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Відбулися наради "Унум Омнес' 
Вашінгтон. - В днях від 

30-го вересня до 3-го жовт-
ня відбував наради у Вашій 
гтоні Екзекутивний комітет 
відомо? Міжнародної феде-
рації католицьких чоловіків 
Унум Омнес". який під ию 

пору об'єднує біля 30-ти на-
ціональних асоціяцій; Укра-
їну репрезентує в ньому від 
1962 року Український Хри-
стиянський Рух, а делегата 
Руху проф.В.Янева від 1967 

Воку обирають до проводу. 
Щорічні засідання Екзеку-

тивного комітету відбуваю-
ться здебільшого в одній із 
європейських столиць, бо 
саме на терсні Европиебіль 
шість національних асоція-
цій. 

Від цієї засади відступле-
но в біжучому році, щоб у 
той спосіб заактивізувати 
Південно-американські і Це 
нтрально-американські кра-
їни. яким важко було б виси-
лати делегатів до Европи. 
Цьогорічні наради проводу 
Федерації сполучено із ши-
рокою "регіональною зуст-
річчю Америки" для розгля 
нення внутрішніх справ иьо 
го континенту. До речі. ПО-
дібних регіональних зустрі-
чів відбулося в Европі вже 
декілька, а остання— у Мю-
нхені 1977 року—– мала чис-
лену й активну українську 
делегацію, що працювала у 
різних комісіях, зокрема 
брала участь у підготовці 
комісії, що розглядала спра 
ви положення Церкви за за-
лізною заслоною, із окре-
мою доповіддю про стан 
Церкви в Україні. Цяактнв-
ність, а зокрема св.Літур-
гія. відслужена місцевим 
Владикою - Платоном 
спричинилися до отатутевої 
постанови, схваленої на за-

лроф.д-р В.Янів 

гальних зборах 1978 року в 
Римі, що одне з місць у про-
воді має бути зарезервоване 
для делегата Східної Церк-
ви. 

Розрахунок, що в амери-
канській регіональній зуст-
річі братиме участь більша 
кількість представництв із 
ЦЬОГО КОНТИНСНТу, ВИЯВИВ-
ся правильним: крім делега-
ції З'єднаних Стейтів Амерн 
ки, яка підготовляла зустріч 
і була її господарем, під про 
водом попереднього прези-
дента" Федерації Ф. Нігавзе-
на із Сінсінатті, були заступ 
пені Аргентина, Вснесуеля, 
Домініканська Республіка. 
Колюмбія. Мехіко та Перу. 
Щоправда, з Европи приї-
хали також делегації з бага-
тьох країн ( 12. у тому числі 
— дві делегації екіи-іьннх 
груп: Україна і Польща ). В 
окремих засіданнях брали 
участь громаляни із Вашінг. 
тону, зокрема українці: отці 
з парафій св.Родини та св. 

(Закінгення на crop. 6) 

Нюаркська Округа УНСоюзу 
відбула організаційні збори 

Нюарк, Н. Дж.(Ю. Б.). -
В суботу,4-го жовтня ц.р. 
тут, в Українському Народ-
ному Домі,відбулися opra– 
нізаційні наради Окружно-
го. Комітету УНСоюзу, в 
яких взяли участь крім чле-
нів Управи багато секрета-
рів та інших урядовців. 

Наради відкрив і ними 
проводив голова Округи 
Юліян Баранюк. а секрета-
рював Василь Гнатів. Від-
криваючи наради голова 
привітав всіх присутніх, а 
зокрема головного органі-
затора Василя Оріховсько-
го,сказавши, що наради є 
організаційного характеру і 
тому присвятимо якнай-
більше часу цій ділянці. По 
проведенні підрахунку здо-
бутків Округи за останніх 
вісім місяців, стверджено, 
що на 22 Відділи 9 Відділів 
не придбали членів, а 13 
Відділів здобули 78 нових 
членів, і Округа виконала 
покищо на 50 відсотків своє 
зобов'язання. 

Приємно згадати тих сек-
ретарів, які працювали і 
приєднали членів. Ними є: 
М. Суховерський, Відділ 3-
ий - І член; М. Отрок, 
Відділ 14-ий - 10 членів: Р. 
Лапичак. Відділ 27-ий — 2 
члени; Юлія Демчук, Відділ 
76-ий - 6 членів; Ярослав 
Ясські в. Відділ 133-ий - 5 
членів; В. Осадчук, Відділ 
172-ий - 11 членів; А Твар-
довська, Відділ 214-ий — 6 
членів; І. Іваник,'Відділ 234-
ий — 4 члени; А. Кейбіда, 
Відділ 322-ий — 2 члени; 
Софія Оріховська. Відділ 
340-ий - 15 членів; Ю. Ба-
ран'юк. Відділ 371-ий - 15 
членів; Олена Чорномаз, 
Відділ 490-ий - 2 члени. 

