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Українські студенїи планують 
найширшу акцію в обороні прав 

України 
Джерзі Ситі (з.с). — 

Українське студентство у 
вільному світі, яке за ос-
танніх кілька років проя-
внло прикладну ІНІЦІАТИВУ 
в різних акціях в обороні 
прав людини і націонал fa-
mix прав України, плянує 
перевести широку акцію, 
кульмінацією якої будуть 
масові демонстрації в субо-
ту і неділю, 17-18 червня, 
1978-го року в столицях 
країн українського поселен-
ня у вільному світі. 

Ця акція була основною 
темою нарад членів управи 
ЦеСУС-у напередодні 
ХУІІ-го конгресу СУСТА в 
п'ятницю, 18-го листопа-
да, на Союзівці. В нарадах 
взяли участь Богдан Гар-
гай, президент ЦеСУС-у, 
Лев Фіголь, генеральний 
секретар, Роман Журба, 
референт преси та інфор-
мації (всі з Торонта), Анд-
pifl Прятка, референт зов-
нішніх зв'язків, Тарас До-
буш, фінансовий референт, 
Юрій Сєрант, віцепрези-
дент, Ігор Зварич, віцепре-
зидент і Роман Зварич, го-
лова Контрольної комісії. 

Про запляновану акцію 
та інші аспекти українсько-
го студентського руху у 
вільному світі інформували 
редакцію „Свободи" і чле-
нів головного екзскутивно-
го комітету УНСоюзу Б. 

Гаргай і новообраний пре-
зидент СУСТА Іван При-
нада під час відвідин го-
ловної квартири УНСоюзу 
тут в понеділок, 21-го лис-
топада. 

З ініціятиви Це СУС-у і 
під патронатом секретарія-
ту СКВУ та його Комісії 
Прав Людини в половині 
грудня розпічнетьсд акція 
збирання підписів під пети-
цією в обороні прав Укра-
Іни та українських політ-
в'язнів, ціллю якої є зібра-
ти один мільйон підписів. 
ТСКСТ ПеТИШІ ВЖе УЗГІДНЄ-
ний і буде виданий в ан-
глійській, німецькій, фран-
цузькій, еспанській та пор-
тугальській мовах і розпов-
сюджений по всіх країнах -
українського поселення у 
вільному світі. Хоча цією 
акцією займатимуться сту-
денти, зорганізовані у своїх 
крайових союзах, управа 
ЦеСУС-у звернеться із зак-
ликом до всіх українських 
установ і організацій до-
помогти в збиранні підпи-
сів серед українців і неук-
раїнців 

Копії петицій з підписа-
ми будуть вручені мініст-
рам закордонних прав по-
одиноких держав украІнсь-
кого поселення в заключен-
ні демонстрацій 17-18-го 
червня 1978. 

Окружний Комітет УНС в Детройті 
відбув організаційні наради 

уйетройт, Міч.(В. П.). -
В суботу, 19-го листопада 
1977 року тут в залі Укра-
їнського Народнбґо Дому 
при вул. Мартін відбулися 
організаційні наради Ок-
ружного Комітету Відділів 
Українського Народного 
Союзу. 

Наради відкрив і ними 
проводив голова Округи, 
почесний член Головного 
Уряду УНС Володимир Ді-
дик, секретарював секре-
тар Петро Залуга. 

Після інформаційного 
звідомлення секретаря ко-
жного Відділу про органі-
заційні здобутки в часі від 
останньої наради (1-го жо-
втня ц. p.), обласний ор-
ганізатор Богдан Дейчаків-
ський зреасумував їх, до-
повнюючн новішими дани-
ми відсутніх секретарів. 
Вказав при тому на можли-
вості та конечну потребу 
посилити організаційну ро-
боту секретарів, шоб осяг-
нути максимум наміченої 
квоти для округи (305 у 
1977). Є добрі вигляди, що 
відсоток наміченої квоти 
буде високим до кінця ро-
ку, беручи під увагу факт, 
шо лише в жовтні приєдна-
но 26 нових членів. В зага-
льному секретарі мають 
намічених 102 проспекти, 
які до кінця біжучого року 
стануть новими членами. 
Це дало б 247 нових чле-
нів здобутих в окрузі на 
протязі 1977 року, що оз-
начало б 87 відс. наміченої 
квоти. 

Головний радний Євген 
Репета реферував у своєму 

слові нову грамоту. Спо-
діється, що корисні умови-
ни цього нового роду за-
безпечення в УНСоюзі 
уможливлять багатьом ба-
тькам набути П для своїх 
дітей та підростаючої мо-
лоді не лише як основне 
забезпечення, а ще в біль-
шій мірі як додаткове. 

В дискусії над nopyiue– 
нии справами забирали 
слово: д-р А. Слюсарчук, 
Ольга Марущак, В. Папіж, 
Я. Базюк, Р. Куропась і Т. 
Тимочко. 

В дальшому ході нарад 
обмірковано низку різних 
справ і винесено відповід-
ні рішення, а саме: кожний 
Відділ в окрузі повинен 
відбути в цьому сезоні свої 
збори при участі запроше-
ного представника Окруж-
ного Комітету УНС; за-
гальні річні збори Окруж-
ного Комітету відбути 18-
го або 25-го лютого 1978 
року і до участи в них 
запросити Володимира Со-
хана, головного секретаря 
УНС; покликано номіна-
ційну комісію у складі: 
Роман Татарський, Ярос-
лав Базюк і Роман Kypo– 
пась; змагати,щоб кожний 
делегат на найближчу кон-
венцію УНСоюзу включив-
ся в організаційну роботу 
свого Відділу. 

Перехід нарад мав діло-
вий характер. Дискутанти, 
головно секретарі, вислов-
лювалися оптимістично 
про організаційну акцію і 
це дає надію, шо в найбли-
жчих тижнях можна спо-
діватися організаційних 
успіхів. 

Г. ВАЛЛИК ПЕРЕОБРАНИЙ НА ПРОНОТАРЯ 
ПОВІТУ НОРТАМБЕРЛЕНД 

Шамокін, Па. — Гаррі 
Валлнк, секретар 1-го Від-
ділу УНСоюзу в Шамокіні, 
колисці цієї найбільшої і 
найстаршої української ор-
ганізації у вільному світі, 
був переобраний втретє на 
становище пронотаря для 
повіту Нортамберленд. Г. 
Валлик, якому 56 років, 
кандидував з рамени Pec– 
публіканської партії. Він є 
ветераном Другої світової 
війни і брав участь в боях 
на Пацифіку як вояк аме-
риканської піхоти. Був по-
ранений у битві за Ґвада-
льканал. 

Г. Валлик є активним 
членом місцевої громади і 
минулого року був членом 
комітету, який займався 
влаштуванням фестивалю 
УНСоюзу 22-го лютого, 
1976-го року, з нагоди 200-, 
ліття і ІОО-ліття українсь-j 

Гаррі Валлик 
кого поселення в ЗСА. Він є 
братом п-і Марії Лисогір, 
дружняя головного пред-
сідннка УНСоюзу. 

ЗСА і СССР підтверджують 
ефективність договору щодо 

оборонних ракет 
Вашінгтон. - Держав-

ний департамент у понеді-, 
лок, 21-го листопада, опри-
люднив спільну заяву уря-
дів ЗСА і Совєтського Со-
юзу, в якій стверджується , 
що домовлення між цими 
двома державами з 1972-го 
року відносно обмеження 
систем оборонних ракет 
виявилось ,,ефективним" і 
тому не треба вводити 
жадних змін у цей договір. 

В 1972-му році тодішній 
президент Ричард Ніксон і 
совєтський ватажок Леонід 
Брежнєв підписали 5-річ-
ний договір щодо обме-
ження стратегічної атомо-
вої зброї, а також договір 
відносно систем оборонних 
ракет. Тоді було вирішено, 
що кожна держава може 
мати дві системи цих 
міжконтинентальних ра-
кет, а саме, поблизу сто-
лиць, та для охорони офен-

зивних ракет. У 1974-му 
році домовлення змодефі-
ковано, щоб кожна держа-
ва мала тільки одну систе-
му оборонних ракет. 

Договір щодо стратегіч-
них, тобто офензнвних ра-
кет, вигас цього року і 
тому Вашінгтон і Москва 
стараються дійти до nopo– 
зуміння відносно нового 
договору, але домовлення 
в справі оборонних ракет 
далі є в силі. 

Спільна заява, опри-
люднена Державним де-
партаментом, твердить, 
шо „ефективність домов-
лення щодо оборонних ра-
кет" доказує, що обидві 
країни дійсно хочуть миру і 
загального обмеження ато-
мової зброї, зокрема офея-
зивної, але підкреслює, що 
і ЗСА і СССР бажають 
„миру разом із безпекою". 

Збільшення ВІЙСЬКОВИХ частин 
в Африці виключає поліпшення 

відносин між ЗСА і Кубою 
Вашінгтон. - Держав- континентів в Африці на-

ний департамент і прези-
дент Каретр особисто ду-
же стурбовані фактом, що 
Куба, замість зменшувати, 
збільшує свої військові час-
тннн в багатьох африкансь-
ких країнах, зокрема в Ан-
голі і Етіопії, яка стоїть 
тепер у війні проти Сома-
лії. Ця обставина дуже 
перешкоджає відновленню 
повних дипломатичних 
зв'язків між Вашінгтоном і 
Гаваною, — заявив речник 
Державного департамен-
ту, який поінформував кск 
респондентів, що Куба вде-
ржує тепер в 11-ох афри-
канських країнах свої війсь-
кові частини, або військо 
вих дорадників, які займа-
ються вишколом таїйошнЩ 
армій. Сьогоднішня ситуа-
ція подібна до тієї у 60-их 
роках, коли Куба намага-
лася експортувати револю-
цію до латино-американсь-
ких країн. Офіційні чннни-
ки ЗСА оцінюють, шо Ку-
ба вислала в останньому 
часі 4 до 6 тисяч військови-
ків до Анголі, збільшуючи 
там свої військові частини 
до 19.000 вояків. Крім то^ 
го в Анголі перебувають^ 
4.000 цивільних кубинців, 
затруднених в різних ділян-
ках господарського життя 
країни. Пропорційно беру-
чи, теперішнє вмішування 
Куби в Африці можна по-
рівняти до американської 
присутности у В'єтнамі в 
останніх місяцях війни. Бі-
лий Дім переконаний, що 
збільшення кубинських 

певно переводиться за зго-
дою Москви і П заохотою. 
Совєтський Союз переки-
нув досі до Етіопії зброї на 
понад 800 мільйонів доля-
рів. Москва заповіла, що 
чергові транспорти вклю-
чатимуть також джетові 
літаки МІГ—21 і МІҐ—23, 
танки Т-55, військові гелі-
коптери, панцерні авта, 
джіпи тощо. Білий Дім 
повідомив про своє невдо-
волення таким станом Мо-
скву і Гавану, попереджу-
ючи, що накопичування 
зброї в Етіопй, АнголҐ й 
інших африканських краї-
нах може допровадити до 
погіршення відносин між 
Сходом і Заходом, а голов-
но між ЗСА і Советським 
Союзом. Про встановлен-
ня дипломатичних зносин з 
Гаваною немає тепер мо-
ви, поки Куба, згідно з 
ранішимн обіцянками, не 
відтягне своїх військових 
частин з чужих країн. 

Президент Картер ми-
нулого тижня заявив, шо 
збільшення кубинських вій-
ськових частин в Африці 
становить поважну загрозу 
для миру у тій частині 
світу. Сьогодні Адмініст-
рація Картера твердить, 
що розмови з Гаваною 
припинено цілковито, бо в 
такому стані не можна 
говорити про нормаліза-
цію. Американська розвід-
ча служба встановила, що 
під сучасну пору 26.000 
кубинців перебувають в 
Африці — 20.515 вояків і 
решта цивільні. 

Католицькі, протестантські 
і жидівські діячі відвідають 

Мадярщину 
Рим, Італія. — Делега-

ція мадярського уряду на 
Београдській конференції 
погодилась на зустріч ка-
толицьких ,протестантсь-
ких і жидівських провід-
них діячів ЗСА з РЄЛІГІЙНИ-
ми групами Мадярщини. 

До згоди дійшло після 
переговорів делегації Kpa– 
йової міжрелігійної групи в 
обороні совєтських жидів 
та чільними представника-
ми мадярської делегації на 
Београдській конференції в 
середу, 23-го листопада пі-
сля триденних пертракта-
цій. Речники американської 
групи в повідомленні з 
четверга, 24-го листопада, 
заявили, шо мадярські пре-
дставники „прийняли нас 
негайно і ввічливо та noro– 
дились на зустріч наших 
членів з мадярськими гру-
пами". Спроби подібних 
зустрічей з представника-
ми польської і румунської 
делегації були невдачними, 
заявили речники американ-
ської групи. 

„Мадярська делегація, 
очолювана Яношом Пет-
раном, виявила щирість, з 
якою ми досі не зустріча-
лися", — заявив рабін 
Джеймс Рубін, еюекутив-
ний голова міжрелігійної 
групи, яка вимагала від 

учасників Београдської 
конференції перевірки по-
рушення прав людини та 
релігійного віросповідуван-
ня в СССР та його са-
телітних державах в Схід-
ній Европі. 

Як відомо, v вересні 
цього року американський 
протестантський проповід-
ник Биллі Ґарагам відвідав 
Мадярщину та виступив з 
рядом проповідей перед ка-
толицькими вірними тієї 
країни. Рівнож уряд ЗСА 
дав згоду повернути коро-
ну св. Стефана, яка з часів 
революції в 1956-му році 
перебуває в ЗСА, мадярсь-
кому урядові під умовою, 
що вона буде поставлена в 
публічному місці з досту-
пом загалу населення.Про-
ти цього рішення виступи-
ла майже поголовно аме-
рикансько-мадярська rpo– 
мада, а конгресменка Мері 
Овкар з Огайо зголосила 
резолюцію в Конгресі ЗСА 
проти цього рішення уряду 
президента Картера. Пере-
слухання в цій справі ма-
ють відбутися в Конгресі 
ЗСА у вівторок, 29-го лис-
топада. На цей день про-
відники мадярсько-амери-
канської громади про гол о-
сили велику демонстрацію 
у Вашійгтоні. 

