

S EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

П'ятий поверх 
0 1 New York, N.Y. І0010 

TeL: 982-1530 
2 Д У Ж Е В А Ж Н Е 
:Ш АВТОКЮБІЛІ 
Ш Повна гарантія. 
И Наискоріїпа достава. 
ЩВИБЕРІТЬ З ЦИХ НО– 
Z B I I X МОДЕЛІВ. 
S ZhlgaiU VAZ 2101 
J U S 53,440.00 
Ш Найновіший, удоскона– 

РЦ лений, експортовнй мо
ря д ель 
SzfalffnU VAZ 2103 

U S 93,947.00 
Ш ZhiirnU VAZ 2102 
Щ Station Wagon 

U S ^3,795.00 
^ Export model 
2 .Moskvitch 412 IE 

U S 53,490.00 
Щ Moskvitch 408 I E 

U S S3.210.00 
5S Moskvitch 426 

IE Station Wagon 
U S 83,643.00 

H Muskvltrh 427 
IE Station Wagon 

U S 53,910.00 
2 Zaporozhete ZAZ 968 

U S 52,200.00 
Щ Zaporozhete ZAZ 968 E 
а Новий U S 52/353.00 
. Жііди(іте вашого епеці– 
. J яльиого бюлетену з І х ю – І 
Я о т р а ц і я м и автомобілів. 
Щ АIIАРТАМЕНТИ 
н У Ж І Ш А І Ш П ОДЯГ для 
Я відвідувачів з СССР. 
Я іІСадайте нашого спеці– 
Н т л ь н о г о бюлетешо. 
Ш Мішмо 25 р. досвіду в 
-щ тому бпзпесі і масмо ба– 
-щ і-ато т к а ч :іа дополених 

покупців. 

ПАЧКИ 
В УКРАЇНУ 
І ДО СССР 

Зближаються Різдвяні Свя
та. Замовляйте іско тепер 
пачки для своїх рідних. 
Пачки по даймах ішзькнх 
цінах. 
ПАЧКА ч. 1 
5 хусток малях шалян. вов– 
аян. позолочеи., б хусток 
малих, акрялік, тільки ле– 
тунська висилка 565.00. 
Л А Н К А ч. 2 
5 хусток великих 54" х 51" 
вовна, шал он. позол. 5 ху
сток, малі, акрилік, пікам 
ка летунська тільки -
5107.00. 
П А Ч К А ч. 8 
5 хусток, малих, позолоч. 
нон. шалам.. 5 малих акри
лік, 7 ярдів кремнліпу (по– 
лесетер) або позолоч. пар-і 
ча, 3 ярди штучного м і ішу ' 
або вовна на пально з а — 
Ф130.00. 
ПАЧКА ч. 4 
5 хусток, малих, позолоч. 
і 5 .малих акрилік; З1/? 
ярда іюа.ш на убрашш, З 
ярди штучного чіпку або 
вовни на пальто, 5 ярдіп 
парчі, позолоч. або кремн– 
ліігу, 2 светерн, з а 5167.00. 
На бажаніш моміемо зміни
ти або примати речі Ваші. 
Масмо великий вибір. Доб
рі гатунки матеріалів і го
тові речі. 
Ціни конкурсіщіпні. 
Відборець нічого не допла
чуй. ̀  
Достава гарантована, 
Впснлагаго АВТОМОБІЛІ І 
Ьиігі– промислові товари, 
РЗ'ВЛЕЮ СЕРТИФІКАТИ. 
Виробляємо папері на від– 
підішн. 
Висилайте ті.тькті через ві
дому, солідну українську 
висвлкову фір^іу: 

UNIVERSAL 
PARCEL 

SERVICE CO. 
72 Nassau Avenue 

Brooklyn-Oreenpoint, N.Y. 
TeL (212) 389-6747 

Замовлення прнпмасмо осо
бисто, поштою або телрфо 
пічно. ТАКОЖ ПРИЙМА
ЄМО ЗАМОВЛЕННЯ З КА 
НАДИ. 
Відкрлто від 9-6 год. в кож
ний діаи., а в понеділок І в 
неділю — закрито. 