Голова Баранюк сказав, 
що ми потребуємо нового 
ентузіязму, — відданости і-
переконання, а тоді зможе-
мо поборювати всякі труд-
ноші, які зустрічаються на 
шляху нашої союзової npa– 
ці. Дальше висловив приз-
нання тим секретарям, що 
приєднали членів, а також 
просив відсталих секрета-
рів взятися до посиленої 
праці. Рівнож згадав про 
Союзовий День, який вже 
десятий рік відбувається в 
Бавнд Вруку і який випав 
цього року дуже успішно, та 
при тім подякував всім тим, 

що причинилися своєю пра-
цею до цього вдалого Сою-
зового Дня. . 

Про загальний стан Ок-
руги і цілости УНСоюзу го-
ворив головний організа-
тор Василь Оріховський. 
Він підкреслив успішну фі-
нансову господарку УНСо-
юзу загально, однак кіль-
кість членства меншає, бо 
передусім молодь наша не 
цікавиться і відходить. 
УНСоюз хоче заангажува-
ти нашу молодь до праці. 
Головний Уряд думає про 
ці проблеми, про ці втрати 
членства і хоче завести нові 
ідеї, нові поліси, які б заці-
кавили нашу громаду. В 
біжучому році УНСоюз ви-
дав 23 тисячі дотацій на рек-
ляму, як також стипендис-
там 32 тисячі.і поза тими ви-
датками йде на зустріч кож-
ної потреби нашої громади, 
заявляючи при тому, що 
УНСоюз нестількиобезпе-
ченевою компанісю.а є скла 
довою частиною нашого 
суспільства. Тому кожний з 
нас повинен стати членом 
УНСоюзу. В кінці свого 
слова головний організатор 
апелював до всіх Відділів 
виконати плян у приєдну-
ванні членів, щоб увійти в 
члени заслужених союзов-
ців. 

В дискусії брали участь: 
Софія Оріховська. Р. Лапи-
чак, Юлія Демчук, І. Іваник, 
М. Отрок, В. Осадчук. 1. 
Воробець, І. Стефуришин, 
В. Боярський, Я. Леськів й 
інші. 

У внесках і запитах nopy– 
шувано справу Свободи, 
справу Молоді, щоб її анга-
жувати до праці по Відді-
лах, а ті секретарі, що не 
приєднали ані одного члена 
протягом року, повинні 
добровільно уступити і да-
ти можливість працювати 
іншим. 

Наради проходили в 
справжній братській атмос-
фері й їхній весь час присвя-
чено виключно союзовим 
справам. 

Вичерпні відповіді дав 
головний організатор В. 
Оріховський. Голова Ю. 
Баранюк подякував всім за 
численну участь і просив 
присутніх виконати свій 
плян приєднування нових 
членів. '. 

КНР заключила великий 
збіжевий контракт із ЗСА 

Пекін, КНР. - В середу, 
22-го жовтня, в Пекіні підпи-
сано договір на чотири роки 
щодо продажу збіжжя ЗСА 
Китайській Народній Pecny– 
блиці. З американського 
боку підписав його амбаса-
дор ЗСА в Пекіні Леонард 
Вудкок. а з китайського бо-
ку - міністер зовнішньої 
торгівлі Лі ЧІянг. Розміри 
того договору.такі великі, 
що вони можуть за певних 
умов вагомо вплинути на 
відносини на світовому збі-
жневому ринку. 

Договір зобов'язує Китай 
до купна, а ЗСА до продажу 
6-9 мільйонів метричних 
тонн збіжжя річно протя-
гом чотирьох років. У випа-
дку, коли б в Китаї заісну-
вала потреба на більші заку 
пи, він мусить перед заку-
пом повідомити уряд ЗСА й 
договоритися в тій справі. 

Цим договором КНРза-
безпечує собі достатнє пос-
тачання збіжжя і кормів на-
віть в умовах стихійної ка-
тастрофи, великого невро-
жаю тощо. Для Америки 
він вигідний тим, що він 
стабілізує закупом такої ве-
ликої кількости збіжжя рів-
новагу між попитом і запот-
рсбуванням, що в умовах 
вільної господарки відіграє 
важливу ролю. Таким чи-
ном це потягнення особли-

во корисне для американсь-
кого фармера. 

ЗСА мають подібний до-
говір з Москвою. Американ 
ське ембарго змусило СССР 
до шукання за збіжжям на 
світових ринках, а в кінці до 
набуття за вищу ціну ниж-
чої як американської якости 
збіжжя. Вже в найближчому 
часі це повториться, бо цьо-
горічні слабі жнива в СССР 
змусять Москву шукати за 
поважнішою кількістю збіж 
жя. Це, очевидно, піднесе 
попит на збіжжя на світових 
ринках, а одночасно з тим 
буде поштовхом до ПОШИ-
рення засівної площі. 

Політичні наслідки того 
договору між ЗСА і КНР та-
кож будуть вагомі. Бо хоч 
Москва дотепер змогла яко. 
юсь мірою поповнити неста-
чу власного збіжжя і кормів 
закупами в інших країнах, 
як ЗСА, одначе повноти сво-
го запотребування вона не 
покрила. Ще в гіршому по-
ложенні вона буде цього й 
наступного року з огляду на 
вичерпання світових резерв. 
Навіть поширення засівної 
площі в світі, в країнах, які 
експортують пшеницю, як, 
наприклад,Аргентина і Ка-
нададе можемЗути таким ве-
ликим, щоб покрити запот-
ребування й поповнити ви-
черпані резерви. 