ЮГОСЛАВІЯ ЗВІЛЬНИТЬ 
МІГАЙЛА МІГАЙЛОВА 

І 722 ІНШИХ В'ЯЗНІВ 
Беоґрад, Югославія. 

Пресові агенства інформу-
ють, що Югославія, яка 
відзначатиме у вівторок, 29-
го листопада ц.р., день своєї 
незалежности, звільнить 
перед цією датою відомого 
дисидента і політичного 
в'язня Мігайла Мігайлова, 
а загальною амнестією бу-
дуть охоплені також 722 
інші в'язні і оскаржені, які 
чекають на суд. Серед них с 
218 осіб засуджених за полі-
тичні проступки, 356 обви-
нувачених, які ще не засу-
джені, і 149 осіб засуджених 
за звичайні кримінальні 
проступки. Речник міністер-
ства закордонних справ 
Югославії Мірко Калезіч 
заявив, що амнестія не 
охоплюватиме усіх полі-
тичних в'язнів, але біль-
шість з них вийде на волю, 
або їхні вироки будуть знач-
но скорочені. Він не сказав 
однак скільки політичних 
в'язнів буде звільнено. Згід-
но з підрахунками дисиден-
тів, у югославських в'язни-
цях перебуває 502 політичні 
з'язні. Відповідаючи пізні-
шс на запитання кореспон-
дентів, Калезіч відмітив, 
що Мігайло Мігайлов, який 
відбуває 7-річнс ув'язнення 
за „поширення ворожої 
пропаганди", є один з тих 
політичних в'язнів, які бу-
дуть звільненні в рамках 
амнестіі. Кореспонденти 
підкреслюють, що 42-річ-
ний Мігайлов, видатний 
активіст на відтинку оборо-
ни прав людини в Югосла-
вії, був засуджений в люто-
му 1975 року. Численні rpy– 
пи на Заході вели дуже ефек-
тивні акції за його звільнен-
ня і висилали петиції до 
президента Тіта з вимогою 
звільнити Мігайлова й ін-
ших оборонців людських 
прав. В часі цієї акції Мігай-
лов провів кілька голодо-
вих страйків і протестував 
проти умовин у в'язниці 
Сремска Мітровіца. біля 
Београду, у якій перебува-

ють в більшості політичні 
в'язні. Він також домагався 
визнання за ним статусу 
політичного в'язня і надан-
ня.йому можливости одер-
жувати до в'язниці книжки, 
газети, журнали тощо. Чле-
ни його родини опісля зая-
вили, що Мігайлов своєю 
настирливою поставою і. 
голодовими страйками до-
бився свого і після повер-
нення з в'язничного шпи-
талю, де його підкріплю-
вали після голоду, югослав-
ські поліційні чинники до-
зволили родині принести до 
в'язниці писальну машинку, 
радіо, деякі книжки, а в'яз-
ничні сторожі доставляли 
йому кожноденно газети. 

Речник міністерства на-
звав прізвища трьох інших 
політичних в'язнів, які бу-
дуть звільненні на підставі 
урядової амнестіі, а саме: 
Дюро Дюровіча, Франца 
Міклавчіча і Марка Веселі-
ча, які також були засуджені 
за антидержавну пропаган-
ду. Дюровіч був адвокатом 
і дуже близьким приятелем 
в часі Другої світової війни 
Драга Мігайловіча, лідера 
т. зв. Четніків, сербських 
націоналістів. Він був засу-
джений в 1974 р. на 5 років 
ув'язнення за поширювання 
,,ворожої пропаганди" і за 
ворожу активність, мстою 
якої було змінити тепсріш-
ню політичну систему в 
Югославії. Амнестія, прав-
доподібно, виключає тих 
політичних в'язнів, які були 
суджені за просовєтську 
активність і які змагали до 
повалення режиму Тіта та 
повернення Югославії до 
совстського бльоку держав. 
Таких політичних в'язнів в 
Югославії є приблизно 300 
осіб. Речник міністерства 
відмовився коментувати 
цю справу, але заявив, що 
Владімір Депчсвіч, якого 
вважають лідером промос-
ковської групи комуністів, 
не знаходиться на листі тих 
в'язнів, які будуть звільнені. 

Белградську Конференцію все таки 
уважають за корисний форум 

Беоґрад, Югославія. — гарія, Румунія, мали, як 
Після 6-тижневого триван-
ня Европейської Конферен-
ції для справ безпеки і 
співробітництва і часом ду-
же гострих дискусій між 
західніми і східнімн деле-
гаціями, зокрема за права 
людини й інші справи 
„третього кошика" Гель-
сінкської угоди, численні 
делегації вважають, шо та-

каже кореспондент „Ню 
Йорк Таймсу" Дейвід Ан-
делман у числі газети з 
25-го листопада ц. p., „ви-
їмкове щастя", бо вони у 
головному бою між ЗСА і 
СССР тільки частинно бу-
лн заторкнені. Совєти і їхні 
сателіти пробували відби-
ватися атакою на Захід за 
непошанування людських 

кі конференції є корисним прав в ЗСА й інших віль-
форумом, на якому делега- них країнах. Артур Голд-

берг, голова американсь-
кої делегації був під пос-
тійним обстрілом Юлія Во-
ронцова, голови совстської 
делегації в Београді, який 
систематично повторяв, 
шо ЗСА і західні країни не 
мають права вмішуватись 
у внутрішні справи Совєт-
ського Союзу і що ЗСА не 
повинні , .давати лекції 
нікому", бо мають в себе 
проблеми, про які треба б 

ти з різних країн не тіль-
ки обмінюються думками, 
але також полагоджують 
багато справ, пов'язаних з 
політикою детанту, яких у 
міжнародних переговорах 
не можна полагодити. 
Обидві надпотуги — З'єд-
нані Стейти Америки і 
Совєтський Союз, які бе-
руть участь в Конференції, 
як рівнорядні партнери, по-
годжуються у принципі. 
що подібний до Београд- говорити. Голдберг, хоч і 
ського форум повинен іс-
нувати в будучому. Евро-
пейська Конференція, яка, 
як відомо, почалася 4-го 
жовтня ц. p., вступила вже 
в третю і кінцеву фазу і 
делегати працюватимуть 
тепер над остаточними 
пропозиціями і заключним 
комунікатом, який як за-
гально сподіваються, буде 
опублікований з початком 
наступного року. Досі об-
говорено на відкритих і 
закритих сесіях багато 
справ, пов'язаних з людсь-
китцправами, забезпечен-
ням Ейропи перед неспо-
діваним військовим напа-
дом, скороченням військо-
вих частин в Центральній 
Европі, вільним обміном 
людей й ідей та іншими 
справами. Деякі проблеми, 
як, наприклад, права лю-
дини, були дискутовані ду-
же довго й дуже гарячо, віл 
випадку до випадку, з ви-
численням поодиноких по-
рушень цих прав Совєтсь-
ким Союзом, Чехо-Сло-
ваччиною, Східньою Ні-
меччиною зокрема. Інші 

визнав, що багато справ в 
ЗСА вимагають уліпшен-
ня, все таки він не хотів би 
міняти політичної й еконо-
мічноі системи Америки з 
совєтською, яка не визнає 
свободи вислову і продов-
жує переслідувати людей, 
які критикують урядові 
проекти комуністів. Совєт-
ську систему гостро крити-
кують в Београді також де-
легації Голляндії, Бельгії, 
Великобританії, Франції, 
Канади й інших держав. 

А все таки, кажуть по-
літнчні спостерігачі, існує 
загальне переконання, що 
представники 35-ох держав 
повинні сходитися на по-
дібні конференції бодай раз 
на два-три роки. Перед 
Београдською Конференці-
єю ще багато справ до 
полагодження. Поінфор-
мовані джерела твердять, 
т о до кінця цього і у 
першому кварталі слідую-
чого року, Конференція 
має полагодити ще 80 різ- k 
них справ, щоб основно 
переглянути прийняту в 

комуністичні країни, як Гельсінках угоду і зробити 
Польща, Малярщина, Бол- остаточні підсумки. 

ПОЛІТВ'ЯЗНІ ДЕМАСКУЮТЬ 
ЛИЦЕМІРСТВО СОВСТСЬКОЇ 

.КОНСТИТУЦІЇ" 19 і 

Ню Йорк. (Пресова Слу-
жба ЗП УГВР). - Нижче 
подаємо повний текст ,,Від-
критого листа до Брежнс-
ва", який підписала група 
українських, єврейських та 
російських політв'язнів 
табору Сосновка (п;я ЖХ 
385,'1^6) в Мордовській 
АРСР. 

Відкритий лист до 
І. Л. Брежнєва 

Дещо про проект Консти-
туції СРСР. 

Нарешті! Здійснилося! 
Ви обдарували нас Проск-
том нової Конституції. 
Щоправда, воно й за коли-
шньої Конституції радян-
ська людина була найщас-
лив іша , а тепер вже 
цілковито. 

Приголомшені зграйним 
воланням вірнопідданих за-
хоплень з приводу нового 
ступеня, до якого піднято 
Вами дуже лукаву на слова 
радянську демократію, ми 
насмілюємося проте поці-
кавитися: а хіба в колишній 
конституції були відверто 
запрограмовані концентра-
ційні табори? Може справа 
не в конституції, як такій? А 
в самому режимі влади? Як 
би чарівно-демократично 
не усміхався вовк, він — все 
ж таки вовк. 

З Ваших уст, зі сторінок 
радянської преси, радіо й 
телебачення частенько чу-
ються такі слова, як гума-
нізм, демократія, справсд-
ливість, свобода і т. д. і т. д. 
Невже ж Ви думаєте, що 
цією словесною буфато-
рісю зможете заглушити іс-
тину? Невже ж Вам не 
відомо, що в концтаборі, 
куди нас запроторено за 
наші переконання, чи за 
м и с т е ц ь к у т в о р ч і с т ь , 
створено умови явно 

спрямовані на наше фізичне 
знищення? 

За яким правом Ви году-
єте нас харчами, придатни-
ми тільки для свиноферми? 
Чому 9Щ, з-поміж нас 
страждають на шлункові 
недуги? За яким законом ми 
не маємо доволі хліба (а бі-
лий хліб й зовсім забороне-
но!) - і не можемо купува-
ти харчі за власні гроші? За 
яким таким гуманістичним 
правом наша безкоштовна 
медична обслуга зі своїми т. 
зв. робітниками спокійні-
сінько дивиться на те, як ми 
мучимося тут різними неду-
гами, як одного за одним 
наших співв'язнів відсила-
ють на той світ? Навіщо Ви 
піддаєте репресіям наших 
рідних? Чому нам заборсь 
нено отримувати листи з-за 
кордону? 

Чому Ви так боїтеся 
обміну інформацією? Чому 
ми не маємо права зустрі-
чатися з кореспондентами й 
представниками світової 
суспільности, та й радянсь-
коі також? За якими гуман-
ним законом Ви судили, 
громадяне Брежнєв, за пс-
реконання та мистецьку 
творчість, потай від народу, 
іменем якого Ви вчинили 
цю азіятсько дику розпра-
ву над нами? Чому цей під-
владний Вам народне повн-
нен знати правди хто ми є, 
що ми за люди і за віщо Ви 
нас убиваєте? 

За яким правом Ви 
тримаєте письменника, 
поета, священика, penpeco– 
ваних за висловлявання 
своїх думок , вкупі з 
к а р н и м и з л о ч и н ц я м и , 
дійсними дітьми Вашої сис-
теми? За яким правом Ви 
фабрикуєте на людей 
, ,кримінальні справи" , 
називаючи їх державними 

^(Закінчення на cm. 4-ій) 

Румунський дисидент звертається 
до заходу за допомогою 

Париж. — Румунський 
письменник і один з видат-
них дисидентів та оборон-
ців людських прав, Пол 
Ґома, який прибув недавно 
до Франції, закликав корес-
пондентів дати якнайшир-
ШИЙ РОЗГОЛОС ДИСИДЄНТ-
ському рухові в його країні, 
щоб таким способом впли-
нути на комуністичний уряд 
в Букарешті, щоб він при-
пинив переслідування і за-
суди тих осіб, які змагають-
ся за права людини. Висту-
паючи на пресовій конфе-
ренції, у якій взяло участь 
рскордове число KopccnoH– 
дентів з усього світу, Гома 
обвинувачував румунський 
уряд за переслідування і 
засудити дисидентів,за пе-
редержування їх в концен-
траційних таборах і пси-
хіятричних заведеннях. 
При тому він прочитав дов-
гу листу прізвищ тих осіб, 
які виступали в обороні 
людських прав в Румунії, а 
потім зникли без сліду. Ґо-
ма пригадав також трагс-
дію румунських вуглекопів 
після страйку, який вони 
провели у вересні ц.р. Біль-
ше, як 4,000 осіб звільнено 
тоді з праці, їх переселили 
до місця їхнього нарожен-
ня і тепер вони, не маючи 
праці, опинились на ласці 
добрих людей. Письменник 
Пол Ґома, якому минуло 42 
роки, прибув до Парижу 
минулого тижня зі своєю 
дружиною Анною і мало-
літнім сином Філіпом на 
запрошення французької 
секції Міжнародного ПЕН-
Клюбу, організації пись-

менників і журналістів, яка 
прийняла його у свої члени 
ще минулої весни. Він при-
їхав до Франції на тимчасо-
ву однорічну візу. Румун-
ські чинники рскоменду-
вали йому, щоб він зали-
шився на постійно за кор-
доном, але він відмовився 
від такої пропозиції. „Ру-
мунська політична поліція 
намагалася приписати мені 
всякі ,,слочини", — заявив 
Ґома кореспондентам. 
,,Мене обвинувачували за 
зраду, гомосексуалізм, змо-
ву і інші провини". Один із 
слідчих навіть фізично по-
турбував його в часі допи-
тів. Ґома концентрував 
свою атаку на румунську 
політичну поліцію, яка зай-
маеться репресіями над ди-
сидентами і людьми іншої 
від урядової думки. Перед 
виїздом агенти політичної 
поліції погрожували йому,, 
що їхня рука „дуже довга" і 
що вони і в Парижі можуть 
„показати свою силу". Ми-
нулої п'ятниці, заявив ко-
респондентам Ґома, родже-
на в Румунії кореспондент-
ка радіо „Вільна Европа" 
Моніка Ловінеску була по-
бита перед входом до свого 
парижського помешкання 
двома невідомими осібня-
ками, які побивши її до 
непритомности, не взяли 
від неї ані грошей, ані чеко-
вої книжки. Ґома підкрес-
лив, що кореспондентка 
Ловінеску мала замовлене 
інтерв'ю з ним. Гома nepe– 
конаний, що тут діяла „дов-
да рука" румунської танної 
поліції і що це був знак, 
призначений для нього. 

