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Міністер M. МекҐвіґен 
виступить на Конгресі КУК 

Вінніпег. Ман. (КУК) . -
WiHicTCD загоаничних сп-

Faa Канади. Марк Мек-
віген. буде почесним roc– 

тем і виголосить головну 
промову на конгресовому 
бенкеті 13- го Конгресу Ук-
раінців Канади в Вінніпе-
гу в суботу, 11 жовтня 1980. 

Як визначний знавець 
міжнародного права. М. 
МекҐвіґен доповідатиме на 
тему пошанування людсь-4 
ких прав державами сигна-
торами Гельсінських угод, 
що матиме спеціальне зна-
чення у зв'язку із Мадридсьг 
кою Конференцією. 

Почавши від 1968 року М і н і с т е р Марк МекГвіЛн 
М. МекҐвіґен репрезентує у . v г 
Федеральному парляменті українців, що дало Йому на-
виборчу округу Віндзоо- году познайомитися з укра-
Вдкервілл. де живе багато їнською справою. 

„ПРАВДА" АТАКУЄ БІЛЬШ 
ПРОФСПІЛКИ В ПОЛЬЩІ 

Наталія Слюзар відвідала 
УНСоюз і в-во „Свобода1 

Варшава, Польща. — Га-
зета „Правда", орган ЦК 
КПСС, знову різко крити-
кує вільну профспілку лоль-
ських робітників „Солідар-
носьць" і то у час, коли 
активісти тієї профспілки 
намагаються закріпити ті 
здобутки, які були ДОСЯГ-
нені у боротьбі з урядом під 
час страйків у Польщі. 

У міжчасі Центральна 
рада тієї профспілки, після 
відбутої наради з представ-
никами льокальних проф-
спілок, проголосила на п'я-
тницю, 3-го жовтня ц.р., 
одногодинний страйк ро-
бітників, щоб ним пересте-
регти центральний уряд у 
Варшаві перед евентуаль-
ними спекуляціями І НЄДО-
держанням раніше обіця-
них полегш у формі ПІДВИШ-
ки платень, знесення цензу-
ри, збільшення достави то-
варів першої потреби, зок-
рема харчів тощо. Урядові 
чинники почали скаржи-
тись, що тільки сама під-
вишка платень коштувати-
ме державну касу 900 біль-
йонів злотих, приблизно 3,5 
більйона долярів, на згаду-
ючи про інші полегші, які, 
на думку урядових чинни-
ків треба вводити nocryno– 

Ші 

во, щоб не зруйнувати до-
решти ПОЛЬСЬКОЇ ЄКОНОМІ-
ки. 

Крім практичної допомо-
ги Центральна рада профс-
пілок скаржиться, що уряд 
цілковито ігнорує и діяль-
ність промовчуючи актив-
ність і виступи профспіл-
кових діячів в пресі, ТЄЛЄ-
візії й інших засобах масо j 
вої інформації. На зустрічі 
представників профспілок 
із заступником прем'єр-мі-
ністра Мєчиславом Ягель-
скім, останній обіцяв ближ-
че приглянутись до цієїспра 
ви, але робітники не вірять у 
щирість уряду і Компартії, 
яка в наслідок страйку по-
терпіла найбільше і u npec– 
тиж в очах польського на-
роду значно понизився. 

Загально сподіваються, 
що якщо уряд не реаґува-
тиме на пробний страйк 3-
го жовтня, то Рада npoc– 
пілки застановлятиметься 
над проголошенням загаль-
ного страйку в місяці жов-
тні. Політичні спостеріга-
чі і дипломати кажуть, що 
напруження .між урядом і 
робітництвом радше зрос-
тає і покищо намає вигля-
дів на позитивну розв'яз-
ку цієї справи. 

Японія сповільнює дозброення 

В Америці f 

Наталія Слюзар (перша зліва) і д-р Богдан Витвнцький з 
членами Екзекутиви УНСоюзу - головним предсіднн-
ком д-ром Іваном Флисом (у першому ряді посередині) 
і (зліва) головним організатором Василем Оріховським, 
головним касиром Уляною Дячук і головним секрета-

рем Володимиром Соханом. 

Джерзі Снті.Н.Дж. - На-
талія Слюзар. алміністр-
тивний асистент президент-
ського дорадника в етніч-
них справах д-ра Стівена 
Аєлло. відвідала у понеді-
лок. 29-го вересня. Головну 
Канцелярію УНСоюзу та в-
во „Свобода" і поділилась 

думками з екзекутивними 
урядовцями й редакторами 
про різні справи громадсь-
кого і політичного порядку. 
Н.Слюзар також поінфор-

мувала про підготовку 
урядових чинників ЗСА до 
Мадридської конференції 
та про загальну настанову 
Уряду ЗСА до питання прав 
л ю д и н и . Вона також 
розповіла дещо про свою 
працю та про функціонува-
ння бюра для етнічних 
справ у Вашінгтоні. 

Н.Слюзар прибула на 
відвідини в товаристві д-ра 
Богдана Витвицького. 
автора англомовної праці 
про „Інший голокост". 

Українці взяли участь у параді 
ген. Штубена 

Група українських учасників паради Штубена. 
ІСвітліів: д-р О. СоколишинІ ^ 

Ню Йорк, Н. Й. І О. Со- ОсередкуСУМ-АвАсторії, 
колишин;. - У суботу. 27- український прапори^Голо 3 'А го вересня ц. p., в Ню Иор-
ку відбулася традиційна, 23-
тя з черги, парада ген. Шту-
бена. 

Очолили параду україн-
ці, бо вони ж очолювали 
цього року параду з нагоди 
22-го Тижня Поневолених 
Націй. Українські жінки в 
народних українських уб-
раннях:М. Подольська, Бу-
рик, Шмінда та Баран, -
несли великий напис, зроб-
лений золотими літерами 
на синьому полотні - „Ук-
раіна". Два прапороносці 
несли - П. Бурик америка 
нсьхий. а. І. В і тюк. голова 

ва 35-го Відділу ООЧСУ, 
Степан Боднар, провадив 
українських учасників, за 
якими йшли представники 
інших поневолених націй. 

Парада з тисячами учас-
ників пройшла по П'ятій 
авеню в пополудневих годи 
нах цього соняшного дня, 
обох боках вулиці їй приг-
лядалися тисячі глядачів. 

У параді приймав участь 
Комітет Тижня Поневоле-
них Націй, який, через noce– 
редництво Комітету Поне-
волених Націй в Асторії, 
запросив до участи україн-

(Закінчення на ст. 3-ІЙ) ' 

ЛІОН ДЖАВОРСКІ, колишній спеціальний прокуратор 
вотерґейтської афери, погодився очолити групу „Дено-
кратн за вибій Реґена на президента". Джаворскі зая-
вив коресло^ентам y^J8amiHrToHi, цю він воліє бачити. 
на ” становищі президента З'єднаних Стейтів Америки 
людину, яку вважають „компетентним екстремістом", 
як людину поступову, але „некомпетентну" у веденні 
ефективної політики ft економіки. Крім того Джаворскі 
критикував президента Картера за його поступування у 
відношенні до брата Біллі, який, як відомо, вдержував 
зв'язки з урядом Лівії і одержував від цієї держави 
грошові винагороди за роблені ним послуги. 

ПРЕЗИДЕНТ ДЖІМВД КАРТЕР, перебуваючи в поне-
ділок, 29-го вересня ц. p., у Ню Норку признався, що 
йому буде тяжко виграти вибори без підтримки нюйорк-
ського стейту і міста, тому він робитиме всі заходи, 
щоб змінити ситуацію. Якщо йдеться про фінансову до-
помогу для Ню Иорку, Президент пообіцяв, що піддер-
жуватиме існуючу в Конгресі пропозицію про уділен-
ня 900 мільйонів для Ню Иорку, якщо тільки ця enpa– 
ва буде позитивно полагоджена в Палаті Репрезентантів. 

ЛІГА ГОЛОСУЮЧИХ ЖІНОК відкликала дебати кан-
дидатів на віцепрезвдевта, які були заповіджені на чет-
вер, 2-го жовтня ц. р. в Люісвілл, Кентакі, з причини 
непогоджености між кандидатами. Волтер Мондейл, де-
мократичнии кандидат заявив, що він візьме участь в 
дискусії тільки тоді, як виступатиме Джордж Вуш, кан-
дидат Республіканської партії Буш в міжчасі відмо-
внвея від участи і тільки незалежний кандидат Патрік 
Джей Люсі виявив охоту до дискусії. Рут Гайнерфелд, 
президент Ліги заявила, що її організація робить тепер 
інтенсивні заходи для влаштування другої презндент-
ської дебати з участю усіх трьох кандидатів. 

КОРЕТТА СКАТ КШҐ, дружина Мартіна Лютера Кін-
ґа, який, як відомо, загинув в атентаті,' виступаючи у 
Детройті в користь президента Джіммі Картера, сильно 
критикувала кандидата Республіканської партії Ронал-
да РеГена, кажучи, що він веде політику „білої вищос-
ти", яка' напевно приверне еру Шксона-Форда до Бі-
лого Дому, у якій проблеми чорного населення майже 
не розглядались. Пані Кінґ заявила ва пресовій кон-
ференпДї, що Реген досі не продемонстрував своєї чут-
ливости до пекучих справ негритянського населення. 
Наслідуючи інших демократів під час виступу у перед-
виборчій кампанії, Коретта Кіяг заявила, що „якщо Ре-
ґен буде обраний президентом, то члени куклаксклеву 
будуть тоді добре почуватися". Республіканська і неза-
лежна преса назвала такі вислови пані Кінґ „безвід-
повідальнимн". 

З ОГЛЯДУ НА СТРАЙК ОРКЕСТРИ, заряд Merpono– 
літальної опери мусів відкликати виступи в осінньо-зн-
мовому сезоні. Керівництво оперою заявило, що доиа-
гання оркестри були неспівмірнимн з фінансовим ста-
яом корпорації. Крім того оркестра домагалася обме-
ження виступів до чотирьох днів в тижні, що прннес-
ло б додаткові дефіцити для опери. Антоні А. Блайсс, 
екзекутивний директор Метрополітальної опери заявив, 
що у зв'язку з припиненням діяльносте опери.і части-
ми страйками музикантів існує дуже поважна загроза 
для самої опери. 

ЩЕ ЦЬОГО ТИЖНЯ два офіційні представники Уряду 
ЗСА відвідають В'єтнам, щоб там на місці переговорити 
з урядом В'єтнаму про справу пропавших без вістей 
американських вояків, які, згідно з опінісю 'в'єтнамців 
напевно загинули, але про них командування ЗСА не 
мало жадних інформації Речник Державного депар-
таменту Джек Кенон заявив, що членами цієї місії бу-
дуть полк. Пол Мадер і Джеймс Туллі, обидва співро-
бітннки американської амбасади в ТаїляндІ. їхня ві-
знта до Ганою буде першим безпосереднім зв'язком між 
урядами В'єтнаму і ЗСА у справі пропавших амери-
канських вояків, які не конечно мусілн усі загинути і 
можуть, бодай деякі з них, перебувати у В'єтнамі чи 
Камбоджі 

Токіо. Японія. - Прем'єр 
Японії Зенко Сузукі висту-
пив тут в клюбі закордон-
них кореспондентів і зфор-
мулював закордонну полі-
тику сучасного японського 
уряду, який він очолює. Він 
заявив. щоЯпоніявконцер-
ті ,,великодержав є дуже 
малою країною і через те не 
може стати мілітарною по-
тугою". 

Вже віл довшого часу, а 
особливо після советсько-
го збройного нападу на Аф-
ганістан і з огляду на arpc– 
сивну політику СССР в ін-
ших частинах світу. актуа-
лізувалася справа дозброє-
ння Японії. Японія мас ар-
мію. зложено з около 
240.000 вояків, озброєну 
тільки дефензивними рода-
ми зброї, а її вишкіл й уза-
галі усі мілітарні установи 
обмежені до. потреб оборо-
ни власних берегів. Війсь-
ковий бюджет Японії про-
центово у відношенні до 
загального бюджету й ва-
лового продукту Японії на-
лежить до найнижчих у сві-. 
ті. Коли країни НАТО ви-
дають на свій військовий 
бюджет понад три відсотки 
валового Національного 
продукту, то Японія видає 
менше одного відсотка. Це 
було додатковою причи-
ною натиску на Японію, 
щоб вона піднесла значно 
свої видатки на оборонний 
бюджет. Неодноразово вис-
ловлювалися в цьому на-
прямі також представники 
Вашінгтону. У висліді то-

і v-isys!i:jy. 