MMWMMWfcWIAH/WWWWVWW/W 

ftPnco І ковбасні вироби, 
за німецьким виробом для смакунів 

Вироби у власній фабриці ковбас ' ” 
Ї ІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - Н А Я Л Ш Ш І І 

яку найліпше люблять господині і цілі родвнв 
Зайдіть д о найближчої крамниці KARL ЕНМКв 

KARL МШМІШ 
PORK STORJES 

Головна крамниця: 
63-55 / r e a h Fond Boad Bldgewood - Brooklyn, N.Y. 

Філії крамниць a Ніо Норку 1 поза містом. 

ІІІІИЇІИ І І І І М ІИ І І І — - І — І 
Ми побільшили паш персонал, щоб скоро 

вислати Ваші пачки. 

ШЛІТЬ СКОРО Ваші ПАЧКИ до нас 
а решту зробимо ми. 

ПАЧКИ-ДАРУНКИ ДО СССР 
ДАВНЯ ДОВІРЕНА ФІРМА 

продовжує обслуговувати своїх щораз зростаючих чис
ленних клієнтів з а традицією, яку створило В 40-літнс 

Існування. 
Якщо Ви є одним з тнеячів наших задоволених клі

пі гін. МИ дякуємо ВАМ' аа Вашу опіку. 
Якщо id, ми пропонуємо Вам скористаги з наших 

послуг, а В И будете НАМ вдячні. 
ПАЧКИ ОДЕРЖАНІ ПОШТОЮ ПОЛАГО– 

ДЖУЄТЬСЯ ТОГО САМОГО ДНЯ. 
Звертайтеся з а ісайиовішвм каталогом 1 за Іифор– 

маціямя про останні правила на адресу: і 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC, 
- (Affiliated with PodWogifts, Inc.) 

72? Walnut Street Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone (215) 925-3455 

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Ave. New York, N.Y. 10001 

Між 27-ою і 28-ою вул. 
TeL: (212) 725-2449 

або до наших відділів 1 представництв: 

li,PAtTMIHT ІТОІВ 
4Я Е. 7th St. 

TeL GB 3-Я550. New VorU, 10003 
В А р ц і багато ношпе та 

вартісних кніькок 
на складі. 

^ Ріане^ J ! 
t̂>ЧtУ?>iC ?̂̂ -5̂ S>Ч!̂ Ŝ Ŝ ^ '̂ Ч^^Ь -А 
Українське Ваеилкове Бюро 

R0MJN РДНСЕІ SERVICE 
141 2nd Avenue, New York C`Itj 

TeL: (212) 175-7430 
ВИСИЛАЄ ПАЧКИ З ОДЯ 
ІХ)М І ХАРЧАМИ В УКРА1 
НУ І ДО ОСОР. Масмо на 
складі все потрібне до васжл 
іш. Иосиласмо також ГЛ'ИЛЬ 
В1 Ц Е Р Ш Ф Ї К А Т И , А Я Т А 
МОТОЦИКЛІ^ ХОЛОЩЛЬНИ– 
КИ і ТЕЛЕВІЗОРИ. Урядові 
го їння: ВІД nO!K !̀T. до п'ятниці 
8:30-0:00 а , в суб. 8:30-6:00 в, 