В Советах засудили 
ще одного дисидента 

Москва. - Совєтський 
суд в Калудзі засудив Вла-
д і м і р а Р о ж д е с т в о в а , 
інженера з Воронежа, на не-
означений термін ув'язнен-
ня в психіятричному заве-
денні , — пов ідомляє 
пресова агенція Ассошісй-
тед Пресе, відкликаючися 
на м о с к о в с ь к у групу 
дисидентів. 

В. Рождествова звинува-
чено в , ,очорнювянні 

Совєтського Союзу" у 
формі критики Совєтського, 
уряду і пануючої системи та ' 
в позитивній оцінці Заходу. 
Крім цього, суд обвннува-
чував його в слуханні 
передач західніми радіо-
станціями, критикуванні, 
недостач матеріяльннх 
з а с о б і в в С С С Р т а 
прославлюванні політичної 
системи і життя в країнах 
вільного cni"rv. 
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Чергова капітуляція 
На початку цього місяця Білий Дім поінформував, що 

президент Джіммі Картер вирішив передати комуністич-
ном рядові Мадярщини корону св. Стефана, якою 
протягом майже тисячі років були короновані володарі 
тієї ut. я гральної країни, як теж інші королівські регалії. 
Корона і регалії находяться під американською охороною 
від 1945-го року, коли тодішній антикомуністичний уряд 
передав її американським військовим властям, бо боявся, 
що корона попаде в руки совстських військових частин, які 
наближалися до Будапешту. 

Рішення президента Картера передати королівські 
регалії комуністичному режимові Мадярщини викликало 
цілком оправдане обурення серед мадярів у ЗСА та інших 
країнах вільного світу. Вони вказують, що корона св. 
Стефана - цс символ мадярської державності і 
політичної та релігійної свободи мадярського народу і 
тому не повинна бути передана в руки диктаторського 
комуністичного режиму, який був встановлений за допо-
мотою багнетів совстських окупаційних військ і далі с 

онсткою Москви, бо під сучасну пору в Мадярщині 
перебуває біля 200,000 совстських вояків. Речники 
іадярсько! громади в ЗСА, які заповіли протестаційну 

монстрацію у Вашінгтоні на вівторок, 29-го листопада, 
підкреслили, що Совстський Союз силої зброї придушив 

:встання мадярського народу проти комуністичного 
маріонетного режиму, а тепер президент Картер плянує 
передати корону св. Стефана та інші королівські регалії 
цьому ж режимові. 

Обурення мадярських патріотів оправдане також тим, 
коли американські власті одержували корону св. 

і і ефана, то під умовою, що не передадуть її Будапештові, 
аж поки в Мадярщині не буде демократичного уряду, 
обраного мадярським народом у вільних виборах. 
Теперішнього комуністичного ватажка Яноша Кадарааж 
ніяк не можна назвати демократично обраним 
провідником мадярського народу. 

Досі всі попередні уряди ЗСА, хоча дипломатичними 
зв'язками визнавали, що комуністичний режим с „де 
факт о" урядом Мадярщини, то ніколи не признавали, що 
той уряд мас моральне право володіти над мадярським 
народом. Відмовою передати Будапештові корону св. 
Стефана попередні уряди ЗСА підкреслювали, що 
комуністичний режим не є урядом, обраним мадярським 
народом, тобто не давали цьому диктаторському 
режимові морального визнання і зазначували, що корона 
св Стефана перебуватиме в Америці аж до часу 
визволення Мадярщини з-під комуністичного гніту, 
встановленого і підтримуваного совєтською військовою 
СИ Х9Ю. 

Рішення президента Картера передати корону св. 
Стефана Будапештові буде інтерпретоване як визнання, 
Ш0 комуністичний маріонентний режим Кадара має 
моральне право володіти над мадярським народом". Отже", 
Це ршіення представляє собою чергову капітуляцію ЗСА 
перед комуністичним бльоком. Визначаючи за режимом 
Кадара моральне право володіти над мадярами, уряд 
президента Картера посередньо признає таке право всім 
урядам комуністичних держав Східньої Европи, сателітам 
і маріонеткам Москви. Чи не вистачило Америці, що 
дипломатично визнала ці комуністичні режими? Чи 
мусить нона тепер давати цим диктаторським урядам, 
стунайкам Москви, ще і моральне визнання? 

Н. А. Кафнк 
Міністер багатокультурности Канади' 

ДЛЯ ДОБРА ВСІХ 
Слово виголошене в Вінніпегу 8 жовтня 1977 на бенкеті 

12-го Конгресу Українців Канади. 

( U 

Добрий приклад 
Минулого четверга, 17-го листопада ц. p. . 

Конференція Великого Ню Йорку для справ Совстських 
Жилів покликала до життя окремий комітет, завданням 
якого буде випрацювати відповідні реальні плянн і 
тактику, за допомогою якої можна буде добитися 
звільнення з ув'язнення відомого совєтського дисидента 
жидівської національності!, Анатолія Щаранського, якого 
кремлівські диктатори плянують поставити незадовго під 
суд за ..зраду батьківщини" та за співпрацю з американсь-
кою Центральною Розвідкою (Сі-АЙ-Ей), всупереч 
офіційним запереченням Державного департаменту і 
самого президента Джіммі Картера, що Щаранськнй не 
мас жадного відношення до Сі-Ан-Ей та не зважаючи на 
пересторогу Сайруса Венса, що таке судилище над 
Щаранським, Орловим і Ґінсбурґом може некорисно 
відбитись на дальшій співпраці між Совстським Союзом і 
З'єднаними Стейтами Америки. До згаданого Комітету 
Оборони Щаранського увійшли не тільки обидва 
нюйоркські сенатори — Джекоб Джевітс, республіканець, і 
Данісль Мойніген, демократ, але також багато осіб з полі-
тичного, літературного і мистецького світу, як також 
представники робітничих спілок, без огляду на їхнє 
релігійне, політичне чи національне походження. 

Використовуючи найміцнішу зброю, яку посідають 
ЗСА, але яку не завжди ефективно використовують, а саме 
надвишку пшениці й інших харчів, обидва сенатори 
перестерегли Москву перед можливістю обмеження 
торгівлі і продажу зерна, якщо вона й далі переслідувати-
ме в себе політичних дисидентів та не перестане 
обмеж.вати права своїм громадянам, що суперечить 
ГельсінкськіЙ угоді й іншим міжнародним домовленням. 
Справу звільнення Щаранського порушувала також на 
святочному зібранні Жидівської Ліги Бнай Брит у 
Вашінгтоні Наталія Щаранська, дружина дисидента, яка 
Bpj чи.ін на руки приявного на цьому зборі віцепрезидента 
Волтера Мондсйла звернення до президента Картера з 
проханням допомогти її чоловікові дістатися на волю. 
Цією справою чимало займається американська делегація 
на Європейській Конференції для справ миру і 
співробітництва в Бсограді, а зокрема її голова амбасадор 
Артур Ґолдбсрг, який, бувши недавно у Вашінгтоні, заяв-
пяр ню справу Щаранського вже кількаразово 

ано на відкритих нарадах і в зустрічах зі 
ГСОНІ ькими представниками. 

Про значення публічної опінії в обороні політичних 
в'язнів і засуджених культурних діячів говорив свого часу 
Влалімір Буковськнй, говорили про неї також інші найно-
віші емігранти з СССР і західні політики, які працюють на 

піку допомоги совстським політичним в'ятням. 
клад, х ' IVHHP ' c шип 

авіть iivjj . . . . не можуть шчої о зробити без 
публічної опінії. Ходить отже про мобілізацію прилюдної 
опінії, у нашому випадку, про мобілізацію усіх українців, 

:ягі не можуть бути байдужими у тому часі, коли 
'московське К Ґ Б сотнями засилає найкращих 

-....і-;Р wnaTifi YSXi Ь HB"Owv в концтабори і іо пгн-

: ко..ои^льниисганвСССР. Приклади і заохотудо праці на 
і відтинку оборони національних і людських прав та 

рятування життя політичних в'язнів, можемо брати від 
І жидівської групи. Правда, вона більша і сильніша, але й 
І ми могли б дешо більше зробити, якщо тільки бажали б. 

Пане Президенте, Ваша 
Ексцеленціє (Митрополит 
УГПЦ Андрей) Всесвітліші 
Отці, Панове Сенатори (П. 
Юзик і І. Івасів), -Дорогий 
Колего федерального кабі-
нету (Міністер Дж. Ґей), 
Пані і Панове! Це велика 
честь для мене бути гостем 
на Вашому 12-му Конгресі 
Українців Канади. Будучи з 
Вами, я переживаю сьогодА 
ні другий раз в моєму житті 
почуття великого звору-
шення. 

Перший раз це було в 
1968 p., коли мене вибрано 
послом до федерального 
парляменту і коли я вперше 
ввійшов до величавої пала-
ти послів в Оттаві, щоби 
там зайняти своє місце. Ме-
ні пригадалось моє життя і 
мій дорогий батько. Коли 
я мав 14 літ, мені прий-
шлось покинути школу. 
Мій батько прибув до Кана-
дн шукати кращої долі. 
Припливши з України, в 
Галіфаксі йому прийшлось 
нелегально покинути кора-
бель. Відтак мій батько пі-
шов служити в рядах канад-
ської армії під час 2-ої св іто-
вої війни. Якраз тоді я ви-
ростав і тому не мав нагоди 
його добре пізнати. Корот-
ко після війни мій батько 
помер. Він не раз жалівся, 
що йому не пощастило дати 
своїм дітям такого вихо-
вання і шкіл, як він бажав. І 
в той мій перший день в 
Палаті Послів я бачив у 
моїх думках як дуже щасл н-
вим був би мій покійний 
батько, як би він був дожив 
того дня, коли його син став 
послом Парляменту Кана-
дн. 

Сьогодні знову прий-
шлось пережити глибоке 
зворушення, коли я маю 
честь станути перед Вами, 
народом мого батька, у цій 
почесній позиції, якої може 
я і не достойний. Рівно-
часно я переживаю велику 
радість, що мому батькові, 
при всіх тих обмежених 
можливостях нового імі-
гранта, пощастило знайти 
тут це щасливе місце, де 
його діти могли виростати 
й розвиватись. 

Я знаю, що багато з-по-
між Вас сьогодні глибоко 
інтересуються справою 
прав людини, забезпечених 
Гельсінським трактатом і 
Конференцією, яка в тій 
справі відбувається в Бео-
граді. Заки я перейду до 
того питання, дозвольте 
мені поділитись з Вами мо-
їми думками, як новий мі-
ністер багатокультурности. 

На Департамент Багато-
культурности, за який мені 
ПрИЙШЛОСЬ НеСТИ ВІДПОВІ-
дальність, багато людей 
дивиться, як на бюро розпо-
ділу фінансових субсидій на 
Збереження КуЛЬТур ПООДИ" 
ноких національних груп 
Канади. І ми це робимо, але 
це не буде найважливішою 
справою за мого урядуван-
ня. 

Я не хочу фігурувати в 
історії цієї країни, як той, 
хто виписував багато чеків 
для поодиноких груп Кана-

ди. Як складові частини 
нашої країни, національні 
групи повинні відіграти в 
Канаді велику ролю, яка 
виходить далеко поза функ-
цію грошевих субсидій. 

Моє завдання буде бага-
то важливішим. Назасідан-
нях Уряду Канади я буду 
нести відповідальність, що-
би Ваші погляди й інтереси 
були повністю заступлені 
на всіх ділянках: іміграції, 
горожанства, праці і затруд-
нення, закордонних справ і 
т .д Тут була згадка про тс, 
скільки представників ет-
нічних груп займає пости в 
нашому судівництві: Це 
добре. Але поза судівниц-
твом - ми маємо багато 
Державних Рад Королів-
ських Корпорацій і різних 
агенцій. В минулому, при 
обсаді всіх тих важливих 
державних установ зверта-
лось увагу, чи заступлено 
там відповідне число фран-
цузів чи англійців. Це нас не 
зовсім задовольняє. 

Понад 309Ь населення Ка-
нади є не-англійського і не-
французького походження. 
В парі з тим нам треба за-
певнити, щоби ця частина 
населення Канади була до-
пущена до участи в тих по-
зиціях, нащо вона собі за-
служила своєю участю у 
розбудові країни. Іншими 
словами, нам треба, щоби 
ця наша три-ніжна струк-
тура мала третю ногу. 

Це однак не дає нам пра-
ва жити ілюзіями. Я не мо-
жу настоювати, щоб кожна 
група: українці, поляки, іта-
ліЙці, чи інші, діставали 
приділ позицій за статисти-
кою компюторів, бо це був 
би лише токенізм. 

Істотним є те, що поза 
походженням кожного з 
нас, ми репрезентуємо пс-
земе знання і компетенції, 
яких потребує наша країна. 
І власне ці особи високих 
здібностей і знання нам 
треба за всяку ціну затруд-
нити на відповідних постах 
для добра Канади. В тому 
Ви мусите Мені допомогти. 

Кожний з-поміж нас несе 
на собі частину нашої істо-
рії. Рівночасно кожний з нас 
несе традицію свого noxo– 
дження, що відрізняє нас 
поміж собою, і мені здасть-
ся, що досі Канада не внко-
ристувала вповні всіх тих 
різнородних талантів для 
високих завдань, які ми всі 
повинні сповнити для нашої 
країни, як цілости. 