го японський парлямент 
підніс витрати на оборонні 
потреби до і 0.3 більйона 
долярів в наступному бюд-
жетовому році. А урядові 
чинники заповіли дальше 
піднесення мілітарних ви-
датків у наступних роках. 

Виступ Сузукі перед за-
кордонними журналістами' 
виразно накреслив імежі 
процесові дозброєння. Су-
зукі сказав: „Японська обо-
ронна система оперта на 
двох елементах! відповіді 
малій агресії власними 
японськими силами і onep– 
тя на американську зброй-
ну силу у випадку агресії на 
більшу скалю". 

В справах дозброєння 
японських збройних сил 
атомовою зброєю Сузукі 
відповів: „Японія притри-
мується трьох принципів: 
не мати власної нуклеарної 
зброї, не виробляти її, ані не 
дозволяти на її ввіз на япон-
ську територію". Вже перед 
своїм виступом на форумі 
закордонних журналістів 
прем'єр Сузукі видав дору-
чення свому міністрові за-
кордонних справ перед йо-
го виїздом на Генеральну 
асамблею ОН в Ню Иорку 
категорично заперечити, 
що Японія плянує стати 
мілітарною потугою. 

На зустрічі зі совстським 
міністром закордонних 
справ Андреєм Громиком в 
четвер, 25-го вересня, мі-
ністер Масайоші Іто рішуче 
того рода закиди відкинув. 

ІРАНСЬКІ ЛІТАКИ ЗБОМБИЛИ 
АТОМОВИЙ ЦЕНТР ІРАКУ 

У світі 
КАМПАНІЮ ̂ МОРАЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ розпочав пів-
деннокорейськнн уряд під проводом президента, КОЛНШ-
нього генерала Чун Ду Гвана, Тією кампанією обняв 
він ціле суспільство, не залишаючи поза нею ft пред-
ставвиків підприємств і вільних професій. Для жінок 
і дорослих дочок підприємців, банкірів і багатих чле-
нів вільних професій улаштовується спеціяльні табори. 
В цін кампанії вчать цілий ряд корисних робіт, привча-
ють. до спільного життя й до участи в суспільній роботі 
та заправляють до того, щоб обійтися без різних розко-
шей на зразок гольфу, дорогих спортових авт, розкіш-
них бенкетів тощо. Покищо тією акцією обнято в Сеулі, 
столиці Південної Кореї, тільки 600 жінок. 

ЖЕРТВОЮ ОЩАДНОСТЕВОІ ПОЛІТИКИ китайського 
уряду впав також плян побудови ва спілку з амерн-
канськиии фірмами великого центру міжнародної тор-
гівлі в Пекіні. Чейс Мангеттен банк з Ню Иорку мав 
фінансувати той проект, а архітекти ft будівельні фірми 
— Тернер Констракшен з Ню Иорку, Джералд Гайне з 
Гаостону та Реймонд Інтернешенел з Гюстову — виго-
товили проекти ft пляни. Міська управа Пеківу вирі-
шила замість цього люксусового приміщення внбудува-
ти цілий ряд готелів масового вжитку та мешканевих 
будинків. Разом з повідомленням про відкликання по-
будови центру прийшло повідомлення від китайських 
урядових чинників, що в близькому майбутвьому ве 
передбачається значніших будов такого характеру, а 
вся увага буде зверненою ва побудову структур, зв'яза-
mtx з продукцією ft перебуванням значної кількости 
людей. 

ПІСЛЯ НЕДАВНЬОЇ КОНФЕРЕНЦП бритшських 
трейд-юніонів, на якій виникли великі суперечності, 
цього тижня почалася конференція бритійської Лейбор 
партії в Блекпулу. Конференція в Блекпулу відбува-
ється традиційно кожвого року. Цьогорічна конферен-
ція заповідається бурхливо. Велика перемога консерва-
тнетів, очолених Маргаретою Тачер 1079 року, виклн-
кала серед лейбористів величезні розбіжності. Одні з 
них кажуть, що тільки загострення клясової боротьби 
ft заповідження нової хвилі соціялізації господарських 
станиць може допомогти партії перемогти в чергових 
виборах, інші переконані, що без првхилевня на свій 
бік середньої верстви англійського суспільства, — а це 
можна осягнути тільки' відкяяевням принципу клясової 
боротьби, — не можна добитися перемоги. 

В П'ЯТНИЦЮ, 26-го вересня, відбулися в Єгипті внбо-
ри до Консультативної ради. Всі сподівалися перемоги 
партії президента Анвара ель Садата Націовальної де-
мократичної партії, але ніхто не сподівався аж такої 
перемоги. Національна демократична партія здобула 
всі мандати до Консультативної ради, тобто 14Q. Це 
творить дві третини Ради, бо згідно з приписами конс-
титуції президентові Єгипту прислуговує право імеиу-
вати одну третину. Права опозиційна Наріональна лі-
беральна партія не здобула ніодного мандату, хоч вис-
тавнла своїх кандидатів у 12-ти виборчих округах, де 
вона є найсильнішою. Ліві партії, яких легально є дві, 
І яких підтримували нелегальні ліві елементи, участи 
у виборах не брали. Хоч Консультативна рада немає 
вирішного значення, але її роля у системі влади Єгнп-
ту дужа вагома. 

ВСЯКІ СПРОБИ маневрами, тиском або навіть norpo– 
зами протискати Палестинську Визвольну Організацію 
до різних міжнародних централь і представництв, а в 
першу чергу — до організацій Об'єднаних Націй, не 
притіняються. Цим разом сопДялістнчннй уряд острова 
Мальти запропонував, щоб на конференцію в Мадриді 
в листопаді ц. p., яка буде займатися переглядом внко-
вания Гельсінкських умов, запросити ПВО. ЗСА і за-
хідні європейські держави рішуче цьому ввескові про-
тиставвлвся і при чисельній підтримці інших держав 
його відхилили. 

Багдад, Ірак. - Столиця 
Іраку вперше пережила 
справжню летунську атаку, 
коли іранські літаки налеті-
ли у вівторок, 30-го вересня, 
на Багдаді не лише збомби-
ли та пошкодили елекрівні в 
ньому, але й обкидали бом-
бами іракський атомовий 
центр, який саме тепер зна-
ходиться в побудові. Згідно 
з інформацією з французь-
кої амбасади, атомовий ре-
актор, який уже є приміще-
ний у тому центрі не Є ПОШ-
коджений. Два літаки, які 
виконали атаку на центр, 
надлетіли зовсім непоміт-
но, що внеможливило enpo– 
би оборони. 

Іранське летунство знов 
ожило й стало значно ак-
тивнішим відлетунства Іра-
ку, одначе в своїх атаках 
воно не осягнуло тієї пре-
цизности в бомбленні, яка є 
передумовою успішних 
атак. На суші опір ірансь-
ких частин також зростає. 
Іранська артилерія, яка до-
тепер не була помітно ак-
тивною, інтервеніює щораз 
частіше в бойових акціях, 
зупиняючи наступ іраксь-
ких частин. В районі Агва-
зу, столиці провінції Apa– 
бістану, на яку вже декілька 
днів іде іракський наступ, 
іракські частини підійшли 
до передгір'я гір Загрос, де 
їх зустріла добре вбудова-
на і встріляна іракська арти-
лерія й завдала .чимало 
втрат. В середині обложе-
них міст Хуррамшар, Агваз 
і Дізфуль, як і в догораючо-
му Абадані ісл ямські рево-
лющйні охоронники став-
лять .фанатичний опір, чим 

"значив- стримують' наступ 

іракських частин, а крім 
цього підтримують опір 
регулярних іранських час-
тнн. на загал мало onepa– 
тивних. 

Обсервації зі суші та з 
сателітних обсерваційних 
ракет, передаван?без ncpep– 
ви на землю, вказують на 
дотеперішній характер цієї 
..нафтової війни", в якій 
кожна сторона намагається 
завдати другій якнайбіль-
ших пошкоджень в нафто-
обробній індустрій рафіне-
ріях. Під цим оглядом Ірак 
мас більші успіхи, бо його 
артилерія знищила улашту-
вання в Абадані до тої міри, 
що тільки з найбільшим 
трудом, якщо взагалі вдас-
ться їх відбудувати з того 
стану. Зате іранські нальо-
ти на Базру й її промислову 
околицю та на район Kip– 
кук-Мосуль через непришіз 
ність націлів нанесли знач-
но менші шкоди. 

Після тоґо, як президент 
Іраку прийняв формально 
пропозиції посередників і 
вимогу Ради Безпеки ОН 
започаткувати переговори, 
аятолла Хомейні виступив 
по радіо і в телевізії та 
заявив, категорично, що 
Іран не приймає ніяких ми-
рових пропозицій та буде 
вести війну „аж до nepe– 
можного кінця, в чому Ал-
лах нам допоможе". 

В міжчасі на летовиша в 
Савдійській Арабії прибули 
чотири американські розві-
дочні літаки, виряджені най 
новішими здобутками тех-
ніки, які можуть виявити 
наліт ворожих літаків на 
довгу відстань. Літаки ці 
прибули на запрошення уря-
ду”Савдійської Арабії. - -

Адв. С.Яреміа одержав 
високе відзначення 

Владика Василь Лостен промовляє про новоіменованого 
лицаря адв. Степана Ярему, який стоїть направо від npec– 
толу. Зліва - о.митрат і генеральний вікарій Емілій Мо-

настирський. 

Ню Йорк.Н.Й.(Р.Голіят). 
- У Католицькій Церкві 
встановлено цілий ряд гід-
ностей і відзначень, що 
ними Апостольська Столи-
ця наділяє окремих осіб. 

Одні відзначення призна-
чені для духовних осіб, а 
інші - для світських, 
мирян. Заслуженні особи 
для Католицької Церкви 
отримують спеціяльні 
медалі і окремі гідності, до 
яких в першій мірі належать 
лицарські відзначення. 

Вселенські архисреї -
папи створили окремі 
ордени, між якими є загал ь-
но відомі - Орден лицарів 
св. Сильвестра Папи й Ор-
ден лицарів св.Григорія Вс-
ликого. 

Лицарську гідність св. 
Григорія надає сам Папа 
Римський, а всі формаль-
ності кандидата полагод-
жує секретаріат Ватикан-
ської держави. 

Парох рекомендує намі-
ченого мирянина д о 
гідности лицаря своєму 
єпископові, а владика 
предкладає прохання nan– 
ському нунцієві або 
апостольському делегатові, 
а відтак петиція йде до 
затвердження до Апостоль-
ського Престолу. 

Даний кандидат на 
лицаря мас в першій мірі 
відзначатися практикуван-
ням християнської віри, 
прикладним христнянсь-
ким життям і заслугами для 
Церкви н народу. 

Лицарі св .Григорія 
Великого мають окремий 
однострій темнозсленого 
кольору з білими лямпаса-
ми. спеціяльний меч і 
відзнаку, на якій є відбитка-
образ св. Григорія Велико-
го. Все цс с точно сказане в 
правильнику цього лицар-
ського ордену. 

На терені З'єднаних Стсй-
тів Америки за старанням 
Владики Василя Г.Лостена. 
Стемфордського єпископа 
для українців, з ласки Папи 
Івана Павла 11-го лицарями 
ордену св. Григорія Велико-
го стали: адв.Степан Ярема 
з Ню Йорку. Билд Чолі з 
Йонкерсу й проф.Мнхайло 
Нагурний зі Стемфорду. 

