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Американські і Канадські літаки 
шукають за уламками розбитого 

совєтського сателіта 
Вашінгтон. - Офіційні реологічні бальонн, щоб 

встановити, чи дійсно над речники американського 
уряду і атомові спеціалісти 
ЗСА поінформували в ccpe– 
ду, 25 січня ц. p., що доте-
перішні розшуки за улам-
ками із розбитого над пів-
нічнозахідною Канадою со 
встського шпигунського 
сателіта ; ,Космос^954" 

Канадою немає жадної ра-
діоактивности від самозни-
шеного сателіта. Генрі Кен 
далл з Массачусетського 
технологічного інституту 
твердить, що правдоподіб-
но таки немає радіоактив-
них хмар з совєтського 

досі не принесли жадних сателіта, бо він мусів зго-
результатів. В пошуках ріти дуже високо, але він не 
обидві країни стосують виключає такої проблеми в 
ОСОблИВУ ОбереЖНІСТЬ, бО, б у д у ч о м у , б о У МІЖПЛЯНЄТ-
згідно з совєтськими інфор них обширах перебувають 
маніями, сателіт був устат-
кований атомовим реакто-
ром і 100 фунтовим ладун-
ком урану 235, дуже небез-
печного для людей й інших 
живих організмів. Речник 
Державного департаменту 
і Крайової Ради Безпеки 
заявив, що над Канадою 
постійно літають устатко-
вані спеціальними anapa– 
тами два американські лі-
такн „T0-2M і „КС-135", як 
також канадські машини, 
які, охопивши велику час-

ще інших 19 подібних аме-
риканських і совєтських са-
телітів з атомовою енер-
гією і атомовими реакто-
рами — 16 совєтських і З 
американські. Було б велн-
кою катастрофою, — зая-
внв проф. Кендалл, — як-
що б один з таких сатель 
тів впав на густо заселе-
ний пункт землі. Такий 
випадок міг би закінчитися 
трагічно. Дехто твердить, 
що сателіти перебувають 
на височині 815 миль від 

тану західньої і централь- Землі і вони літатимуть 
ноі Канади, шукають за там по кілька тисяч років, 
небезпечними радіоактив- але, - стверджує далі Кен-
ними евентуальними зал н-
шками, які могли залиши-
тнея в повітрі, коли со-
вєтський сателіт, згоряючи 
в повітрі, по кускові падав 
на землю. Досі однак не 
знайдено слідів урану 235, 
який знаходився в середині 
атомового реактора раке-
ти. Також наземні військо-
ві частини і спеціалісти, 
забезпечені спеціяльннмн 
апаратами й одягами, не 
знайшли ані одного уламку 
з розбитого сателіта. 

Думки вчених і атомо-
вих спецЬшістів досі поді-
лені. Одні твердять, що 
совстський сателіт дійсно 
згорів в повітрі, так, як 
про це інформувало совєт-
ське пресове агентство 
ТАСС, на височині 100.000 
стіп над землею; інші, як, 
наприклад, західньонімець 
кий вчений проф. Гайнц 
Камінскі з Бохумського ін-
СТНТУТУ ДОСЛІДІВ МІЖПЛЯИС-
тних просторів твердить, 
що,, Космос—954", набли-
жаючись до землі, мусів 
затроіти атмосферу радіо-
активністю бодай останніх 
200 миль шляху і 30 до 40 
миль ширини. Речники 
Крайової Ради Безпеки 
ЗСА назвали твердження 
проф. Камінского „абсо-
лютною нісенітницею". 
Німецький вчений також 
твердить, що літаки, які 
шукають за радіоактивніс-
тю, напевно перебувають 
на недостатній височині і 

далл, — випадок із совєт-
ським сателітом повинен 
навчити нас обережности. 

Як відомо, завданням 
розбитого совєтського са-
теліта було слідкувати за 
рухом американських й ка-
надських воєнних кораблів. 
„Космос-954", який важив 
6.000 фунтів і мав 1.000-
фунтовий атомовий реак-
тор, подавав точні інфор-
мації, переловлювані на Зе-
млі совєтським контроль-
ним центром, про кіль-
кість кораблів, їхній курс 
П т Н ^ ^ а а д м ^ Т ^ ” . .'XJ ^"!̂ lU','v "щ ” 

Згідно з останніми пові-
домленнями Ассосієйтед 
Пресе, спеціяльно устатко-
ваннй дослідчнй літак 
„С—-130" натрапив на згу-
шену радіоактивність у за-
хідній частині Канади, яка 
без сумніву походить від 
спаленого совєтського са-
теліта „Космос-954", 
який загорівся в повітрі і 
кусками спадав над терито-
рією Канади у вівторок, 
24-го січня ц. р. Цю ін-
формацію потвердило опіс 
ля міністерство оборони 
Канади і майор Валлі 
Вест, командант інформа-
ційного військового агент-
ства Алберти. В інформа-
ції також сказано, що Со-
вєтський Союз погодився 
вислати до Канади людей і 
технічні апарати. Згідно з 
міжнародними правилами 
СССР мусить покрити усі 
шкоди нанесені падаючим 

потрібно б вислати мете- сателітом. 

Преса у світі стала „дещо 
вільнішою" - твердить 

Ассосієйтед Пресе 
Вашінгтон. - Досліди винку, яка не подобалась 

пресового агентства Acco– керівникам режимів. Реля-
сієйтед Пресе показали, що тивною свободою користу-
преса у світі здобула дещо ється преса в Аргентині, де 
більше свободи і стала перебуває також багато за-
вільшшою на переломі 
1977—78рр, Найгірше пред 
ставляється ситуацію в 
країнах Африки, Південної 
Америки, Совєтського Со-
юзу і в сателітннх краІ-
нах з комуністичними ре-
жимами, де преса взагалі 
не користується жадною 
свободою, бо всі газети й 
інші видання стисло конт-
рольовані комуністичними 
партіями, які ніколи не змі-
няються і все зал"ишають-
ся при владі. Дешо більше 
свободи здобула преса в 
Індії після повалення режи-
му Індірн Ґанді і приходу 
до влади політичної партії 
Яната, що П очолює тепе-
рішній прем'єр-міністер 
Морарджі Р. Десаі. Сильно 
затиснено цензуру преси в 
Ливані і країнах KOHTDO– 
льоваиих Арабською Лі-
гою, яка не визнає вільної 
преси. Це викликає сильну 
критику суспільства і є 
надії, що в будучому ця 
ситуація на Близькому Схо 
ДІ МОЖе КОРИСНО ЗМІНИТИ-
ся. Безнадійною являється 
ситуація1 в Південній Аф-
рнці і в багатьох країнах 
Південної Америки, де жур 
папістів і працівників газет 
арештують за будь-яку но-

кордонних кореспонденти). 
В Африканських країнах 
правдоподібно найбільш 
свобідною пресою є преса в 
Кенії, де навіть дозволено 
критикувати політику уря-
ду, ломимо того, що біль-
шість газет є в руках 
приватних власників. В Ро-
дезії, Уганді, Сомалі!, Еті-
опії, Мозамбіку, Анголі і 
Заїрі існує дуже стисла 
урядова цензура. Етіопія 
навіть „видворила" корес-
пондента „Ню Йорк Тайм-
су" Джона Дарнтона за 
критику публічного розстрі 
лювання політичних про-
тивннків режимовою полі-
цією. Азійські країни, за 
виїмком тих, де при владі є 
диктаторські режими пра-
вого чи лівого забарвлен-
ня, дозволяють на більшу 
свободу для преси, як, нап-
риклад, Африка, а в 1977 р. 
зроблено особливо корисні 
поступки. В комуністичних 
країнах, хоч вже не apeui– 
тують за щонебудь закор-
донних журналістів, але за 
ними слідять агенти КҐБ, 
а небажаним закидають 
співпрацю з розвідчимн 
агенціями і позбуваються 
їх з країни. 

! 

Джевітс і Пономарьов сперечались 
за Щаранського 

Президент Картер і Боріс Пономарьов піч час зустрічі в 
-̂ ,'f Білому Домі минулого т 

Ватшнттон. - Пресова 
конференція з участю аме-
риканських законодавців і 
членів Верховної Ради 
СССР, які тепер перебува-
ють на чолі з Пономарьо-
вим з офіційною візитою у 
З'єднаних Стейтах Амери-
ки, перетворилась у чет-
вер, 26-го січня ц. p., на 
дискусійний форум, як 
тільки виникла справа Ана-
толіа Щаранського, відо-
мого Жидівського активіс-
та і члена московської 
Групи нагляду за виконан-
ням Гельсінської угоди, 
який перебуває вже майже 
рік у совєтській в'язниці та 
вкоротці має стати Перед 
судом за^„зраду батьків-
щини" іЦпівпрацю з аме-
рнканською Центральною 
Розвідчою Агенцією 
(О-Ай-Ей). Справу Щаран-
ського підніс спершу сена-
тор Джекоб^Діірвітс, - pec– 
иіОптшшіїфН'їїю Йорку, 
ДжевітсовІ змісия гостро 
відповів голова совєтської 
делегації Боріс Н. Понома-
рьов, неголосуючнй член 
Політбюра, відповідальні-
стю якого є вдержувати 
зв'язки з комуністичними 
партіями поза кордонами 
СССР, кажучи, що справа 
Щаранського є „внутріш-
ньою справою Совєтського 
Союзу". При тому він 
відмітив, шо в міжнарод-
ній практиці так водиться, 
і цю практику прийняла як 
одну з постанов Гсльсінк-
ська конференція в 1975 
році, що жадна держава не 
має права вмішуватись у 
справи іншої держави. По-
номарьов підкреслив, що 
Щаранський буде поставл е-
ний перед суд за ,,попов-
НеННЯ СерйОЗНОГО ЗЛОЧИ-
ну" і що він матиме пра-
во на оборону, але буде 
засуджений згідно з совєт-
ськимн кримінальними за-
конами. Сенатор Джевітс, 
мабуть не бажаючи входи-
ти в глибшу дискусію з 
совєтським висланий ком, 
заявив тільки, що ЗСА 
зацікавлені тільки особою 
Щаранського, який виявив 
бажання емігрувати на За-

хід і справа якого глибоко 
закорінена в думках аме-
риканських громадян. При 
тому Джевітс додав, що 
він свідомий, що гість з 
СССР не може погодитися 
з його думкою, але зреш-
тою справа Щаранського 
не є справою „війни чи 
миру”г а тільки темою до 
дискусії і обміркування. У 
справу вмішався другий со-
вєтський „парлямента-
рист", Леонід М. Замятін, 
керівник! совєтського пре-
сового агентства ТАСС. 
заявляючи, що замітка се-
натора Джевітса в часі, 
коли ведеться слідство 
ПРОТИ ОСОбИ, Я Ш ПОПОВНИ-
ла злочин і ксЯр ведеться 
судова процедура, є протн-
законною не тільки в 
СССР, щтакому в ЗСА. 

Справа Щаранського ви-
ринула пд4раз того самого 
дня в часі^ привітальної 
вечері в честь совєтських 
„парляментаристів", яку 
влаштовувала Коаліція для 
демократичної більшості! і 
в якій взяла участь, як 
запрошений гість, Наталія 
Щаранська, дружина жи-
дівського активіста, яка 
живе постійно в Ізраїлі. 
Справу Щаранського під-
носили на вечері сенатори 
Генрі Джексон, демократ 
із стейту Вашінгтон, і Да-
нієль Мойніген, демократ з 
Ню Иорку. Перший апелю-
вав до совєтського право-
суддя зупинити закиди 
проти Щаранського за 
шпигунство і дати йому 
змогу виїхати на Захід та 
злучитися з дружиною, 
другий промовець атаку-
вав Пономарьова поімен-
но, кажучи, що його функ-
шя в Політбюро є керува-
ти закордонними комуніс-
тичними партіями і цент-
рами, підривати парлямсн-
тарні демократичні систе-
ми на Заході, створювати в 
західніх країнах такі ,,nap– 
ляменти", які були б точ-
ним віддзеркалюванням 
Совєтської Верховної Ра-
ди - заявив сенатор Да-
нієль П. Мойніген. 

ІЗРАЇЛЬ ТА ЄГИПЕТ 
ПОГОДЖУЮТЬСЯ НА 

ПЕРЕГОВОРИ ЗА 
ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ЗСА 

ЄрусалимУКаІр. 
Бритійська газета ,,Ди 
Лондон Дейлі Телеграф" зі 
середи, 25-го січня, інфор-
мує, що ізраїльський та 
єгипетський уряди погоди-
,лнея на „обмежене віднов-
лення переговорів", тобто 
покищо переговорювати-
муть через американських 
посередників, головним чн-
ном через асистента дер-
жавного секретаря Альфре-
да Атертона, який саме 
тепер перебуває на Близь-
кому Сході, та через ам-
басадорів ЗСА в Ізраїлі і 
Єгипті. 

Переговори між ІзраІ-
лем та Єгиптом, започат-
ковані єгипетським прези-
дентом Анваром ель-Сада-
том,перервалися коли не 
дійшло до порозуміння що-
до питання звільнення оку-
пованих Ізраїлем арабсь-
ких земель, розв'язки проб-
леми палестинських арабів 
та відносно ізраїльських 
осель на Сінайському пів-
острові, а також в наслі-
док взаємних гострих вис-

ловів-обвинувачень, виго-
лошених ізраїльським пре-
м'ером Менахемом Бегі-
ном і президентом Сада-
том. 

Однак, після кількаден-
ноі публічної взаємокритн-
ки, ізраїльський та єгипет-
ський уряди, відгукуючись 
на заклики президента 
Джіммі Картера, повідо-
мили американських уря-
довців, що готові віднови-
ти переговори „через по-
середників" — інформує 
„Ди Лондон Дейлі Tener– 
раф". Обидва уряди також 
натякнули, що існує мож-
ливість, що незабаром від-
новляться наради двох 
спільних єгипетсько - ізра-
їльських комісій, а саме, 
політичної в Єрусалимі та 
військової в Каїрі. 

Речники Ізраїля і Єгипту 
підкреслюють, що особис-
та інтервенція президента 
Картера створила можли-
вість відновлення nepero– 
ворів, спершу посередніх, а 
згодом може знову безпо-
середніх. 