Це однак не може спря-
мувати всю нашу увагу в 
цьому одинокому напрямі, 
мовляв, новий міністер ба-
гатокультурности роздава-
тиме багато урядових по-
зицій. Це важливе, як і enpa– 
ва культурних субсидій с 
важлива, але це теж не буде 
моїм найвищим завданням. 
Найважливішою справою 
для мене буде запевнити, 
що всі люди нашої країни 
будуть трактовані справед-
ливо й дістануть повне при-
знання за їх колосальний 
вклад у розбудову всіх ді-
лянок нашого життя. Якщо 
ми цього не досягнемо -

В. Ґут Кульчицький 

МАЙБУТНЄ РОСІЇ; ПІДСУМКИ 
ОДНІЄЇ ДИСКУСІЇ 

п 
Дискусія 

Прихильники поглядів Л. 
Тарасюка висловлювали 
або загальне признання(пи-
сав один: — „Я повністю 
погоджуютея з автором... 
Необхідність об'єднання 
різних етнічних організацій 
для боротьби з больше-
вицьким молохом назріла 
давно, і стаття Тарасюка — 
хороший для цього поча-
ток), або обороняли ті по-
гляди перед нападами про-
тивників (доказував другий: 
— „В статті Тарасюка ніде 
не говориться про поділ Ро-
сії, а тільки про відділення 
від Росії. Хіба ж це одне і те 
саме? І невже пан Рудінскій 
серйозно вважає Україну, 
Білорусь, Грузію, Вірменію 
і т.д. Росією?"). 

Критики ж головну увагу 
концентрували на оборону 
цілости імперії бо, як то 
ляментував один з против-
ників, „Л. Тарасюк закли-
кає російську еміграцію, 
щоб вона поповнила націо-
нальне гаракірі, проголо-
шуючи розподіл Росії." А 
засобів для оборони вони 
вживали різних. Найбільш 
відсталим було доказуван-
ня, що українці і білоруси —, 
вітка російського народу, 
бо вони мають „спільну 
мову, яка почала відхиляти-
ся у сільських околицях на 
півдні (в Малоросії) і на 
заході (в Білорусії), але все 
освічене суспільство там 
без виїмку пише і говорить 
по-російському, російська 
мова для нього рідна, а 
місцева мова або друга рід-
на або доповнююча." 

Не новим також був по-
гляд, що теперішнє невдо-
волення „нацменів", nepe– 
кидуване на росіян, с спри-
чинене комуністами. Реве-
ляційною однак була, базо-
вана на ньому, пропозиція, 
щоб демократичні росіяни 
придержали „нацменів" у 
своїй будучій федеративній 
республіці 10-15 літ, забо-
ронивши на протяг того 
часу в'їздити в Росію е.мі-
ґрантам, за виїмком прн-
сильНиків 'влади'", і щойно 
після тих років дали їм npa– 
во на самовизначення. 

Більш модерним, хоч вже 
відомим, був, так би мови-
ти, американський підхід, 
згідно з яким „слово ,pyc– 
скій' давно втратило своє 
первісне значення ,вслико-
русекій'. Цим словом визна-
чається державна і куль-
турна приналежність в та-
кому ж самому змислі як у 
словах .американець', ,амс-
риканський' ", а тому „да-
ремні мрії сепаратистів чк 
діло дійде до свобідного 

для мене цс буде означати, 
що я не сповнив свого зав-
дання. На це я ставлю сьо-
годні всю мою особисту 
репутацію і закликаю Вас 
до помочі і поради, щоби 
при нашій співпраці це ве-
лике завдання можна було 
досягнути для добра всіх 
нас у Канаді. 

(Продовження буде) 

волевиявлення українсько-
го народу." 

Найбільш модерним за-
собом, який чи не вперше 
появився у тій дискусії, було 
залякування „нацменів" від 
відділення „африканіза-
цією" і появою у них їді 
Аміна. 

Трохи чистої логіки 
і практичного розуму 
Часом важливим є не так 

те, про що говориться, як 
те, що замовчується. У ви-
падку обговорюваної дис-
кусії критики обійшли мов-
чанкою ті тези, у яких гово-
рилося про однакове трак-
тування „нацменів" як бі-
лою еміграцією так і черво-
ними володарями Кремля, 
та однакове відношення од-
них і других до експансив-
ної політики як російських 
царів так і совстських дик-
таторів. Чи був це звнчай-
ний собі припадок, а чи 
радше свідома дія, яка вка-
зувала б на факт, що росій-
ська еміграція, хоч і не схва-
лює внутрішніх порядків в 
СССР, але її „всликодер-
жавне серце" таки радіє із 
зовнішніх успіхів червоних 
диктаторів? І чи не тут ле-
жить відповідь на питання 
Тарасюка, чому російська 
еміграція стоїть осторонь 
демонстрацій „проти полі-
тичних, національних і ре-
лігійних переслідувань в 
СССР"? 

На другу можливість (сві-
дома дія) вказує надруко-
вана в „Свободі" за 14 ли-
пня ц.р. ,,Плятформа до 
співпраці" Ігора Сінявіна, 
який, хоч і не згадує про 
тези Тарасюка, та вислов-
леннми думками таки вклю-
часться в обговорювану 
дискусію. Там бо ствердже-
но, що „сьогодні на сторожі 
єдиної і неділимої Росії сто-
їть совстський режим 
СССР... Цей режим не лише 
не розбазарив земельку, але 
на західніх кордонах ім-
перії поставив її вірних са-
телітів і поширив впливи 
Рл)сії на міжнародну політи-
ку." І тому то табір сдино-
неділнмців серед російської 
еміграції стоїть перед диле-
мою: боротися проти того 
режиму, чи не боротися. 
„Бо ж якщо режим розва-
литься, то розвалиться і 
Росія." І робить з того І. 
Синявін зовсім логічне за-
ключення: — „Сдинонеді-
лимці не с антитезою боль-
шевицькому режимові." 

Правда. Синявін гово-
РИТЬ ТІЛЬКИ про СДИНОНЄДІ-
лимський табір. Та коли б 
можна поставити знак рів-
няння між цим табором і 
російською еміграцією, то 
чи не правильним був би 
слідуючий силогізм: вся 
російська еміграція є єдино-
неділимці; сдинонеділнмці 
не є антитезою больше-
вицькому режимові; отже 
російська еміграція не є 
антитезою большевицько-
му режимові? А що знак 
рівняння можна поставити, 
показує не тільки те, що 
Синявін виступив від „rpy– 
пи росіян з найновішої емі-

(Закіниениянаcm. 4-ій) 

Лука Луців 

ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
МИХАЙЛО ЛАВРЕН-
КО. АРСЕНАЛ. Лицедій 
ство на 4 дії із б-мавідмі-
нами. Дія відбувається 

'1917-18 року. Новий 
Йорк. 1976, 144. Budae– 
ництво „Рідний Край". 
Обкладинка й оздоба 
книги належить aemo– 
рові. 
В 1976 році минуло 50 

років від смерти Головного 
Отамана Симона Петлюри 
і автор „Арсеналу" своїм 
твором хотів вшанувати 
світлу його пам'ять, бо 
„жаден із наших письмен-
ників не спромігся дати мо-
лодому поколінню відпо-
відний літературний образ, 
- що не кажіть, а таки — 
Лицаря новітньої військо-
вої сили поневоленої 
України - Симона Петлю-
ри". 

Це правда, що в нас мало 
літературних творів із те-
матикою про наші визволь-
ні змагання, а в поневоле-
ній Україні Москва заохо-
чує, а то й змушує наших 
письменників паплюжити 
нашу боротьбу за самостій-
ність свого народу. 

Поднвімся, як вшановує 
М. Лавренко Головного 
Отамана Симона Петлюру 
своїм драматичним тво-
ром. 

На перших кільканадця-
тьох стор інках автор 
вмістив голоси поетів. вій-
ськовиків і політиків про 
Головного Отамана, між 
ними надруковані і два 
вірші самого М. Лавренка. 

Сама п'єса, чи як автор 
називає „лицедійство", мас 
4 дії. В першій дії автор дав 
дві відслони, бо хотів в 
одній показати, як Ленін ви-
силає червоногвардійців по 
хліб в Україну. Сталін 
закликає бити „малоросів". 
У другій відслоні - наради 
президії Української Цент-
ральної Ради. Виступають 
Грушевський, Винниченко, 
Петлюра , Д о р о ш е н к о , 
Єфремов, Христюк та інші 
члени Уряду й Цснтраль-
ної Ради, а на залі присутня 
публіка, що реагує на нара-
ди. 

Петлюра, вимагає opra– 
нізувати українську армію, 
а Винниченко,.. .Єфремов.. 
Шульгин та інші против-
ляться цьому, хоч присутні 
селяни донесли, що москалі 
вже грабують українське 
населення, без проголошен-
ня війни. 

В другій дії вже бачимо 
конфлікт між українцями 
самостійниками й тими, що 
збаламучені московськими 
комуністами й московськи-
ми гвардійцями, які наси-
лують українських жінок і 
дівчат. Бій виграють укра-
їнські сили під проводом 
Петлюри, якого при кінці 
дії закликають негайно 
маршувати до Києва, якому 
загрожують московські ко-
муністи, що засіли в 
Арсеналі. 

В третій дії йдуть бої між 
українцями в ремонтних 
майстернях „Київ 1-ийїзде-
цький" — вбито п'ятьох 
українців і одного комуніс-
та. В п'єсі багато боїв і 
численні трупи, я навіть не 
можу собі уявити, як треба 
цю драму виставляти на 

сцені, хоч автор подає ради, 
як це робити. 

Ось в четвертій дії автор 
дає такі ремарки (подаю 
тільки частину): 

„Спалахує бій. Тим 
часом спадає вечір, світло 
пригасає й бій утихає. В 
потемках відбувається 
, , п о с т а ч а н н я " з б р о є ю , 
стріливом і хлібом. За ве? 
чірнього бою ранених і і 
вбитих ніхто не прибрав. 
Коли темрява загусла, 
раптом блиснув промінь — 
з неба злетів Архистратиг 
Михайло - охоронець і 
Патрон Києва. Він npoxo– 
дячи між п о б и т и м и , 
провіщає перемогу й 
благословить та відлітає". 

Я цікавий, як це мало б 
виглядати на сцені, що їїав-
тор заповнив дією, бо гля-
дач бачить перед собою ро-
бітників, вояків, лірника, 
цивільних осіб. арсеналь-
ців, повстанців, жидів, коза-
ків, Петлюру, генерала й 
циганку, яка віщує Голов-
ному Отаманові смерть. 

Автор признається, що 
його „спонукало написати 
про „Наш Арсенал", не 
тільки любов до світлої 
правди, але й до справедли-
вости, якої не виявляють не 
лише з українців дехто, але 
й нехтують наші запеклі во-
роги-комуністи, так мос-
ковського, як і українського 
походження". 

М. Лавренко бажав про-
славити Головного Отама-
на Симона Петлюру драма-
тичним твором. Та цей його 
твір важко було б ставити 
на сцені, його можна б тіль-
ки читати, щоб пізнати те, 
що тоді діялося в Україні. 
Автор має свої погляди на 
літературну мову й право-
пис, що видно і в цій книжці, 
і про що б е з ц і л ь н о 
згадувати. Коли б хто заба-
жав ставити на сцені, чи як 
автор пише на кону, то 
режисер і літературний до-
радник мали б перед виста-
вою багато праці. 

Книжку можна набути в 
автора за 3 доляри в м'якій, 
а за 5 в твердій оправі, 56 
Stag St. 12 A. Brooklyn, N. Y. 
11206. -"- n і -----' гетит ” 
' їсТо'ртйо-мШіГ-r 

' А РНШ Ї61РНИК ЧОР-
ТКІВСЬКОЇ ОКРУГИ. 
Повіти: Чортків. Konu– 
чинці. Борщів. Заліщики. 
Редакційна Колегія: Оль-
га Соневицька. Богдан 
Стефанович. д-р Роман 
Дражньовський. Buda– 
виць і Діловий Комітет 
Земляків Чорткйвськоі 
Округи. Обгортку 
виконав Яків Гніздовеь-
кий. Ню Йорк-Париж-
Сідней- Торонто. 1974, 
ст. 927. 
Про цс як народжувався і 

як побачив світ цей товстий 
Збірник величини журналь-
ного формату (вага 5 
фунтів!) оповідається у 
„Слові від РедакціГ (7-11) і 
в „Кінцевій частині (863-
901). Рушійною особою, 
яка започаткувала працю 
для видання цього Збірнн-
ка, була Ольга Соневицька. 
Вона б у л а г о л о в о ю 
Ділового Комітету Земля-
ків Чортківської Округи, а 

'.(Закінчення на crop. Ь-ій^і 

В И С Т А В К А П Е Т Р А А Н Д Р У С Е В А 
- К У Л Ь Т У Р Н А П О Д І Я 

Репортаж Леоніда Полтави 

І 
Велика заля, велика виставка, великий мистець, — 

так, перефразовуючи Юлія Цезаря, можна схарактеризу-
вати виставку творів маестра Петра Андруссва, відкриту 
в присутності понад 300 осіб у залі УСО „Тризуб" у 
Філядельфії 19 листопада 1977р. 

І майстер з його творами, і спонзори виставки, і гості, 
— все таке небуденне, що на цім святі української 
культури високої кляси кожному імпонувало шампансь-
ке, виставлене щедрою рукою д-ра Миколи Войтовича. 

Культурним українцям за кордоном в загальних рисах 
вже відома біографія Петра Андрусева. Йому, уроджен-
цеві Галичини, якого доля в дитинстві кинула далеко на 
Схід, потім у Варшаву і Дрезден, а в 1948 р. до Америки, 
МИНУЛО 70 років життя. 50 років тому, в 1927 році, були 
виставлені його перші праці у Варшаві. Є ще одна кругла 
річниця: 25-ліття Української Мистецької Студії у 
Філядельфії, якою провадить мистець Петро Мегик і 
співорганізатором якої був наш Ювілят. А коли 
?аглян в записи Об'сднання Українців у Америці 
„Самої; ,.,ч", то побачимо, що чверть століття тому 
маестро П. Андрусів був одним із головних інішяторів 
його створення. 