У світі 
^ ^n id i - '' v . 

У МІСЦЕВОСТІ ОРТУЕЛЛЯ, Еспанія^вибухом у школі 
вбито принаймні 67 осіб, здебільшого дітей. Вибух стався 
або в збірнику газу пропану, яким користувалася школа, 
або в котлі. Велика сила вибуху знищила значну частину 
шкільного будинку, а рисункову залю. ле 250 дітей були 
зайняті рисуванням і малюванням, зруйнувала дощенту. Се-
рел убитих -учитель, який вів лекцію то двоє інших старших 
осіб. Понад 30 дітей перебуває в шпиталі, в тому шестеро в 
критичному стані. Ортуелля лежить в провінції басків, 
недалеко Більбао і зпочтку було підлозріння. що це 
баскські терористи спричинили експлозію. 

ДО ПАКІСТАНУ й Індії надходять відомості про нову, 
можливо дотепер найбільшу,совєтську офензиву в 
Афганістані. Атаками охоплені широкі простори на 
південь від столиці Афганістану Кабуля аж до пакістансь-
кої границі. Міста Газні і Гардез є центром совєтської 
офензиви, яка довела до важких боїв з самостійниками-
партизанами і військовими афганськими частинами, що 
перейшли на бік самостійників в цілій провінції Пактія. 
Одночасно совєтське летунство бомбить провінції Нангра-
хар і Логар, які великою мірою опановані самостійника-
ми. В Кабулі після короткої перерви поновилися бойові 
виступи самостійних елементів. Совєтське командування 
видало заборону своїм воякам появлятися на вулицях міст 
інакше, як у бойових формаціях. Патрулювання булиць 
відбувається тільки в танках і панцерних' возах. пересуван-
ня совєтських військ через місто тільки вночі. 

В ТЕГРАНІ ЗААРЕШТОВАНО ще одного американсько-
го громадянина. Арештованим є Могі Собгані, власник 
комп'ютерської торговельної агенції в Теграні. Собгані 
був уродженцем Ірану та має дружину іранку. При їхньому 
виїзді з Теграну 6-го вересня тегранські іслямські дружин-
ники заарештували його та дотепер тримають в ув'язненні 
під замітом у шпигунстві, хоч дотепер ніяких доказів йому 
не представлено. Так само далі перебуває в ТЮРМІ 
американська авторка. Цинтія Дюї, яку арештованоще в 
травні цього року. її також заарештували іслямські 
дружинники. Швейцарська амбасада, яка піклується ними, 
не може добитися ані їхнього звільнення, ані подання, чим 
вони допустилися шпигунства. Брат заарештованого Могі 
Собгані Морріс, який мешкає в Санта Барбарі в Каліфор-
нії,поінформував, що причиною арешту Могі є те, що їхній 
рід належить до мусулманської секти Багай, яку жорсто-
ко переслідує й винищує теперішній режим, опертий на 
,сектї шіїтів. 

ЛІВІЙСЬКІ ЛІТАКИ небезпечно перешкоджають в-
патрульних летах американських літаків у тій частині 
Середземного моря, що омиває береги Лівії. Хоч амери-
канські літаки строго притримаються міжнародних 
приписів і тримаються у законнії) відстані від лівійських 
берегів, лівійські літаки вже неодноразово злижалися до 
них так щільно, що поставала небезпека зудару. Останньо 
лідер Лівії Муаммар Каддафі написав листа до президента 
Картера і кандидата Республіканської партії на президен-
та Роналда Реґена, в якому вимагає, щоб „американські 
літаки Й воєнні кораблі трималися оподалік від лівійських 
арабських границь в районі Середземного моря". Тепер 
той лист появився платним оголошенням в деяких 
американських газетах. В цьому листі Каддафі говорить 
про можливість вибуху війни: „Якщо б вибухла війна, — 
можливості! якої не можна виключити - це буде війна, 
нав'язана нам Америкою". 

В'ЄТНАМСЬКИЙ УРЯД категорично відкинув вимогу 
Об'єднаних Націй в справі відбутхя міжнародної конфе-
ренції для обговорення й вирішення справи Камбоджі. 
Комуністичне радіо в Ганої накинулося на Об'єднані 
Нації, що їхня резолюція є ,?арогантним викликом 
сумління прогресивного людства". Конференція, що її 
пропонує Генеральна Асамблея ОН, мала б відбутися 
наступного року і головною її ціллю є довести до 
відкликання 200.000 в'єтнамських вояків із Камбоджі. 

; 

Новий уряд в Італії 
дістав вотум довір'я 

Рим, Італія. - Після ре-
зиі нації прем'єра Фрснчес-

jKa Коссіги 27-го вересня 
урядова криза в Італії не 
тривала довго. Причиною 
кризи, з одного боку, були 
ощадностеві пляни, що їх 
хотів реалізувати Koccira. а 
з другого,бажання Комуніс-
тичної партії Італії, другої 
по величині після християн-
ських демократів політич-
ної партії в Італії, через 
повалення уряду й викли-
кання кризи торувати собі 
шлях до участи в уряді, чого 
не хотять допустити хрис-
тиянські демократи. 