Сомалія захопила в полон 
кубинських вояків 

Могадішу, Сомалія. -
Ассошкйтед Пресе інфор-
мус, що сомалійські пов-
станці у контрольованій 
ними провінції Етіопії Ога-
ден захопили в полон ку-
бинських вояків, які во-
юють по боці прокомуніс-
тичного уряду Етіопй. Зая-
ва повстанців про захоп-
лення в полон кубинських 
вояків була передана сома-
лійськнм радіо. Якщо це 
повідомлення відповідає 
правді, то факт присутнос-
ти кубинських регулярних 
військ в першій ліні! фрон-
ту в Огадені буде нагляд-
ннм доказом кубинської 
присутности в Етіопії. В ганськими частинами, яким 
повідомленні не сказано допомагає Сомалія. 

скільки кубинців захопле-
но. В радієвій передачі з 
Могадішу говориться, що 
супротивляючись розвине-
ній останньо етіопійсько-
російській-кубинськін о-
фензнві проти сомалійсь-
ких патріотів в Огадені, 
сили спротиву захопили в 
полон кубинських вояків і 
вбили кільканадцять вій-
ськовиків інших союзників 
ЕтіопіТ. Бої за місто Гарар, 
населення з якого вивтіка-
ло, продовжуються між еті-
опійською армією, піддср-
жуваною Москвою і Ку-
бою, та місцевими парти 

Республіканці критикують 
пропозиції Білого Дому щодо 

податків та енергетично! 
проблеми 

Вашінгтон. — Мину-
лого четверга, 26-го січня, 
лідери Республіканських 
меншин в обох Палатах 
Конгресу, коментуючи по-
слання про Стан Унії пре-
зидента Джіммі Картера і 
його економічні, податкові 
та бюджетові пропозиції, 
твердили, що пропозиції 
Білого Дому можуть дове-
сти країну „до економічної 
та енергетичної катастро-
фи". 

Сен. Говард Бейкер із 
Теннесі та конгресмен 
Джон Ровдс з Арізони вис-
ловили свої критичні засте-
реження щодо пропозицій 
Президента під час півго-
динної телевізійної nporpa– 
ми, передаваної сіткою 
„Ей-Бі-Сі". Вони твеоли-
ли,-що запропоноване Пре-
3HitfeHTOM' 25-більйонове 
зменшення в прибуткових 
податках цілком не виста-
чальне, щоб ,,стимулюва-
ти економіку країни", а 
його енергетична nporpa– 
ма, яка наголошує заошад-

ження різних родів паль-
ного, доведе тільки до ви-
щих цін на різні пальні 
продукти та спричинять 
великий брак цих продук-
тів. Сен. Бейкер сказав, шо 
„не зважаючи на добрі 
наміри" Президента, його 
політика може довести 
країну ,,до катастрофи". 

Щодо пропозицій прези-
дента Картера відносно 
зменшення податків, то 
конгресмен Ровдс твердив, 
що Республіканська партія 
вважає, що запропоноване 
зменшення „надто мале" 
та що більш ефективним 
було б, якщо б протягом 
наступних 3-ох років пода-
ткн були зменшені по 10 
відСоткіИ,тобто разом на 
30 відсдтків.Він заявив,шо 
з уваги на інфляцію та на 
підвншки в податках Coui– 
яльного Забезпечення, пот-
рібно було б принаймні 
51-більйонове зменшення в 
прибуткових податках, а не 
тільки 25-більйонове, як це 
пропонує Білий Дім. 

Соарес сформував новий уряд 
в Португалії 

Лісбона, Португалія 
- Ассосієйтед Пресе ін-
формує, що діючому пре-
м'єр-міністрові Маріо Coa– 
ресові, уряд якого не дістав 
довір'я в парламенті 7 тиж-
нів тому і від того часу в 
Португалії існувала урядо-
ва криза, вдалося сформу-
вати новий кабінет з ncpe– 
важаючою більшістю в 
ньому соціялістичних мі-
ністрів і сильною піддерж-
кою консервативного Со-
ціял-Демократичного цен-
тру, який повернувся до 
уряду перший раз після ре-
волюції в 1974 році. Вис-
тупаючн на телевізії, Coa– 
рес заповів, що першою 
проблемою, яку мусить ро-

зв'язати новий уряд, є еко-
номічна криза в країні. Па-
ртія Соціял - Демократич-
ного центру одержала З 
міністерські місця, включ-
но з міністром закордон-
них справ, і два місця 
одержали малі незалежні 
партії. Всі інші міністерсь-
ю' пости займають члени 
Соціалістичної партії Coa– 
реса. Взаміну за співпра-
цю, консерватисти обіцяли 
піддержувати економічну 
програму Соареса, яку він 
представить парляментові 
для затвердження, щоб 
одержати від Міжнародно-
го Монетарного Фонду обі-
цяних 800 мільйонів доля-
рів економічної допомоги. 

Невольничий „Священний 
обов'язок" в Україні 

У київському журналі 
„Дніпро", ч. 11., надруко-
вано статтю Віктора Бєля-
хва — „Священний обов'я-
зок митш'в", з піднаголов-
ком „Чуття єдиної роди-
ни - пафос радянської 
літератури". Автор у стат-
ті перераховує „великих 
радянських поетів і пись-
менників" та підкреслює 
їхню ролю у формуванні 
зростання „нової людини 
- патріота, інтернаціона-
ліста" і в зміцненні „єд-
ности багатонаціональної 
соціалістичної Вітчизни", 
бо ж і від письменників 
залежить „утвердження 
інтернаціоналістських ос-
новоположних принципів 
радянського способу жит-
тя, високих ідеалів друж-
би і братерства!', до яких 
також належить,,,,мораль-
не . забезпечення, комуніз-
му", зокрема сьогодні, ко-
ли настали „умови загост-
рення ідеологічної бороть-
би". 

Віктор Бєляєв не тільки 
підкреслює велике значен-
ня „могутніх засобів бага-

топашональної радянської 
літератури", в нього зов-
сім окреме і особливе міс-
це поміж „братніми літе-
ратурамн" займає російсь-
ка література, а в тому й 
російська мова. Він дока-
зує, шо „зростання ролі 
російської мови як засобу 
міжнаціонального спілку-
вання радянських людей не 
суперечить і не перешкод-
жас вільному інтенсивному 
розвиткові національних 
мов і народностей, бо в 
нашій країні немає місця 
для суперечностей, cynep– 
ннцтва між мовами, всі 
вони розвиваються на заса-
дах дружби і співробітни-
цтва". Однак В. Бєляєв 
зазначує, шо „найактивні-
шу роль відіграє літерату-
ра російського народу", бо 
російські письменники 
„своїм творчим досвідом 
допомагали літераторам 
братніх республік оволоді-
вати арсеналом, художніх 
засобів і прийомів, правди-
во змальовувати соціяліс-
тичну дійсність на основі 
методу соціялістичного ре-
алізму". 

РОБІТНИКИ-ДИСИДЕНТИ 
В СССР СТВОРИЛИ 

НЕОФІЦІЙНУ РОБІТНИЧУ 
СПІЛКУ 

Москва, - Група про-
тестуючих робітників А ди-
сидентів в Совєтсмгому 
Союзі повідомила^у чет-
вер, 26-го січня ц. p., про 
створення неофіційної ро-
бітничої спілки в СССР, 
завданням якої буде оборо-
няти права робітників, ін-
тереси яких відмовилась 
заступати спілка, контро-
льована урядом і Комуніс-
тичною партією. Новозор-
ганізована нелегальна ро-
бітнича спілка покищо зіб-
рала понад 200 підписів 
серед тих робітників, які 
втратили працю, або були 
позбавлені її в наслідок 
критики урядових чинників 
і функціонерів урядової 
робітничої спілки, які не 
дбають про умовини праці 
робітників і їхню безпеку 
на місцях праці. Володи-
мнр А. Клебанов, колиш-
ній копальняний робіт-
ник в Україні, який зуст-
рівся із закордонними ко-
респондентами в товарист-
ві ще інших чотирьох ро-
бітннків, заявив, що рішен-
ня про створення незалеж-
ної робітничої спілки було 
прийняте тоді, коли робіт-
ники вичерпали усі інші 
заходи перед урядовими 
чинниками, щоб приверну-
ти справедливість і опіку 
уряду над робітниками. 
Раніше робітники робили 
старання поладнати ці 
справи у розмовах з реч-
никами урядової робітни-
чої спілки, а потім апелю-
вали до ЦК КПСС, Ради 
Міністрів СССР і совєтсь-
кої преси. Не одержавши 
жадної відповіді, вони рі-
шилнея на радикальний 
крок зорганізування неза-
лежної спілки, бо число 
невдоволеннх робітників, 
або тих, які з різних при-
чин були звільнені з праці, 
збільшується кожного дня. 
Організатори апелювали 
до західніх кореспондентів 

допомогти їм розголосити 
їхню працю і добитися 
конкретної допомоги" від 
західніх країн, головно 
робітничих спілок у вільно-
му світі. Робітники, які 
були ініціяторамн створен-
ня нелегальної спілки сві-
домі. шо урядова преса 
назве їх „заколотниками", 
а агенти КГБ розпічнуть 
нагінку на них, але вони 
надіються, шо Міжнарод-
на Спілка Охорони Робіт-
ників з осідком у Женеві, 
до якої вони звернулися, і 
президент Американської 
Федерації Праці — Конгре-
су ІНДУСТРІАЛЬНИХ Органі-
зацій Джордж Міні та інші 
профспілки в демократич-
них країнах, допоможуть 
їм перетривати кризову 
ситуацію і оборонятимуть 
їх перед совєтськими реп-
ресіями. Клебанов відмі-
тив у розмові з кореспон-
дентами, шо від часу, як 
вістку про створення неза-
лежної робітничої спілки 
передала радіостанція „Го-
лос Америки", приблизно 
30 осіб написали листи на 
його домашню адресу в 
Донецьку, долучуючись до 
голосу протесту про nopy– 
шення прав робітників в 
СССР. Клебанов немає ле-
гального права мешкати в 
Москві і його можуть ви-
кинути з міста кожної хви-
лини. Минулого місяця, ко-
ли він перший раз зустрі-
нувся з американськими ко-
респондентами, його зупи-
нили на вулиці агенти КГБ, 
зааосшт ували і вкинули до 
психіятричного лаьедення, 
а по двох тижнях звільни-
ли і наказали їхати до До-
нецька та не повертатися 
більше до столиці СССР. 
Але він все одно приїхав, 
бо в Москві можна скорі-
ше нав'язати зв'язок з ко-
респондентами і зовніш-
ним світом взагалі. 

Совєтські ватажки 
відмовляються від виступу в 

„Радіо Свобода" і „Радіо 
Вільна Европа" 

Москва. - Минулого 
четверга, 26-го січня, COBC'– 
тські власті відкинули про-
позицію американської Ра-
ди Міжнародних Передач, 
щоб совєтські ватажки та 
ватажки комуністичних 
держав Східньої Европи 
виступили на програмах 
радіовисилень „Радіо Сво-
бода" І „Радіо Вільна 
Европа", які пересилають 
програми до тих комуніс-
тичиих держав і підпада-
ють під контролю згаданої 
Ради. 

Совєтське пресове 
агентство ТАСС заявило, 
шо запрошення для ліде-
рів СССР і його сателітів 
— „це провокація" і enpo– 
ба „злегалізувати" ці дві 
радіостанції, яким ТАСС 
закинув, шо вони лереда-
ють „пропаганду" і нібито 
„займаються підривною 
діяльністю проти сошяліз-
му, фабрикують фальшиві 
вістки та ширять брехню і 
наклепи". 

Як відомо, згадана Ргда 
Міжнародних Передач за-
пропонувала, щоб комуніс-
тичні ватажки виступили 
на програмах „Радіо Сво-
боди" і „Радіо Вільної 
Европи", щоб дати їм змо-

гу доказати, шо ці радіо-
висильні передають „про-
паганду", хоча голова Ра-
ди, Джон Ґроновскі, ко-
лншній амбасалор ЗСА до 
Польші та колишній дирек-
тор поштової служби ЗСА, 
підкреслив, шо радіостан-
ції надають тільки точні 
інформації та вістки, як 
теж об'єктивні коментарі. 

Вілкндаючн запрошення 
Ради, ТАСС заявив, що 
„чесні люди", тобто кому-
ністнчні лідери, не noro– 
дяться виступати на радіо-
станшях, для яких працю-
ють „професійні наклепни-
кн, зрадники, злочинці та 
інші покидьки". Як відо-
мо, такі епітети Москва 
застосовує до тих емігран-
тів та втікачів із Совєтсь-
кого Союзу та його сате-
літів, які працюють в „Ра-
діо Свобода" та „Радіо 
Вільна Европа". ТАСС та-
кож твердив, що совєтські 
ватажки і громадяни „все 
одно беруть участь в дис-
кусії по радіо та в пресі в 
СССР та за кордоном" і 
тому не мусять користати 
з нагоди виступати на зга-
даних двох радіовнсиль-
них. 

Жахливі бурі навістили стейти 
Середнього Заходу 

снігу, забльоковуючи шл-
ком сотні шляхів, napani– 
зуючи життя в тих стейтах 
і спричинюючи смерть при-
наймні 20-ох осіб. 