Великий, невтомний будівничий - так можна схарак-
теризувати Ювілята, не лише як образотворчого мистця, 
т е і як громадянина. З 1939 р. Наталя Андрусева, 

a , 1 . 1 . . . J . . . , . . , S . 1 , . . J . H I -
ської консерваторії, вона завжди уміла поєднати відпо-
відальність за свій талант із відповідальністю за творчий 
спокій і тиху радість у родині, в якій відповідальність 
жінки особливо велика. 

І тут, на виставці у Філядельфії. шо є немов звітом не 

шляху цієї зразкової родини, — пані Наталія як добрий 
янгол вносила так багато тепла, безпосередньої щирости 
і життєрадісності!, що старші молодішалн, а молоді 
вчилися завидної гуцульської життєздатності! і радости 
життям. 

Ще перед офіційним відкриттям о 4 год. дня почали до 
залі „Тризуба", при 4932 Північ Брод вулиця, напливати 
люди. Одним із перших був скульптор Сімянців із 
Вашінгтону. Потім гості і гості, не лише з Філядельфії: із 
Трентону, з Ню Бронсвіку, з Ню Йорку, навіть з 
далекого Монтреалю. Біля столика при дверях — п-і 
Дарія Метнкова і п-і Марія Федорів обслуговують гостей 
гарно виданими двомовними, ілюстрованими каталога-
ми, старанно виконаними в Друкарні Сирітського Дому 
під керівництвом дир. Василя Дорошенка, при допомозі 
Преп. Сестри Модестн. Синтетичний огляд життєвого і 
творчого шляху Петра Андрусева написав для каталогу 
видатний мистець і мистецтвознавець, поет Святослав 
Гординський. Ось приклад того, що дійсно талановиті 
люди не мають причини поглядати скоса один на одного. 

ffi(t 
ft 

Сучасній людині звучать майже банально вислови 
типу „мистецтво - це х р а м " . Забагато храмів валились 
перед її очима, забагато режимів і ' бомб валили храми, 
або таки й самі вірні, у тому й українські храми. . . 

Але як би не ставитись до давніших характеристик 
мистецтва і сили його впливу на відборця-людину — 
важко знайти інший вислів. Входиш у розлогу залю 
„ Т р и з у б а " , і людину охоплює незвичайне почуття — 
почуття побожности. З такою силою д іють картини 
Петра Андрусева. Гріхом було б молитись до несамови-
то завзятого „ Б о ю під Корсунем" , до „Степової пісні", 
ар ііелично-мгнетичного „З' їзду князів" у легендарному 
Люоечі (який і нині стоїть над берегом Дніпра на 
Чернігівщині) - але можна стерти сльозу радости, 
дивлячись на цей труд Майстра-Патріота-Громадянина. 

44 твори показує мистець. Всі вони поєднані золотою 
ниткою його, Андрусівського стилю, його власного 
мистецького почерку, але які ж вони різноманітні і 

між величним у своїй скромності „ П о р т р е т о м дружи-
н и " , прозорим „ Ц в і т у т ь дерева" , маєстатично-непо-
рушним „Нормандською х а т о ю " чи „Староанглійсь-
ким д о м о м " — і стрімкою „ А т а к о ю козаків" або 
виблискуючою всіма барвами веселки картиною-леген-
дою „ Ф а е т о н " . Ця дистанція існує лише в темпі, в різких 
змінах ритму, в особливостях сюжету, - але не в 
майстерності і не у висоті творчої тональности, напруги. 
Кожний образ звучить, як туго натягнена струна. 

Петро Андрусів — маляр-монументаліст . Святослав 
Гординський писав у „ С в о б о д і " з 4 лютого ц. р . про такі 
монументальні композиції П . Андрусева, як „ К н я ж и й 
бенкет" (Сватання Анни Ярославни), „ К н я ж а пристань у 
Києв і" або „Зустріч гетьмана Мазепи з Гордієнком" : 

У них вичутна проглядність композиції, панорамне П 
розгортання, статуарне зображення фігур, хоч передача 
руху не є для нашого мистця проблемою, як це бачимо з 
таких картин, як „ К о н о т о п " або „ А т а к а козаків" . 

Внутрішній р и т м , нестримної сили внутрішній рух, 
упорядкований мистцем висловлений м о в о ю барв зі 
справжньою майстерністю; великі знання, велика cnoc– 
тережливість і велика праця над кожним образом, як і 
велика любов , що зігріває кожний твір , — чи не пі 
прикмети надають такої сили і краси виставленим 
творам, що глядача охоплює почуття побожности і 
шастя? 

Не даремно д-р Василь Саляк, відкриваючи виставку, 
звернувся до Петра Андрусева: - Ваша Ексцеленціє. 

0 
HUH 

Вже забракло вішаків, щоб повісити плаща. Велика 
заля заповнюється людьми, у цім вирі можна розгуби-
тись. 

(Продовження буде) 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

РАТЬКАЙ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

!. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністративні Працівники 

Української Вільної Академії Наук у США 
та Приятелі 

улаштовують 

ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 
для вшанування 

75-РІЧЧЯ ЖИТТЯ 
ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА 

НЕДІЛЬКА 
відданого працівника Музею-Архіву та Бібліотеки У ВАН 
у США, колишнього соліста Харківської Опери, члсна-

співака Катедрального Хору церкви св. Володимира. 
Товариська Зустріч відбудеться 

в неділю, 4-го грудня 1977 p., о год. 1:30 по пол. 
Я приміщенні Академі ї , 206 Вест ЇМ аул., Н ю Йорк 

Секретар Управи Академії 
ІВАН ЗАМША 

Увага! РОЧЕСТЕР, Н. Й.! Увага! 
У нед ілю, 11 грудня 1977 p . , о г о д . 3:30 по пол . 

в залі Українського Н а р о д н о г о Д о м у 
(831 Джозеф Авеню) 

відбудеться ДОПОВІДЬ 

Проф. М. ВОСКОБІЙНИКА 
на тему 

„Дисидентські рухи, визвольні концепції 
і їхня реальність" 

на яку запрошуємо ширше Громадянство. 
ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ 

Українська Вільна Академія Наук у США 

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. М. ОРЕСТА (в Німеччині) 
звернувся до УВАН у США з проханням 

ПІДТРИМАТИ ЗБІР ПОЖЕРТВ 
на видання праць визначного українського поета -

майстра поетичного слова 

ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ПЛУЖНИКА, 
який сорок років тому загинув у Co ловецькому 

концтаборі. 
За життя поета вийшли друком збірки: „ДНГ, „РАН-

НЯ ОСІНЬ", на еміграції вийшла збірка „РІВНОВАГА", 
а після реабілітації поета в Києві вийшла збірка „ВИ-
БРАНЕ". 

Всі згадані видання Є. П. Плужннка стали тепер papi– 
тетамн і заслуговують на перевидання. 

Інститут Літератури ім. М. Ореста вирішив це здійснн-
' ти та звертається до українського громадянства складати 
пожертви до Фонду видання спадщини Є. П. Плужннка. і 

УВАН у США, підтримуючи цей шляхетний задум, 
просить пожертви надсилати на адресу Академії: 

THE UKRAINIAN ACADEMY OF ARTS AND 
SCIENCES IN THE u.s. INC. 

206 West 100th Street New York, N.Y. 10025 
В 

Вже кілька осіб відгукнулись на заклик: 
п. 1.1. Коровицький S25.0O 
п.О. Разумов 25.00 
п. Варвара Л. Бакало 25.00 
п. Ф. П. Бульбенко 50.00 
п. О. Ф. Неділько 40.00 

Всім Жертводавцям щиро дякуємо. 
Секретар Управи Академії 

І. ЗАМША 

БА ТЬКО І СИН УПЕРШЕ 
НА ВІЛЬНІЙ ЗЕМЛІ ВАШІНҐТОНА 

Написав А. Юриняк 

Сан-Дієго, Каліфорнія. 
— Українському суспільст-
ву вільного світу добре 
знаний диригент, композн-
тор і віртуоз-бандурист 
Григорій Китастий. Та не 
всім відомо, що він мас 
трьох синів, з них два в 
Америці, а третій — най-
старший — ,,за горами та 
морями" — в любій Укра-
Іні. 

Отож побачитися сино-
ві з батьком, як і батькові з 
сином було давньою мрі-
єю обох. І треба було аж 
Гельсінської угоди, щоб 
ця мрія стала дійсністю: в 
жовтні 1977 року віольон-
челіст Юрій Григорович 
Китастий приземлився в 
Клівленді, ЗСА й опинився 
в батькових обіймах. 

Велика це була радість 
обом, але ще не повна, бо 
Юрій прагнув стиснути в 
обіймах ще своїх братів 
Віктора й Андрія Китас-
тих. І ось 30 жовтня, в 
неділю, батько і син, тобто 
Григорій Трохимович і 
Юрій Григорович, прибува 
ють до Сан-Дієго і тут, у 
затишній залі української 
католицької церкви при 
вул. Вайнона місцева ук-
раїнська молодь впорядила 
гостеві з України і гостеві з 
Клівленду симпатичну зус-
тріч-прийняття, головно 
заходами двох юнаків-бра-
тів Романа та Юрка Рітач-
ків і двох юних студенток-
сестер Віри і Наді Скоп. 
Дякуючи їм, у цій родинній 
учті Китастих взяли участь 
понад півсотні громадян на 
чолі з головою української 
громади Олександром Ско-
пом і настоятелем украІн-
ської католицької церкви о. 
Михайлом Курнлом. 

На вступі до залі цілу 
родину Китастих зустріла 
за стародавнім украІнсь-
ким звичаєм — хлібом-сіл-
лю Надя Скоп, проводячи 
гостей до президіяльгіого 
стола, де вони привіталися 
з Олександром Скопом, 
панотцем Курнлом, дири-
гентом Петром Кондра.-
тенком, Миколою Гадзець-
ким і зайняли свої місця. ” 

Оскільки провід прий-
няттям був у руках 
молоді, то якоїсь ,,припи-
саної", стисло реглямен-
тованої програми не було. 
Але була перекуска, були й 
промови (щоправда корот-
кі й не нудні). Перше сло-
во мав отець Михайло, 
висловлюючи радість усіх 
пристуніх з нагоди довго-
жданої зустрічі сина з бать-
ком і братом, ДЄСЯТИЛІТТЯ-
ми відділених поміж собою 
непрохідними кордонами. 
Слідом промовляв голова 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
впровадив нову клясу забезпечення для дітей, 

а саме: 

МОЛОДЕЧУ ТЕРМІНОВУ 
ГРАМОТУ 

З ОДНОРАЗОВОЮ ВКЛАДКОЮ ТА АВТОМАТИЧНОЮ 
ЗМІНОЮ НА КЛЯСУ Р-65 З ДИВІДЕНДОЮ 

ВІК ВИДАЧІ: Від народження до 15-го року життя. 
СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 1.000 доларів термінового забезпечення до віку 23-ох років та 

5.000 доляоів забезпечення в клясі Р-65 опісля. 
ВКЛАДКИ: Одноразова вкладка 75.00 долярів при видачі грамоти без дальших вкладок, 

аж до віку 23 років. 
Відтак 75.00 долярів річно від 23-го року до річниці видачі грамоти найближчої до 
65-их уродин. 

ГАРАНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Можна набути 
додаткові грамоти забезпечення на суми не вищі від Р-65 грамоти, без доказів стану 
здоров'я в такому часі: 
1. В річницю видачі грамоти у віці 25, 28, 31, 34, 37 та 40 років; 
2. З нагоди одруження забезпеченого (-ої); 
3. З нагоди народження дитини у забезпеченого (-ої); 
4. З нагоди законного адоптовання дитини забезпеченим. 
Загальна сума всіх цих додаткових грамот не може перевищити п'ятикратної суми 
основної грамоти в клясі Р-65, тобто 25.000 долярів. 

ЗВОРОТНІ ВАРТОСТІ: Грамота мас наступні зворотні вартості до вибору, а саме rpo– 
шові звороти, частинно виплачене забеспечення і безплатне продовження. 

ПОЗИЧКИ: На бажання забезпеченого може бути уділена йому позичка на підклад 
грамоти. 

ДИВІДЕНДИ: Ця грамота гарантує виплату дивіденди починаючи від 25-го року життя. 

Всіх заінтересованих в справі набуття цього нового і над-
звичайно корисног^оо^забезпечення для дітей і молоді, npo– 
ситься за інформаціямимертатися до місцевих секретарів 
УНСоюзу, або безпосередньо до Головної Канцелярії УНСоюзу 

в Джерзі Ситі. 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
ЗО Montgomery Street ш 3rd Floor m Jersey City, N J . 0 7 3 0 2 

Tel.: ( 2 0 1 ) 4 5 1 - 2 2 0 0 a New York tet.: ( 2 1 2 ) 2 2 7 - 5 2 5 0 

громади Ол. Скоп, наголо-
сившн велике значення 
зв'язку дітей з батьками на 
полі рідного мистецтва (всі 
три сини Григорія Кнтас-
того плекають музику, зо-
крема національний інстру-
мент — бандуру. Ол. Скоп 
зазначив також, що грома-
да радо вітає Гр. Китасто-
го як одного з піонерів 
українського культурно-
громадського життя в Сан-
Дієго, а також першого 
вчителя місцевої молоді 
гри на бандурі. 

У КОРОТКОМУ СЛОВІ-ВІД-
повіді Гр. Китастий дяку-
вав громаді за теплу зуст-
річ-прийняття, за ту ра-
дість, що йому принесла 
чисельна участь земляків у 
його родинному святі — 
зустрічі з найстаршим си-
ном. На закінчення сказав: 

- „Мені, що був тут 
при перших кроках україн-
ського громадського жит-
тя, приємно ствердити, що 
воно збагатилося новими 
людьми і зміцніло. Із свого 
боку заявляю: де б я не був 
у дальшому моєму житті, я 
завжди пам'ятатиму про 
д о р о г у мені Сандієзьку 
громаду. Вірю, що й ви в 
свою чергу не забудете 
прийти з моральною і ма-
тер іяльною д о п о м о г о ю 
Українській капелі банду-
ристів ім. Т. Шевченка, 
якої я маю честь бути 
диригентом, підтримаєте 
її, щоб вона могла гідно 
відзначити ювілей свого 
60-ліття". 