А д в . С т е п а н Ярема 
сповнив усі приписані 
вимоги ордену і в неділю 
28-го вересня, на Службі 
Божій в українській като-
лицькій церкві св.Юра в Ню 
Иорку. яку відправили о. 
Патрикій Пашак, протоігу-
мен Отців Василіян: о. Д-р 
Володимир Гавліч. ЧСВВ, 
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Морська перевага ЗСА триває далі 
ч 

У стратегії оборони ЗСА та допомоги їхнім СО-
юзникам морські сили відіграють величезну ролю. 
З огляду на відстань можливих воєнних театрів 
від ЗСА оборонні сили були б змушені чи у влас-
них акціях, чи в допомозі своїм союзникам onepy– 
вати на зовнішніх оперативних лініях, віддалених 
на тисячі кілометрів від свого матірнього простору. 
Тому оперативне пов'язання збройних сил на різ-
ннх віддалених від себе периметрах та постачання 
їх потрібними воєнними матеріалами є вузловою 
проблемою стратегії ЗСА. Секретар оборони ЗСА 
Гаролд Бравн, а з ним й відповідальні за морські 
сили ЗСА старшини однозгідно стверджують, що, 
не зважаючи на різні недоліки, морські сили ЗСА 
є першими й найсильнішими в світі. 

В останніх роках воєнна фльота Совєтського 
Союзу, як і його торговельна фльота розбудовувані 
вийнятковими швидкими темпами. Командир со-
вєтської фльоти, адмірал фльоти Сергій Ґоршков 
вже чверть сторіччя працює над розбудовою совєт-
ської фльоти й совєтський уряд дає йому до ДИСПО-
зиції всі потрібні засоби. Щодекілька років головні 
морські сили СССР відбувають великі всеокеанічні 
маневри під закодованою назвою „Океан", на яких 
вони випробовують і провірюють висоту своїх ося-
ґів. Та не зважаючи на це, совєтська воєнна фльо-
та нерівня американській. 

Секретар оборони ЗСА висловився так у цій 
справі: „За останніх 20 років совєтська фльота 
зробила більший поступ, як наша, вона пройшла 
чималу дорогу, але наша фльота й надалі є най-
кращою в світі. Але ми мусимо думати про цілу 
80-ту декаду та про 90-ті роки". Адмірал Гаррі Д. 
Трейн, командир НАТО морських сил на Атлантій-
ському океані підтверджує це: „Ми маємо перева-
гу над морськими силами СССР, хоча дуже неве-
лику. І тому на випадок морських операцій ми за 
всяку ціну мусіли б уникнути бойових поразок та 
виходу кораблів зі служби в наслідок відсталости". 
Шеф відділу плянування й операцій адмірал Силь-
вестер Р. Фолі висловився, що на найбільше за-
гроженому тепер Індійському океані американські 
морські сили мають усі потрібні дані для всіх трьох 
завдань: „санітизації" того океану та суміжних 
просторів, тобто елімінації чужої загрози з тих об-
ширів, особливо виключення загрози совєтських 
підводних човнів, достатньої підтримки десантних 
операцій морської піхоти, чи інших збройних оди-
ниць і виконання тих інших незалежних завдань, 
які були б у тому обширі потрібні. Адмірал Томас 
Б. Гейворд, шеф морських операцій фльоти, п5д-
креслив, що совєтська воєнна фльота спускає на 
море щораз нові типи воєнних кораблів і з кожним 
з них вона поширює свої можливості, але все таки 
„ми маємо легку перевагу". 

Совєтський Союз спустив на воду з корабель-
вгих варстатів у Миколаєві підводний човен, збу-
дований з титанію, який осягає найбільшу в світі 
глибину. Совєтський Союз приспішує будову, своїх 
кружляків, деякі з них з атомовим погоном, ви-
кінчуе перший совєтський бойовий літаконосець. 
Але це все рівноважать, а навіть перевищають но-
ві американські заходи. 36 американських атомо-
вих підводних човнів з атомовими ракетами типу 
Позейдон і Полярів й інші бойові кораблі на сьо-
годні вистачають. А на завтра в будові сім кораб-
лів типу Трайдент, на які вже є засоби і які є в 
стані побудови, кораблі типу Огайо, з яких перший 
незабаром буде спущений на воду й інші в пляні, 
або в побудові американську морську перевагу ут-
ривалять. 

Залишається ще тільки підставова проблема 
людей. Досвідчених і вишколених, ЯКІ МОГЛИ б ДО-
рівняти вимогам, що їх ставить нова технологія, 
електронічна апаратура на кораблях та щораз 
складніші умови бойових операцій. І ця проблема 
на думку адміралів і Департаменту оборони внма-
гає найбільшої уваги. 

РЕЖИМ КУБИНСЬКОГО ДИКТАТОРА Фіделя Kacr– 
ра офіційно закінчив процес вільного переїзду кубин-
ців, які бажали переселитись до З'єднаних Стейтів Аме-
рики і наказав численним кораблям і човнам, які все 
ще стояли заякорені в порті Марісль, повертатись впо-
рожні до ЗСА. Як відомо, півофщійннй дозвіл кубнн-
ського уряду спричинив наплив втікачів, які у числі 

-125,000 осіб поселились тепер у ЗСА, хоч ще не всі зу-
мілн влаштуватись на роботу і очікують у декількох 
переселенчих таборах вирішення їхньої долі. Кубннсь-
ке потягнення було зроблене без порозуміння з амери-
канським Урядом, а президент Джіммі Картер довідав-
ся про заборону виїзду із звідомлення коменданта при-
бережної сторожі. 

Під кінець Першої СВІ-
тової війни альянти у Севр-
ському договорі признали 
автономію курдам гордому 
на своє минуле, народові. 
На протязі сторіч курдські 
вояки були знані поміж сво-
їми сусідами зі своєї особ-
ливої відваги. їхня країна 
відома ще з минулих сторіч 
під назвою Курдистан. Ме-
шканці її. які завжди стри-
міли до незалежности — це 
селяни та скотарі, які жи-
вуть на своїй прадідівській 
землі на протязі довгих 
сторіч і які були наражені на 
напади та поневолення на-
пасників - персів, асирій-
ців. турків та інших. 

А сьогодні їх країна поді-
лена між Туреччиною. Си-
рією, Іраком та Іраном. Під 
час їхньої боротьби за са-
мостійність Москва пробу-
вала здобути їх симпатії та 
створити в 1946-1947 роках 
нібито незалежну республі-
ку Магабат, використовую-
чи воєнні часи, але довело-
ся її зліквідувати, коли при-
йшла пора визнати терито-
рію сучасного Ірану. 

З того часу ведеться без-
конечна боротьба цього на-
роду за свою незалежність; 
шлях цей вкритий повстан-
нями. та репресіями в Ту-
реччині та Ірані, а часом 
також і в" Іраку." Остан-
ньому це приводило до від-
критих повстань та жор-
стоких репресій. Ці настрої 
та бажання до самостійнос-
ти в деякі часи піддержува-
ли большевики або іранці, 
але останні в той же самий 
час відмовляли курдам у 
їхній автономії. 

їхні традиції та окремі-
шність утрималися на про-
тязі століть, завдяки тере-
нові країни — гірські кряжі, 
заховані між ними долини 
та верховини та частина 

І. Світ 

ПОДІЛЕНИЙ НАРІД, 
ОБМАНУТІ НАДІЇ 

ЗАг.й; 
вкрита снігами та льодови-
ками. Треба згадати, що на 
тому обширі перед народ-
женням Христа відбували-
ся стратегічні заходи Олек-
сандра Македонського—взя-
ти під свою контролю ВЄЛИ-
кі простори та'шляхи до 
Індії. Перешкодило йому 
перевести ті пляни - не 
військові невдачі або будь-
що інше, а підді рване здо-
ров'я алькоголем, як тепер 
твердять спеці ял істи того 
періоду. 

Курди - мусулмаяи й як 
такі вони завжди уповали й 
досьо годні уповають на 
справедливість своїх поне-
волювачів-мусулман, але 
її немає, тому й не уста-
ють заворушення. повстан-
ня, а з цим і жертви. 

У цих складних умови-
нах, де також вирішується 
доля поневолених народів, 
виникли збройні конфлікти 
між Іраком та Іраном (Пер-
сією). Останні події в Ірані 
та т.з. мусулманська рево-
люція дали Іракові підста-
ви вимагати певних тсрн-
торіяльних уступок, а це 
зокрема ще й тому, що в 
прикордонному між ними 
районі на берегах Перської 
затоки є значні поселення 
арабів. 

У новій праці, яка щойно 
вийшла з Друку на 736 сто-
рінок, збірній кількох ав-
торів, присвяченій держа-. 
вам Перської затоки є 
розділи, в яких обговорю-
ють національні, культур-
ні та мовні проблеми цих 
народів. На цій,дуже нес-
табільній території є велн-
ка спокуса для Москви ввій-

ти в конфлікт. Єдиною пе-
решкодою у цьому є її нес-
проможність знайти техніч-
ні засоби та воєнні резер-
ви, які сьогодні застрягли 
в трясовинах Афганістану. 

Ще після кінця Другої 
світової війни Совєтський 
Союз мав намір, як ми зга-
дали на початку цієї статті, 
взяти під свою контролю 
північну частину Ірану. Те-
пер положення більш склад-
не й виросла нова—тоді не-
перебачена сила — мусул-
манський рух, що охоплює 
ввесь Близький Схід. Moc– 
ква пробує знайти порозу-

- міння з Савдійською-Ара-
бією. Для цього на початку 
цього року О.А Гриневсь-
кий, голова департаменту 
Близького Сходу в МІНІС-
терстві закордонних справ 
мав зустрічі в КуваЙті з 
представником уряду, на 
яких Гриневський запевняв 
його що Совєтський Союз 
не має жадного відношення 
до революції в Ірані й го-
ловне, що він не буде ВМІ-
шуватися у ці .справи. Це 
очевидно було зроблено з 
певним планом щоб запев-
нити Савдійську Арабію. 
Що СССР не, мас намірів 
вирушати на південь до Пе-
рської затоки. 

Це було в січні ц.р.. і тоді 
Москва не мала Ще таких 
плянувань, а тепер в „за-
хопленні успіхами" в Афга-
ністані, в чому ніхто їй не 
перешкодив, мабуть^ жал-
куе, що не має сил на по-
ширення своїх впливів у 
цьому важливому напрям-
кові. до Перської затоки. 

Можна припускати, що 

на це впливає також неясне 
ставлення до-проблем Бли-
зького Сходу-Китаю. Пекін 
пррбує здрбути симпатії 
мусулманських країн. ви-
користовуючи загальне не-
довір'я серед них до Аме-
рики, яке виникло в зв'язку 
з співпрацею американсь-: 
кого Уряду з колишнім ша-
хом.Ірану Резою Паглеві. 
Не .торкаємось тут цих 
складних взаємин, що там 
заіснували. Але цікаво тіль-
ки те, що в часи 'правлін-
ня шаха доставлено до Іра-
ну маси різної зброї, часом 
дуже складної та модерної, 
та сьогодні майже більша її 
частина не до вжитку, з 
огляду на брак запасових 
частин. 

Мусулманська група — а 
головно її духові керівни-
ки на чолі з аятоллою Хо-
мейні знищили верхівку ар-
міі-штабу шаха й тепер вій-
ськові сили Ірану не мають 
ані доброго командування, 
ані доброго складу військ. 
Поверх 140 тисяч вояків 
здезертували з армії, зок-
рема з фльоти. Це тяжка 
втрата бо тепер з вісьмох ко-

,раблів тільки один є до 
вжитку. Сучасним оборон-
НИМ ВІЙСЬКОМ Є МІЛІЦІЯ, ПО-
гано вишколена та мало 
з дисциплінована. Вавіяціїє 
дуже мало льояльних осіб 
до революційного уряду. 

Це привело до того, що з 
77-ми американських дже-
тів типу Ф-І4 можна вжити 
лише кілька... Наглядним є 
ще й цей факт, що іракські 
літаки, бомбардуючи ipan– 
ські летовища майже не 
мали втрат, а Іран не мав 
можливости перешкодити 
цьому знищенні. 