Клівленд, Огайо. — 
Хоча протягом останніх 
кільканадцятьох днів сніго-
вії, сильні вітри та зливні 
дощі навістили майже всі 
стейти Америки, то найгір-
ше потерпіли стейти Се-
реднього Заходу, зокрема 
Огайо, Індіяна, Кентакі, 
Ілліной і Мічіген. Наприк-
лад, в Огайо в четвер, 26-го 
січня, сила вітру доходила 
до 80 миль на годину, а 
крім того в тому стейті, як 
теж в Індіяні, Мічігені та 
Кентакі впало коло 15 інчів 

Огайськийгубернатор 
Джеймс Ровдс заявив, що 
це найгірша буря в історії 
того стейту. Несамовиті 
вітри та сніговії навісти-
ли такі міста в стейтах 
Середнього Заходу, як Чі-
каго, Клівленд, Колюмбус, 
Індіанаполіс, Детройт, Лу-
івилл та інші. 
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Сателіт - шпигун 
Дискусія на тему останнього випадку із советським 

сателітом-шпигуном ,.Космос-954", який через несправне 
функціонування механізму наблизився на небезпечну, 
віддаль до Землі і остаточно розлетівся, загоряючись у 
повітрі над південнозахідньою частиною Канади, ще й 
далі продовжується, головно між вченими дослідниками і 
військовими спеціялістами. Запевнення комуно-москов-
ських верховодів, поширене після випадку пресовим 
агенством ТАСС. як також дещо дивне становище до цієї 
справи Державного департаменту ЗСА, а особливо 
дорадника Президента у спавах крайової безпеки д-ра 
Збіґнєва Бжезіньського, що, мовляв, нікому нічого не 
грозить, бо совстський сателіт-шпигун устаткований 
тисячофунтовнм атомовим реактором і 100 фунтами дуже 
небезпечного для людського життя урану 235, не стано-
вить ніякої загрози для людського життя і що з цього 
приводу не може витворитися кризова ситуація між 
державами, зокрема між З'єднаними Стсйтами і COBCT– 
ським Союзом. - ці запевнення нікого із спеціялістів не 
задовільнилн, а в деяких випадках ще загострили контро-
версійні дискусії. Наприклад, західньонімецький вчений 
проф. Гайни Камінскі. директор приватного Бохумського 
інституту дослідів міжпланетних просторів, заявив, що 
падаючий совстський сателіт мусів залишити в атмосфері 
деяку кількість радіоактивного пилу, якого не можуть 
виявити літаки, які летять на невідповідній височині. Він 
рекомендував вислати в атмосферу метеорологічні 
бальони для перевірки можливостей радіяції. В середу, 25-
го січня, речники Крайової Ради Безпеки ЗСА, а також 
деякі американські вчені, називали твердження проф. 
Камінського ..абсолютною нісенітницею". В четвер, 26-го 
січня, пополуднева преса надрукувала інформацію 
пресового агенства Ассосісйтед Пресе, яка підтверджує 
здогади західньонімецького вченого і стверджує, що спе-
ціяльно устаткований літак ,.С-130" натрапив на радіо-
активний пил над частиною північнозахідньоїКанади і що 
він без сумніву походить з розбитого совстського сателіта-
шпигуна. Інформацію АП потвердили опісля міністерство 
оборони Канади і майор Валлі Вест, комендант військової 
інформаційної агенції в Алберті і північнозахідній 
території Канади. 

Не можна, отже не погодитися із слушними запитами 
деяких американських кореспондентів, познайомлених 
основно з існуючою проблемою. Для чого, наприклад, 
Бжезіньскі й речники Державного департаменту псрена-
голошували „щиру співпрацю" комуно-московських 
ватажків з урядом ЗСА, якщо у Вашінгтоні добре знають, 
що в орбіті перебуває ще 16 інших подібних совєтських 
сателітів-ішжгунів з атомовою енергією і що совєтські 
верховоди готуються до останньої розправи з країнами 
вільного світу при допомозі атомової зброї? Кожному ж 
відомо, що совєтські диктатори, готуючись до захоплення 
влади у цілому світі, обкладають Захід атомовою зброєю 
- в повітрі, на землі, на морі і під водою, щоб у слушний 
час завдати йому нищівного удару. Пощо тоді посміха-
тись і переконувати світ про корисність співпраці з 
розбишаками і порушниками міжнародних договорів; 
пощо ,,очишуватн" їх в очах вільного суспільства від 
поповнених ними злочинів; пощо підбудовувати довір'я до 
їхніх тверджень? 

Справедлива розв'язка 
Минулого тижня сенатор Роберт Бирд зі Західньоі Bip– 

джінії. лідер Демократичної більшости в Сенаті, та 
сенатор Говард Бейкер із Теннесі, лідер Республіканської 
меншости. повідомили, що представлять тій Палаті 
Конгресу спільний додаток да нового договору з Пана-
мою щодо Панамського каналу, який даватиме ЗСА право 
посилати свої військові частини на оборону невтральности 
каналу навіть після того, як контроля над каналом у 2000-
му році перейде в руки панамського уряду, як також давати 
американським воєнним кораблям першенство перепливу 
через канал у випадку наглої потреби. 

Заява лідерів Сенату напевно зменшить опозицію до но-
вого договору в тій Палаті Конгресу,яка мусить ратифіку-
вати договір, шо його вже раніше підписали президент Джг 
мі Картер і панамський лідер генерал Омар Торріхос 
Геррера. Проти, як передоачають аналітики, консерва-
тивні сенатори обох партій продовжуватимуть кампанію 
проти ратнфікування договору. 

Противники цього договору твердять, що ЗСА не 
повинні передавати контролі над каналом в руки Панами, 
бо Америка збудувала цей канал, утримувала його 
протягом довгих десятиріч, що потягло за собою великі 
кошти, як теж твердять, що Панамський канал занадто 
важливий під стратегічним і економічним оглядами, щоб 
ЗСА зрікалися контролі над ним. Існує теж побоювання, 
що без таких виразних застережень прав Америки,над 
каналом могла б здобути вплив котрась із комуністичних 
держав, Куба чи Совстський Союз. 

Очевидно, що було б помилкою легковажити ці apry– 
менти. але вони також не є аж такі переконливі тепер, коли 
сенатори Бирд і Бейкер погодилися на додаток до 
договору. Між іншим, президент Картер і генерал 
Торріхос Геррера ще в жовтні минулого року погодилися 
на подібний додаток, хоча формально його не підписали. 
Якщо згаданий додаток буде включений до договору, а 
Панама на це погоджується, то аргументи противників 
договору стануть неактуальними, бо Америка і після 2000-
го року відіграватиме важливу ролю в обороні невтраліте-
ту каналу, а американські військові кораблі матимуть 
гарантоване першенство щодо перепливу через нього. 

Однак, якщо Сенат ЗСА не ратифікував би нового 
договору, то це могло б негативно відбитися на відносинах 
ЗСА з усіма країнами Латинської Америки, які дотеперіш-
ню контролю Вашінгтону над каналом, встановлену 
договором з 1903-го року, вважають „залишком амери-
канського імперіялізму". Зріст ворожих до ЗСА настроїв у 
країнах Латинської Америки може тільки вийти на 
користь ворогам вільного світу — Совстському Союзові, 
Кубі та іншим комуністичним диктатурам. 

Поступове перебрання контролі над каналом урядом 
Панами, яке тривало б 22 роки, це пляноване і система-
тичне передавгчня влади в руки держави, яку цей канал 
перетинає на дві частини, але досі та держава фактично не 
мала і не має голосу щодо управління тим каналом. Отже, 
вже сама справедливість вимагає, щоб Панамський канал 
нарешті став частиною Панами. 

Іван Овечко 

ЗАБУТА ПРОБЛЕМА 
У своєму справозданні 

про Стан Юнії 19-го січня 
ц.р. през. Картер торкнувся 
багатьох проблем. Най-
першс, як і всі його попсрсД" 
ники при такій нагоді, він 
підкреслив прогрес у всіх 
ділянках життя американ-
ського народу за один рік 
його президентства: живе-
мо без війни або більшого 
військового конфлікту, в 
якому були б заангажовані 
ЗСА; маємо менше безро-
бітних і більше затрудне-
них, ніж рік тому; чистий 
прибуток америханця збіль-
шився; інфляція зменши-
лась і т.д. і т.п. Торкнувся 
Президент і реформ у праці 
виконавчого органу, тобто 
адміністрації, як і сказав 
дещо про співпрацю з зако-
нодавчим органом, тобто 
Конгресом. Ну, і, звичайно, 
про стан і пляни на майбут-
нє в царині закордонної 
політики. 

Але про одну проблему в 
країні він не згадав ані сло-
вечком — про злочинність в 
Америці. А тим часом ані 
зріст прибутків-заробітків 
американського народу, ані 
інфляція, ані незаангажо-
ваність Америки в війні не 
можуть закрити очі амери-
канському народові на 
алярмуючий зріст злочин-
ности в країні. Таке чи інше 
вирішення проблеми енер-
гії, тобто оливи чи вугілля, 
аж ніяк не звільнює амери-
канського громадянина від 
тієї щоденної на кожному 
розі кожного міста небезпе-
ки, від якої тремтить насе-
лення. Злочинність росте 
астрономічною швидкістю 
і навколо цієї проблеми 
створюється якесь зачаро-
ване коло безвихідности. 
Просто нема кому за неї 
взятися як слід, нема кого 
обвинувачувати, нема від 
кого сподіватися поліпшен-
ня. 

Існують численні теорії 
про причини злочинности 
та про те, як її поборювати, 
і ні одна з тих теорій не 
витримала дійсности: ні 
поліпшення матеріяльних 
УМОВ ПеВНОЇ ГруПИ ЗЛОЧИН-
ців, ні так звані програми 
перевиховання, ні краще 
устатковані в'язниці - ит-
що не зменшило злочинів, а 
в багатьох випадках навпа-
ки. Спорадничі голоси про-
тестів проти практикування 
дотермінових звільнень не-
безпечних злочинців розфи-
ваються в непорушну стіну 
системи американського 
судівництва — одинокої 
вітки американської дер-
жавної системи, про поліп-
шення якої майже ніхто не 
говорить, у тому числі й 
Президент. Виглядає так, 
що і виконавчий уряд на 

чолі з президентом робить 
помилки і потребує реформ, 
і Конгресові мас президент 
дещо порадити, щоб поліп-
шити співпрацю з урядом, і 
тільки в системі американ-
ського судівництва панує 
ідеальний порядок, і тому 
зріст злочинности не є на-
віть об'єктом згадки в enpa– 
возданні Президента про 
Стан Юнії, а стан у цьому 
відношенні просто трагіч-
ний. 

Не беремося тут onepy– 
вати числами і відсотками 
(хоч це легко було б зроби-
ти), бо вони всім відомі, які 
відомо, що засуджені на 
довгі роки ув'язнення небез-
печні злочинці виходять на 
волю і знову поповнюють 
злочини, не відсидівши і 
половини свого терміну. 
Американські туристи, що 
відвідують інші країни, най-
частіше зустрічаються з 
,.делікатними" запитами з 
боку людей тих країн про 
ситуацію в Америці щодо 
злочинности. І не кажімо, 
що те тому, що, мовляв, 
акти злочинности занадто 
„популяризуються" в аме-
риканській телевізії, в кіно і 
т.д. - ні, стан справді аляр-
муючий, і це кожен амери-
канець знає і без телевізій-
ної „популяризаціГ" та во-
рожої пропаганди. Не ка-
жімо також, що в цьому 
відношенні не краще стоїть 
справа і в інших країнах 
західніх демократій, що це, 
мовляв, наша ціна, яку ми 
платимо, щоб бути вільни-
ми від усяких диктатор-
ських систем. Навіть якщо і 
те й друге відповідає правді, 
все те не може бути виправ-
данням такого стану і під-
ставою до ігнорації цієї чи 
не найбільшої внутрішньої 
проблеми в Америці. Мож-
на навіть далі піти і ствер-
дити, що від вирішення цієї 
проблеми у великій мірі 
залежить навіть врятування 
цієї демократичної системи 
як системи, бо вороги волі й 
демократії всіма засобами 
намагаються розкласти 
суспільство якраз „знизу". 

Ясна річ, побороти зло-
чинність Президент не мо-
же одним розписом пера чи 
сказаним'TK'KniwM.-y-apo–. 
мові про Стан Юнії. Але не 
може він у той спосіб і вирі-1 
шити проблему людських 
прав у світі, а все ж таки про 
неї говорить. Бо турботи 
американського Президен-
та стають автоматично про-
блемою всієї країни і до її 
вирішення прикладають ру- -
ки ті, що покликані, певни-
ми акщями. 

На жаль, проблема зло-
чинности в ЗСА - забута 
проблема в Стані Юнії пре-
зидента Картера. 

Проф. Степан Плахтин 

ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ 
І ДЕРЖАВНІ ВИБОРИ 

В БРАЗИЛІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ЗСА ДІЙШОВ 
ДО ДВОХ ТРИЛЬЙОНІВ 

Вашінгтон. — Депар- го трильйона, то ця астро-
номічна сума збільшилася тамент торгівлі інформує, 

що в п'ятницю, 27-го січ-
ня, Загальний Нашоиаль-
ний Прибуток, тобто сума 
всіх продуктів і послуг кра-
їни, дійшов до 2-ох три-
льйонів долярів, що в циф-
рах виглядає 2,000,000,000, 
000. Тоді, коли забрало 
майже 200 років, щоб За-
гальний Національний 

вдвоє тільки за 7 років, 
головним чином через ін-
фляцію. 

Спеціалісти з Департа-
менту торгівлі вказують, 
що Загальний Націонал ь-
ний Прибуток ЗСА до тре-
тього трильйона повинен 
дійти в квітні 1982-го року, 
а до четвертого трильйона 

Прибуток дійшов до першо- в травні 1985-го року. 

Дехто може сказати, що 
ми приділяємо занадто ува-
ги справам Бразилії на сто-
рінках „Свободи", але не 
сміємо забувати, що в цій 
країні живе близько чверть 
мільйона українців і їх на-
і палкі в. і доля цих людей 
залежить від долі країни, в 
якій вони живуть і яку роз-
будовують ось уже близько 
сто років (перша масова 
іміграція до цієї країни по-
чала прибувати в 1892-96 
p.p.). 

Бразилія, як і інші держа-
ви, перейшли свою мета-
морфозу, починаючи з дня 
її відкриття португальцями 
в 1500 році. Спочатку пе-
ріод колонізації і пограбу-
вання всіх багатств, які в 
тому часі можна було зна-
ходити і при місячному світ-
лі; золото, діяманти, так 
зване ,,залізне дерево" й 
інше. Потім прийшов пе-
ріод королівського наміс-
ництва, який мало чим від-
різнявся від попереднього, 
а з 1822-го року — повна 
незалежність від Португа-
лії. Республіканський лад 
прийшов щойно в 1889 р. і 
щойно тоді зачався вну-
трішній розвиток країни. 