В л е д і л ю , від 10-1 по пал. 
tXXJtiLxXXXXJUXXXXJJJUUkX 

BALTEMORE, Md. 21224 
3206 Eastern Ave. 
DI 2-2374 

So. BOSTON, Mass. 02127 
390 West Broadway 
A N 8-8764 

CHICAGO. BL 60622 
2242 W. Chicago Ave 
BE 5-7788 

CI.EVETAND. Ohio 4 4 U 9 
877 E . 185th Street 
486-1836 

DETROIT, Mich. 48210 
6460 Michigan Ave. 
ТА 5-7560 

ELIZABETH, N J . 07201 
056 a Elizabeth Ave. 
201-354-7608 

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos. Catnpau Ave 
865-6350 

LOS ANGELES, Calif. 00026 
2Я11 Siui`-.`t Blvd. 
(213) 413-0177 

Ш Л Ю , Fla. 33138 
7622 N.E. 2nd Avenue 
Tel. 757-6704 

MINNEAPOLIS. Minn. 55418 
2422 Central Ave. N.E. 
Tel.: (612) 788-2545 

NEW BRITAIN, Conn. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave . 
224-0829 

NEW YORK, N.X. 10003 
101 F irs t Avenue 
OR 4-3930 

ОЗІАНА, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd Street 
781-8577 

PARMA, Ohio 44184 
5432 State Rd. 
749-3033 

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
1013 N. Marshall St . 
W A 5-8878 

PITTSBURGH, Pa. 152X2 
846 Third Avenue 
GR 1-3712 

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923 

ГОЖРІП5АЮ XATH 
Д А Ю РИНВИ 

Робота гарантована 1 ціни 
приступні. Тепер кликати 

від 7 д о 10 год. веч. 
Ю. нп)Г .л і ; 

Tel.: (201) 634-4557 

П FOR SALE а 
Н А П Р О Д А Ж 

ЧАРІВНИЙ Р Е С О Р Т 
над чудовою Делевар, 37 гост. 

кімнат. Пишіть за повними 
інформаціямн: 

JJF. A R.A. Behlins: 
NarrowslnirR, N.Y. 

REAL ESTATE 

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ АБО КУПИТИ 
БУДИНОК, ВИЗНЕС, З Е М Л Ю 

звертайтеся д о 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATE CO. 
98 — Second Avenue 

New York, N.Y. Tel. 477-6400 

-

ВАКАЦІЇ 

8 A N FRANCISCO. OaM. 
94122 

1 2 8 6 - 9 t h Ave . 
LO 4-7981 

SEATTLE, Wash. 98125 
11551 6th Place, N.E. 
EM 3-5556 

SOUTH RIVER, N J . 08882 
168 Whitehead Avenue 
201-257-2118 

TRENTON, N J . 08611 
730 Liberty Street 
LY 9-91,63 

VINELAND, N J . 08360 
Parish Hall 
West Landle Avenue 
Tel.: (609) 696-9796 

WORCESTER, Maas. 016O4 
82 Harrison S t 
708-3347 j 

/ ; -
ІІОЛП ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

ПОСИЛКУ-ДАРУНОК ДО СССР 
ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ПШРОКОВІДОМОї В С Ш ФОРМИ 

PACKAGE EXPRESS h TRAVEL AGENCY, INC, 
(Licensed by Vneehposyltorg) 

EXECUTIVE OFFICE 
1776 BROADWAY NEW YORK, N.Y. Ї0019 Tel.: 581-6590 1 581-7729 

Ввсдані через ваші відділи посилки доставлнеться на призначену 
адресу в паДкоротшому часі. Достана поенлок ґарантована, Належ– 
ие мито оплачується тут у наших крамницях і ВІдпорець Н Е ПЛА
ТИТЬ НІЧОГО. При конторах фірми о склади з різними одяговнми 
товарами, харчовими продуктами, скірами на обуву і т. п. по душе 

низьких цінах. 