Аятолла Хомейні допус-
тився до великої ПОЛІТИЧ-
ної помилки, коли закликав 
(Закінгення на crop, if) 

Ню Йорк — це місто па-
радоксів — переткане ва-
ленсьєнськйм мереживом і 
— в контраст — вульгар-
ним карміном дешевизни. 
У цьому ж місті — розгін 
велетня, кроки якого несу-
ться нестримною ходою 
технічних винаходів і пос-
тупу. продукт яких станов-
лять гігантні будівлі. дос-
лідчі лабораторії, неймо-
аірної краси фонтани, 
блиск жагучо-світляних ре-
клям. алеж водночас у ньо-
му докраю занедбані вули-
ці. на бруках яких валяють-
ся гори сміття, і миршаві 
дімки, у яких кожне вікно, 
кожна цеглина жахають ру-
їною; у цьому місті багатст-
во і розмаїтість театраль-
них п'єс, першорядних ба-
летів. низка симфонічних 
оркестр, галерій картин, 
бібліотек, добрих фільмів, 
але й знову в контраст — 
підрядний гатунок водеві-
лів. нижчої вартости. каба-
рети, до нудоти порногра-
фією пересичені фільми 
та крамнички, заповнені 
„товаром", що відіграє ва-
жливу ролю, зокрема серед 
...наркоманів, та їхніх по-
близьких друзів-злочинців. 

Н ю Й о р к - цевічнокипу-
чий рух пішоходів — еле-
гантно, а то й з певною 
екстравагантністю зодяг-
нених чоловіків і жінок, на 
яких розкішні пальто і хут-
ра чи сукні пошиті у світо-
вої слави сальонах мод, які 

Любов Коленська 

„ЛЮБЛЮ НЮ ЙОРК...' 
їх власникам коштують ти-
сячі долярів, але тут же 
знову в контраст — вбого, а 
щогірше скрайньо недбай-
ливо зодягнуті прохожі, 
убрані, наче на ходу, у по-
латані. обстріпані джінси", а.. 
влітку, й іноді босоніж... 

Ню Йорк — це кольорнт-
не. а з цим і унікальне місто; 
це гомін і зненацька розко-
тистий сміх, це восени г-
жарені каштани, цс поквап-
ний. а іноді зовсім байду-
жий погляд людей, які над-
то один на одного не звер-
тають увагу, це — мозаїка 
різних рас і національнос-
тей. Цс,врсшті.наглий скре-
гіт таксі, колеса якого у ша-
леному розгоні не можуть 
стримати скаженого тем-
па... 

І власне про оте нюйорк-
ське таксі, що зв'язує усі 
кінці разом цієї неймовірної 
живучости міста. про"люк-
суси" і ,,привілеї" їзди в 
ньому, знаменито, з при-
горщею сарказму, написав 
Рассел Бейкер, фейлетоніст 
„Ню Йорк Таймсу" у стат-
тейці п. з. „Ці пруські КОЛЄ-
са". 

І от цілий ряд „пригод і 
негод" та особливих „при-
вілеїв" їзди у таксі, що їх 
довелося йому переживати. 
Починає Р. Бейкер з цього 

як це вінвтомлении по ціло-
денній метушні^всів до так-
сі, і,щоб трохи відітхнути. 
забажав простягнути ноги 
на сидженні. Та куди ж там! 
У вічі кинувся йому ДИКО-

.винний, чорними літерами 
виписаний напис: „Заборо-

- няється на сидження класти 
ноги!" 

Та цьому не кінець. От, 
раз по праці, під час осоруж 
ної дощової зливи та най-
більшої метушні і руху йо-
му, щоб здобути таксі, до-
велося звести „рукопашний 
бій" із якимось 200-фунто-
вим типом. І. очевидно, що 
по такому „змаганні, - пи-
ше Р. Бейкер, — аж напро-
шувалося для відпруження 
затягнутися димом сигарс-
ти, — коли ж це раптово у 
цій хвилині впала різка ко-

: манда: „Курити невільно!' 
Цей арогантний наказ так 
обурив Р. Бейкера, що він з 
негодуванням висловлює 
хвоє здивування: яким пра-

JBOM водій цього таксі доз-
воляє собі трактувати його 
як „рекрута до Пруської 
армп", а водночас таксо-
метер витягає з його гаман-
ця таку неймовірну суму 
грошей? 

і Але на нього чекали ще 
:'інші „наруги". Бож Р. Бей-

кер в дальшому нарікає що 

в додатку в кожному таксі 
можна почути ще й таку 
команду: „Приготовте заз-
далегідь гроші, щоб зайво 
не баритися на місці вашого 
призначення! І з цим роз-
порядком Р. Бейкер у нія-
кому разі не погоджується. 
Бо, на його думку, це ніякий 
„привілей" їхати в такому 
..тарахкалі", що іноді же-
нсться як „нечиста сила", 
ще й до цього підскакуючи 
на кожному вибої, а не раз 
воно таке дряхле, що,зупи-
няючись щокілька кроків, 
ледь може знову двигну-
тись до дальшої їзди. А хіба 
ж сьогодні на кожному кро-
ці не говориться про Гель-
сінкську конференцію — і 
про дотримання прав лю-
дини, а з цим і йому можна 
упімнутися за свої права... 
Але... якось в нього ніколи 
не вистачало відваги — і 
тому завжди завчасу шукав 
у своїй калитці за грішми, 
щоб уникнути погрозливо-
го погляду водія, а іноді і 
базарної лайки... 

А от трапилася йому й 
інша історія. Поспішаючи, 
в дорозі на летовище Кен-
неді. він на бігу вхопив із со-
бою полуденок: шматок 
качки в помаранчевій під-
ливі і шампанське. Готую-
чись до перекуски — він у 
думках розсмаковував ко-
жен шматочок м'яса і запи-
вав його шампанським, ко-
ли ж це у його „смаковиті 
(Закхнгення на crop, k) 

ЧЕРГОВЕ НА СИЛЛЯ В УКРА ЇНІ 
Київ. — 3 уваги на важ-

ЛИВІСТЬ ВІСТКИ. ПОВІДОМЛСН-
ня совєтського пресового 
агенства Ратау передруко-
вано у багатьох совєтських 
газетах, що дослівно зву-
чить так: „Російську мову, 
яка з 1-го вересня вперше 
з'явиться в розкладі уроків 
першокласників у школах з 
українською мовою внкла-
дання діти освоюватимуть 
з допомогою яскравих під-
ручників. випущених видав-
ництвом вчитимуться пра-
ВИЛЬНІЙ ВИМОВІ, ПОПОВНЮ-
ватймуть запас слів, а в 
другому їм пропонуються 
різні теми для читання і 
письма. Уривки з казок, 
творів дитячих письменни-
ків, розповіді про свята, 
пори року, тваринний і poc– 
линний світ нашої країни, 
загадки, ігри яскраво ілюс-
трованГ. 

У дальшому це пресове 
агенство, поклавши перед 
„радянським" читачем, а в 
цьому й українським cyc– 
пільством, цей горезвісний 
факт — з яким він в силу 
наглядности „прав" люди-
ни у Совєтському Союзі не 
погодитися не може, захли-
нається від розхвалюван-
ня яким це велетенським 
тиражем, бо аж 2І,8-міль-

йоновим, ці ,.красиві"посіб-
ники розійдуться поміж 
школярами. До цього ж, — 
в дальшому розхвалює Ра-
тау, - ці книжки надруко-
вані „на високоякісному 
папері офсетним способом" 
і вони „не тільки красиві й 
багаті за кольоровою га-
мою, а й більш довговічні". 
Учні шостої кляси одер-
жать нові підручники з гео-
графії материків, восьми-
клясники — з алгебри і reor– 
рафії УССР. а учні дев'ятих 
кляс - з алгебри і фізики. 

Крім цього із названого 
вище видавництва - „за-
вершено видання російсь-
кою мовою вибраних тво-
рів В. О. Сухомлинського в 
п'яти томах", мовляв, щоб і 
совєтські педагоги мали 
чим розважатися і тримати-
ся напряму, який подає їм 
цей совєтський ,.педагог-
педагогів". що його в День 
Учителя відзначувано по 
цілому УССР - як найкра-
щого... виховника „радян-
ськоГ молоді. 

І справді як тут в унісон 
не... радіти з кремлівськими 
диктаторами, коли це дов-
кола українського народу 
ще тугіше зімкнулися кліщі 
посиленої русифікації. 

МОСКВА НАПАДАЄ 
НА АМЕРИКАНСЬКІ ЮНІЇ 

Москва. — Совєтський 
Союз від часу Леніна і аж до 
сьогодні намагається одя-
гатися в того оборонця ро-
бітників в усьому світі. Ос-
таннім часом робітники в 
СССР та в сателітних кра-
їнах повстають проти совє-
тського режиму, який під 
димовою заслоною npona– 
ганди безбожно їх внкорис-
товує. Совєтські політичні й 
пропагандивні органи вияв-
ляють скрайнє хвилювання 
з того приводу, що робіт-
ники в світі, а в першу чергу, 
американські робітники і 
їхні юнії поспішили 3 ДОПО-
могою страйкуючим поль-
ськнм робітникам. 

До різних дрібних opra– 
нів совєтської пропаганди та 
до офіційного інформацін-
ного агентства ТАСС долу-
чилася московська „І1рав-
да" з виступами проти аме-
риканських робітників. В 
„Правді" знову появилася 
стаття підписана Алекссєм 
Петровим, — як відомо, під 
тим криптонімом подаване 
офіційне становище уряду 
СССР. Автори статті, під-
писані збірним прізвищем 
А. Петрова, зовсім загуби-
ли міру. В тій статті вони 
пишуть 1 про „західні під-
ривні центри" і про ,,не-
прошених борців за суве-
ренність польського наро-

ду", а найбільше - проти 
тих, що вимагають прав і 
вольностей для ПОНЄВОЛЄ-
них в СССР народів і для 
тратованої партією і совєт-
ським урядом людини. 

А найбільше в Москві не 
можуть стерпіти, що ЮНІЙ-
на централя в ЗСА АФП -
К Юне лише зайняла стано-
вище. в якому офіційно ПІД-
тримала страйкуючих по-
льських робітників, але й 
почали грошову збірку для 
них та намагаються зібра-
ні гроші передати страйку-
ючим і їх родинам. У ціло-
му світі прийнято збирати 
гроші на допомогу страйку-
ючим. а в комуністичній 
Москві - це юдин із най-
гірших злочинів. Партій-
ний колектив КПСС. що 
виступає під прізвищем А. 
Петров, своїм виступом у 
„Правді" намагається зас-
трашити не лише польських 
робітників, але й усіх робіт-
ників поза залізною засло-
ною, щоб вони не прийма-
ли фінансової допомоги зі 
світу, бо тоді їх обвинува-
чуватимуть і в „підривній 
діяльності" і „реакційнос-
ті" і у „вислуговуванні чу-
жим силам", а за це, як 
відомо, в Совєтському Со-
юзі і в сателітних країнах 
карають важкою тюрмою і 
сибірською каторгою. 

„Листи читачів" повинні бути не довші, як одна 
сторінка машинопису, друкована через два інтер-
вали. Лист повинен торкатися тем, порушених 
тільки на сторінках „Свободи". Реагувати слід до 
десяти днів після опублікування матеріалу. Якщо 
лист пишеться рукою, то слід писати його чітко і 
виразно і також з великими відступами поміж 
рядками. Редакція застерігає за собою право 
скорочувати листи й виправляти мову, як і скреслю-
вати різкі вислови. 

(1) 

На Захід продісталися, поширені в українському 
самвидаві, спогади Євгена Грицяка про повстання по-
літигних в'язнів у таборах Норильська в 1953 році. Де-
тальний опис цього повстання — це герговий важли-
вий документ про жорстоку московсько-большевицьку 
систему володіння над поневленими народами, а теж 
про геройство політигних в'язнів різних національнос-
тей, які навіть в ув'язненні боролися проти цієї cuc– 
теми в обороні людських і національних прав. 

Автора споминів, Євгена Грицяка, народженого в 
1925 році в селі Стецева, Снятинського району, Івцно-
Франківської области, заарештовано у 19^9 році за 
його приналежність до українського націоналістичного 
підпілля під час німецької окупації і засуджено на 
кару смерти, що її замінено на 25 років ув'язнення. 

Дотепер Євген Грицяк відомий із обширної заяви 
яо верховної Ради СССР з 1976 року, яка продісталася 
на Захід і в 1977 році через УЦІС була поширена в 
українській пресі. В тій заяві Євген Грицяк докладно 
описує про постійні переслідування після його звіль-
нення з концтаборів, через що домагається дозволу на 
еиїзд у вільний світ — якого донині не одержав. 