Бразилія приймала 
участь, у складі західніх 
альянтів, у Першій і Другій 
світових війнах, а тому й 
звертала на себе увагу вели-
кодержав, які намагалися 
розвинути цю країну полі-
тично, економічно і соціяль-
но. З 1932-го року в Бразилії 
установився, ревоііюцій-
ним шляхом, диктатор-
ський режим Жетулія Вар-
і аса, який проіснував до 
1945-го року і дуже відбився 
на розвитку етнічних груп, 
що заселювали цей край 
(португальці, італійці, нім-
ці, османці, українці, поля-
ки, японці, араби і інші). 
Прийшла заборона вжнва-
ти чужу мову навіть у богсь 
служеннях, і тому багато 
слабодухів розбрилося по 
розлогій Бразилії і пізніше 
пропали для етнічної спіль-
ноти. В тому числі і україн-
ці. Та з закінченням 2-ої 
.світової І війни військо про-
гнало диктатора і встанови-
ло демократичний лад. 

В малорозвиненій країні, 
де половина населення є 
неписьменним, дсмокра-
тичний лад не завжди при-
водить до добра. Нікому в 
світі не є, таємницею, що 
центри комуністичної про-
паганди - Москва і остан-
ньо Пекін — шукають бала-
мутної води, де б можна 
було наловити риби. Запус-
тили вони свої сіті і в Бра-
зилії, аби шукати опори 
серед бідного населення та 
поширити владу серпа й 
молота на цю величезну 
країну. Безперестанні страй-
ки у промислових центрах, 
підбурювані московськими 
агентами, не тільки шкоди-
ли розвиткові країни, але й 
руйнували набуте протягом 
десятиліть. Найперше під-
ривні рухи виходили зі сту-
дентських мас, де страйкарі 
не домагалися покращення 
навчальних умов, а внсту-
пали в обороні режиму в 
Кубі, в обороні Каріл Шез-
мана, проти війни у В'єтна-

мі і тому подібне. Прийшло 
до того, що сам президент 
Федеративної Республіки 
Бразилії скликав І00-тнсяч-
ний мітинг у Ріо де Жаней-
ро і закликав населення до 
революції. 

Та цього вже було досить 
для патріотичного війська. 
31-го березня 1964 року вій-
сько прогнало комунізую-
чий уряд і перебрало владу 
в свої руки, залишаючи за-
конодавчі і судові установи 
недоторканими. Десятки 
різних партій було розпу-
щено і на їх місце створено 
дві нові: „Аліанса Ренова-
дора Насіомал", яка стала 
політичною підпорою уря-
ду, і „Мовіменто Д( мокра-
тіко Бразілейро", що пішла 
в опозицію проти уряду і 
режиму. 

Проурядова партія має 
більшість у сенаті і в парля-
менті, і тому різні законо-
проєкти одобрюються в 
Конгресі. З часів революції 
1964-го року вище команду-
вання призначає кандидата 
на президента республіки, а 
Конгрес, без великих за-
труднень їх вибирає. Кан-
дидатів на губернаторів 
окремих стейтів-провінцій 
виставляє Президент pec– 
публіки, а вибирають їх 
соймн провінцій. Знову ж 
кандидатів на посадників 
столиць окремих провінцій 
призначає губернатор, а 
потверджує вибір сойм. По-
садників окремих повітів, 
радних, послів провінцій-
них і федеральних та сена-
торів — вибирається за-
гальннм таємним голосу-
ванням. Цей стан не є нор-
мальним, але при даній по-
літичній ситуації - необ-
хідний. 

У цьому році відбудуться 
державні вибори. Tenepiui– 
ній склад Конгресу вибере 
президента і Його заступ-
ника, а сойми окремих про-
вінцій виберуть гуоернато-
рів і їх заступників. Від 
проурядової партії вже є 
два кандидати на кандида-
та: дивізійний генерал 

, Жвом Баптісто де Олівойра 
,Фігейредо, виставлений те-
пНДОІшнім президентом,, і 

цивільний сенатор Мага-
льянс Пінто, який зголосив 
свою кандидатуру на вла-
сну руку, а тому й не має 
багато виглядів на успіх на 
конвенції партії. 

Генерал Фігснредо наро-
дився 15 січня 1918 р. і про-
тягом короткого часу зро-
бив блискучу військову 
кар'єру. Тепер є федераль-
ним міністром-шефом На-
ціональної Інформативної 
Служби, щось подібне до 
американської СІЛ. Похо-
дить з традиційної військо-
вої родини, демократичних 
переконань, та добре обіз-
наний з урядовими спра-
вами, бо працює в прези-
дентському палаці на різ-
них посадах від 1964 року. 
Передбачається, що ще в 
цьому році теперішній пре-
зидент, при співпраці ген. 
Фіґейредо, проведе цілий 
ряд політичних реформ і 
вже в наступних роках дср-
жава повернеться до демо-
кратичних форм управлін-
ня та знесе вийняткові зако-

Лука Луців 

ПРО НОВІ ВИДАННЯ 
СВІЧА В СВІЧАДІ. 
Поезії Упорядкуван-
ня: Марко Царинник і 
Вольфран Бургардт. 
Передмова: Марко Ца-
ринник. Сучасність, 
1977, cm 126. Обкла-
обкладинка: Xpucmu– 
на Гориславська. 
Скульптурний nop– 
трет автора (глина, 

1968): Б. Довгань. 

М. Царинник у перед-
мові під заг. „Повернення 
Орфея" подав потрібні ін-
формації про Василя Стуса 
(нар. 1938 року), який від: 
був п'ятирічне ув'язнення і 
тепер перебуває на заслан-
ні в Магаданській області, 
де на нього режим зорга-
нізував був напад бандитів 
минулого літа. 

У цій збірці вмішені 
поезії з виданих вже збірок 
поета (ст. 23-41) і ті твори, 
які він написав, сидячи у 
в'язниці (ст. 45-109). Наве-
демо один вірш із в'язнич-
ної поезії в цілості: 

Як добре те, що смерти 
не боюся 

і не питаю, чи тяжкий мій 
хрест, 

що вам, лукаві судді, 
не клонюся 

в передчутті невідомих 
верст. 

Що жив-любив і 
не набрався скверни, 

Зненависти, прокльону, 
каяття. 

Народе мій! До тебе 
я поверну 

і в смерті обернуся 
дожиття. 

Своїм стражденним 
і незлим обличчям 

як син тобі доземно 
поклонюсь 

і чесно гляну в чесні 
твої вічі 

і з рідною землею 
поріднюсь. 

М. Царинник пише, шо 
тепер Стус, коли ,,хоче 
бичувати ,,ворогій наро-
ду", то пише статтю, а не 
римований фейлетон. По-
езію віл лишає для спроб 
висловити відчуття оду-
хотвореного космосу, по-
казати нам, як здійснюєть-
ся злиття' злагоди й на-
пруження. Він шукає не-
висловленого - і неісну-
ючого може — але тим не 

ни, які існують у теперіш-
ньому пореволюційному 
періоді. Саме на цьому ви-
никли розходження між на-
прямннми політики през. 
Картера і бразилійського 
уряду. Цей останній хоче 
викорінити комунізм у кра-
їні, а на думку першого -
це порушення прав людини. 

Нема ніякого сумніву, що 
1978-й рік —.це рік ПОЛІТИЧ-
них реформ у Бразилії. 
Можна з певністю також 
сказати, що ген. Фіґейредо 
буде майбутнім президен-
том республіки і що Брази-
лія прийме свою власну 
форму демократії, в якій не 
знайдеться місця на різні 
політичні ідеології, які при-
вели б країну до диктатури 
однієї кляси, чи кліки, над 
народом. 

менш важливого втрачено-
го абсолюту". І да-
лі Царинник пише, 
що ,, предметом напру-
женого переживання поета 
все більше виступає світ, 
глибинна стихійна сила 
буття". 

М. Царинник іде^ за Іва-
ном Кошелівцем, який пн-
сав, шо „наша нова пое-
зія (від Шевченка почнна-
ючи) либонь аж досі від-
значається самообмежен-
ням, вбачаючи єдине й 
найлочесніше собі завдання 
в „служінні" — народові, 
боротьбі проти соціяльно-
го й національного; гніту. 
...Таке обмеження в без-
настанному триванні збід-
нювало поезію, звужувало 
її, врешті довело до непра-
вильного розуміння самої Ті 
суті: як додат^вого тлу-
мача суспільно-політичних 
ідей". 

Наші письменники у 
вільному світі деколи слу-
хають повитих слів І. 
Кошелівця і соромляться 
писати про терпіння свого 
народу на рідних землях, 
бо навіть на такі теми не 
пишуть американські, ані 
німецькі чи французькі 
письменники, які спокійно 
можуть цікавитися „від-
чуттям одухотвореного 
космосу" і „невисловлен-
ного, і неіснуючого може, 
але тим не менш важли-
вого втраченого абсолю-
ту". 

Ми слухали п'єсу украІн-
ського автора у вільному 
світі, який малював голод 
в Україні, але показував 
слухачам „космічних" воя-
кіп, бо ніразу не назвав їх 
московськими, чи делікат-
ніше російськими опрични' 
ками, бо автор боявся, щоб 
не закинули йому того, що 
він „служить народові", 
що він „служить боротьбі 
проти СОЦІАЛЬНОГО і націо-
нального гніту". 

Не боялися „служіння 
народові" Шевченко, Фра-
нко, Леся Українка! Ва-
силь Стефаник. Не боїться 
її і Василь Стус, хоч М. 
Царинник бачить в його 
поіетгях „одухотворений 
космос та „НЄВИСЛОВЛЄ-
ний''- 1 не існуючий мо-
же - але тим не менш 
важливий втрачений а6со-
лют". 

М. Царинник пише про 
„абсолют", але додає, що 
цей абсолют „може і не 
існує". Ми не знаходимо 
цього сумніву в поезіях 
Стуса, автора оцього 
вірша: 

Господи, гніву 
пречистого благаю. 

Не май за зле. 
Де не стоятиму -

вистою. 
Спасибі за те, що 

мале людське життя, 
хоч надією довжу 

його в віку. 
Вірою тугу розвію, 
щоб бути завжди таким, 
яким мене мати родила 
і благословила в світи, 
і добре, що не зуміла 
мене від біди вберегти. 

В. Стус не закинув „слу-
жити" народові й Україні, 

(Закінчення на ст. 4-ій) 

Проф. Архітскт Іван Жуковський І 

З АРХЕОЛОГІЇ ПІВНІЧНОЇ 
БУКОВИНИ 

w^wxiaw^wtftx^wH^tw^^^t^^gu^eaeisagcga 
(її 

Про північну Буковину, як про споконвічну й старо-
давню частину нашої великої батьківщини України, досі, 
навіть у наших писаннях, дуже мало було згадано, а в 
згадках чужих, часто ворожо наставлених, наших сусідів і 
колишніх окупантів цієї країни, назва „Буковина" вжи-
валась як до дикої землі, вкритої буковими лісами, без 
культури й історії, а тому й Буковина. 

До 1940-го року, коли Буковина знов стала частиною 
української держави, хоч й не такої держави, як весь нарід 
бажав би собі її мати, то всевітня історія мало говорила 
про те. що це зовсім не дика земля, або що в 12-ім до 13-ім 
століттях Буковина належала до Галицько-Волинського 
князівства та що вона була добрих 400 років частиною 
давньої Рури з незвичайно високою культурою. 

Майже всі такі історики будували свої висновки про цю 
землю й и походження на дуже непевних і невірних 
припущеннях, або навіть, на нарошно пофальшованих 
твердженнях, без достатніх доказів, таких матеріяльних 
доказів, як археологічні розкопки, що їх вже не можна 
нехтувати ні перекручувати, яких тоді ще майже не було. 

Вправді, чернівецький історик Канндл проводив вже в 
1899-ім році малі археологічні розкопки в нашому 
придністрянському селі Василеві, і в своїх „Archeologische 
Untersuchungen zu Wasilew und Panka in der Bukowina" з 
1901-го року давав частинно правильні оцінки цієї 
україцської, а з окрема давньоруської історичної літопис-
ної пам'ятки, але не мав достатнього зацікавлення 
тодішньої австрійської влади на докладніші розкопки. 
Так же його „Die Ruthenen in der Bukowina" з 1889-го року 
або „Geschichte von Czernowitz" з 1908-го року не дають 
повних і достатньо вірних оцінок нашої тисячолітньої 
слов'яисько-української землі. 

Наш вчитель Прокопович з Кіцманя робив теж малі 

розкопки в селі Шипинці, Кіцманьського району, з котрих 
досить вірно позначав свої розшуки як українську 
спадщину, але на детальніші розкопки не мав достатньої 
допомоги ані обширної практики археолога. І Олег 
Кандиба залишив наукову студію з археології Буковини 
„Schipenitz" з 1937-го року. 

Не можу й я, в цій моїй розвідці, входити в деталі 
давніших обмежених археологічних праць досить великої 
кількості! дослідників території української Буковини як: 
доцент Амброжевич (про Оршівці. Біла, Хотин та інші 
місця), Є. Лазар (про Замістє й Костинці), чи Арейчук, 
Ромсторфер, Костін, Я. Пастернак, Вадим Щербаківський 
та інші науковці, про що окремо зацікавлені можуть дещо 
довідатись з обширного видання про Буковину з книжки 
„Буковина, її минуле і сучасне", редакції д-ра Д. Квітков-
ського, проф. Т. Бриндзана та д-ра А. Жуковського, 
видавництва „Зелена Буковина", Париж, ФілядельфІя, 
Детройт, з 1956-го року. 

І проф. Мирон Кордуба, котрому ніхто не заперечить 
українського патріотизму, в своїй „Ілюстрованій Історії 
Буковини" з 1906-го року досить детально і вірно визначив 
етнографічні межі українського населення, але не міг тоді 
ще твердити, що ця частина Буковини була довгі тнсячо-
ліття заселена людьми, а передусім українцями. 