І в одному і другому ВИ-
падку ті, що голосували 
проти уряду й завалили йо-
го, не добилися свого. Но-
виЙ прем'єр, також з партії 
християнських демократів, 
Арнальдо Форляні, прсд-
ставив парляментові свій 
плян, який виглядає на ко-
пію пляну Коссіги,й парля-
мент прийняв його, бо ін-
шого виходу не мав. А ко-
муністи не ввійшли до уря-
ду, бо привладна коаліція 
обняла теперукрім християн 
ськнх демократів,Республі-
канську партію, Соціяліс-
тичну партію та Соціял-де-
мократичну парію й має 90 
голосів більшости. 

Хоч уряд рішений ПОСЛІ-
довно переводити ПОЛІТИ-
ку обмежень у видатках : 

ошалностей та збільшити 
деякі податки, економічні 
експерти не передбачають 
тривалого господарського 
покращання в Італії. Bnpa– 
вді,інфляція знизилася з 22 
відсотків до 20, девізові 
резерви піднеслися завдяки 
зростові цін на золото 
до 40 більйонів долярів, але 
інші факти далі ослаблюва-
тимуть. італійську rocno– 
дарку. 

В Італії заведено так зва-
ний індекс платень, тобто 
платні працівників зроста-
ють автоматично зі зрос-
том цін, з індексом коштів 
прожитку. Таким чином, 
кожних три місяці, бо ЩО-
три місяці пристосовуєть-
ся платні ло зросту індексу 
коштів прожиття, заробіт-
ки будуть піднесені так, що 
це негайно викличе зріст цін 
на ринку. Засобів піднес-
ти продуктивність індустрії 
без її реорганізації nepe– 
вести не можна. Зміцнений 
курс доляра автоматично 
понизив вартість італійсь-
кої ліри й збільшив кон-
куренційність італійського 
продукту. 

Але економісти згідні, що 
„це все допоможе на шість 
до вісім місяців, а нам трс-
ба розв'язки на роки". І 
тому, на загальну думку, і 
теперішній стан не втрима-
ється довго. 

Й Америці 
ПЕРЕДВИБОРЧА КАМПАНІЯ усіх трьох кандидатів на 
президента набирає на силі і дуже часто перетворюється у 
драматичні виступи, що набирають посмаку звичайної 
пропаганди. До того висновку дійшли численні політичні 
аналітики, які слідкують за поведінкою і висловами 
кандидатів. Президент Джіммі Картер не перестає 
говорити про , ,загрозу атомової війни" у випадку 
перемоги Роналда Реґена, а при тому багато обіцяє: 
негритянським виборцям кращі соціяльні програми, збіль-
шення здоровельних фондів, більше затруднень; жидівсь-
ким виборцям — допомогу для Ізраїля, а посадникові Ню 
Йорку Едвардові Качеві більше грошової допомоги для 
збалянсування міського бюджету. Республіканський 
кандидат продовжує атакувати економічну політику 
Картера, яка довела до інфляції і рецесії, а тим самим 
зниження життєвого рівня для всіх американських 
громадян. Незалежний кандидатДжонАндерсонзакликас 
президента Картера виявити народові всі „таємниці" 
Уряду у справі звільнення 52-ох американських заклад-
ників з Ірану. Андерсон побоюється, що у зв'язку з прези-
дентськими виборами Картер поробить завеликі зобов'я-
зання, які ляжуть опісля тягарем на американських 
платників податків. 

КОЛИШНІЙ СЕНАТОР Юджін МекКарті, демократ з 
Міннесоти, заявив, що він голосуватиме у виборах за 
республіканським кандидатом Роналдом Рсгеном і запс-
речив, що колинебудь говорив про Реґена, як „підпалюва-
ча війни" і „далеку від реальности людину". МекКарті при 
тому відмітив, що він думав спершу про незалежного 
кандидата на президента, але, як показують одпити, Джон 
Андерсон^ не має в цьому році жадних виглядів і тому 
-найкращим вибором на його думку є підтримувати 
Роналда Реґена. колишній впливовий сенатор прийшов 
до переконання, що Регенова економічна, а навіть 
зброєнева програма є куди кращою від такоїж програми 
Джіммі Картера. -

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ потвердив раніші 
поголоски, що іранські поліційні чинники ув'язнили 
натуралізованого американського громадянина народже-
ного в Ірані 44-річного письменника Могі Собгані і 
держать його вже цілий місяць без жадного обвинувачен-
ня. Речники Державного департаменту заявили, що 
швайцарська амбасада в Теграні, яка заступає інтереси 
З'єднаних Стейтів Америки в Ірані, пробувала добитись 
до ув'язненого, але не мала в цьому успіхів. Крім 52-ох 
закладників і Собгані іранці держать у в'язниці ще49-річну 
Синтію Дваєр з Боффало, також письменницю, яка 
перебувала в Ірані як приватна особа. 