Друкуємо уривок із спогадів Є. Грицяка — ,Jloe– 
стання". 

Ми розуміли, що ҐУЛаґ не стерпить такого стано-
внща й ужне проти нас рішучих заходів. Мн були го-
тові на все, тільки не на те, щоб здати здобуті позиції. 
Росіяни запропонували, щоб ми спільно а ними шдго-
тувалн до втечі трьох в'язнів, які могли б перейти xop– 

дон і поінформувати світову громадськість про наше 
становище. 

Раптом помер Сталін. В'язні торжествували - - за-
жевріла в них надія на амнестію. Але даремно. Як 
справжні большевики, спадкоємці Сталіна не маля най-
меншого наміру хилитися в бік „гнилих ліберальних 
реформ". Совєтська влада й надалі була твердою, не-
похитною й безпощадною. 

Ми' відчули це на своїй шкурі. В нас почали без-
застережно стріляти. На Горстрою конвоїр, без будь-
яких на то підстав, застрелив в'язня, що підносив до 
свого робочого місця дошку. Через деякий час із тюр-
ми брали одного в'язня й вели у тундру, де прн спробі 
втечі розстрілювали. 

Та це була тільки проба нервів, або розвідка боєм; 
Генеральний наступ почався уже тоді, коли генерал 
Семьонов, начальник управління Горлагу вернувся із 
своєї поїздки до Москви. 

-Початок був такий: у 5-ій зоні квапно відгородили 
кілька бараків під штрафний лаґериий пункт і почали 
звозити туди на приборкання усіх підозрілих і непо-
кірннх. Водночас у кількох зонах проведено серію роз-
стрілів. Так у 1-ій зоні розстріляли двох чоловік (стрі-
ляв старший лейтенант — ЇІІірясв), у 4-ій одного, 
Петра Сафронюка, а в третій, каторжній, несподівано 
обстріляли з кулеметів усі бараки. В результаті — 
шістьох в'язнів убито, п'ятнадцятьох поранено. 

25-го травня 1953 року ми, пригнічені, вийшли на 
роботу. Раптом біля 5-ої зони, що знаходилася поряд 

sia Горстроєм, затріщав автомат. Усі опустили руки. Ми 
були певні, що і на цей раз без жертв не обійдеться. 
Нарешті ми довідалися: одного вбито, шістьох поранено. 

Робота на Горстрою стихійно припинилася. Не пра-
цзовав ніхто. Люди заметушилися. По всьому Горстрою 
було чутно біганину, викрики: нас убивають! "Не буДе-
бо працювати! Викликаємо з Москви комісію! 

Але в міру того, як первинний запал обурення: зга-
сав, розбурхана стихія вщухала. Деякі надто боязкі й 
обачні в'язні приступили до роботи. По всьому Горс-
трою, то тут, то там почали дудніти, вгризаючись у віч-

ну мерзлоту, всюдисущі пневмомолотки, які немов би 
сповіщали всіх, що роботу відновлено. 

Нам, прихильникам страйку, треба було будь-що 
зупинити роботу, адже це був саме той інцидент, який 
зачепив за живе кожного, й на якого ми чекали ще 
в Караганді. Упустити таку слушну нагоду, було б для 
вас непрощеним гріхом. 

Ми невеличкими групами розбрелися по всій буд-
шіощадці аби вгамувати тих, які вже працювали Лю-
ди слухали нас, погоджувалися з нами, але вслухую-
чись в дудніння пневмомолотків, які не могли 38M0BK-
нути, всі нараз, знову приступали до роботи' Всі ваші 
зусилля були марні. Нарешті мені впало на думку піти 
на компресорну станцію, яка постачала стиснене по-
ВІТрЯ ДЛЯ ВСЬОГО Г о р с т р о ю , Й ЗУПИНИТИ й. ВСІ ПИЄВМОМО-
лотки нараз стихли, й робота повсюдно припинилася. 
І на цей раз уже остаточно. В такий спосіб наше сти-
хійне обурення переросло в організований виступ. 

Керівництво Горлату принишкло. В нас уже ніхто 
не стріляв, ба навіть вам яе погрожував. Але нас вн-
рішили взятв голодом. На Горстрой не довозили їжу 
один день, другий, третій. 

Вранці третього дня до нас у супроводі підполков-
ника Сарічєва та ще кількох старших офіцерів підій-
шов геніерал-майор Панюков, який навмисте прилетів 
сюди Із Красноярська, Він владно і самовпевнено за-
жадав, щоб ми негайно приступили до роботи, а він, 
мовляв, розслідує всі порушення законности, що тут 
тралилися. 

Ми не погодилися з ним і заявили, що приступимо' 
до роботи тільки тоді, як з Москви до Норильська прж-
буде урядова комісія. 

т- Ви зриваєте державний плян! — почав norpo– 
жуватн Сарічєв, — Горстрой уже три дні простоює! 
Це саботаж! Не хочете, то чорт з вами, не працюйте! 
Забирайтеся в свої зони й там дочіхуйтеся комісії, а ми 
приведемо сюди Інших робітників. Люди в нас є. Щ 

Ш (Продовження буде) 



4.211. СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 2-го ЖОВТНЯ 1980 З 

ПОЧАЛАСЬ ОСІННЯ КАМПАНІЯ УНСОЮЗУ! МЕТА: 2,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ. ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ НАЙБІЛЬШОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ РОДИН)И У ВІЛЬНОМУ СВІТІ! 

^SHP^HWWW^^ 

Український Католицький Університет їм. се. 
Климента Папи є Римі, ФІЛІЯ у Філадельфії Г 
Українське Патріархальне Товариство, Відділ 

Нюарк-Ірвінґтон 
запрошують до участи 

В СЕМІНАРІ 
НА ТЕМИ 

ФІЗИЧНІ ТА ПСИХІЧНІ ПІДСТАВИ 
ЗДОРОВ'Я 

ПЕРШИЙ ВИКЛАД на тему: ..Плащаниця з Торіно - Страсти 
і смерть Христові у світлі медицини" виголосить д-р С. 
Бережницька з Філадельфії, в неділю, 5-го жовтня 1980 
p.. о год. 4:30 по пол. 

ДРУГИЙ ВИКЛАД на тему ..Курення тютюну та недуги nere– 
ніа" виголосить д-р Юрій Бережницький з Філадельфії. 
в неділю, 12-го жовтня 1980 p., о год. 4:30 по пол. 

ТРЕТІЙ ВИКЛАД на тему „Рак і хірургія рака" виголосить д-р 
Любомир Кузьмам із С. Орендж. Н. Дж.. в суботу, 25-го 
жовтня 1980 p., о год. 6.30 веч. 

Оплата S3.00 за один виклад, студенти і пенсіонери S2.00. 
Всі виклади відбуватимуться 

в залі УНДому в Ірвінґтоні, Н. Дж. 
140 Проспект Авеню „ 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 

ВАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 

Товариство свята Софія -
Комісія Патріяршого Фонду 
повідомляє на Патріарший 

Фонд зложили 
1980 

К о м і т е т оборони У к р а ї н с ь к о ї мови і традиці ї в 
Асторії , Н . Й . 

По лол. 
200.00 Кормім і Стефанія Боднарчук. Степан і Надія 

Гробсльські. родина Михайла Драбнка. Петро і Анастазія 
Шпинла. 

100.00 Степан Боднар. Іван і Марія Демків. Іван і Марія 
Дзялів. Анна і Юліян Дудко. Симеон Забужннй, д-р Роман 
Ксрннаькнй. Анна і Степан Ковалівськнй. Ірина і Симеон 
Костів. Анастазія і Теодор Кбстрнба, Михайло і Катерина 
Лехіцькі. Анлрсй Оленський. Марія Подольська. 

."-і:Ч. ; . . с д її :, ...:i:tJ.n , . , . , . . , . . . и..... 

Товариство Домовласників повіту Каінс: -і . 
60.00 Родина Ілярія Мсльниченка. Катерина і Іван 

Пілгасцькі. 
50.00 Слисавета і Теодор Боднар. Софія і Андрій 

Бочнсвич. Анна і Іван Вітюк. Стефанія і Стефан Гуда. Івані 
Марія Гумовські. Стефанія і Володимир Куштала, Анна і 
Антін Мулик. Іванна і Ярослав Парахоняк. Меланія Чолій. 

45.00 Софія і Евген Ґречило. 
30.00 Катерина Гайова. Олена і Степан.Ґіба. Анастазія 

Цвях. 
25.00 Ольга і Володимир Гальма. Ніна і Степан 

Загнійний. мгр Тарас і Діяна Керницький. Анна і Василь 
Іванчшішн, Теодор Матвіїв. Софія і Володимир Пахульсь-
кий. Н.Н. 

15.00 Ярослав Дусанівський. д-р Олсксандер і Софія 
Co КОЛІ! шин. 

10.00 Василь Гаврон, Марія Герич. Анна Коваль-Круба 
Анна Курило. Симчич Микола. 

5.00 Гася і Теодор Бушватюк. Мнрон Вітюк. 

Комісія Патріяршого Фонду Товариства Свята Софія 
щиро лякуг всім Вельмишановним Збірщикам і Жертво-
ланцям. 

Датки на Патріярший Фонд можна складати на руки 
уповноважених збірщиків або висилати на адресу: 
ST. SOPHIA RELIGIOUS ASSOCIATION - PATRIAR– 
C H A L F U N D . 7 9 1 1 W H 1 T E W O O D R D . P H 1 L A D E L P H 1 A , 
PA. 19117. 

Всі датки на Патріярший Фонд Товариства Свята Софія 
можна відтягати від податку: 1RS J623-74380645. 

Українці. 
(Закінгеннн зі crop, і) 

ців. Організації Українсь-
кого Визвольного Фронту з 
Асторії. - Осередок С У М -
А ім. Михайла Сороки та 
35-ий Відділ О О Ч С У . -
прибули численно на приз-
начений час на місце збірки. 

Попереду Комітету Т и ж -
ня Поневолених Націй й ш -
ла оркестра . .Мінут-Менів" 
у традиційних військових 
уніформах доби Вашінгто-
на. з прапороносцями та 
. .мушкетерами" на чолі, які 
час-від-часу вистрілювали з 
довгих рушниць. За ними 

слідував почот шсі групи:д-
р О. Соколншин - украї-
нець. д-р А. Брату - румун. 
Горст А . У л і х . голова К о -
мітету. німець, і д-р Едвард 
Рубель естонець. За ними 

великий транспорант з на 
писом;.Воля для всіх поне-
волених націй", яку несли 
жінки в одностроях. Далі 
йшов почот прапороносців 
з прапорами: амернкансь-
кий С. Масс. українських 
католицьких ветеранів. По-
ст 1619 - Микола Ривак, і 
два німецькі прапори. 

Гурток Книголюбок ім. Наталени Королево! 
та 

Відділ Об'єднання Жінок ОЧСУ 
у Філадельфії, Па. 

влаштовують . і 

в неділю, 5 жовтня 1980 p., о год. 4-ій по пол. 
в залі УСО „Тризуб" 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
ОЛЕГА ЛИСЯКА 

В програмі, яку веде проф. БОГДАН РОМАНЕНЧУК. беруть 
участь актори: ЛІЗА ЧЕПІЛЬ. МАРІЯ ЛИСЯК. ЯРОСЛАВ ПІ-
НОТ-РУДАКЕВИЧ. ЄВГЕН ЛЕВИЦЬКИЙ та співак Нюйорк-
ськоі Опери ЮРІЙ БОГАЧЕВСЬКИЙ при музичному cynpo– 

воді піяніста БОГДАНА ПЕРФЕЦЬКОГО 
Піспя імпрези - ЧАЙ і СОЛОДКЕ. 

З нагоди 
15-ої РІЧНИЦІ ПОСВЯЧЕННЯ 

ЦЕРКВИ-ПАМ'ЯТНИКА 
що її збудували побожні українські люди поза межами Бать-
ківщини на молитовний спомин мучеників і страдників 
українських, жертв Великого Гоподу та всіх, що життя своє 
віддали за Віру Христову. Се. Українську Церкву Православ-

ну та волю і державність України. 