Тепер я постараюсь розказати про хоч кілька з 1000-чі 
найновіших обширних розкопок на українській Буковині, з 
років 1946, 1958 і досі, що їх Б. Тимощук у своїй, 
совстського видання, праці „Північна Буковина-Земля 
Слов'янська", видавництво „Карпати", Ужгород 1969, 
описав детально. 

До 1945-го року, коли совєтські дослідники-археологн 
почали деталиажррзсліджувати стародавню історію 
Буковини, пайуташлральшиве переконання^ що в пер-
шому тисячоліттю нашої ери і десь до 14-го століття, 
Буковина була незаселеною землею і що^некЗ^ише 
проходили різні кочуючі орди, як гети, гуни, авари, угри і 
т.п. та що там не жило слов'янське плем'я, котре входило 
навіть у склад давньої Руси й Київської Держави, -
українські люди. 

Натомість часті окупанти північно! Буковини й претен-
денти на цю територію як поляки й румуни, стараються 

нібито історично доказувати, що ця земля, їхня і повинна 
тепер входити в склад їхньої держави. 

От так румунський історик Ніетор у своїй праці 
„Problema ucrameana :л lumina istoriei" з 1934-го року та 
„Nationaie Kampf in der Bukowina" з 1919 p. пише, що ріка 
Дністер є границею між румунами й українцями та що у 18-
ім століттю на цю територію зайшли українці й живуть 
там як зукраїнізовані румуни, але не згадує про те, що в 12-
ім до 13-го століття Буковини була навіть частиною 
Галицько-Волинського князівства тощо. 

Подібні „наукові" тези виводили ще й такі румунські 
історики, як Балан у своїх „Tare Sipenitului" з 1926-го р. та 
в його шістьох томах ,,Documente bucovinicne" з 1933-го 
до 1942-го років, або також Йорґа в своїм „Romanismul in 
trecutul Bucovinei" з 1938-го p., де він каже, що крім гуцулів, 
тих зукраїнізованих румунських селян і кількох коло-
ністів-українців, які з 1670-го року поселились біля 
Хотина, та крім тих людей, що осіли тоді в Чернівцях, на 
території від Черемша ДЬ Дорни і від Кімполунгу до 
Новоселиці не було іншого населення. 

На основі більше як 1000 археологічних розкопок на 
Буковині, зроблених совєтськими вченими, зокрема 
„Інститутом Суспільних Наук" у Львові, „Інститутом 
Археології Академії Наук У РСР і СРСР" і „Чернівецьким 
Університетом" та „Краєзнавчим Музеєм" можна вкінці 
доказати науково, а не різними т.зв. „історичними" 
припущеннями, навіть проблему первісного заселення 
північної Буковини слов'янами-українцямн. 

Пічнемо тепер від найдавніших часів, яких понад 150 
тисяч років назад, ще з раннього кам'яного віку „Палеолі-
ту", з так звано! „Ашельсько! Культури" (назва від міста 
Ашел, у північній Франції), коли люди жили на своїм місці 
перебування ще певними стадами, що живились малими 
тваринами й збиранням рослинно! їжі теплішого ще тоді 
клімату так довго, аж не ставало їм вже поживи й вони 
переходили з тієї стоянки на інше місце. Такі сліди 
ашельського періоду відкрито коло села Бабин над 
Дністром і в інших місцях Придністров'я. Тоді люди вже 
знали вогонь, а їхнім знаряддям були ще грубі кремінні 
скребла, ножі тощо. По тім часі клімат почав охолоджу-
ватись а рослинність і тваринність змінюватись. 

(Продовження буде) 

d– 
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Відбудеться авторський вечір 
Дарії Ярославсько! у Філадельфії 

Щоб поширити ім'я ук 
раїнських письменниць і їх-
ніх творів, Культурно-Ос-
вітня рефсрснтура Окруж-
ноі Управи у Філадельфії 
постановила влаштувати 
щонайменше два вечори в 
році, присвячені нашим пи-
сьменннцям. Першим кро-
ком у цьому намаганні 
буде авторський вечір по-
пулярної письменниці -
Дарії Ярославської. 

Дарія Ярославська не 
тільки письменниця, вона 
- громадська діячка, член 
АДУКу, колишня голова 
28-го відділу СУ А, колиш-
ня голова гуртка Книголю-
бів у Н ю Йорку. На ХУІ 
Конвенції Союзу Українок 
Америки, Дарія Ярославом 
ка виголосила доповідь ,,В 
обороні нашої культури", 
присвячену 100-літнім ро-
ковинам Л. Українки, яка 
принесла сильний відгук 
серед членства СУА і rpo– 
мадянства. Письменниця 
має надрукованих коло 
тридцять нарисів та де-
в'ять повістей. 

Авторський Вечір пись-
менниш Дарії Ярославсь-
кої відбудеться у неділю, 
5-го лютого ц. р. о год. 3-ій 
по полудні, в залі спорто-
вого Т-ва „Тризуб" у Фі-
лядельфії. Твори читати-
муть - артисти Евдокія 
Блавацька та Марія Kap– 
пяк. Слово про авторку 

скаже д-р Богдан Романен-
чук. У мистецькій частині 
виступить Володимир Kap– 
пинич - сольоспів, при 
фортепіяні, Оленка Карпи-
нич. Ведуча Вечора - Лю-
да Чайківська. Після npor– 
рами, товариська зустріч з 
письменницею за часм. 
Просимо своєю присутніс-
тю вшанувати письменни-
цю та спільно з нами 
провести приємно вечір. 

A . M . 

Мілена Рудннцька 
Невидимі 
Стигмати 

Книжка у твердій темно-брон-
ЇОВІЯ обгортці із золотими 
Зуквами. 552 сторінки із фо-
тографічною ДОКух '"нтаціею. 

Ціна 15.00 доларів . 
S V O B O D A 

SO Montgomery S t ree t 
J e r s e y City, iNJ . 07S03 

МсшканїіІа стейгу Ню Джсрті IO– 
Гюв'ипг 5ri стеГітовою додатку. 

ІІІІШШІІІІІШШІШШШШІШШШІІШШІШ 

ВЛТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
ду- ваших дітей з найстар-
гиою. найбільшою й найба-
гатиіою українською націо-
пальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити ім кращу 
будугність, в нашій громаді 
у вільному світі нового сві-

домого глена! 

У СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ 
Вшановуюча світлу пам'ять померлих дорогих осіб, на 

українські студії в Гарвардському університеті 
пожертвували: 

Рома і д-р Василь Салаки - 1,000 дол., вшановуючи 
пам'ять невіджалуваного Дідуня, визначного суспільно-
політичного діяча і парляментарнста сл. п. д-ра Івана 
Завалнкута. 

Д-р Богдан Фецовнч - 5W дол., в пам'ять Мами бл. п. 
Ірини з Робачевських Фецовнч. 

Д-р Я. Рожанковськнй - 200 дол., в пам'ять св. п. д-ра 
Олександра Сугакова і св. п. отця д-ра Івана Прокоповича. 

Ірена і Петро Поповичі, Оксана й Ігор Мельники, 
Марійка і Хрнстя Дорожинські, Оленка і Мирослав 
Харкевнчі, Ляля і Роман Бараболакн, Іванна і Анаетасій 
Ґорчннські - 145 дол., замість квітів на могилу бл.п.мгра 
Романа Кекіша. 

Володимир Карпович - ЇМ дол., в пам'ять сл. п. Юрія 
Кашубн, друга - члена бувшого академічного козацтва 

((ИЗапррінокаи - Чернівці. 
попоМ^м-далниа Маругаак - Щ дол., у 25-ту річницю 
смертн Дорогого Чоловіка бл. п. Михайла Марушака. 1 

Розалія Кодна - 100 дол., в пам'ять мужа бл. п. Якова 
Кодного. 

Оснпа Мівчак - 1N дол., в другу річницю смертн 
муха бл. п. інж. Михайла Міячака. 

Мілдред М. Касіборська, п-ні Сміс, п-ні Петті - i f f 
дол., в пам'ять мами бл. п. Олександри Блазовськоі. 

Марій Білозор - 50 дол., у восьму річницю смертн 
муха бл. п. д-ра Володимира Білозора. . . 

Володимира і Сильвестер Мартюк - 50 дол., замість 
квітів на свіжу могилу св. п. мгра Євгена Лознвського. 

Ірена Буксар - 50 дол., замість квітів на могилу сл. п. 
Володимира Попадюка. 

Д-р Роман Граб - 50 дол., замість квітів на могилу бл. 
в. д-ра Олександра Сугакова. 

Ірена І Ярослав Остап'юкн, Оксана і д-р Володимир 
Ленець - по 50 дол., Ірена і Михайло Біленькі - 35 дол., 
Теофіль Оетап'юк, Магда і Нестор Кольцьо, Євгенів і 
Володимир Кольцьо, Надія і д-р Любомвр Бяб'як, д-р 
Люба Дзінгала Клнмишин, Ярослава і Ярослав Мулик, 
Олена й Івав Кусі, Ірева і Зенон Онуфрнк, Ірина І д-р 
Володимир Гуде - по 23 дол.. Дарів і Юрій Долинські, 
Євген Грицай, Анна і Олексаидер Прншлаки - по 20 дол., 
д-р Орест і А. Гаврилюк, Мврта і Володимир Лисько, 
Марта і Олег Білннські, Іван Пелех, Лідія і Орест Цяпка, 
Ірина І Степан Чайковські - по 15 дол., Марта і Павло 
Стейті, М. М. Гаврилюк, Богдана І Володимир 
Тарнавські, Лідія і Любомвр Таранько, Хрястнна і Юрій 
Балввські, А. Королик, Леся і Петро Матійцьо, Оксана й 
інж. Орест Клюфасн, Магда й інж. Нестор Яримовнчі, 
Леся і Роман Романишнни, Стефанія і Теодор Балко, 
Ярослава й Іван Кукіль, Анна і Роман Сокольські, Галина і 
Євген Васинчукн - по 10 дол., Люба Мурин, С. 
Богославець, Анна і Павло Крамар, Кляра і Степан 
Гарвснмів, Ірина Скочдополь, Стефанія і Михайло 
ПавлІчко - по 5 дол., замість квітів на могилу сл. п. МарВ 
Оетап'юк. 

Дарів і Володимир Ломницькі й Олена Качала - 35 
дол., замість квітів ва могилу бл. п. мгр Ромава Кекіша. 

Родина ТеофІля Бвлаидюка - ЗО дол., замість квітів 
ва могилу бл. п. Володимира Попадюка. 

Софія Барабаш-Сім'янцевя - 25 дол., замість квітів 
на незнані могили братів бл. п. А. Барабаша та бл. а Я. 
Василевського. 

Ольга І Ярослав Духі - 25 дол., в вим'ять бл. п. отцв 
д-ра Крнлошаннна Івана Прокоповича. 

Лідія І Микола Бульба, Улана та Іван Сось, Танв і 
Андрій Внтвицькі, Іванка та Нестор Олесннш,кі - по 25 
дол., в пам'ять бл. п. д-ра Олександра Сугакова. 

Інж. Вадим 1 Марія Яровенко - 25 дол., замість квітів 
ва могилу бл. п. Ореста Вислоцького. 

Об'єднання Українців Вашінгтону - 25 дол., замість 
квітів ва свіжу могилу бл. п. Петра Шарка. 

Мвроа Маланюк - 2f дол., в пам'ять бл. п. сестри 
Ксені та В чоловіка бл. п. швагра Семена Дребетій. 

ЮлІян Максимчук - 2f дол., в пам'ять бл. п. мгра 
Романа Кекіша. 

Н. Павлах - 20 дол., замість квітів на могилу бл. п. 
Василя Павлякя. 

Панство Ґрімвуд - i f дол., в пам'ять бл. п. Дмитра 
Чернявського. 

Дякуючи Жертводавцям за пожертви, линемо до 
Господа Бога з молитовним проханням, щоб дарив 
померлих вічним слокосм і радістю. 

ГОЛОВНА ЕКЗЕКУТИВА ФКУ 

Святкування „Рідної Школи" в 
Детройті 

Наша Школа Україно-
знавства не тільки навчає 
учнів рідної мови, історії, 
географії та культури Укра 
Іни, але дає також всебічне 
виховання, без якого саме 
навчання не вистачає, щоб . 
підготувати молодь на ак-
тивних і свідомих членів 
українського суспільства. 

Дуже корисним засобом 
у виховуванні, є влашто 
вування різних імпрез, на 
яких програму виконують 
самі учні. Д о таких, побіч 
інших, належить Листопа-
дове свято, шо відбулося 
5-го листопада 1977 р. в 
шкільній авдиторії. 

Програму свята відкрив 
і нею проводив учених 11-ої 
кляси Олександер Дутко. 
Він пояснив значення Лис-
топадового Зриву й ггід-
креслив, що метою цього є 
вшанувати не тільки repo– 
Тв-борців з 1-го листопада 
1918 p., але також і тих, що 
й сьогодні продовжують 
боротьбу за волю нашої 
Батьківщини, створення су 
веренної держави. 

Про події Листопадово-
го Зриву розповів у своєму 
рефераті учень 8-ої кляси 
Іван Журківський. , 

Опісля виступили учні 
4-ої та 5-ої кляс, виконав-

ши пісні: „У горах Kapna– 
тах" і повстанську „Зір-
валася хуртовина". Були 
теж деклямації. „Перший 
Листопад" виконала уч. 
5-ої кляси Петруся Гриш-
ко, а другу, Зарсмби , ,Наш 
Львів" - Стефа Легка та 
Марко Перел. 

Ліда Кучер, уч. 11-ої 
кляси відограла на форте-
піяні „Українську думку". 
Твір О. Олеся „Яка краса 
- відродження країни" ре-
цитували такі учні найстар-
шої кляси: Бараник Ірця, 
Калитяк Роман, Лазуренко 
Степан, Музичка Дарія, Па-
ламарчук Марія, Сливка 
Леся і Федорович Маркіян. 

Програму закінчено 
„Листопадовим монта-
жем" у виконанні учнів 9-ої 
кляси. Виконавці: Бараник 
Адріян, Бараник Соня, Бод 
нарук Віра,Брездень Зеня, 
Брездень Наталя, Дяків Лі-
да, Калитяк Оленка, Кізи-
ма Леся і Юзич Марко. 