У невеличкій мистецькій 
частині, що нею закінчено 
зустріч-прийняття, висту-
пили Роман Рітачка й Анд-
рій Китастий. Вони вико-
нали на бандурах дві сольо-
ві точки і один дует співу з 
акомпаньяментом бандур; 
це була популярна пісня 
„Взяв би я бандуру". Гар-
но звучали бандури, гарно 
звучали й молоді голоси 
виконавців. Тож недивно, 
що присутні прагнули біль-
ше мистецьких точок. Але 
мусіли вдовольнитись пові-
домленням, що „більше 
буде" 18 листопада, в імп-
резі, присвяченій „Україн-
ському Гарвардові". 

На цьому вечір това-
рнської зустрічі був закін-
чений. 

Д-р Юрій Фаріон - . український 
лікар 

Наша українська медич-
на громада збільшилася ще 
одним надійним молодим 
лікарем д-р Юрієм Фаріо-
ном. 

Д-р Юрій народився 30-
го травня 1950 р. у Мюнхе-
ні, Німеччина. Однорічним 
хлопцем переїздить до Ню 
Йорку, а опісля в 1955 році 
до Клівленду, Огайо, де 
починає ходити до україн-
ської католицької школи 
св. Йосафата. Середню ос-
віту здобув у вищій школі 
св. Ігнатія, яку закінчив з 
відзначенням, здобуваючи 
почесну стипендію до Голі 
Крос коледжу в Бустері, 
М а с с , 3-го червня 1967 р. 
У Голі Крос коледжі бере 
передмедичні п р е д м е т и , 
спеціялізуючись в хемії. В 
1970 році приймають його 
до Альфа Епсілон Делта 
Інтернаціональної Перед-
медичної Онор Сосаєті, а 
1971 році дістає ступінь 
бакаляра в хемії. На медич-
ні студії приймають Юрка 
до двох медичних шкіл, 
Лайола в Чікаго та Огайо 
Стейт Медичної Школи. 
Він вибрав Огайо стейт 
Студії медицини Юрко пе-
рериває на один рік, пра-
цюючи в лікарні. По роко-
ві повертається до Огайо 
Стейт Медичної Школи та 
10-го червня 1976 р. скла-
дає присягу лікаря. У липні 
цього ж року починає ін-
терншіп в Бріджпорті в 
загальному шпиталі. 

Д-р Юрій Фаріон 
Д-р Юрій тепер є на 

резидентурі в Гакенсексь-
кому шпиталі в Гакенсе-
ку, Ню Джерзі, спеціялізу-
ючись у внутрішній меди-
цнні. 

Крім фахових студій, 
д-р Юрій завжди цікавився 
музикою, закінчивши дип-
ломом Український Музич-
ний Інститут. Він був прик-
ладним пластуном-скобом 
та новацьким виховником. 
Вчився в школі україно-
знавства „Рідна Школа", 
шо її закінчив матурою в 
1966 році. 

Р. Палажін 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюту! 

Замість квітів на свіжу могилу 
сл. п. Осипа Зачкевича 

підстаршим Української Національної Армії 
на Фонд Допомоги Українським Воєнним Інвалідам 

зложили: 
по 50.00 дол. - інж. Віталій Галич, д-р Іван Коропецький; 
по 30.00 дол. - Осип Гнвель; 
по 20.00 дол. - д-р Володимир Кокорудз, інж. Мирон Си-

дорович; 
по 10.00 дол. - д-р Александер Гудзак, Михайло Блозов-

ський, Марія Кузьма, мгр Михайло Рубич, Володи-
мир Логуш, д-р Михайло Логаза, Іван Пандус, Бог -
дай Тнмяк, Іван Пігуляк; 

по 5.00 - Григорій Свснціцький, Володимир Дмнтришнн, 
мгр Микола Дупляк, Володимир Мельиичук, Гри-
горій Базар, Михайло Мнкнтнн, Василь Феицор, 
Ілля Мигдаль, Стефан Луцак, Іван Волошин, Микола 
Королншин, Микола Годжак, Павло Ткач, Зеновій 
Євчук, д-р Богдан Кміцнкеанч, д-р Святослав Клю-
фас, Михайло Середович, Микола Проскуренко, ро-
дина Бачинських, Іван Слонський, Анна Курилко. 
Марія Завалнкут, Теодор Іванів, Петро Луцишин, 
Стефан Грицях, Григорій Пікулицькяй, Володимир 
Ревюк; 

по 4.00 дол. - Іван Корчннський. 
Разом S399.00 

щ0ЩШ0Шіт0тШлшітлтвітттт^Шш0тттттттттвт0тт0т0ті 
64-ий Відділ Союзу Українок Америки 

влаштовує 
в суботу, дня 3-го грудня 1977 року, о год. 5-ій по пол. 

В ДОМІВЦІ С У А при 108 Друга Авеню В Н ю Й о р к у 

ВЕЧІР НА ПОШАНУ 
МИТР. АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

Участь беруть: 

Марія Барагура, Ія Мацюк-Грицай, Марія Савицька. 
ЩИРО ЗАПРОШУЄ ШАНОВНЕ ГРОМАДЯНСТВО ТА ЧЛЕНСТВО 

Управа Відділу 
pjl^lllJitlPJ^llJHlJWlt^ 

заавеео8жааврсхюаавасхю88сзсяаіж 
Союз Українок Америки, 86-ий Відділ 

в Нюарку, Н. Дж. 
ЗАПРОШУЄ ВШ. ГРОМАДЯНСТВО НА 

РІЗДВЯНИЙ БАЗАР 
в неділю, 4-го грудня 1977 року 
від год. 8-ої рано до 2-ої по пол. 

в залі під церквою св. Івана Хрестителя 
при Сенфорд Авеню в НЮАРКУ. Н. Дж. 

в Скульптури Ю. Федорука, графіка X. Головчак-Дубері. X. Юрків-Ролянд та 
виставка карти ЗЕНОВІЯ ОНИШКЕВИЧА. 

Також: кераміка, біжутерія, макраме, інкрустації, різьби, книжки, кулі на ялинки, 
вічкн 1 інші декорації та домашнє печиво. 

ІЖЮойавобсізосжзиаь^^ 

В суботу, 3-го грудня 1977 року, о год. 6-ій вечора 
у великій залі Українського Народного Дому в Ню Йорку 

відбудеться 

НАРОДНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЗІБРАННЯ 
з ДОПОВІДДЮ 

ЮЗЕФА ЛОБОДОВСЬКОГО о Е.ропн) 
польського поета і публіциста, щирого приятеля українського народу та співавтора 

відомої „ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ СПРАВГ. 
ТЕМА ДОПОВІДІ: 

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА СПІВПРАЦЯ ТА її ЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ 

Впровадження в проблематику дасть Роман Ільннцькнй. 
ДО УЧАСТИ У ЗІБРАННІ І В ДИСКУСІЇ ЗАПРОШУЄ ВСЕ 

УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО -

Головний Секретаріат Українського 
Демократичного Руху та його 

Метрополггальннй Відділ в Ню Йорку 

„ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА 
Д У Н А Є М " У 
ВІННІПЕҐУ 

Вінніпег (КУК). - Но-
вовідновлений театраль-
ний ансамбль у Вінніпегу, 
Український Театр, підго-
товляється до постановки 
опери „Запорожець за Ду-
наем" Семена Гулака-Ар-
темовського, яку будуть 
ставити 1, 2, і 3 грудня ц. р. 
в залі Плейгавз у Вінніпе-
гу. В головних ролях вис-
тупатимуть: Оксана Бринь 

— в ролі Од арки, Ярослав 
Семчишин - Іван Карась 
Ярослав Щур — султан 
Ірена Вельгаш - Оксана 
Джон Мартене - Андрій 
Реней Люкей - Імам. Ми 
стецьким керівником пос 
тановки є Яр Семчишин 
музичним керівником - T 
Комар, а режисером — П 
Кусий. 

Новообраний посадник 
Вінніпегу, Р о б е р т Стін , 
проголосив 26 листопада 
до 3 грудня ц. р. „Тиж -
нем Українського Театру". 

В ДЕСЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ НЕВІДЖАЛУВАНОЇ 
СМЕРТИ 

нашого Найдорожчого МУЖА, БАТЬКА і ДІДУСЯ 

бл. п. протоієрея 
о. МИКОЛИ МОГУЧОГО 

буде відправлена 

в церкві св. Вознесіння в Кліфтоні, Н. Дж. 
в неділю, 4 грудня 1977 року 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
і ПАНАХИДА 

Дружина - пані-матка МОГУЧА 
Син - ВОЛОДИМИР 
Невістка - ЗОРЯНА 
Внуки - МИКОЛА, ТАМАРА і СОФІЙКА 

Ділимося сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями і Знайомими, 

шо 23-го листопада 1977 року, упокоїлась в Бозі, 
на 87-му році життя, 
наша Найдорожча 

ДРУЖИНА, МАМА. БАБУНЯ і ПРАБАБУНЯ 

бл. п. 

МАРІЯ ОСТАПЮК 
ПАРАСТАС - в п'ятницю, 25-го листопада 1977 p., 

о год. 7:30 веч., в похоронному заведенні Braviak, 49 
Whippany Rd.. Whippany, N.J. 

ПОХОРОН відбувся у суботу, 26 листопада 1977 p., 
о год. 9-ій ранку у церкві св. І. Хрестителя у Вішані, і після 
Служби Божої на цвинтар Gate of Heaven. 

В глибокому смутку: 
ТЕОФІЛЬ - чоловік 
ЯРОСЛАВ і ІРЕНА - син з дружиною 
МАҐДА і НЕСТОР КОЛЦЬО -донька 

з чоловіком 
М APT А СТЕЙТІ з чоловіком ПАВЛОМ 

„-ч- ЮРІЙ ОСТАПЮК 
КСЕНЯ і БОГДАН КОЛЦЬО - внуки 
АДРІЯН СТЕЙТІ - правнук 
Ближча і дальша Родина в ЗСА 

Ж 

Замість квітів на могилу Дорогої Кузенки 

бл. п. д-р Неонілі Пелеховнч-Гайворонської 
склала смо: 

на Музей СУА 525.00 
і на Пресовий Фонд „Наше Життя" 10.00 

Іванна і Володимир СЕМЕНИНА 
Натялія і Ярослав ЛИСИЙ в Бразилії 

ПОЖЕРТВИ на ВИДАВНИЧИЙ ФОНД 
Членів Карпатського Союзу у Вашингтоні. 

Замість квітів на могилу нашого Назабутнього 
бл. п. Івана Володимира Кобзяра 

Логуш Микола і Маруся (Монтреаль) 550.00 
Криворук Микола і Ніна 50.00 
Біровець Василь і Галя ... 50.00 
Гутннк Маруся і Юліян, д-р 51.00 
Горі Олена і Ева 30.00 
Кравець Філогеній і Софія 25.00 
Мельник Люба і Роман, інж. (Йорк) 25.00 
Ласійчук Слава і Микола, д-р (Балтімор) 20.00 
Прнстай Ніна 10.00 
Григорій Евгснія і Мирослав, д-р 10.00 
Макснмюк Стефан і Галя 10.00 
Кврзан Марів 10.00 
Луцька Зеня 10.00 
Негребецький з родиною 11.00 
Дячок Теодор, інж 5.00 
Барняй Мярія 5.00 
Остапенко Валерій і Маруся 5.00 
Воронін Оксана 5.00 
Марнновнч Роман 5.00 
Базилкж Микола 5.00 
Ш. Володимир 5.00 
Матула Петро і Ола -.... 2.00 

S ЗЯОІВКВ 1 ВуцмІВ "." .^. . . '" . . .^ ." , ^"' 'у .уу^.уіг ' - ;"^^т!Щ^^1--Аі^т 

Ділимося сумною вісткою 
з Родиною, Приятелями і Знайомими, 

що я неділю, 13-го листопада 1977 року, 
по короткій, важкій недузі, 

прийнявши Няйсвятіші Тайни, 
упокоїлась в Бозі на 83-му році життя в Чікаго, Ілл., 

наша Найдорожча 
ДРУЖИНА, МАТИ, ТЕЩА, БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

бл. п. 
МОТРЯ КОС-ГОЛОВЧЕНКО 

ПОХОРОНИ відбулися 16-го листопядя 1977 року, 
з каплиці Музика і Син, до катедри св. Володимира, відтак 
на цвинтар в Елмвуд Пярк. 

Горем прибиті: 
муж - СТЕПАН 
дочка - АННА і МИХАЙЛО 

КАРПЛЮК 
внучка - ОЛЬГА І д-р ОЛЕСЬ 

СТРІЛЬЧУК з донею 
АДРІЯНКОЮ 

брат - ЯВДОКИМ в Україні 

1 



ateas 
СВОБОДА, ВІВТОРОК, 29-го ЛИСТОПАДА 1977 

Лі Ш Т - - - - Щ0Щ ^^9^ ,М ; І,л 

ПОЛІТВ'ЯЗНІ ДЕМАСКУЮТЬ... 
(Закінчення її cm. У-оО 

злочинцями тільки зате, ідо 
вони вимагають пошани до 
стосі національної культу-
ри, мови, до традиції, до 
р е л і г і ї , а б о б а ж а ю т ь 
покинути цю країну, як це 
трапляється з євреями, на 
яких тепер придумують різ-
ні пастки. 

Чому в широко реклямо-
ваннх особистих правах і 
громадянина нема права на' 
свободу вибору місця про-
живання в межах країни, 
чому в Проекті Конститу-
ції не зазначено право гро-
мадян на вільний виїзд за 
межі цієї країни? Чому за 
час Вашого правління в 
країні знову повіяло духом 
сталінізму та беріївщини? 
Чому Вас так бавлять ті 
криваві часи, за які Ви і вся 
Ваша перестаріла компа-
НІЯ Несете Особисту ВІДПО-
відальність? 

Ми могли б ще довго 
запитувати „чому?", але ми 
твердо переконані, що, не-
залежно від того, щоб Ви не 
записали в нову Конститу-
цію, нічого не буде вцкону-
ватися, як й не виконувало-
ся під час старої Все це 
лише камуфляжі , щ о б 
маневрувати громадською 
думкою. 