в неділю, 12-го жовтня 1980 року 
буде відправлена 

СОБОРНА АРХИЄРЕЙСЬКА 
и СЛУЖБА БОЖА 

яку очолять Блажвнніший Митрополит 
МСТИСЛАВ і ВПреосвященний 

Архиєпископ МАРКО. 
Після Святої Літургії, перед Церквою, буде відправлена 
СОБОРНА ПАНАХИДА за душі фундаторів І будівничих Цер-

кви-Пвм'ятника та спочилих на її цвинтарі. 

Повідомляючи про цю визначну у нашому житті подію. 
звертаємось водночас до широкої української громади та 
наших громадських організацій з проханням: - вшанувати 
своєю присутністю цю церковно-національну урочистість 
та святковий з цієї нагоди БЕНКЕТ, який відбудеться у су-
сідньому готепі „МАРРІОТТ". Початок Служби Божої о год. 
9:30 ранку, бенкету о год. 1:30 по полудні. Квитки на бенкет 
(17.50 від особи) можна придбати в парафіях або канцепя-
рії Консисторії у пані А. Грибович. теп. 201-356-0090 

і у Кредитівці у Бавнд Бруку, теп.: (201) 469-9085 
Паркування^авт - БЕЗПЛАТНЕ. 

НАСТОЯТЕЛЬ І ПРИЧЕТ та СЕСТРИЦТВО 
І БРАТСТВО ЦЕРКВИ-ПАМ'ЯТНИКА 
у БАВНД БРУКУ, H. Дж. США 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ , 

УНСоюзу! 

іичвшцимн 
ВІДДІЛ УККА НЮАРК-ІРВІНҐРОН, Н. Дж. 

Відділ Українського Конгресового Комітету Америки 
м. Нюарк-Ірвінґрон в порозумінні 

з Координаційною Радою Стейту Н. Дж. 
- влаштовує 

в обороні 
ЮРІЯ ШУХЕВИЧА 

та інших 
УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ 

Маніфестація відбудеться в СУБОТУ, 18-го ЖОВТНЯ 1980 року, 
о 2-ій годині по пол. СПІЛЬНОЮ ВІДПРАВОЮ в церкві св. Івана 
Хрестителя при Семфорд Авеню в Нюарку, де опісля ПОХІД ви-
рушитц до будинку Міської Управи м. Ірвінґтону, Н. Дж. 
На Маніфестації виступлять представники уряду, сенатори і кон-

гресмени. Рівнож будуть прийняті відповідні резолюції. 

Пр^итьснвсеУмраІнське^ромадянство Стейту Ню 
Джерзі взяти масову участь, чим докажемо свою 

солідарність з поневоленою Україною. 

How to get 
' up the 

down 
payment. 

Just join the Pay-
roll Savings Plan and 
buy U.S. Savings 
Bonds. 

Then, when you 
want to buy a car or 
house, you'll have the 
down payment all 
sewn up. 

You see, the Pay–. 
roll Savings Plan puts 
a little aside from each 
paycheck to buy Bonds. 
Automatically. 

Painlessly. 
And before you 

know it, your savings 
will look mighty im– 
pressive. (Enough to 
impres.1 a car salesman 
or real estate agent.) 

So join the over 
9H million Americans 
who take stock in their 
country. Buy U.S. 
Savings Bonds. 

And put your 
money down on 
America. 

. stoclT 
ЩДтегіса. 

Paid by Ukrainian National 
Ass n A "Svobpda" Ukrainian 

Daily 

У Вінніпегу відбудуться 
зрори Осередку УКО 

Вінніпег. М а н . - Дирок^і 
ція Осередку Української 
КуЛЬТурИ Й ОСВІТИ ПОВІДОМ-
ляс.що річні загальні збори 
відбудуться у неділю ц. p.. о 
год. 16-ій ранку в авдиторії 
Манітобського Музею Л ю -
дини й Природи. Цьогоріч-
ні загальні збори відбува-
ються під час Конгресу У к -
раїнців Канади, що дасть 
позамісцевим членам Oce– 
редку. які прибудуть на 
К о н г р е с , взяти активну 
участь в зборах О У К О . 

N y програмі зборів первд-
бачено в ідчитання зв іт ів 
президента, адміністратора 
і фінансового с е к р е т а р я , 
п р и й н я т т я р е з о л ю ц і й , та 
вибір нової Дирекції й Екзе-
кутивн. 

Зараз після зборів, о год. 
І-ій по полудні, в Осередку 
відбудеться офіційне ВІД-
криття виставки картин Ва-
силя Курилика. на яке Д н -
рекція запрошує всіх членів 
О У К О і делегатів К У К У . 

Н ю Йорк. Н . Й . - Із Літе-
ратурно-Мистецького Клю-
бу повідомляють, що у п'ят-
ницю. 3-го жовтня ц.р.. тут 
у приміщенні цього Клюбу. 

при 136 Друга авеню, від-
будеться вокальний вечір, 
на якому виступлять співа-

У ЛМКЛЮБІ 
ВІДБУДЕТЬСЯ 

В О К А Л Ь Н И Й В Е Ч І Р 
ки зі сольо та дуетами Ла-
риса Магун Г у р и н - conpa– 
но і Микола Фабрика - ба-
ритон: фортепіяновнй суп-
ровід концертмайстра Іри-
ни Ф а б р и к и . У п р о г р а м і 
цього вечора - твори укра-
їнських і західньоевропей-
ських композиторів. 

В МЮНХЕНІ, ЗАХІДНЯ НІМЕЧЧИНА, в розгарі слав-
ного у тому місті традиційного „Октоберфесту", в п'ят-
ницю увечорі, 26-го вересня терористи підкинули ве-
лнчезної сили бомбу. Вибух бомби вбив 12 людей, а 
понад сотню поранив. З числа важко поранених мож-
ливі ще дальші смертельні жертви. Неймовірний своєю 
безглуздістю н жорстокістю злочин сколихнув німець-
ким суспільством і викликав гнітюче враження в ціло-
му світі. Західня Німеччина стоїть саме перед парля-
ментарними виборами, які вирішать на декілька років 
характер західньонімецького уряду. Можливо, що цей 
бомбовий замах вплине на вислід виборів. Одначе, який 
вислід виборів не був би, новий німецький уряд на 
вимогу власного суспільства і публічної опінії світу бу-
де змушений суворими засобами перевести боротьбу з 
тероризмом, щоб на майбутнє внеможлнвити такі зло-
чини й зберегти населення від їхніх наслідків. В часі 
вибуху бомби на площі ,,Октоберфест-у", яка міститься 
в середині міста, перебувало коло ста тисяч людей. 

Вступайте в члени УНС 

Вшановуючи світлу пам'ять 
ДОРОГОГО ДРУГА 

о. митрата 
ЮРІЯ КОВАЛЬСЬКОГО 

ЕДМОНТОН. КАНАДА 
складаємо 150 00 долярів 

на будову Української Католицької Церкви в ЛюрдІ. 
Нюарк,Н.Дж. ВЛОДКО і ЗЮНА МАРТИНЦІ 

В БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

сл. п. 

Проф. СТЕПАНА 
ЛЕНКАВСЬКОГО 

ГОЛОВИ ПРОВОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
. УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 

СЛУЖБА БОЖА 

буде відправлена 

ш церкві св. Володимира в Ґлей Спей, Н. Й. 
ш неділю, 5 жовтня 1980 p., о год. 10-ій ранку 

ВОЛОДИМИР і ЗЮНА МАРТИНЦІ 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА, БАТЬКА. ДІДА, БРАТА І СТРИЙКА 

бл. п. 
ІВАНА 

ДОМБЧЕВСЬКОГО 
будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ 
в четвер, 2-го жовтня 1980 року 

в ЛІГАЙТОНІ, Па., в каплиці, о год. 10-ій ранку; 
в ФІЛ ЯДЕЛЬФІЇ, Па., в церкві св. Миколая, о год. 

7-ій ранку; 
в п'ятницю, 3-го жовтня 1980 року 

у ФІЛАДЕЛЬФІЇ, Па., в катедрі Непор. Зачаття 
ПДМ, р год. 8:15 ранку; 

в РИМІ, в соборі Св. Софії. 
Про молитви за душу Покійного просить -

РОДИНА 

Замість квітів на труну 
сл. л. інж. Юрія Гончаренка 

склали на Українську Катедру при Гарвардському 
Університеті, Кембрідж. Масс: 

Інж. Микола Гадзяцький S20, інж. Борис Іааницький S25. 
Інж. Леонід Романюк 25 дол., Олександер Скоп 100 дол. 

є 
Ділимось сумною вісткою з Ріднею. 
Побратимами Зброї і Приятелями. 
що 16-го серпня 1980 року, нагло. 

помер у Сан ДІЄҐО. Каліфорнія. 

сл. п. 
ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

ГОНЧАРЕНКО 
учасник Збройної Боротьби за Волю І Державність України. 
сотник Запорізької Дивізії Армії УНР, доцент УТП. інженер-
а гроном, кол. співробітник Університету в Міннеаполіс. 

Міни. 
Похований на Somerset цвинтарі в Міннеаполіс. Мінн.. 

23-го вересня 1980 р. 
Колеґи-подсбрадці інженери: 

МИКОЛА ГАДЗЯЦЬКИЙ 
ЛІДІЯ ГАДЗЯЦЬКА 
БОРИС ІВАНИЦЬКИЙ з дружиною 
ЛЕОНІД РОМАНЮК 

Об'єднання б. Вояків Українців Америці 
ділиться сумною вісткою зі своїми Членами 

та Українським Громадянством. 
що 13-го вересня 1980 року, 

на 83-му році життя, відійшов у Вічність 

СВ. п . 

ПЕТРО САМОЙЛІВ 
полковник Армії УНР, учасник Визвольних Змагань 

та довголітній член ОбВУА в Ню йорку. 

Опечаленим Дружині, Синові та дальшій Родині Покійного 
складаємо глибокі 1 щирі співчуття. 

Управа ОбВУА в Ню Йорку 

Об'єднання б. Вояків Українців в Америці 
ділиться сумною вісткою зі своїми Членами 

та Українським Громадянством. 
що 22-го вересня 1980 р. відійшов у Вічність. 

на 87-му році життя 

сл. п. 
ЯКІВ ФАРТУШНИЙ 

полковник Армії УНР, учасник Визвольних Змагань 
та ДОВГОЛІТНІЙ член ОбВУА в Ню Йорку. 

а 
Опечаленій Дружині І РОДИНІ, складасмо глибокі 

І щирі співчуття. 

Управа ОбВУА в Ню Йорку 

Б-во кол. Вояків 1-ої УД У НА, 
Станиця Ню Йорк 

ділиться сумною вісткою з Побратимами Комбатантами 
І всім Громадянством. 

що дня 29-го вересня 1980 p.. ненадійно. 
відійшов у Вічність 

сл. п. 

ТАРАС ЛОҐУШ 
кол. вояк 1-ої УД УНА, учасник бою під Бродами, активний 
громадянин комбатаитських та громадських організацій, 

член Станиці Б-ва в Ню йорку. 
ПАНАХИДА - в середу, 1-го жовтня 1980 року, о год. 730 

веч. в похоронному заведенні П. Яреми в Ню Йорку. 
ПОХОРОН - в четвер, 2-го жовтня 1980 p., о год. 9-ій 

ранку з похоронного заведення до церкви св. Юра в Ню йор-
ку, а опісля на цвинтар св. Реймонда у Бронксі, Н. Й. 

-ВЦГ.Дружин4,-ДІтям та всій-Родині складаємо!., „ „ . 
щирі співчуття. 

Управа Станиці Б-ва в Ню Йорку 

ваш 

УКРАЇНСЬКА . І ) І 4 . . . ,^ ,„ . . w . .. 
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТЕЙ. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 2-го ЖОВТНЯ 1980 Ч. 211. 

Відбулася 10-та літня сесія українознавства в Гарварді 

Кеймбридж, 
(ФКУ) h понал 70-ти 
зголошсних студентів на 
цьогорічні курси україно-
знавства в Гарвардському 
університеті 59 закінчили 
успішно сімтижневе нав-
чання. складавши кінцеві 
іспити в днях 14-го і 15-го 
серпня. 