ДЕМОНСТРАНТИ, ПЕРЕВАЖНО негри і порторіканці, 
окупували два виборчі бюра Демократичної партії у 
Філядельфії і Детоойті, домагаючись від президента 
Джіммі Картера сповнення обіцянки про побудову більше 
мешканевих ннзькочнншових домів для біднішого про-
шарку населення. Покищо поліція нікого не заарештувала 
і взагалі поліційні чинники поступають дуже обережно, 
щоб не перетворити звичайної молочисельної демонстра-
ції на велику проблему, яка у передвиборчій гарячі мог-
ла б значно пошкодити Картерові. 

КОЛИШНІЙ СЛУЖБОВЕЦЬ Центральної розвідчої 
служби ЗСА Дейвід Г. Барнет признався, що він співпра-
цював із совєтською розвідкою від якої він отримав 
100,000 долярів винагороди за те, що допомагав її 
інфільтрувати конгресові і сенатські комісії для справ 
розвідки та постачав совєтам інші розвідчі матеріяли при 
зустірчах із совєтськими зв'язковими в Джакарті, Індонезії 
і Відні, Австрії. Барнет погодився на зізнання і співпрацю з 
Департаментом судівництва під умовою, що йому буде 
знижено вирок засуду, як рекомпенсату за виявлення 
багатьох совєтських агентів в ЗСА і за кордоном. Феде-
ральна лава присяжних розпочала слухати справу Барнета 
в п'ятницю, 24-го жовтня ц.р., у Балтиморі. 

ІРАНСЬКО-ІРАКСЬКА ВІЙНА 
У ПОВНОМУ РОЗГАРІ 

Багдад. Ірак. — Незважа 
ючи на спротив іранської 
армії і цивільного населен-
ня, яке на заклик уряду до-
помагає військовикам по-
борювати іракських ,.на-
пасників". іракські війська 
підступили і почали,обстрі-
лювати ракетами місто ДЬ-
фуль у провінції Кузістан, 
багатій на нафту. ' л 

Іранське радіо повідоми-
ло, що в наслідок ракетного 
бомбардування загинули не 
тільки вояки, але також 
понад 100 цивільних осіб в 
цьому місті. Виглядає. ка-
жуть військові спостерігачі. 
- що Ірак плянусзахопити 
цю місцевість для того, щоб 
цілковито перетяти доплив 
нафти і Діфулю до інших 
місцевостей, а тим самим 
створити труднощі ЄКОНО-
мічного характеру не тільки 
шя Ірану, але також для 
багатьох інших держав по-
купців іранської нафти. Ірак 
ське військове командуван-
ня також повідомило, що 
під контролею знаходяться 
місцевість Хоррамшар та 
інші стратегічно важливі 
місцевості, але іранці запе-
речують такі твердження. 

Західні пресові агентства 
інформують, що в неділю, 
26-го жовтня, іракське ко-
мандування наказало поно-
вити ракетне бомбардуван-
ня міста Дізфуль совєтсь-
кого виробу ракетами. Ці 
ракети, кажуть західні знав-
ці. переважно вживаються 
для знищення об'єктів, коли 
військо плянус, наприклад, 
захопити місто, але побою-
сться. що противник стави-
тимс сират-ua– заховавшись 
в будинках. Іранська npeco– 
ва служба ПА PC заявила, 
що ..ворожі війська три-

кратно обстріляли совєтсь-
кими ракетами місто. наніс-
ши чимало матеріяльних 
шкод". Президент Ірану 
Абольгассан Бані Садр oco– 
бисто відвідав збоМбордо-
вані місцевості, щоб наочно 
переконатись, як далеко 
сягають матеріяльні зни-
щення важливої під кожним 
оглядом місцевості. 

У міжчасі іракський уряд 
знову гостро заатакував 
Уряд З'єднаних Стейтів 
Америки за ..підступну по-
літику на Близькому Cxo– 
ді". побоюючись, що ЗСА, 
після евентуального звіль-
нення американських зак-
ладників, про що тепер за-
говорив нижи СВІТ. ПОНОВ-
лять доставу новочасної 
зброї і запа'сових частин для 
Ірану і тим самим nepepi– 
шать в користь тієї країни. 
Покликаючись на заяви пре 
зидента Джіммі Картера і 
державного секретаря Ед-
мунда Маскі міністер за-
кордонннх справ Іраку Са-
дун Гамаді заявив, що тре-
ба в коротці сподіватися не 
тільки моральної, але та-
кож матеріяльної допомоги 
ЗСА для аятолли Хомейні. 
який хоч і веде супроти 
Америки ворожу політику, 
однак хоче максимально 
використати закладників 
для своїх цілей. 

З огляду на те. що ЗСА 
цікавляться звільненням 
закладників і не можуть 
бути безсторонні, іракський 
уряд звернувся за посеред-
ництвом Люксембургу, до 
європейських держав, щоб 
вони перебрали ініціятиву у 
свої руки і розпочали захо-
ди у справі закінчення вій-
ни. 