Керівник програми 
Олександер Дутко подяку-
вав вчителям Любі Мари-
нюк і Ксені Кучер за їх 
труд у підготові програми. 

Свято закінчилось від-
співанням національного 
гимну. 

ХристинаЮзич 

Концерт колядок і щедрівок 
71-го Від. СУА в Джерзі Ситі 
В неділю 11-го грудня, 

1977 р. відбувся Концерт 
Колядок і Щедрівок 71-го 
Відділу СУА під дириген-
турою інж. Дмитра Олій-
ника. Хор виконав цілу 
програму концерту дуже 
вдало. Членки 71-го Відді-
лу удекорували сцену у 
вигляді української хати на 
Свят Вечір: стіл застелено 
вишитим обрусом,на столі 
світився трираменний свіч-
ник, кутя і колач заняли 
своє місце на столі. Під 
столом сіно, а на покуті 
сніп пшенииі. — дідух.Ліж-
ко накрите килимом з 
трьома вишитими подуш-
ками, а по обох боках 
сцени ялинки. Декорація 
сцени і засвічені ялинки 
схвилювали присутніх до 
сліз. А присутні говорили 
між собою: „Як гарно!" 
Здається шо ми в рідній 
Україні". Ні, дорогі гості, 
Ви мали нагоду бачити як 
працюють Союзянки 71-го 
Відділу в Джерзі Ситі, Ню 
Джерзі. 

Свято відкрила голова 
71-го Відділу, вітаючи от-
ця пароха Теодора Дануся-
ка, всіх членок СУА і їхні 
родини та всіх милих roc– 
тей, які прибули на кон-
церт. Свято почалось піс-
нею „Різдво Твоє Христе 
Боже", „З нами Бог", 
„Слава на небі Богу". Чет-
вертою точкою була допо-
відь про „Різдвяні звичаї і 
колядки".Доповідь гарно 
підготовила культурно-ос-
вітня референтка Є. Руб-
чак. Після доповіді дальше 

хор продовжував: , , Б о г 
Предвічний", „Небо і зем-
ля" і ,,Днесь поюще". В 
другій половині хор вико-
нав: „Ой видить Бог", 
„ П о всьому світу". Відтак 
пані Є. Рубчак рецитувала 
„На Святий Вечір" Б. 
Лепкого. Далі хор викону-
вав: „Дивня новина", „В 
полі, полі" і „Тиха ніч". 
При мурмурандумі „Тиха 
Ніч", голова 71-го Відділу, 
Г. Білик закрила свято. 

По закінченні концерту, 
присутні підходили до ди-
ригента хору і хористок та 
вітали їх з успіхом. 

Катерина Коць 

Павло Плішка на святі 
Державності 

Це було сдмозрозумі-
лою сенсацією, що україн-
ського роду співак (трегьо-
го покоління) член-протаго 
ніст Метрополітальної ono– 
ри в Ню Йорку, світової 
слави бас, Павло Плішка 
виступив із двома най-
більш підхожими піснями 
Шевченка-Лисенка: ,,Геть-
мани" і „Ой, Дніпре мій, 
Дніпре", на Святі роковин 
проголошення самостійнос 
ти і соборносте Українсь-
кої Держави в Ірвінгтоні в 
Ню Джерзі. Ще якихось 
два роки тому ніхто з нас і 
самий Плішка навіть не 
мріяв про щось подібне. 
Проте, 22-го січня 1978 р. 
він стояв на сцені та співав 
своїм дужим, прегарним 
басом високо патріотичні 
мелодії українських пісень, 
викликуючи неймовірне за-
хоплеиня присутніх, як 
старших, так і — це особ-
ливо впадало ввічі — мо-
лодших. А цих, якраз саме 
пісень нині в рідній Україні 
співати ворог не дасть. 
Автор цих рядків, по роз-
мові з Плішкою, вислав 
йому низку пісень наших із 
короткими поясненнями, 
наприкінці місяця квітня 
торік. Знаючи, що він над-
звичайно зайнятий працею 
і „розриваний" на важли-
ві виступи, не хотілось і 
думати, що з цієї посилки 
хоч у такому короткому 
часі, може щось дійсно 
вийти. Та це була моя 
помилка. Ентузіязм Пліш-
ки до свого українського 

Павло Плішка 

походження доказав він чу-
довим і гідним подиву ді-
лом. І за це ми йому 
безмежно вдячні. 

Третя річ, що її npocni– 
вав Плішка по-італійськи 
— це арія з опери Верді 
,,Сицилійські вечірні": , ,О, 
ти Палермо", яка своїм 
змістом, а саме захоплен-
ням красою своєї Батьків-
щини і закликом до бо-
ротьби за волю з ворогом-
наїздником, прекрасно до-
повнювала українські пісні. 
На фортепіяні акомпанью-
вав солістові Армен Баяд-
жіян.Вставанням з місць і 
невгомонною бурею оплес-
ків дякувала йому розенту-
з іязмована публіка, що 
складалась не тільки з міс-
цевих громадян, але і з 
дальших околиць та з Ню 
Йорку. Знаємо, що дехто 
розчулений, з радости зап-
лакав. 

Теодор Терен-Юськів 

Замкт^вггиінасв1ж^м!югіГгу ,в"І^"І,""в, 

Дорогої Подруга молодих літ 
бл. п. Параскевії Чмоли 

складаю 10.00 доларів 
на Пластовий Фонд. 

:Наталь КАМЕНЕЦЬКА 

Я пам'ять Незабутньої Людини - Дорогого Незабутнього 
бл. п. інж. Романа Степаняка 

складаю скромний дар 25.00 доларів 
ва Фонд „Молода Думка", 

якого основником і першим диригентом Вія був. 
Надів КОКОЛЬСЬКА з родиною 

19-го січна 1978 р. 

Ділимося сумною вісткою з Рідними, Приятелями і Знайомими, що 25-го січня 1978 p., 
відійшла у Вічність^по-тажкій недузі, на 52-му році життя, 

ваша Найдорожча ДРУЖИНА і МАМА 

бл. п. 

ТОНЯ БАБУХІВСЬКА 
ПАНАХИДА - 27-го січка 1978 p., о год. 7:30 веч., в похоронному заведенні 

Trzaska Funeral Home, 6741 5th Avenue, Brooklyn, N.Y. 
ПОХОРОН відбувся в суботу, 28-го січка 1978 p., о год. 9-ій ранку, з церква 

св. Миколая, Півд. Бруклин, Н. Й., на цвинтар св. Духа в Гамптоябургу, Н. Й. 
Горем прибиті: 

муж - ПЕТРО 
дочка - ЛІДА 
сан - ПЕТРО 
Ближча і дальша Родина в Україні 

В глибокому смутку ділимося сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями та Знайомими, 

що в суботу, 21-го січня 1978 p., ненадійно, 
на 80-му році життя, відійшов від нас у Вічність, 
наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО і ДІДУСЬ 

бл. п. д-р мед. 

ГРИГОРІЙ МАСИК 
вар. 29-го листопада 1897 p., в козацька станиці Семанівці, Коно-
тоиського повіту на Чернігівщині, Україна, був. старшина Українських 

Визвольних Змагань при УНРаді. 
ПОХОРОН відбувся 24-го січна 1978 р. в СнльванЯ, Огайо. 

Горем прибиті: 

МАРІЯ-ГАЛЯ - дружина 
д-р БОГДАН - син з дружиною НАДІЄЮ з дому 

МАРКІЯНІВ-ГОРЯЧКО 
внуки: 

ТАМАРА ІВЕРСЕН з мужем СТЕЙНОМ 
ТАРАС, ТАЇСА, ТАТЯНА, ТІНА і ТЕСА 

та ближча І дальша Година в Америці й Україні 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

Замість квітів на могилу 
бл. п. Ореста Вислоцького 

ва Патріарший Фонд зложили: 
по 28.00 дол. - інж. Даман і Ліда Геча, Степан Гробель-

ський; 
по 10.00 дол. - Іван Мисько, Володимир Псуй; 
по 5.00 дол. - Богдан Сольчаник. 

Замість квітів на свіжу могилу 
бл. п. інж. Романа Степаняка 

складаємо 25.00 доларів 
на Патріарший Фонд у Римі. 

Трентон.Н.Дж. Галина й Іван КОСТЮКИ 

Товариство Свята Софія -
Комісія Патріяршого Фонду 

Замість квітів ва могилу 
бл. п. Володимира Івана Кобзяра 

на ПАТРІЯРШИЙ ФОНД зложили: 
по 100 дол. - Н. С. Костик. І. О. Гарасовськнй: 
по 50 дол. - д-р Л. Я. Ляшевнч, Спортове Т-во „Тур" -

Д. Яценко, 3. Бобовник, А. Зааць, Б. Г. Попель, О. 
Черннк, д-р М. Логаза, Н. Хомут, д-р М. Крнжанів-
ський, П. Я. Масник, Родина Заклннськнх-Томясслі,' 
д-р М. Кознарська, І. М. Варцаба, І. Керннцький, Н. 
Н. Нннка, Б. Е. Титла, д-р Ю. Руденськнй; 

no 4f дол. - Е. Козак; 
по ЗО дол. - Т. Білостоцькнй, Родина Чсрнічко, Т. Кулик, 

Л. Л. Білик, Л. Андрусншни, Л. Я. Федун, Ю. Кекіш, 
А. Ю. Козак; 

по 25 дол. - Станиця І. УД УНА, С. А. Берегу лька, Н. Ра-
куш, Т. Кнсілевська, А. К. Бук, О. С. Питляр, С. О. 
Крижаніаськнй, 1. Мриц, С. Пурій, д-р І. Гребеняк, Р. 
О. Рогожа, Н. В. Мордованець, о. В. Жолкевнч, М. 
Титла, С. X. Льорх, І. X. Голуб, М. А. Пнрський, М. 
А. Зслнк, Л. Л. Зслик, Л. М. Лямпікв, В. Н. Грнцин, 
X. Блаженко, О. С. Пнтляр; ^ 

по 20 дол. - М. Уштан, д-р Б. Караяоанч, Ю. Старо-
сольський, д-р О. Гудзяк, К. Н. Медвідські, О. Мвк-
снміл, Н. Залуська, Е. С. Гутович, І. Е. Снгалів, Р. Чу-
батнй, І. Нннка, М. Пежанський, Т. К. Кордуба, О. 

, АндрушкІв, Н. М. Білоус, В. М. Палідвор, О. Е. Пали-
'Дович, 3. М. Готь, Е. А. Плескячевські, Родина 

Михайлів, О. А. Пахолок, д-р 3. Храплнвнй, Р. Ковч, 
о. Б. Смик; 

по 15 дол. - С. Й. Іванчук; 
по i f дол. - І. Бригадир, Б. Нижанківський, о. О. Д. 

Гошулвк, Г. С. Вовк, І. Ориняк, Й. О. Деннсенко, О. 
Голииськнй, Е. Жеребецький, Л. Стеткевмч, Д. Хухра, 
Е. Мельник, Р. Степяняк, С. Бартко, В. Левкцький, М. 
Андрейко, М. В. Барагура, Р. Крупка, І. Дурбак, В. 
Рубель, Б. Щербнй, А. Кухарук, В. Магоцькнй, М. Ку-
рис, В. Л. Фіцелович, О. Е. Кухар, В. Слиш, В. 
Гірняк, П. С. Щур, 1. Волосенко, І. Голинська, І. Кач-
мярська, Р. Вергун, В. Н. Береза; 

по 5 дол. - М. Левнцька, Ю. ПаалІчко, С. Ховзун, М. 
Огоновська, В. Кардаш. 

Разом ?. 2,755 00 дол. 
Збіркою займалися: ВП. П. А. Бук, Й. Іванчук, С. Льорх, 

Л. Стеткевнч. 
в 

Родині Покійного бл. п. Івана Кобзяра, висловлюємо 
глибоке співчуття, а Жертводавцям щиру подяку. 
Жертви на Постійний Патріарший Фонд просимо 

висилати на: 
ST. SOPHIA RELIGIOUS ASSOCIATION 

OF UKRAINIAN CATHOLICS, INC 
^ 7 9 1 1 Whitewood Road. Philadelphia. Pa. 1 9 1 1 7 ^ ^ ^ 

В суботу, 4 лютого 1978 p., о год. 8:30 p. 
В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

нашого Дорогого ЧОЛОВІКА і БРАТА 

бл. п. 

Інж. ОСИПА БАРАНА 
буде відправлена 

СВЯТА СЛУЖБА БОЖА 
в церкві св. Юра в Ню Йорку, Н. Й. 

Просимо Родину, Знайомих та Приателів згадати 
Покійного в цей день у своїх молитвах. 

ОЛЬГА - дружина 
Д-р ОСТАП - брат з родиною 

З великим сумом сповіщаємо всіх Друзів та все Громадянство, 
що в ранніх годинах, 20-го січна 1978 p., ненадійно, відійшов у Вічність 

СВ. П. 

ВОЛОДИМИР ХОМА 
- „КАРЛО 99 

99 
кол. визначний член ОУН в Україні, старшина УПА, провідний член Організації 

Українського Визвольного Фронту терену Америки. 
ПОХОРОННІ ОБРЯДИ відбулиса в суботу і неділю, 21-го і 22-го січня 1978 року. 
ПОХОРОН відбувся в понеділок, 23-го січня 1978 року, з церкви ся. Йосяфата на 

місцевий цвинтар свв. an. Петра і Павла у. Пермі, Огайо. 
є 

Дружині Покійного пані Степани Хомі і докам Зені, Ірі і Христі, ближчій і дальшій 
Родині вислови глибокого співчуття складають -

Управа і Членство Відділу Т-ва кол. Вояків УПА 
ім. ген.-хор. Тараса Чупринки в Клівленді, Огайо 

Субота, 4-го лютого 1978 року 
Година 8-ма веч. 