Виходячи з історичного 
досвіду минулого і тенден-
цій дійсности в країні, ми 
наперед можемо сказати, 
що всі с т а т т і н о в о ї 
Конституції, які проголо-
шують обкраяні права 
радянської людини, зали-
щаться на папері (яке ж там 
право на працю, коли праця 
примусова!) Але ми глибо-
ко переконані, як це видно з 
д о с в і д у р а д я н с ь к о г о 
суспільного життя, що з 
усією суворістю і cxpyny– 
л ь о з н о ю с п р и т н і с т ю 
будуть виконуватися тільки 
статті, які стосуються до 
репресивних прав радянсь-
кої держави супроти своїх 
громадян. Тут вже, дійсно, і 
свобода вибору і повний 
творчий розмах. 

Виходячи з цього nepexo– 

нання, та дбаючи про те, 
щоб обличчя цієї частини 
виглядало б і л ь ш - м е н ш 
правдоподібно, ми npono– 
нуємо внести до проекту 
Конституції наступну стат-
т ю , яка в і д д з е р к а л ю є 
реальну ситуацію епохи 
розвинутого соціялізму: 

радянському 
багаточисель-

Кожному 
робітникові 
ного репресивного апарату 
дозволяється безсуперечно 
і без перешкод хапати за 
комір кожного радянсько-
го громадянина, якщо він 
висловить хоч би своїй дру-
жині Свої думки, напише, 
або пропитає вголос вірша, 
або висловить своє переко-
нання, яке йде в розріз з 
передовою статтею в газеті 
„Правда". За всі такі „діян-
ня" садовити в тюрму і да-
вати 10 років концтаборів 
та S років заслання на 
Сибір. А кожного, вже 
засудженого в такий спосіб, 
позбавити всіх громадян-
ських прав, мордувати, без-
межно знущатися з нього — 
з н у щ а т и с я в с я к о м у й 
кожному, хто є причетний 
до винесення та виконання 
вироків. Морити засудже-
ного голодом, надривати 
здоров'я непосильною при-
мусовою працею, убивати 
духовно і фізично, до того ж 
не лише самого засуджено-
го, але й членів його 
родини, тих, хто виявить 
людяні почуття до нього. 

Ви, Брежнєв, цим, хоч у 
якійсь мірі з м е н ш и т е 
с т у п і н ь л и ц е м і р с т в а , 
з а к л а д е н о г о в Проект 
Конституції СРСР. 

Ніколай Євграфов, Ед-
вард Кузнсцов, Алексей 
Муржснко , М и х а й л о 
Осадчий, Богдан РебрИ^к, 
Петро Саранчук. Юрій 
Фсдоров, Данило Шумук. 

Мордовія, селище COCHOB– 
ка, концтабір особливого 
режиму для політв'язнів-
рсцидивістів. 

Пресовим Фонд ..Свободи"' 
Н а цьому місці друкуємо імена тих В Ш . Громадян, 
що надіслали свою добровільну доплату до перед 
платті та свою пожертву на фонд „Свободи" та її ви-
дань: англомовного „Українського Тижневика" і ди-
тячюго журналу „Веселка", і потверджуємо з подя-

кою висоту одержаної суми. 

ЛИСТА, Ч. 6 . 
М. Мнкитчак, Бснсайд S 20.00 
І. Сливка, Воррен 20.00 
В. Ґіна, Ню Гсйвен 10.00 
М. Дорота, Кіннельон 10.00 
О. Кулицьхий, 

Монтреаль 10.00 
М. 3. Снігурович-МхКучен 

ЛяДжолля 10.00 
A. Яріш, Рочестер 10.00 
Б. Божсмсьгай, Тінек 5.00 
Отець А. Ворса, Байон 5.00 
B. Бригідир, Монтреаль 5.00 
A. Бугель, Міссісеауга 5.00 
L Бундзяк, Йонкерс 5.00 
B. Варецький, 

Філядсльфія 5.00 
О. Даниш, Сістл 5.00 
ft. Дмитрів, Маямі 5.00 
М. Івасишнн,Флашінґ 5.00 
П. Ікаловнч, Маямі Біч 5.00 
П. Карпів, Маспет 5.00 
0 . Катерннюг, Луісвілл 5.00 
М. Квасюк, Перт Амбой 5.00 
C. Кирнленко, Белойт 5.00 
В. Костів, Камбрія Гайте 5.00 
М. Котелснець, Дергам 5.00 
A. Крупськнй, Асторія 5.00 
Я. Кукурба, Чікаго 5.00 
М. Лаврук, Бруклин 5.00 
B. Левицький, Інвернес 5.00 
C. Лсхновський, 

Кергонксон 5.00 
Д-р М. Логаза, Снрахюзн 5.00 
П. Нестеренко, Літтл Рак 5.00 
B. Омельченко, Калістога 5.00 
М. Періг. Віндсор 5.00 
C. Петричка, Чікаго 5.00 
С. Прокопів, Чікаго 5.00 
В. Ратушний, Петсрсон 5.00 
В. Романів, Гартфорд 5.00 
1. Романяк, Парма 5.00 
Е, Савчук. Міллвілл 5.00 
В. Савюк, Флорал Парк 5.00 
П. Степушек, Палос Парк 5.00 
М. Сухоручкіна, Ірвінгтон 5.00 
М. Теслюк, Парма 5.00 
К. Харкевнч, Чікаго 5.00 
П.Фсдик, Детройт 5.00 
М. Флис, Віндгсм 5.00 
В. Череватюк, Маямі 5.00 
Б. Шарим. Луісвілл 5.00 
В. Волошин, Вест Айсліп 3.00 
Д-р В. П. Ґерент, 

Вест Гартфорд 3.00 
П. Данилюк, Фоллс Чирч 3.00 
Г. О. Магаріне, Бруклин 3.00 

3.00 Д. Німиловнч, Стоктон 
Й. Постоловський, 

Дірл Гайте 3.00 
П. Потапснко. Детройт 3.00 
Д-р В. Прокопів, Відспорт 3.00 
М. Процюк, Філядельфія 3.00 
B. Рсновсн, С. Плсйнфілд 3.00 
0 . Рнбалт, Янгставн 3.00 
П. Оіободян. Кларк 3.00 
1. Харамбура, 

Філядсльфія 3.00 
Д-р П. Чуй, Рокі Гилл 3.00 
К. Шевчук, Рочестер 3.00 
Л. Штайнберг. Парма 3.00 
C. Юрах, Ірвінгтон 3.00 
Отець І. Беркута, 

Брукгсвсн 2.00 
В. Білий, Массапіква 2.00 
В. Вальків, Ст. Леонард 2.00 
І. Віхот, Бетлсгсм 2.00 
B. Ганицький, Боффало 2.00 
П. Ґелетій, Бервік 1 0 0 
C. Дсрехівський, Детройт 2.00 
Д. Зелсм, Шарлерой 2 0 0 
Д. Качало, Гат Спрінгс 2.00 
П. Кузмин, Покіпсі 2 0 0 
А. Курило, Бруклин 2.00 
М. Леськів, Торонто 2.00 
М. Микула, Картсрст 2.00 
Я. Обсришин, Кю Ґарден 2.00 
К. Островськнй. Ошава 2 0 0 
Е. Подоляк. Філядсльфія 2.00 

2 0 0 

2.00 
2.00 
2.00 
2 0 0 
2.00 
2 0 0 
2 0 0 
1.50 
1.30 
1 00 
І 00 
1.00 

1.00 

Й. Сснета, Ню Гсйвен 
Я. Ставнича, 

Лонг АйлсндСиті 
В. Стсфурак, Чікаго 
М. Ступарнк, Лорсйн 
Г. Український, Нюарк 
В. Фіцик, Вілбрагам 
A. Шафран, Кліфтон 
0 . Шевченко. Рочестер 
1. П. Зелсм, Вотсрфорд 
П. Іванів, Кристол Лсйк 
v Варчак. Йонкерс 

B. Воронка, Кліфтон 
І. Галій. Лівінгстон 
Л. Р, Гординський, 

Детройт 
О. Загайкевич, Крснфорд 1.00 
І. Зварун, Клівленд 
В. Матковський, Чікаґо 
П. Орлівський. 

Монтреаль 
A. Пастернак. 

Амстердам 
B. Труфин, Амстердам 

1.00 
І 00 

00 

1.00 
1.00 
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HNIZDOVSKY 
WOODCUTS. 1944 - 1975 
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МАЙБУТНЄ РОСІЇ;... 
f (Закінчення 

граціГ, але й обговорювана 
дискусія у „ Н . Р . С , де прн-
хнльннки тез Тарасюка, які 
с близькі до поглядів групи 
Синявіна, являлися, на-
скільки можна судити з їх 
виступів (от казав один: — 
„Я краще знаю, які там на 
строї хоч би тому, що ви-
їхав я звідтам далеко пізні-
ше від Н. Отрадіна." А Н. 
Отрадін — емігрант 2-ої 
світ, війни) також прина-
лежними до найновішоїемі-
і рації. Значить, відмінні від 
сдинонеділимських погля-
ди висувають щойно найно-
віші емігранти, а вони не 
мали ще часу внести істотні 
зміни у загальний вигляд 
цілости російської емігра-
ції. А коли воно так, то знов 
ЖЄ Ж З ТОГО ВИХОДИТЬ ЛОГІЧ-
ннй висновок, що ,,само-
стійники", як їх називає 
Синявін, не могли робити 
„різниці між росіянами", бо 
такої різниці до появи най-
новіших емігрантів не було. 
А знов цей висновок безпід-
ставним робить закид Си-
нявіна „самостійникам'' у 
„зоологічному шовінізмі", 
як також і зроблений на цій 
же самій підставі одним із 
учасників дискусії у „Н.Р.С." 
закид у „зоологічному на-
ціоналізмі". 

Появу ж нової групи ро-
сіян „самостійники" віта-
ють, хоч і не вважають її ще 
зовсім чистою від, як сказав 
один із дискутантів у 
, , Н . Р . С " , „традиційного 
единонеділимського чаду". 
Та, фактично, тут не с так 
важливою повна чистота 
нової групи, як важливим є 

наст.2-Ш) j 
те, як багато вона має, чи 
може мати, прихильників 
серед російського народу, 
тобто, якщо б дійшло до 
співпраці, яку б силу вона зі 
Собою привела. 

Факт, що вона формуєть-
ся серед найновішої еміґра-
ції, говорив би, Що вона 
точніше відображує тепе-
рішні настрої російського 
народу як ті емігранти, які 
вийшли на еміграцію по 
революції чи по 2-ій світ, 
війні. Все ж, теоретично, іде 
вона проти двох великих 
сил: традишї месіянізму і 
почуття могутности, що їх 
подостатком доставляє ро-
сійському народові совєт-
ський режим. А що та нова 
група пропонує в заміну? У 
,,Плятформі" говориться 
про визволення від больше-
вицької ідеології^ яка ганя-
ється за великою місією, а 
від того: а) у російського 
народу „тріскаються жили" 
(от іде русифікація Африки 
— писав один із дискутантів. 
у „Н.Р.С." — і „на то діло 
бездумно витрачуються ко-
лосальні засоби, видавлю-
вані з російського народу"), 
б) „зруйнована національна 
культура", в) вже „майже 
заник корінний російський 
тип", г) загрожує небезпека, 
що росіяни „зникнуть як 
римляни". 

Чи такі аргументи змо-
жуть Успішно ривалізувати 
з п о д а н и м и вище д в о м а 
силами? Цікаве змагання. 
„Самостійники" бсзпсреч-
но будуть з цікавістю йому 
приглядатися. 

ГАРНИЙ ДАРУНОК! LOvELYGlFT!' 
„НАША ПІСНЯ" Ч. 1 і Ч. 2, українські пісні на голос, фор-

тепіян, скрипку і гітару, 52.75 кожна. Обі 56.00 з nepe– 
енлкою. Ілюстровані, гарно видані. 

"OUR SONG" Yol. 1 and YoL 2 - Ukrainian Songs for voice, 
piano, violin, and guitar, 52.75 each. Two 56.00 - mailed, 
illustrations, English translations. 

Купуйте в ваших книгарнях, або в авторки: 
On sale in Ukrainian Stores, or by mail: 

ROSTYSLAWA BUC2ACKA BROWAR 
217 West 56th Place Merrillville, ind. 46410 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Адміністрації „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ 
ПОМПЦУВАТИ ШАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
Я К Щ О П О П Е Р Е Д Н І Р А Х У Н К И 

Н Е Б У Д У Т Ь ВИРІВНЯНІ. 

ОКРЕМИХ ЛИСТІВ В ТІЙ СПРАВІ 
НЕ БУДЕ ВІДПИСУВАТИСЯ. 

З ПРИЙМАЄТЬСЯ ЬО^Л А 
ОГОЛОШЕННЯ 
СВЯТОЧНИХ 
ПОБАЖАНЬ 
У „СВОШЮЩГ9 

Адміністрація „СВОБОДИ" повідомляє, - ^ 
що йдучи назустріч загальним побажанням, дА 
вона й в цьому році призначить окремі шпаль- ІЧ 
ти збільшеного Різдвяного числа н а оголо-
шення традиційних святочних привітів і по-
бажань. 