Іранський парлямеит зволікає 
з рішеннями в справі закладників 

Тегран. Іран. - В неділю. 
26-го жовтня. Іранський 
па рл я мент проловжував на-
рали про лолю американсь-
ких закладників за зачине-
ними дверима. розглялаю-
чи рапорти з пропозиціями 
умов для Америки, на яких 
би закладників було звіль-
нено. 

Спостерігачі уважають, 
що закрита сесія парлямен-
ту продиктована тим. щоб 
парляментаристи бралися 
безпосередньо для справи.а 
не олин поперед одного 
старалися критикувати 
Америку, яку в тій країні 
рознолітнзовані й розагіто-
вані іранці тепер луже не 
люблять. Нслільна сесія не 
ловсла ло жолної ухвали і 
тому наради продовжува-
лися в ионелілок і булуть 
іти в дальші лні. поки буле 
прийнята відповідна лсии-
зія щодо полонених амери-
канеьких липломатів. 

Ссмичлснна комісія. внз-
начена іранським парля-
ментом 2-го жовтня ц.р., 
подала свої рекомендації 
щодо звільнення цих 52-ох 
американців. Рекомендації 
має схвалити парлямент 
Ірану і Уряд ЗСА. і толі 

найправлополібнішс. згі-
ЛНО З ДУМКОЮ ВИСОКОПОС-
тавленого іранця з ОН 
сорок закладників звіль-
нять вже. мовляв, у четвер. 
30-го жовтня. 

Як і лосі, з Ірану надхо-
дять досить суперечні ВІСТ-
ки. тому Уряд ЗСА і тепер 
ставиться з певною дозою 
скептицизму ДО ЦИХ НЗЙН0-
віших потягнень Ірану та 
попереджує населення ЗСА 
не будувати зависоких на-
лій. щоб -знову не розчару-
ватися. якщо і пі активності 
в іранському парляменті не 
дадуть сподіваної волі за-
кладникам. 

Деякі члени іранського 
парляменту тут висловлю-
ють припущення, що умови 
звільнення американців бу-
луть ті. які вже висловив був 
аятолла Хомейні раніше: 
зворот маєтку покійного 
шаха, розмороження іран-
ських фондів, здепонованих 
в американських банках, 
припинення фінансових су-
лових справ різних відшко-
лувань віл Ірану для амсри-
канських громадян чи фірм, 
не втручення у внутрішні 
справи Ірану. 

Студенти Колюмбійського 
університету стримлять 

до встановлення курсів 

Ню Йорк, Н.Й. - Недав-
но українським студентам 
при Колюмбійському уні-
верситеті в Ню Йорку від-
крйлася унікальна нагода 
започаткувати програму 
українських курсів. Слов'я-
нський відділ при цьому 
університеті виявив бажан-
ня призначити частину сво-
їх фондів на цю ціль і звер-
нувся до Українського 
Клюбу, щоб допомогти в 
цій справі. 

З цією метою Клюб вирі-
шив улаштувати концерт і 
забаву, дохід з якої буде 
призначений на розбудову 
цієї програми українських 

^курсів. В концерті візьмуть 

участь молоді українські 
таланти, які своїми висту-
пами хочуть підтримати 
Український Клюб в його 
стараннях. Після концерто-
вої програми відбудеться 
забава при звуках оркестри 
„Водограй" з Ню Йорку, 
Концерт і забава відбудуть-
ся в п'ятницю, 14-го ЛИСТО-
пада 1980 року,у приміщен-
ні Millicent Mclntosh Center, 
Barnard College, Columbia 
University, 606 West 120th 
St. and Broadway. 

Вступ - 2.00 дол. для 
студентів з університеть-
кими виказками і 3.00 для 
гостей. Концерт почнеться 
точно в год. 7:30 увечері, а 
забава в год. 9-ій. 

-: .'. - ” - . . . .-
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Змаг триває 
З України у" вільний світ знову продісталася 

тривожна вістка иро засуд на десять років в'язниці і 
п'ять років засла іія Василя Стуса, поета і літератур-
ного критика, довголітнього борця за національні і 
людські права в Україні, який, до речі, вже відбув 
одно вісімрічне : жарання у совєтських концентра-
ційних таборах і перейшов пекло знущань у комуно-
московських катівнях. 

Василь Стус народився в 1938 році, закінчив 
педагогічний інститут, відслужив приписаний рече-
нець служби у Червоній Армі ї , а повернувшись 
звідтіля, співпрацював з багатьма газетами і журна-
лами. Писав багато на літературні теми до різних 
видань в УССР, а також видав свої власні збірки. У 
пізніх 60-их роках приєднався до тих нечисленних 
інтелектуалістів, які не могли більше терпіти зну-
щань комуно-московських окупантів і запротестува-
ли проти нищення української культури, безпідстав-
них арештів культурних діячів. Тоді його усунено з 
аспірантури, заборонено друкувати його статті і 
вірші, звільнено з роботи. І відтоді розпочався його 
тернистий шлях, він вступив на дорогу страждань, 
яка чекас кожного, хто насмілюється ставити будь-
який спротив Москві у поневолених нею країнах. 