Заля УНДому в Ірвінгтоні, Н. Дж. 
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Оркестри О. Голова їдь кого 
По інформації і замовлення столиків просимо звертатися 

до „Дніпра" - (201) 373-8783 

Комітет Співпраці Комбатантських Організацій в Нюарку - І. УД УНА, ОбВУА і У1ЇА 
і запрошують Вас з Родиною на 

ТРАДИЦІЙНІ ВОЯЦЬКІ ВЕЧЕРНИЦІ 
щ0ттетй0ійі^ййтттйтттйШттт0тйттм 



4. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 31-го СІЧНЯ 1978 Ч. 23. 

Р є лаг ус О. Твардовськнй 

ВІСТКИ УСВТ 
„ЧОРНОМОРСЬКА СІЧ" 

РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ 
ВІД ПОСАДНИКА 

КЕННЕТА ҐІБСОНА 

Відомий в ЗСА посадник 
Нюапкх Кебсон І нагоди 
традиційних свят Різдва і 
Нового Року спеціальним 
листом і міської канцеля-
рії привітав УСВТ ,,Чорно-
морська Січ'', побажавши 
дальших успіхів в його 
важливій прані. 

ПОЧЕСНИЙ ПЛЯКАТ 
ДЛЯ ФУТБОЛІСТА 

„Ч.СІЧІ" 
Керні, Н. Дж. - Дня 5-

го січня ц. р. гут вілбув-
ся святковий бенкет, шо 
його влаштувала організа-
ція, яка мас назву „Керні 

Сакер Бустер Асоплсйшен 
оф Керні Гай Скул". В часі 
бенкету в присутності чнс-
ленних гостей цього міста: 
радних, учителів, свяшени-
ків та змагунів копаного 
м'яча місцевих середніх 
шкіл, відбулася церемонія 
вручення почесної плякатн 
Мартинові Берманові, мо-
лодому спортовому ко-
люмністові газети , .Д; 
Стар Лелжер". Вручаючи 
цю плякату 5а особливі 
осяги в спортовій журна-
ЛІстиці в ділянці копаного 
v. І на, президент згаданої 

організації відмітив, що М. 
Берман вже на протязі 
кількох років виступає в 
складі відомої в ЗСА дру-
жинн копаного м'яча ,,Юк-
реГнїєн Січ" в Нюарку. 

650 ДОЛ. НА НАРОДНІ 
ЦІЛІ ЧЛЕНА УСВТ 

„ Ч . С І Ч " 

З нагоди новорічної роз-
вагової імпрези в ГолідеЙ 
Ін в Саммервіллі, Н. Дж. , 
власник цього великого 
підприємства, член УСВТ 
„Чорноморська Січ" Ми-
кола Бойчук пожертвував 
згадану суму на потреби: 
Централі У К К А , Фонд 
СУА, на спортово-виховні 
цілі УСВТ , ,Ч. Січ" та інші 
організації. 

ДРУЖИНА КОПАНОГО 
М'ЯЧА „ Ч . С І Ч " 

В ТУРНІРАХ 
ВЗАКРИТИХЗАЛЯХ 

Дружина старших юна-
ків візьме участь в зимо-
вому турнірі ліги „ Н о р д 
Берген", який проходити-
ме в Сасекс. І-ша дружи-
на започаткує свої виступи 
в сімковому турнірі Шей-
фер Ліги в Арморі в Пе-
терзоні, в якому в цьому 
році візьме участь 20 клю-
бів ШейферЛіги Ню Джер-
зі, Континентальної Ліги 
Ню Йорку і Італо-Амер. 
Ліги Ню Джерзі. 

X паі а І Вже появилися двомовна 
збірка ннбрамнх творів 

ВАСИЛЯ СИМОНКНКА 

У пата 

„ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ'' 
п укр.'іиігі.і:”іму оригіналі ти англійському перекладі 

Андрія М. Фр.-Чнрошького 
Кннжкл Ілюстрована мистецькими рисунками 

Мптрі Ходнгнм ької 
144 сторінок. Люксусове видання, на кредовому папер 

Ціна 5.00 дол. п пересилкою. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язуч: 5^5. 

стейтового податку 
Замовляти: книгарський відділ при „СВОБОДІ" 

30 Montcmwry S t i w t . 4епеу City. N J . 076021 
Мешканців сгсйту НкіДжеріііо6оі'гїус5ЄїстсйтоіОГОііаДіІ1) 

HNIZDOVSKY 
WOODCUTS. 1944 - 1975 
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SVOBOOA BOOKSTORE 
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СПОРТОВІ ВІСТКИ 
З УКРАЇНИ 

ФУТБОЛІСТИ СТОЛИЦІ 
РОЗПОЧАЛИ 

ПІД ГОТОВУ Д О 
нового СЕЗОНУ 

Уже розпочали підгото-
ву футболісти столиці Ук-
раїни, які виступають в 
дружині київського ,,Днна-
мо", минулорічного чемпі-
она советської імперії. Згід-
но з пресовими повідом-
леннями в складі дружини 
зайшли деякі зміни. Ві-
дійшли із складу: В. Трош-
кін, В. Матвієнко, В. Кочу-
бинський, М. Москаленко, 
дискваліфікували Івана 
Шарія. На їх місця мали б 
прийти: Сергій Малько з 
Дніпропетровська , Юрій 
Цимбалюк зі Львова і Вік-
тор Каплун з Харкова. З 
молодших футболістів до 
1-ої дружини ввійшли: Олег 
Таран, Володимир Лозин-
ський. Тренерами дружини 
залишилися: Валерій Лоба-
новський і Михайло К о 
ман. В другій половині січ-
ня українські футболісти 
візьмуть участь в закритій 
залі в Ленінграді, а пізніше 
продовжуватимуть тренін-
гн в Києві та Леселідзе в 
Грузії. Літові гри розпіч-
нуться в місяці квітні. 

ЗАКІНЧИВСЯ 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 

З РУЧНОГО М'ЯЧА 
(ГЕНДБОЛУ) 

В Івано Франківську за-
кінчився чемпіонат Укра-
іни жіночого ручного м'яча, 
в якому взяло участь 6 
найкращих дружин Украї-
ни. Згідно з вислідами чем-
піонки СССР, Олімпіяди і 
Европи, спортовки із сто-
лиці України з клюбу 
,,Спартак" здобули ше од-
не першенство. 

ЛЕЩАТАРСЬКІ 
ПЕРШЕНСТВА 

УКРАЇНИ 
В часі 25-29 грудня в 

зимовій столиці України — 
Ворохті відбулися першен-
ства України з батлону, в 
яких взяло участь 9 збірних 
д р у ж и н Д о б р о в і л ь н и х 
Спортових Товариств. На 
15-кілометровій трасі зі 
стрільбою на 3-ох вогне-
вих точках перші три місця 
зайняли: І. М. Хованський 
(Суми), 2. В. Федорюк (Іва-
но-Франківськ), 3. А. Де-
нисенко (Суми). В Славсь-
ку в днях 22-27 грудня 
відбулися змагання збірних 
областей України в сляльо-
мі-гіганті та спеціяльному 
сляльомі, в яких чолові 
місця здобули: жінки: 1. Н. 
Перчаткин (Львів), 2. Т. 
Перчаткин (Львів), 3. С. 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ 
впровад'св нову клясу забезпечення для дітей, 

а саме: 

МОЛОДЕЧУ 
ТЕРМІНОВУ 
ГРАМОТУ 

ЧИ може Супі кращий дарунок для ях-
;аих діп-Л. як rjaxena житплвого аабп-
ІКЧГИМЯ yignlwutBTW Народного Омаду' 

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

ВІК ВИДАЧІ: Віл народження до 15-го року життя. 

СУМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 1.000 доларів термінового забезпечення до віку 23-ох років та 
5.000 долярів забезпечення в глясі Р-65 опісля. 

ВКЛАДКИ: Одноразова вкладка 75.00 долярів лрн видачі грамоти без дальших вкладок, 
аж до віку 23 років. 

Відтак 75.00 долярів річно від 23-го року до річниці видачі грамоти найближчої д о 
65-нх уродин. 

ГАРАНТОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Можна набути 
додаткові грамоти забезпечення на суми не виші від Р-65 грамоти, без доказів стану 
здоров'я в такому часі: 

І 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 гро-
шові звороти, частинно виплачене забеспечення і безплатне продовження. 

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

Д И В І Д Е Н Д И : Ця грамота гарантує виплату дивіденди починаючи від 25-го року життя. 

Всіх заінтересованих в справі набуття цього нового і над-
звичайно корисного роду забезпеченні для дітей і молоді, npo– 
ситься за інформаціями звертатися до місцевих. секретарів 
УНСоюзу, або безпосередньо до Головної Канцелярії УНСоюзу 

в Джерзі Ситі. 

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

Tel.: ( 2 0 1 ) 4 5 1 - 2 2 0 0 a New York tel.: ( 212 ) 2 2 7 - 5 2 5 0 

Лебедєва (Київ). Чоловіки: 
1. Д . Гулйв (Львів), 2. В. 
Везкурський (Київ) 3. В. 
Корчннін (Київ, обл.) . В 
спеціяльному сляльомі в 
жіночій групі в першій 
трійці згадані змагунки за-
йняли такі самі місця. В 
групі чоловіків першим ви-
йшов Гулісв, дальші два 
почесні місця зайняли: М. 
Жучков ( Київ, обл.) і В. 
Асафов (Львів). 

НАЙСИЛЬНІШІ 
АТЛЕТИ УКРАЇНИ 

Згідно з традицією в ос-
танньому числі ,,Спортнв-
ної Газети", що виходить в 
Києві накладом понад 300 
тисяч примірників, з 31-го 
грудня 1977 року помішені 
імена 10-ти найкращих ат-
летів України, які в мину-
лому році здобули найви-
датніші успіхи в ” різних 
видах спорту. Між назва-
ними більшість це чемпіо-
ни світу, Европи і Олімпі-
яди: Володимир Ященко 
(Запоріжжя), легка атлети-
ка, Ірина Дерюгіна (Київ), 
художня гімнастика, Олег 
Блохін (Київ) , копаний 
м'яч, Віра Бриндзей (Київ), 
швидкісний біг на ковза-
нах, Марина Крошин (До-
нецьк), теніс, Тетяна Мака-
рець (Київ), ручний м'яч, 
Надія Ткаченко (Макіївка), 
легка атлетика , Сергій 
Полторацький (Київ), важ-
ка атлетика, і Анатолій 
Соломин (Київ),' легка ат-
летика. 

ЗБІРНА УКРАЇНИ В 
КОПАНОМУ М'ЯЧІ 

Воротарі: id . Дегтяров 
(Донецьк), В. ЮрковськиЙ 
(Київ), О. Дегтярьов (Оде-
са). Змагуни захисту: В. 
Лозинський, В. Трошкін 
(обидва з Києва), О. Родін 
(Львів), М. Фоменко (Ки-
Ів), В. Горбунов (Донецьк), 
В", Лешук (Одеса), С. Реш-
ко (Київ), В. П'яних, В. 
Звягінцев (обидва з До-
нецька), В. Матвієнко (Ки-
їв), В. Кондратов (До-
нецьк), О. Сорокалет (Во-
рошиловград). 

Змагуни півзахисту і на-
паду: Л. Буряк, О. Береж-
ний, А. Коньков, В. Без-
сонов, В, КоЯотов, В. Мун-
тян, В. Веремєєв, В. Онт-
щенко, П. Слободян і О. 
Блохін (усі з Києва), А. 
Дудинськнй, Ю. Резник, В. 
Сафонов, В. Роговський 
(усі з Донецька), Ю. Цим-
балюк (Львів), В. Семенов 
(Ворошиловград), В. Шсв-
ченко (Одеса), С. Малько 
(Дніпропетровськ). 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

- ' І : 
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СЕРЕДА, 

1-го ЛЮТОГО 1978 р. 
КЕРГОНКСОН, Н. Й. Річні 
збори 88-го Відд. „Союзівка", 
о гол 7-ій веч., в залі оселі 
УНС в Кергонхсоні, Н. Й. На 
порядку: звіти Управи і К. 
Комісії, дискусія і вибір 
Управи на 1978 р. По Річних 
зборах відбудуться Місячні, на 
яких буде вибір делегатів і їх 
заступників на 29 Конвенцію 
УНС. - Дир. В. Квас, гол., 
проф. М. Васьків, секр., А 
Лесів, кас., д-р В. Ленець. гол. 
К. Комісії. 

П'ЯТНИЦЯ, 
3-го ЛЮТОГО 1971 р. 

НЮ АРК-ІРВШ ГТОН, Н. Дж. 
Річні збори Т-аа Зал. Січ - 371 
Відд., о год. 7:30 веч., а 
УНДомі в Ірвінгтоні. Після 
Річних зборів відбудуться 
звичайні, на яких буде вибір 
делегатів і їх заступників на 29 
Конвенцію УНС. 20-го січня 
збори не відбулися з причини 
сніговію. - Стефанія Стеців, 
гол., В. Шпирка, заст. гол., 
Леся Назарук, к а с , Ю. 
Баранюк, фін. секр. 

НЕДІЛЯ, 
5-го ЛЮТОГО 1971 р. 

ГЕРКІМЕР, Н. Й. Річні збори 
Т-ва Запор. Січ 192 Відд, о год. 
2:30 по пол., в УНДомі. На 
порядку: звіти Управи та вибір 
нової на 1978 рік. По Річних, 
відбудуться Місячні, на яких 
буде вибір делегата і його 
заступника на 29 Конфенцію 
УНС. Проситься чл. прибути. 
- Яр. Синишин. секр. 

ПІТТСВУРГ; Пв. Звичайні 
місячні збори 53-го Відд., о 
год 3-ій по пол. в приміщенні 
Укр. Дому на другому поверсі, 
1113 Карсон вул. на Савт 
Сайді. На порядку: вибір 
делегатів і їх заступників на 29 
Конвенцію УНС. Просяться 
чл. прибути. - В. Сачко, гол., 
Д. Головатий, секр. 

ПРО Н0БІ ВИДАННІ 
(Закінчеі 

„славенному рідному і ни-
шівному краєві", коли йо-
му ,,ослонився чужинний 
безокрай", він кличе: 

Прощай, Україно, 
моя Україно, 

чужа, Україно, 
навіки прощай! 