Студенти, ЗІ дівчина і 
28 хлопців, прибули до 
Кеймбриджу із 14-ти стей-
тів Америки, з Канади та 
Великої Британії. Серед 
них - вісім неукраїнсько 
го роду. Досить значне 
число сту іентів було зі За-
холу, з Каліфорнії — чо-
тири, з Колорадо - три, 
як теж із Ілліной, Мічиґену 
та Пенсильванії. На пер-
шому місці був стейт Ню 
Йорку - одинадцять сту-
лентів. З Англії приїхала 
студентка Оксфордського 
університету Надя Дюк, а з 
Канади - Петро Кузишин, 
сестра черниця4" Патриша 
Лейсі, Віра Ромашок та Ір-
ка Фірчук. 

Крім кожноденних 
лекцій із трьох україно-
знавчих дисциплін, від-
бувались теж семінари, 
гутірки, прогулянки 
висвітлювано фільми, як 
також влаштовано забаву 
під адміністраційним 
наглядом студента Богда-
иа Дробенка. 

Викладачами були 
україністи молодшої 
генерації: проф. Г. 
Грабовим, проф. . П. . І. 
Гімка, докторанти Олег 
Ільницький, директор 
п р о г р а м и , Р о м а н 

Український Гарвард влітку 1980 року. 

Масс Віктор 
Н а д і я 

Коропецький, 
О с т а п ч у к та 
Світлична. 

Ц і к а в о ю та 
пожвавленою була гутірка 
студентів, викладачів, спів-
робітннків УНІГУ, керів-
ників ФКУ та принагідних 
гостей, — пані Процик, го-
лова Відділу УККА в 
Боффало, - для визна-
чення поняття "українізм", 
для знайдення відповіді на 
питання: шо значить бути 
українцем? Тло для 
дискусії давали Зенон В. 
Василів, Ольга Лісківська, 
Марта Базюк, Нестор 
Процик і Галя Лозова. Ця 
п'ятка студенйв часто 
сходилась для дебат на 
суспільно-громадські та 
політичні теми в розгля-
данні загальної української 
ситуації. 

Студенти виготовили 
свій пам'ятковий журнал 
"Подорож до Гарварду", 
друкування якого доглядав 
Тиміш Головінський, а 
знімки робив Володимир 
Тун. 

Досі відбулось уже 
десять сесій україністики в 
рамках Гарвардської Літ-
ньої Школи. В тій першій 
декаді влаштовано понад 
50- курсів: українські — 
і с т о р і я , л і т е р а -
турознавство та мова, і 
семінарів з багатою про-
грамою позанавчальиих 
занять (гутірки, фільми, 
дискусійні вечори, ДОПОВІ-
ді, прогулянки тощо). По-
над 60 викладачів та допо-

відачів служили студентам 
своїм знанням. В ' тих 
перших десятьох роках по-
над 600 студентів взяли 
участь у літніх програмах 
україністики в Гарвардсь-
кому університеті. Серед 
них були МОЛОДІ СВЯЩЄНН-
ки, сестри-черниці, про-
фесіоналісти, докторанти 
гуманістичних наук і біль-
шість — студенти з майже 
кожного стейту Америки, з 
кількох провінцій Канади, 
з Венесуелі, Етіопії, Англії. 
Серед них — коло трьох 

студентів не-
українського роду. 

З того гурту українсь-
кої академічної молоді 
вдалось підшукати тала-
новитих молодих людей, 
о д и н а д ц я т ь о с і б - і 
"заманити" для посвяти 
свого життя українським 
студіям. Як теж з радістю 
можна згадати, що, в 
наслідок гарвардського 
знайомства та дружби, сім 
пар одружилось. 

Для влаштування тих 
програм треба було бага-
то пильної праці nepco– 
налу УНІГУ, як. теж 
великої натуги зі сторони 
Головної Екзекутиви ФКУ 
при, на жаль, мінімальне^ 
му зацікавленні україн-
ських громадських та цер-
ковних чинників. 

Український Гарвард 
влітку 1980 jwwey. 
(світлив Володимир Тун) 

„Люблю...1 т :,Лдв. С. Ярема... 

мри ввірвався просто рев 
водія: ,. У цьому таксі не 
дозволено ані пити, ані їс-
тиі" На жаль тоді у нього 
ше не було нюйоркського 
хисту вміти. - як це він 

(Закінчення зі ст. 2-оі) 
професію. ЩО В НЬОГО ОДНЄ-
одннм бажання поїхати зі 
своєю дівчиною на Рів'сру і 
там моделювати джінси... 
Ця історія до цієї міри 3BO-
рушила Бейкера. що цієї 

пише.-^користуватисьсво- ночі він обдарував водія 
сю губою". І хоча в цій більшим итйпеом" як тре-
хвилі почувся майже гаркіт . ба. чого ніяк пізніше не міг 
водія, він не зумів у' той собі подарувати... На вип-
самий спосіб відгризнутись, равдання видумав нове пра-
Але з часом, він дечого вило: „Водієвітаксізаборо-
почав вчитися, ставати твер- цсно скигліти!" 
ЦІНІМ в поведінці, почав ' Знову ж іншої ночі Р. Бей-

ставити свої вимоги. Од- кер мав „щастя" всісти в 
таксі, водій якого. - як він 
сам розповів, писав повісті. 
Він також, як його поперед-
ник в іншому таксі. приз-

нісю з перших була:.; У ньо-
му таксі не дозволено грати 
Рок музику!" І деякі водії 
його слухали, а коли інші не 
хотіли підпорядкуватися йо- мався в цьому, що він не 
го ..наказові - він в .лусі 
спротиву" ставив ноги 
на сидження і курив цигарки 
дає нікудишній „типе"! Або 

Цей початковий успіх за-
охотив Р. Бейкера висову-
вати ще й інші вимоги, як 
ось такі: „Заборонено нарі-
кати на пасажира, коли він 

переносить своєї професії і 
мріє про те, щоб стати му-
зикою. А коли Р. Бейкер 
зацікавлений поспитав йо-
го, на яку тему він писатиме 
повість — врочисто прозву-
чала відповідь: „Про водія, 
якого з цієї причини, що 
примушений працювати на 

дає нікудишній ,.тигкЯ Або ^ і б насушний таксівкарем, 
- „Заборонено переганя- гОГОртас т а к а безнадія, що 
тися з пожежною сторо- 8ІН с т а е вбивником.-психо-
жею, без уваги на це — чи 
вона над'їздить з правого чи 
з лівого боку!", чи — „Водій 
зобов'язаний розмінювати 
20-долярівки!" Він приду-
мав ще одно правило, а це 
тому, що поміж водіями 
таксі завівся такни „зви-

патом . 
реакція Р. Бейкера була 

блискавична. Він, швидко 
глянувши у занурену в тем-
ряву Дев'яту авеню, де ли-
ше зрідка снувалися поста-
'ТІ прохожих, цим разом із 
вдоволенням. притримую-

чай". що хоча пасажир їхав , ч и с ь припису, який був ви-
недовго, вони домагалися 
солідної пайки із 20 долярів. 
У цьому їм допомагав так-
сометр, який в скаженій 
швидкості „перескакував" 
милі...У цьому випадку Р. 
Бейкер пристосував таке 
правило: „ Від поганих слів 
- тонуть кораблі, а таксо-
метр. якщо надмірно nocni– 
шас - втрачає „типси". 

Однієї ночі Р.' Бейкер най-
няв таксі, водій якого ніяк 
не міг второпати кудою йо-
му їхати і почав блукатись. 
навмання завертаючи з од-
нієї вулиці в другу. Роздра-
тований Р. Бейкер рад-не-
рад почав йому підказувати 
напрям. І коли він вжевтре-
тс напімнув водія скрутити 
керівницю вліво. той,обу-
рившись. з огірченням ВИ-
гукнув, що він має доволі 
завваг пасажира, а зреш-
тою — це не вперше його 
вважають дурнем...Коли ж 
Р. Бейкер завважив, шо во-
дій близький плачу, він так 
схвилювався, що почав пе-
ред ним вибачатися. Водієві 
цього тільки було й треба — 
і він почав вигортати всю 
свою душу, всі свої жалі, 
розповідаючи, що властиво 
ненавидить цю свою кляту 

писаний у таксі, приготовив 
;заплату за їзду - і при 
^найближчому червоному 
-світлі -1 прожогом, майже 
!на бігу, вискочив, мов опа-
рений з таксі. І мандруючи 
приблизно милю дороги 
додому, але- щасливий, що 
цим разом Пай Біг якось 
його милував і залишив у 
живих, придумав напис, 
який обов'язково повинин 
би бути виписаний велики-
ми літерами у кожному так-
сі: „Психопатам у цьому 
таксі гостро заборонене на-
силля!" 

Однак. - признається у 
цьому Р. Бейкер. - в мене й 
до цієї пори не вистачило 
відваги проголосити моє 
найновіше правило водіям 
лід час моєї їзди в таксі. 

Прочитавши статтю Pac– 
села Бейкера. аж напрошу-
ється висловити свої мір-
кування. йдучи послідовно 
за популярним, відомим і 
якже радісним рефреном, 
що його кожноленно МОЖ-
на почути в радіо та телеві-
зійних станціях: „Люблю 
Ню Йорк!...". докинувши 
ше й такий приспів:" І та”к 
люблю нюйоркські таксі". 

(Закінгення зі crop. 1) 

УВАГА! УВАГА! 
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Поділений нарід... 
(Закінчення зі ст. 2-оі) 

на початку цього року до 
революції в Іраку, та щоб 
вони скинули президента 
Саддам Гуссейна, мовляв 
„Гуссейн безвірний, підцер-
жус президента Картера", 
це безперечно чиста про-
паганда. Тут слід нагадати, 
шо ці виступи аятолли Хо-
мейні с диктовані сектарсь-
кими переконаннями, бо в 
Іраку половина населення 
належить до секти, так як й 
військові, шіїтів. проти 
яких Хомейні ввесь час вис-
тупас. А сьогодні ця секта 
взагалі мас дуже слабі впли-
ви в Іраку. 

Впливи в Іраку є в руках 
соціялістичної партії Баат-
са, яка в основі с інлнфсрен-
тнадо вузьких мусулмансь-
ких течій. Ірак офіційно 
проголосив, що він забрав 
від Ірану Шатт аль-Араб -
гирло рік Євфрату і Тургу, і 
з цим мас повну контролю 
над плавбою кораблів до 
портів Перської затоки, що 
забирають там нафту для 
експорту до Европи та вза-
галі за кордон. Ірак офіцій-
но заявив, що його літаки 
збомбардували виключно 
військові об'єкти, але якщо 
Іран продовжуватиме напа-
ди на мирне населення-лі-
таки перенесуть jTaKH у 
..відповідь на провокаціГ 
на міста. 

Ірак вислав частину своїх 
траснепортових літаків для 
охорони до летовищ біля 
Аману в Йорданії, як про це 
повідомлено в Ізраїлі. 
Аман переслав ці інформа-
ції через Вашінгтон. 

У цих умовинаХуряд Іра-
ку доручив своєму послові 
Тафікові Азізові обговори-
ти спра-аи зі совєтським 
секретарем партії Б. ПЬне-
марьовим, щоб. не було в 
Москві партійно-ідеологіч-
них непорозумінь (!) Важко 

Важливим у цьому кон-
флікті с певна загроза для 
нормального транспорту 
нафти з Іраку, зокрема для 
Японії. Але немає мови про 
транспорт нафти з Ірану, бо 
він тепер сильно ЗМЄНШИВ-
ся в наслідок саботажів та 
відмову працювати в важ-
ливих центрах її добуван-
ня. бо там майже ввесь тех-
нічний персонал - це apa– 
би. Ці труднощі в нафтовій 
промисловості Ірану від-
биваються сильно на його 
фінансовому положенні. 
Тим більше, що вся торго-
вля нафтою Ірану з Амери-
кою та Европою не існує, 
бож ці держави проголоси-
ли бойкоти, а з цим перенес-
ли свої закупи до арабсь-
ких країн. 