Немає отже сумніву, що Стус, член Українсь-
кої Гельс інксько ї групи, це нова жертва терору 
комуно-московських окупантів, які хочуть застраши-
ти внутрішню опозицію, що вимагає не тільки свобо-
ди людині, але також свободи для свого народу. 
Одночасно метою 'цих засудів є відстрашити Захід 
від допомоги рухам спротиву в совєтській імперії, 
речники якої вважають, що засуди членів спротиву-це 
внутрішня справа Совстського Союзу. Однак, не 
зважаючи на терор, засуди, застрашування, звільню-
вання з праці й інші заходи, руху спротиву не вдалось 
ц і л к о в и т о зл ікв ідувати , а тим б ільше зупинити 
корисної праці Української Гельсінкської групи, яка, 
як це ми наглядно бачимо, ефективно працює, не 
зважаючи на дуже проріджені ряди свого членства й 
симпатиків. 

На місце заарештованих на горизонті з 'являють-
ся все нові й нові імена борців, зокрема в Україні, 
Литві, Грузії. Вірменії і багатьох інших поневолених 
країнах, які не переривають визвольного бою з 
М о с к в о ю , не зважаючи на обставини . Цікавим 
явищем є те, що майже ніхто з ув'язнених і засудже-
нііх на довголітні терміни не кається перед Москвою, 
хоч чимало людей в умовах тоталітарної сваволі 
лякається власної тіні. Тому треба подивляти тих, 
які з б е р і г а ю т ь честь укра їнської нації і своєю 
боротьбою, своїми змаганнями, зреченням з власних 
вигод, зреченням, навіть із мінімуму свого особисто-
го, приватного життя, засвідчують тривання україн-
ського визвольного бою. 

В обличчі такої ситуації ми, українські громади 
на поселеннях у країнах вільного світу, не можемо 
стояти осторонь і „мовчки чухати чуби"^ коли там в 
Україні проходять процеси боротьби, коли Захід 
почав ч и м р а з в ідважніше прислуховуватися до 
внутрішніх стрясеньу совєтській імперії, коли у ці 
змагання за національні і людські права включають-
ся молодечі організації. Дивно було б. якщо б нам 
в цих акціях щонебудь перешкоджало. наприк-
лад релігійні чи політичні приналежності, чи тери-
торіяльне походження. Усе це такі другорядні речі, 
що про них навіть не варто говорити. 

У цьому випадку слід відкрито сказати, що якщо 
українські сп ільноти , які вже зуміли в міжчасі 
нав'язати добрі відносини з урядовими чинниками 
країн їхнього поселення, не зуміють максимально 
використати нагоди, щоб станути в обороні переслі-
дуваних і гонених наших братів в Україні, то ми не 
виконаємо своїх завдань, а наші брати і сестри в 
Україні нам цього ніколи не простять. Тому, вказую-
чи на засуд Василя Стуса, ставаймо до оборонної 
праці і сповнімо наш обов'язок політичних послан-

” ців, тим більше, що маємо для цього добру нагоду. 

.У ФІЛЯДЕЛЬФІЇ ВСЕ ЩЕ тут і там святкують перемогу 
77-го бейзболового сезону, який закінчився тріюмфом 

- філядельфійської дружини ..Филліс" над дружиною 
„Роялс" з Кензас Ситі. Філядельфійці виграли світову 
серію відношенням ігор 4:2. Мешканці цього міста з 
ентузіязмом вітали своїх переможців на вулицях міста з 
участю посадника й інших високих урядовців, а також в 
окремих льокалях і клюбах. 

- ч - ' 
„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 матеріялу. Якщо 
лист пишеться рукою, то слід писати його чітко і 
виразно і також з великими відступами поміж 
р я д к а м и . Редакція застерігає за собою право 
скорочувати листи й виправляти мову, як і скреслю-
вати різкі вислови. -ш^штшті-ттшшшт^ттт^ -ш^ - - - - -^ш^ 

Почуття полегші в світі 
після осягнення згоди між 
польськими робітниками й 
комуністичною владою у 
Варшаві поволі уступає міс-
не стурбуванню. Не зважа-
ючи на нібито миролюбнві 
заяви з кіл польського уря-
ду. а навіть з партії. бурх-
ливі наради якої загально 
відомі, та на заяви з Моск-
ви. занадто багато знаків і 
твердих фактів вказує на те. 
що всі ці уступки були зроб-
лені, щоб виграти час і під-
готовити позиції для даль-
шого маневру або удару. 
Хто добре приглядається 
поступуванню червоної 
Москви, той мав змогу не 
раз бачити, що там здебіль-
шого у таких випадках рі-
шають поволі, готуються 
основно, щоб опісля висту-
пнти всією силою. І тому 
оправдані побоювання, чи 
саме тепер не маємо до діла 
з таким станом. 