ченн.ч зі cm. 2-ої) 

Ш 

Його болить те, шо „за-
боронено любити край" і 
те, шо ,,його гайдамаць-
кий рід ріжуть линвами на 
обіддя кілька сот божевіль-
них літ".Поет В. Стус 
знає, шо коли пише про 
Україну - то і це також 
„космос", яким керує отой 
,,абсолют", що є для М. 
Царинника сумнівний, а 
для поета Стуса ні. 

Інший поет-в'язень Іван 
Світличний написав сонет 
під заг. „В. Стусові", який 
кінчає такими терцинами: 

І будуть глузи, глум, 
погорда — 

Тобі найвища нагорода, — 
7 ти на проби й гарт 

готов, 

Ти крізь Мордовії й 
Сибіри 

Нестимеш гордо 
світло віри 

8 свою незраджену 
любов. 

РОМАН РАХМАН-
НИЙ. САМОВИЗ-
НА ЧЕННЯ ХРИС-
ТИЯНСЬКОІ УКРАІ-
НИ. Видавництво 
„Новий Шлях", То-
ронпю, Канада, 1977, 
cm. 63. 

Ця книжечка складаєть-
ся з шістьох статтей ав-
тора, які він надрукував 
був у ,.Нашій Меті" в То-
ронті в роках 1963-1965, 
однієї статті, що була на-
друкована по-англійськи в 
14-ох часописах в 1973 ро-
ці; одного радіового ко-
ментара з 1971-го року та з 
основної статті з січня 1977 
року (ст. 7-33), яка дала 
назву ц ілому, . виданні 
і яку можна б назвати „За 
український шлях до Бо-
га". 

Автор пригадує, що ко-
ли чотирнадцять років то-
му вернувся первоієрарх 
Української Католицької 
Церкви Йосиф Сліпий з 
московської неволі, то чу-
жннці дивилися на нього як 
„на величну історичну пос-
тать українського Самсо-
иа", а українці у вільно-
му світі вітали його як 
„патріярха об'єднаного 
всесвітньої української 
Церкви католицького віро-
визнання. 
. Вище згадані статті на-
зивалися: „Повернення ар-
хипастиря й у ч и т е л я " , 
„Гідна і заслужена перед 
Богом і людьми", „Вираз-
но виявити наші прагнення 
д о встановлення украінсь-
кого Патріярхату" і „Най-
відповідніша пора на ут-
ворення Української Пат-
ріярхії". 

Та в статт і з 1973-го 
року автор наводить слова 
Кардинала Сліпого про те, 
щ о „ м и не робимо нічо-
го революційного чи неза-

конного, ми допомагаємо 
патріярхату для нашої при-
гнобленої Церкви". Навпа-
ки, ми лише вимагаємо 
того, що належиться нашій 
Церкві з домовленням на-
ших попередників з Anoc– 
тольським Престолом.. . а 
що саме визнав Другий 
Ватнканський С о б о р " . 

Гадаємо, що треба дея-
ким нашим людям, -які з 
побожністю слухають при-
сланого д о Філядельфії 
Кардинала, який нам ра-
дить „влитись в ряди ри-
мо-католиків", запитувати 
оце місце з книжечки Р. 
Рахманного: 

Я вірю, що Бог мав ви-
разні пляни, коли Він до-
зволив нам народитися ух-
раїнцями і бути членами 
Української Католицької 
Церкви. Оскільки Б о ж е 
Провидіння спрямувало 
нас цими шляхами, а ми 
сходимо.з цього шляху, то 
ми порушуємо Його святі 
закони. І немає сумніву, що 
на Своєму суді (а того суду 
нам єдино побоюватися) 
Він запитає нас, що ми 
зробили з дарованим нам 
скарбом-талантом: з yxpa– 
їнською мовою, українсь-
кою національністю, з ук-
раїнсьхою Церквою? Роз-
винули ми ці скарби-талан-
ти, ч и ' м о ж е закопали в 
землю та й пішли шука-
ти чужоземного золотого 
тельця? Для багатьох з 
нас відповідь на це пнтан-
ня буде тяжка і болюча". 

Автор знає, що проти 
слушних домагань украІн-
ців-католнків виступають: 
„Ватикан-Москва-Римо-
католицькі е-таблішмент 
країн Заходу". Він ще до-
дає д о цього таке: „Проти 
самої концепції патріярха-
ту Української Катол нць-
кої Церкви є всі рнмо-като-
лицькі єпископи, з Польщі 
почавши, через І т а л і ю , 
Францію, Англію, Канаду, 
ЗСА, Аргентину і Брази-
лію, та на Австралії скін-
чивши". 

Р . Рахманний робить 
такий висновок: „Склад-
ний р і з н о н а ц і о н а л ь н н й 
протиукраінський фронт 
вимагає спільного фронту 
всіх українців...Ідеться бо 
вже не лише про збережен-
ня одного українського об-
ряду ви віровизнання, але 
про збереження духовно-
політичного обличчя укра-
Інського народу...Сьогодні 
тривожимося думкою: — 
Чи українські католики 
збережуть своє національ-
но-українське обличчя д о 
кінця біжучого століття?.. 
Чи протриває Українська 
Католицька Церква д о 
2000-го року?". 

Автор закликає д о укра-
Інського екуменізму - ' мо-
литовного й діючого збли-
ження і поєднання украІн-
ських віровизнань у бо-
ротьбі „за право ухраІнсь-
кої л ю д и н и прямувати 
власним шляхом д о cna– 
сіння у Христі. За украІн-
ський шлях д о Бога!" 

Ц ю книжку мали б про-
читатн всі ті, які хочуть, 
щоб наш нарід жив якнай-
довше.. . 
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ВИПРОДАЖ! ВИПРОДАЖ! 
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ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
МАРШ ТРУБИЛОВИЧ, чл. 
УНС Відд. 175 Б-ва св. 
МвлгалМ в Детройті, Міч., 
померла 13 липня 1977 р. на 83 
р. риття. Нвр. в 1893 р. і стала 
членкою УНС в 1934 р. 
Ча явиш ні у смутку мужа 
Блазека, санів Иоснфа, 
Михайла, Степана, дочок Со-
фію і Катерину, 20 внуків та 
праправнуків. Похорон . від-
бтвся 16 липня 1977 р. на ЦВНН-
тарі Голі Сеоалчер в Caar– 
філд. 

Вічна їй Пам'ять! 
; ; „ ^ Я . Базюк, секр. 

ЛЕВ ГОРМАН, член УНС 
Відд. 490 Т-ва ім. Івана Фран-
ка в Ірвінгтоні, Н. Дж., помер 
4 серпня 1977 р. на 78 р. життя. 
Залишив у смутку Дружину 
Олену. Дві дочки 1 три внукн. 
Похорон відбувся в серпня 
1977 р. на цвинтарі Голівуд 
Меморіал Парк в Юнійон. Н. 
Дж. 

' Вічна Йому Пам'ять! 
Олена Чоряомаз, секр. 

МАРІЯ МОВЧАН-МОЛ-
ШИН, членка УНС Відд. 39 Т-
ва „ У краінемса Січ" в Снраккь 
зах, Н. Й., померла 13 липня 
1977 р. па 92 р. життя. Нар. в 
1885 р. і стала чл. УНС в 1927 р. 
Залишила у смутку дочку 
Гелєну, внуків, правнуків і npa– 
правнуків та приятелів з пер-
ковного о союз ового життя 
Похорон відбувся 16 липня 
1977 р(. па цвинтарі українсь-
кої католицької церкви св. 
Івана Хрестителя а Снраккь 
зах, Н. И. 

Вічна їй Пам'ять! 
: U:^-i:^Управа 

ЯРОСЛАВ БУДЗЯК, член 
УНС Відд. 39 Т-ва „Украін-
ська Січ" в Сиракюзах, Н. И., 
помер 15 лиігая 1977 р. на 27-му 
р. життя. Нар. в 1951 р. в 
Сиракюзах, Н. И. і став 
членом УНС В1951 р. Залишив 
у смутку дружину Барбару, 
родичів Василя І Катерину та 
сестру Іреау s родиною, і 
багато друзів шкільних часів і 
друзів суміаців. Похорон від-
бувса 18 липня 1977 р. на цвнн-
тарІ Вудлавн в Сиракюзах, Н. 

Вічна Йому Пам'ять! 
- v . : ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ У п р а в а 
СОФІЯ КОЛОДІЙЧЦК, член 
УНС Відд. 63 Т-ва Січ в Форд 
Ситі, Па., померла 1 серпня 
1977 на 78-му р. жаття. Нар. а 
1898 р. в Вінбер 1 стала 
членкою УНС а 1919 р. Залн-
шила у с м у т к у д о ч о к 
Маргарету 1 Гелеяу. Похорон 
відбувся 3 серпня 1977 р. па 
давші арі Лавн Гейвея В Bop– 
тіягтон, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
М. Турко, секр. 

REAL ESTATE 

1-РЄДИННИЙ ДІМ 
vailsburg Area, блнз. Scton 
Hall University. Готовий до 
впровадженні, коло укр. 
церкви і школн, чудов. 
вітальня з коміяком, соняшна 
кімната, вел. їдальня, кухня, 
мала їдальня, з вбудованими 
кабінетами. З спальні ідейна 2 
поверсі або 4 спальні, 
піддашшя, викінчена кімната в 
підвалі, крита веранда, гараж 
на 1 авто, загороджений город, 
скрізь килими від стіни до 
стіни, Scton Hall U. Area. За 
інформаціями телефонувати 

372-5388 

4.4 ACRE COUNTRY RESORT 
ideal if Gambling passes Sullivan Co. 
Rest, Bar, 50 Rooms on Lake. 165,000. 

By owner. 
Call (914) 557-6361 or 8556 

BUSINESS OPPORTUNITY 

ЮВЕЛІРНА КРАМНИЦЯ 
НА ПРОДАЖ 

WEDDING BANDS OF 
E1GHT ST. JEWELRY 

Ювелірня, робітна, бюро і т. д. 
Заснована тому 25 років. Bara– 
то товару на складі. Доск. по-

(212) 227-3000 або 673-3526 

CUSTOM MEAT PROCESSlMG 
LOCKER PLANT 

with sa usage kitchen S smoke house. Also 
Federal inspected slaughter house. 

S75.0O0 for both. 
(717) 224-4006 evenlngt. 

ІВАН КУШНІР, член УНС 
Відд. 213 Б-ва св. Мнхаїла в 
Баяоні, Н. Дж., помер 1 серпня 
1У77 р. на 91-му р. життя. Нар. 
в1886р. вселіЛани,пов.Бібр-
жа, Україна і став членом У НС 
в 1916 р. Належав до одних в 
перших4 творців союзового, 
церковного і громадського 
життя. Залишив у смутку 
дочок Марію, Пелагію, енна 
Мирова з дружиною Вірою, 13 
внуків і 7 правнуків. Похорон 
відбувся 4-го серпня 1977 р. на 
цвинтарі св. Хреста в Норт Ар-
лінгтоні, Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Вол. Козак, секр. 

ЙОСИФ К. МАРТИН, член 
УНС Відд. 73 Т-ва їм. Т. 
Шевченка в Провіденс Р. А і п 
помер 6 серпня 1977 р. на ІЗ 

Й життя. Нар. а 1894 р. в с 
нкулннці, поа. Тернопіль, 

Зах. Україна і став чл. УНС в 
1920 р. Залишив у смутку 
дочок Еаелнн, Рут, Лореяя 110 
внуків і 7 правнуків. Похорон 
відбувся 10 серпня 1977 р. на 
Гайлеид Меморіал Парк 
цвинтарі в Джонстовн, Р. АЙ. 

Вічна Йому Пам'ять! 

HELP WANTED 

DRIVERS wiTH;wiTHom 
CARS 

immediate employment in 
Queens. Reliable men and 
women interested in a job with 
security. We're the only private 
car service that offers benefits, 
medical and life insurance. Pri– 
vate owners can earn upward to 
S500 per week. We require 
drivers license and the willing– 
ncss to learn and work. Apply 

between 10 am A 4 pm at 
BUZZ-A-R1DE 

148-22 Archer Avenue ' 
Jamaica. N.Y'. 

MERCHANDlSE SALE 

С У Б О Т А 
від 8 p. - 4 no пол. 

ГУРТОВА В И П Р О Д А Ж 
ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ 

Ніколи попередньо не було 
подано публіці. 

Жіночі і чоловічі баранкові 
плащі. 

. Шкіряні - зі замші. 
Баранкоянй жакет від S89.00 

Жіночі шкіряні плат і 
від S69.00 

Даром паркування з Вашим 
закупом при 

327-329 West 37th S t , N.Y.C 
CH!C 1N LEATHER CORP. 

512 Seventh Ave., 40th Floor 
bet. 37 8, 38 Sts. 

FUNERAL D1RECT0RS 

-4 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . ПОГРЕГЗНИК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegoii 4-2568 

S I N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 

tOtO Eaat Tremont A venae 
BRONX. N.Y. 10408 

Tei.: 868-2475 
'Ф -

101 Avenne "A" 
NEW ТОВК, N.Y. 10000 

Теж.: 0144000 
Директор ИОСНФ СЕНКОВСЬКНН 

Завідуй вдахотувалиям по-
кореегіа а каивиияпг, noxo– 

ввева. Похорони по ввввЧ 

ТАРЗАН, Ч. 7192. Почування Дона 

мал....у GOODA,. BECAUSE гм 
LOVE, J GOING TD LEAVE... 
TWEN.'^X X FEEL TH1S ЗОВ 

is FINISHED-AND 
HAPPILV SO; 

Це неймовірне, Доне!... 
ЗмінавД8УііліДжсйдвигля-
дас тотальною! 

. І мої, Тарзанс, почуван-
ня до неї теж змінилися... 

...Змінилися з огиди д о 
пошани!... 

Чи ти, Доне, дійсно хотів 
сказати „пошана"? 

Ну... холи хочеш, то лю-
бов! 

Це добре, бо я ДУМОЮ 
залишати цю місцевість... 
Вважаю, що це завдання 
закінчене і то щасливі! 