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

приймав замовлення па поменшання, автомобілі, цертпфіхатя дарунків, мотоциклі, 
холодільникн, телевізії, я інші другі товарі совстського виробу, яві Ви можете 

замовнта для своїх Кревних, що живуть в Совстському Союзі. 
З а додатковими Іпформацілми, звертайтеся д о головного бюрз, 

або д о одного з напгах відділів. 
Відділи відчинені щоденно від 9 год. ранку до 6 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 Avenue 
N E W YORK 3, N.Y. — 78 Second Avenue 
N E W YORK 3, N.Y. - 141 Second A/enue 
NEWARK, N E W JERSEY - 378 Market Street 

- M 

SOUTH RIVER, N J . - 41 Whitehead Avenue 
UTTCA. N.Y. - 983 Bleeoker Street 
FARMINODALE, N.J. - Frecwood Acree, R t 9 
PHILADELPHIA 23, P a - 631 Wef Glrard Avenue 
ALLBNTOWN, Pa. - 128 Tilghman Street 
LOS ANGELES 4, Cal. - 159 So. Vermont Ave 
CHICAGO 22, Ш. - 1241 No. Ashland Avenue 
CHICAGO, III. 60629 - 2608 Weat 69th Street 
CHICAGO, 111. 60609 - 1855 W. 47th S t 
BALTIMORE 31. Md. - 1900 Fleet Street 
DETROIT 12, Mich, - 11601 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn. - 122-126 Hillside Avenue -
RAHWAY. N J . - 47 E. Milton Avenue u 
SYRACUSE. N.Y. 13204 - 515 Marcellus Street 
CLEVELAND 13, Ohio - 1028 Kenilworth Avenue 
HAMTRAMCK. Mich. - 11339 Joe. p a m n a u Avenue 
B U F F A L O 12, N.Y. - 701 Fllmore Avenue 
T P W V m M 10 N J -- 11!S2 Попі? A v w m , . „ 
PHOENIX, Ariz. 85027 - ' 2 2 0 4 7 N. Black Canyon H w y „ . (602) 942-8770 
SILVER SPRINGS, Md. 20910 - 96f`Bonifant Street . (801) 587-5777 

IN 7-6465 
OR 4-1540 
GR 5-7430 
MI 2-2452 
CL 7-6320 
RE 2-7476 

863-0494 
PO 9-4507 
H E 5-1654 
D U 5-6550 
H U 6-2818 

(312) WA 5-2787 
^ FR 6-6755 
±-. DI 2-4240 

365-6780 
249-6216 

^ . 381-8800 
475-9746 

P R 1-0696 
865-6740 

TX 5-0700 
V3f Я-ЛЗОЛ 

ДО ШШАГОІУ МОТЕЛІ 
на відпочинок, в здоровій, 
теплій Арізопі. Власник — 
українець. Прошу приїзди
ти. ВідОсремо з летоанща 

та підвеземо нагіад, 
ТЕОДОЗГП ОЛЕКСІГН 

є / о DOME МОТЕІ. 
22047 N. Black Canyon 

Hclnvy 
PhQonlx, Arizona, 85027 

Тол. (202) 942-8770 

Funeral Directors 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІІОГРВБНИК 

Займастьси Похоронами 

в BRONX," BROOKLYN; 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jareina 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SIXKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

8585 East Tremont Avenue 
BRONX, N.Y. 10465 

TCLJ 868-2475 

Директор ГЮСНФ 
С Е Н К О В С І , К И Й 

Завідус влаштуваїишм по
хоронів О і:, ііі.іііц,зі V. ПОЛО-
)КеПИХ в кожнім ралоні 
міста. Похорони по .міні 

мальїшх цінах. 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щ И Р А і ЧЕСНА. 

Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

801 Springfield Avenue 
IRVINOTON, N.J. . 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 

1 ". . ' J. M iiSSL; 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

Completely 
AIR CONDITIONED 

Займається Похоронами 
в стейті N E W JERSEY. 

Ціни приступні для всіх 
Обслуга чесна й найкраща 
У випадку смутку в роди
ні, кличте, як в день, так 1 

в ночі 

WILUAM F. 
RASLOWSKY, Manager 

129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

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