Щ Н И О Г О Л О Ш Е Н Ь : 
1 цаль через 1 шпальту . ' 4.00 
1 цаль через 2 шпальти . 6.00 
2 цалі через 2 шпальти . . . . 10.00 
3 цалі через 2 шпальти . . . . 15.00 
4 цалі через 2 шпальти . . . 20.00 
5 палів через 2 шпальти . . 25.00 
6 цалів через 2 шпальти . . 30.00 

та в інших розмірах. 
Треба сподіватися, що загал нашого Гро-

мадянства використає цю нагоду, щоб nepe– 
дати свої традиційні побажання та дати про 
себе знати своїм рідним, приятелям та зяайо 
мим навіть в найдальших закутинах світу, ку-
дн навряд чи звичайна пошта занесла б таку ^ 
вістку. Великий тираж „СВОБОДИ" та відпо- ЛЛ 
відний зміст збільшеного святочного числа, ї в 
надають таким побажанням окремої вартості 
і значення. 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я ПРИЙМАЄТЬСЯ 
лт з а н о в и м с т и л е м д о 1 6 - г о Г Р У Д Н Я 1977 р . і1 

уІ з а с т а р и м с т и л е м д о 2 S - r o Г Р У Д Н Я 1977 p . H 
fe При замовленні, П Р О Ш У З А З Н А Ч У В А - ^ 
ft ТИ Н А КОТРІ СВЯТА. Оголошення будуть 
кТ поміщені в порядку їхнього приходу, в пер-
у 5 шому числі ті, що скоріше надішлють свої 
І ' замовлення. ^ 
vfc Зголошеняя святочних побажань, РА-
Ц 3QM З Г Р О Ш Е В О Ю ОПЛАТОЮ, залежно JK 
лА від величини оголошень, надсилати до: ц 

wSvoboda" Я 
30 Montgomery Stree^ Jersey aty, N.J. 07302 JJ vdi 

і, І ? "1 

Першості УСЦАК в бігу 
навпростець 

-
4 
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ИНИНрвяН В 
Старт до бігу навпростець за першість СпортовоІ 

Централі, що відбувся в Клівленді, 29-го жовтня 1977. 
Стартером бігу був головний Радний УНСоюзу д-р 

Богдан Футей 

29-го жовтня ц. р. при 
чудовій осінній погоді (су-
хо, сонце, температура 65) 
відбувся в Клівленді пер-
ший в історії нашого еміг-
раційного спорту ,,україн-
сько-американський біг-

навпростець", що Його пе-
реведено у двох категорі-
ях: „відкритий" для укра-
їнських і американських 
змагів та як першості 
УСЦАК - тільки для ук-
раїнськнх учасників. Траса 

ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
(Закінчення 

пізніше очолила й Редакцій-
ну Колегію, яка зредагува-
ла цю цінну регіональну 
працю про Чортківську 
Округу. Редакційній Коле-
гіі допомагав покійний про-
фесор д-р Михайло Соне-
вицький, який з автопсії 
знав частину цісї округи. 

Збірник про Чортківську 
О к р у г у н а л е ж и т ь д о 
н а й к р а щ и х р а й о н о в и х 
видань. Книга складається 
з чотирьох частин. В першій 
частині подані загальні 
інформаці ї про цілий 
р а й о н . Д - р Я р о с л а в 
Пастернак дав статтю про 
„Західне Поділля на заран-
ні історіГ. Покійний д-р 
Леонід Соневицький про 
історію. Ольга Соневицька 
про визначних людей і про 
шкільництво, а Богдан Сте-
фанович про читальні і про 
австрійські вибори в 1911 
році. 

В другій частині (61-263) 
подані статті та інформації 
про місто Чортків і про 
Чортківський повіт, а в 
третій про Копичинці й Гу-
сятин (267-477). Статті й ін-
формації про Борщівщину 
вміщено на сторінках 481-
695, а про місто Заліщики і 
Товстецький судові повіти 
займають сторінки від 697 
до 861-ої. 

Редакційна Колегія з 
трудом подбала про те, що 
Збірник Чортківської Окру-
га, мимо великих трудно-
щів дас, наступним поко-
лінням достатні інформа-
ції про те, як жили й змага-
лися з окупантами наші 
люди, щоб зберегти свос ук-

зі cm. 2-ої) 
раїнство. Ось уривок із віс-
тей про село Паушівку в 
Чортківщині. 

, , В часі п а ц и ф і к а ц і ї 
польські вояки знищили 
бібліотеку читальні („Прос-
віти") і товар у кооперативі. 
Потерпіли теж свідоміші 
селяни та вчитель. 

За всіх окупашй після 
Першої світової війни існу-
вало українське підпілля. 

Організаційну й культур-
но-освітню працю вели 
священики, вчителі, студен-
ти і селянські провідники. В 
селі зберігався народний 
одяг". 

На вісьмох сторінках 
подано змістовне резюме 
англійською мовою. Тіль-
ки на двох сторінках пода-
ний зміст цісї багатющої на 
інформації книги. Правда, 
закороткий „Зміст" допов-
нюс „Поазбучний список 
всіх громад Чортківської 
Округи", який мас повних 
п'ять сторінок. 

В Збірнику надруковано 
п'ять географічних карт: 
цілої Чортківської Округи і 
чотири карти повітів. В 
книзі багато світлин, які 
доповнюють тексти стат-
тея4, писаних дуже приступ-
но, в більшості у формі спо-
гадів. 

Книжку про Чортківську 
Округу мали б читати всі, 
що цікавляться ще недавнім 
нашим минулим на західніх 
українських землях, а в 
першу чергу ті, яким 
близька та частина Поділ-
ля, що на північ від Заліщик. 

Купити можна у„Свобо-
ді" за 25 долярів. 

ДЕ КУПИТИ ПОДАРКИ НА УКРАЇНУ? 
о ДЕ С ВЕЛИКИЙ "ВИБІР ТОВАРІВ? 
- ДЕ Є НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ? 
- ДЕ Є ПРИСТУПНІ ЦІНИ? 
- ДЕ Є ФАХОВА 1 СОЛІДНА ОБСЛУГА? 

в УКРАЇНСЬКІЙ КРАМНИЦІ 

DELTO EUROPAXORP. 
Reman iwanyckyj 

136 і 146 First Avenue 
(B6t.8tft69thSts) 

New York, N.Y. 10009 
Tel.: (212) 228-2266 

1 
ДЕЯКІ ТОВАРІ НА ВИПРОДАЖ 

ПО НИЖЧЕ ЦІН ЗАКУПУ!!! 
Масмо на складі: хустки і шалякя різного роду і розмірів. 

f Светерн - жіночі, мужеські і дитячі, акраутік 1 вовняні, 
спроваджувані з Німеччини. Блиски різного роду. 
Спеціялілість! СВЕТЕРИ І БЛЮЗКИ З УКРАЇН-
СЬКИМ ВЗОРОМ. Шкіряні і найлонові куриш. Кали те .' 
дивани на стіну, імпортовані з ЕспаяП, Італії І інших 
держав. ШТАНИ І М^РИНАРКИ „ДЖІНСИ" (Jeans). 
Нитки ДМЦ. Панама, юта І канва. Різні взори обрусів, 
доріжок і серветок. Друкований матеріал на подушки і 
драперії. Спідис вовняне жіноче білля, „пеятя гозе" І 
нончохи з Німеччини. Золоті малі тризуби з ланцюжками, 
наліпки на ввта і т. а. ВЕЛИКИЙ ВИБІР КЕРАМІКИ І 

ІНКРУСТОВАНИХ виробів з дерева!!! 
Маленькі подар'кн на весіллях від молодої. 

СВІЙ ДО СВОГО!!! 

Просимо відвідати нову 
крамницю, прн: 

146 First Avenue (Bet.Jth ft 9th Sts.) 

довжиною 6.1 миль npoxo– 
дила крізь парк на терені 
К Л І В Л Є Н Д КОМЮНІТІ І0ЛСД-
жу в Пармі. 

В чоловічій групі зма-
гання відбулися в 8"ох віко-

JBHX категоріях, починаючи 
від ,,нижче 14 років" та 
кінчаючи на ,,понад 52 ро-
ки", в жіночій у двох. 
Змагунів, що зайняли пер-
ше, друге і третє місце в 
своїй категорії нагородже-
но трофеями, найкращий 
час дня додатково імпозан-
тною чашею. Всі учасники 
бігу одержали пам'яткові 
стяжки-жетони та спорто-
ву сорочинку з друкованим 
написом. 

Цікаві статистичні дані: 
всіх учасників 136, в тому 
11 жінок (наймолодша 13 
років, найстарша 44). В 
чоловічій конкуренції зма-
галось 9-ох в наймолодшій 
віковій групі та 11-ох в 
найстаршій. Українських 
змагунів 9 — всі вони 
закінчили біг! 

Технічні висліди: nepe– 
можцем в загальній кон-
куренщї вийшов 20-літній 
студент Грег Люіс надзви-
чайно швидким часом 29 
мін. і 50 сек. Першуном 
УСЦАК став Є. Глинка, 
що може почванитися чет-
вертим найшвидшим ча-
сом дня, та якому врочис-
то вручено спеціяльну пля-
кету (очевидно з написом в 
українській мові). Інші на-
ші зайняли такі місця: Ми-
хайло Сливка 21-ше, Пет-
русь Ковч (14 років!) 45-те, 
Ігор Ковалисько 62-re, P-
ман Лішинецький 64-те, 
Мирон Білинський 65-те, 
Андрій Собчак (16 років) 
71-ше, Оресч- Ліщинець-
кий 87—ме. Дружиновим 
першуном УСЦАК стала 
команда ,, Клівленд 1" 
(Глинка, Сливка, Ковч), 
добуваючи цінну переходо-
ву чашу. 

Організатори імпрези 
старалися надати цілості 
якнайбільше українського 
характеру: крім реклями в 
пресі та летючками з під-
кресленням, що це змаган-
ня організовані українськи-
ми спортовцями — вони 
подбали й за участь почес-
них гостей: голова Укра-
їнських Злучених Організа-
цій та головний Радний 
УНСоюзу д-р Богдан Фу-
тей був стартером бігу, 
мгр Василь Лішинецький, 
довголітній член Управи та 
к. голова УЗО — учасни-
ком церемонії роздачі наго-
род. 

Американські змагуни 
були приємно вражені ці-
лістю імпрези та не щади-
ли слів признання за справ-
не й точне переведення 
змагань, багаті трофеї та 
передусім за щасливий під-
бір траси бігу, що її назива-
ли „дуже швидкою", шо 
зрештою потверджує час 
переможця. Вони запевня-
ли, шо на знак признання 
будуть носити нашу сороч-
ку (що своїм написом в 
певній мірі була реклямою 
української активности), у 
всіх бігах в будучому. 

їхні запити радували нас 
своїм змістом, але й став-
ляли в клопітливу ситуа-
цію з відповіддю. Нпр. „чи 
ми свідомі того, що це 
перша така імпреза органі-
зована етнічною групою на 
терені цілої Америки та що 
ми властиво створили іс-
торичний прецеденс у cnop– 
тових відносинах крайни?" 

На думці засади, що „не 
все золото, що світиться" 
та для ствердження дійсно-
го стану нашого спортово-
го рівня, треба підкресли-
ти, що крім клівлендських 
змагунів — ні один укра-
їнських бігун з іншого міс-
та не взяв участи в бігу. 
Запрошення були вислані 
до всіх наших спортових 
клюбів в ЗСА й Канаді з 
закликом до співпраці й 
'активности. Комунікати в 
(пресі теж виявилися ,,голо-
ісом вопіющого в пусти-
іні.. ." 

Степан Маланчук 

С а ” М в і 
атмі 

48 Ваві ТШ т. 
Te l .0 fS l - f85e ,Wewyor tMfeW 

В АРЩ: великий вибір 
книжок для читання, та 

для шкільної молоді. 

REAL ESTATE 

На продаж в Ню Йорку 
8-РОД. ДІМ плюс 2 крамниці, 
при Схід 7-ма вул. Всі 
помешкання вннаймлені, 
чистий дім. Поміркована ціна. 
Тел. (121) 982-2114, між, 5-в 

вечора. 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
А Б О К У П И Т И 

,РУДИНОК, ВИЗНЕС, ЗЕМЛЮ, 
звертайтеся до 

У К Р А Ї Н С Ь К О Ї Ф І Р М И 
G E M I N I R E A L E S T A T E CO. 

88 — Second Avenue 
New York. N.Y. Tel.: 477-6409, 

" i f 

HELP WANTED 

HOUSEKEEPER or COUPLE 
ЇМ 1N. Working couple Hrth no chUdian. 
Heed responsible person or persons to 
Jive in ind to are for beautiful home in 
Ridgewood, NJ. Private living quartan. 

Call (201) 825-2370 

HELP WANTED - MALE 

ENGINE LATHE 
OPERATOR MACHINIST 

Постійна праця. Добра плат-
ня. Овертайми. Бенефіти. 

STAR HACHlNE l TOOL WORKS ІКС. 
25EwingAve. North Arlington. H J . 

(201) 998-0947 

ІМФФФФФФФФФФФ999Ф9ФФМФ9КІ 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

j fcw–-ещ-^ w j ^ i j i L 
НЕДІЛЯ, 

П-го ГРУДНЯ 1977 p. 

ФІНІКСВІЛЛ, Па. Річні збори 
Б-ва свв. ап. Петра і Павла 321 
Відд., о год. 1-ій по пол., в 
парафіяльній залі. Проситься 
всіх чл. взяти участь у цих 
Зборах. На порядку нарад -
звіти урядовців та К. К. і вибір 
Уряду на 1978 рівс. - Й. Фуга, 
предс. А. Шипах, хас, Д. Чук, 
сехр. 

ЬСТУІІХИТВ В ЧЛВНИ 

?НСЬюзу! 

FUNERAL MRECT0RS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. І Ю Г Р Е Б Ш Ш 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕ Р АТУР А 

к Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

SlMiOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

S5S5 Eaet Tremont AventK 
BRONX, N.Y. 10466 

TeL: 883-2476 
m у 

191 Avenue "A" 
NEW YORK, N.Y. 10006 

Tea.: 674-8680 
Директор Я О С И Ф 

С Б Н К О В С Ь К И Н 
Запідус влаапуванняи но-
хоронів в кпплипаг 
жених в кожнім 
міста. Похорони по 

иї 

ТАРЗАН, Ч. 7859. Тарзан „п'яний' 

wr ігггіиигд- Я) ' Т ч '. '.g^1' 
ж ОКЄЖФКЖЛЯ.'..^-Ш' US 

HAV?– txy^Tw^sHT^PDRTOMow^w^ ; 
CATCHNfr . L ^ r l W l r ^ c ? P ^ . ' - - ^ 

oaso 

Гей! Чи я такий п'яний... 
чи дійсно така вродлива, 
жінка?! 

Може і це і те, Тарзане... 
Але тобі добре з тим! 

А ти, даліле, мусиш мене 

ді гнати що до, пиття! 
На здоров'я, моя мила!... 

СЬОГОДНІ ВеЧОрОМ ВЄСЄЛІМ-

ся, бо завтра можемо вже не 
жити! ш 

Погоджуюсь на те!„„„„ 