Московська ..Правда" 
офіційний орган ЦК КПСС 
пише в своїх статтях, що 
конфлікт між Іраком та Іра-
ном спровокувала Амсри-
ка. Ці зудари між Іраком та 
Іраном для Совєтського 
Союзу є дуже небезпечні, бо 
Совєтський Союз має окре-
мий договір з Іраком та 
постачає туди зброю. Згід-
но англійських джерел Ірак 
у цьому році мав одержати 
від СССР багато новішої 
зброї та закупив у Франції 
модерні літаки типу „Мі-
раж". Надії Ірану поляга-
ють у тому, що іранська 
армія, знайшовшись у nyc– 
тинях сама себе вимо-
рить. примушена буде ус-
тупити та повернуті загар-
бані території. І аж тоді 
прийде до мирних neperoBO– 
рів між двома країнами. 
Саме сьогодні Об'єднані 
Нації та мусулманські край 
ни стараються про мирне за-
кінчення конфлікту, що є 
одночасно заходами, щоб 
не допустити до прониігне-
ння совєтських впливів в 
країни Близького Сходу, 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

f A B T O M 
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грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

ігумен і лароХ; церкви св. 
Юра:й о.Севастіян Шевчук, 
ЧСВВ. у присутності 
Владики Кнр Василя, о. 
митрата й генерального 
вікарія о.Еміля Монастир-
ського,.монс. Петра Фелор-
чука. о.монс.Петра Скрінь-
ковськогЬ. б а г а т ь о х 
українських і римо-като-
лицьких отців, монахів і 
монахинь, представників 
багатьох організацій, 
приятелів і гостей -
Владика Василь Г.Лостен 
довершив акту надання 
титулу лицаря св.Грнгррія 
Великого нашому'заслуже-
ному громадянинові -
мирянинові. передовому 
паоохіянинові церкви св. 
Юра. адв.Сте,панові Яремі. 
Співав гарно хор ім.Митро-
поЛита Шептішького під 
лиригентурою Анлрія 
Добрянського. 

Отець л-р В-Ґавліч після 
св.Свангелія прочитав по-
латині . о . 'монс.Петро 
Федорчук по-англійськи, а 
протоігумен Чину св.Васи-
лія Великого Патрикій 
Пашак по-українськи Пап-
ський документ - папське 
в і д з н а ч е н н я . О п і с л я 
Владика Лостен передав 
Степанові Яремі - меч 
(шаблю), відзнаку св.Гри-
горія Великого і капелюх, 
які є відзнаками цього 
ордену. Адвокат став цього 
дня лицарем св.Григорія 
Великого. 

Владика Василь Лостен у 
проповіді вичислив ряд 
заслуг новоіменованого 
лицаря як для нашої 
церкви, так і для української 
нюйоркської громади. 
Владика підкреслив, шо 
лицарі цього ордену 
повинні стояти на сторожі 
оборони Церкви й свого 
народу. Сьогоднішній свїт. 
продовжував Владика, є до 
такої міри зматеріялізова-
ний. шо настав вже час. щоб 
ми почали акцію проти тих. 
які нехтують Божими 
законами. 

Після Служби Божої 

запрошені гості зібралися в 
авдиторії академії св.Юра. 
де о.д-р В.Гавліч", вітаючи 
усіх, відкрив святочну 
зустріч з нашим лицарем. 
Владика Лостен провів 
молитву, а відтак почалися 
привітання. Протоігумен о. 
Патрикій Пашак вітаів 
лицаря Ярему від парохії 
св. Юра, вказуючи на 
великий вклад праці адв. 
Степана Яреми в розбудову 
нашої парохії. За свої 
професійні поради адв. 
Ст. Ярема діставав від 
парохії тільки поляку. Pca– 
сумуючи працю Степана 
Яреми для Церкви, його 
любов до нашої Церкви й 
прикладне християнське 
життя - він став пілвише-
ниіі до гідності! лицаря 
св.Грнгррія Великого. 
Радник Богдан Ластовсш.-
кнн вітав адв.С.Ярему віл 
Комітету будови церкви 
св.Юра іі мирян цієї парохії 
- українською мовою, „а 
адв.Юрій Волинець 
англійською. Обидва 
промовці підкреслювали 
великий вклад праці 
Ст. Яреми в розбудову 
Церкви й всебічну жерт ВСН-
ну допомогу для українців. 

Д-р Володимир Душник 
привітав лицаря від Укра-
їнського Конгресового Ко-
мітсту Америки. Він згадав 
про вклад прані Ст. Яреми в 
українській Репрезентації, 
що є речником українства 
поза межами рідного краю, 
в екзекутиві якої понал 35 
років працював Ст.Ярема 
як екзекутивний директор. 
Бесідник говорив у своєму 
слові про поливу.. гілн”е 
вміння адв. Яреми вести ус-
пішно дискусію навіть з ти-
ми, які не визнавали україн-
ців за націю. 

Мгр Іван Базарко -
директор канцелярії УККА, 
вручив Степанові Яремі 
табльо відзначених осіб 
..Шевченківською Грамо-
тою ВолГ. У.1976 р. екзеку-
тива УККА- вшанувала 
Ярему цією грамотою. Інж. 
Михайло Шпонтак. голова 

ьуммштшмтмшж?ттж??ммжммжмммммум. 
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Бучач І 
Бучаччина 

Теторично-мемуарннй збірник 
Книжка у твердій коралевій S 
обгортці із золотими буквами, іг ррботи мнетця ЯКОВА ГНіа 
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок : 

малою. 

Тел.: (201) 246-0549 (Office A residence) 
або (201) 469-6288 

SOUTH BOUND BROOK І 
MONUMENT CO. і 

Власник Ю. Безеонія 
Ф Авторизовані репрезентанти, виконавці граяітмнх ро-

біт пам'ятника Тарасові Шевченкові у Вашінгтоні. 
Ф Приймаємо замовлення й ставимо гранітні й марму- І 

рові пам'ятники, мавзолеї, статуї, рівнож у бронзі, ^ 
огорожі ft лави на всіх цвинтарях, І 

Office and Residence: t -.. -,., .--
Box 445 A, Cedar Grove Rd., Somerset, N.J. 08873 
(напроти „Українського Села", у віддалі 3-ох хвилин 
від Церквя-Пам'ятняка). 

Mailing Address: 
127 Main Street, So. Bound Brook, N.J. 08880 
P.O. Box 316, So. Bound Brook, N.J. 08880 
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ОЛЕНА З В И Ч А Й Н А та МИХАЙЛО МЛАКОНІЩ 

ВОРОГ НАРОДУ 

Ціна 525.00 -r J1.00 пересилка 
SVOBODA . 

SO Montgomery Street 
. Jersey City. SJ. 07808 

t^WWWWWWWWWWW 

J Зі 
( ЛЄ 

І "і 

Об'єднаного Комітету 
міста Ню Йорку, у своїй 
мові вка?ав на іаслуги але. 
Ст .Яреми лля нашої 
громали і о. л-р В.Ґавліч 
прочитав телеграму віл 
Отців Василіян і Детройту, 
у якій вони бажали колпш-
ньому їхньому парохіяниг 
нові багато злороп'я і 
вітали його т наголи такого 
високого визначення. 

Д-р Іван Макаревнч ирн-
вітав Ст.Ярему піл iaincp– 
ської іромалп. іпілуючи 
при ньому беїконігоі:ні 
адвокатські порали лля 
громади і вручаючи йому 
велику кольорову ЗНІМКА' 
чудовою престолу raiircp–. 
ської иоркни. ню -йоіо 
виконав у різьбі мистень 
Михайло. Черепні ьопськнії. 
Скульптор і різьбар Череш-
ньовськнй був госіем 
нашого лицаря. Діти школи 
св.Юра подали лицареві 
С.Яремі кіп лиіо квітів, 
бажаючи йому успіхів т 
приводу великого вілзна-
чення. ” -

Стенай Ярема, fliopyuic– 
ний ло глибини сліз, 
лякував усім за шипе й 
нрнягс;іьськс вшанування 
ЙОГО 3 нриволу ікілиннн 
Апостольським Престолом 
звання Лицаря св.Григорія 
В е Л И К О Г О . .ЯКЄ ВІН бу .ЗС ІЮВ-
сякчасно пінити й nianyna– 
тн. Він завлячус свою 
любов ло Церкви й свою 
народу своїй мамі іі своїй 
дружині Ользі, бо без їхньої 

.допомоги він напевно не 
удостоївся б цього відзна-
чення.О.д-р В.Ґавліч дяку-
вав паням-паоохіянкам за ' 
приготування смачної 
потрави-для понал .чвох сої 
гостей, а Степанові Чумі за 
його працю внорядчнка в 
церкві піл час Служби. 
Божої. 

Кількакратним мноюліт-
ствісм ;іля Степана Яреми, 
його дружини Ольги, двох 
синів і внуків, які усі 
прийшли привітати свою 
Лицаря, закінчено ис исбу-
денне святкування в парохії 
св. Юра в Ню Йорку. 

і СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ 

! щоб здорові були л довге 
Іжили, продам гречаний мед 
іпо долярові за фунт, інші 
юлатять по 1.75. Купите 50 
Іфунтів маєте 37.50 дол. на 
jraa. Ло мед треба до мене 
(приїхати на пасіку. 

Кличте: (201) 327-6072 
У М. СУРМАЧ 

HRLP WAM1ED 

Experienced people for 
WOODWORKING INDUSTRY 

for crowing company located in Albany. 
N.Y., for moulders, automatic lathe. 
Staight-0-РІапе. automatic drills, 
grinding knives. Shapers - Automatic 
and Standard. Rip-Saw. etc. Willing to 
help in relocating. Send resume 8 re– 

quirement to 
R.D. 1. C0H0ES. N.Y. 12047 

FUNERAL D1RECT.ORS 

Richard H. Burrtadz 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРББНІІК 
McNERNEY BURNADZ 

FUNERAL HOME 
371 Lnkrvietv Avenue 

CL1FTON, SJ. 
Phow (20!) 772-1880 

R. 11. Burnadz — 
і. i. McNemey 

Funeral Directors 
Chapels available through 
out the Metropolitan Area. 

' ҐЮВІСТЬ'У ДВОХ ТОМАХ І 
Том першкй: Проти Течії. Том другий: Плянета Рабів., і 

939 сторіноїс":- Ціна 15.00дол..' J 
J Замовляти: книгарський з ідд іл при „Свободі". nepecH-fc j 
' лаючи чек або поштовий переказ, долучуючи 76 центів г 

на кошти пересилки. 
Svoboda", SO Montgomery Street , Jersey City, X-1. 07303 ) 

іпшітшиішиїжімлштшипгатшш 
Ha дарунок для дітей 

вгатати, що мав на думці зокрема в околиці Савдійсь-
уряд Іраку. кої Арабії 

0^! 

Ж У Р Н О Ї д і я Д І Т Е Й К О Ж Н О Г О IIIKV 

НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ГРОШЕЙ НА НЕПОТРІБНІ ЗАКУПИ 
ДЛЯ ДГГЕИ! 
НЕ РОБІТЬ КРИВДИ ДІТЯМ - ВНУКАМ! 
ПЕРЕДПЛАТІТЬ 

з кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у Видавництві „Свобода" jaxo– fj 
двМн Українського Народного Союзу. Редагус Колегія. Річна передплата у ЗСА - 8.00 І 
дол., у інших країнах - рівновартість цісї суми. Для членів УНС - 5.00 дол. Ціна окре- І 

мого числа 75 центів. Ціна подвійного числа - 1.00 доляр. Щ 
НТНЕ RAINBOW" - UVESELKAM І 

ЗО Montgomery Street Jersey City, N J . 07302 1 
тшмттттттїмтшшптжпттжжтшжшишншжнштіїйт , 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

ІД86 Beat Tremont Avenue 
BRONX, X.Y. 10406 

Tel.: 8084475 
l t l Avenue "A" 

NEW YORK. N.Y. 10000 
Тел.: 674-3630 

' Директор ЛОСИФ 
С Е Н К О В С Ь К И И 
Завідує влвштуввнкяи no 
хоромів в каплицях, поло-
жеких в кожнім раЯояІ 
міста. Похорони по мікЬ 

І мальках цінах. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБННК 
Займається Похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 