Для ілюстрації можемо 
пригадати собі славетну 
Празьку весну. Скільки ма-
неврів (політичних) мали 
тоді місце з боку Москви: 
нібито переговори з Дубче-
ком і його товаришами, 
взаємні зустрічі й поїздки, 
списувані і несписувані пак-
ти, зустріч на станції в Чср-
на і уложені там протоко-
ли" - раптові десанти на 
Прагу й інші летовища Че-
хо-Словаччини. Празька 
весна скінчилася пізно лі-
том 1968 року^бо щойно 20-
го серпня большевики і їхні 
сателіти почали інвазію. 
Подібна тактика. - хоч з 
огляду на блискавичний пс-
ребіг застосована протягом 
днів, але не тижнів і місяців, 
— була вжита і в часі ма-
дярської революції 1956 ро-
ку: переговори, відхід ро-
сійських військ, обіцяні ПОС-
тупки - і нагло танки й 
гармати на вулицях. 

Ярослав Гайвас 

РЕАКЦІЯ НА ПОДІЇ В ПОЛЬЩІ 
Така тактика потрібна 

большевикам не лише для 
того, щоб підтягнути свої 
сили, підготовити плани, 
потрібне постачання. ко-
мандний склад людей, але й 
на те. щоб розхитати світ, а 
в першу чергу Захід, а най-
важлнвіше здеморалізува-
ти народ, проти якого nepe– 
водиться операція. Долучу-
ється до того ще й потреба 
вибрати якнайкращий мо-
мент: в мадярському випад-
ку. який був дуже для Росії 
небезпечний, найкращим 
моментом була тодішня 
суезька криза, яка краще 
всього іншого дала алібі 
для совєтських танків у Бу-
карешті. 

Протизаходи вже почалися 

Приглянемося на заходи 
сателітних сусідів Польщі, 
а тоді побачимо, що ані 
Москва, ані вони не здали 
своїх позицій у відношенні 
до Польщі. Найбільше про-
речистою в цьому ВІДНО-
шенні є Східня Німеччина. 
В часі чеської кризи власне 
вона і її лідер Гонекер пода-
вали сигнали. Гонекер від-
мовчувався, доки Москві 
треба було, а опісля ncp– 
шим заговорив про „загро-
зу від контрреволюційних 
потягнень чеських товари-
шів". 1 тепер той же самий 
Гонекер сказав публічно, 
що ..Польща є і залишиться 
совєтською. А ми. її сусіди, 
подбаємо про це". Навіть 
коли б не було попередньо-
го „мадярського моделю". 
то виразність теперішнього 
виступу Гонекера така оче-
видна. що проходити попри 

неї не можна. А крім цього 
всі інші заходи східньоні-
мецької совстської маріо-
нетки говорять ще СІ1ЛЬНІ-
ше. бо мовою фактів. Шеф 
поліції в Східній Німеччині 
генер. Еріх Мільке видав 
підготувальні „на всякий 
випадок" розпорядження 
для підвладної йому полі-
ції. а після цього заявив: 
„Ми проявимо максимум 
активности у підтримці по-
літики Совстського Союзу і 
ЦІЛОЇ СПІЛЬНОТИ СОЦІЯЛІСТИЧ-
них держав". Як причину 
цьому він подав „намаган-
ня імперіалістичних сил За-
ходу усунути СОЦІЯЛІСТИЧ-
ний уряд у Східній НІМЄЧ-
чині". Переходячи на ту 
позицію, Східня Німеччина 
загострює дотепер вигідні 
для неї стосунки і співпра-
цю з Західньою Німеччи-
ною і це також мусить мати 
свою вимогу. 

Ясно, що Східньою Ні-
меччиною Москва не обме-
житься.Всі сателітні країни 
почали заходи в двох нап-
рямах: забезпечити себе від 
впливу подій у Польщі та 
ізолювати їх. Кожен з тих 
сателітів стосує іншу так-
тику, залежно від своїх 
умов і потреб. 

В Болгарії справа проста. 
Болгарський комуністич-
ний уряд майже не мас відо-
міших дисидентів внутрі. 
Там ще є той стан, коли 
населення у своїй масі тер-
пеливо зносить тягарі, не 
виявляючи спротиву. І тому 
режим обмежується тільки 
до прикручений поліційної 
гайки. 

В Румунії від самого по-
чатку польських страйків 

режим не допускав інфор-
маціЙ про них і далі приду-
шує всяке слово, всякі ВІСТ-
ки. Комуністичний режим, 
навчений страйком власних 
копалень два роки тому, 
тепер пильнує, щоб серед 
робітників не було наймсн-
ших проявів незадоволен-
ня. чи прагнення змін на 
краще. Центральна влада, 
забезпечившись на робітни-
чому відтинку, почала нас-
туп на інтелектуальному 
фронті, б'ючи в першу чергу 
по. письменниках, поетах, 
взагалі робітниках пера. 

На Мадярщині справа 
складніша. Янос Кадар за 
мовчазною згодою Москви 
пішов на різні полегші в 
господарській системі. Він 
дав більше прав керівникам 
господарських станиць. злі-
бералізував торгівлю. під-
ніс життєвий рівень. Він дав 
профспілкам значно більші 
права, як вони мають у 
будь-якій сателітній держа-
ві. Профспілок заохочують 
до виступів за матеріяльні 
здобутки, за „хліб і масло", 
а вся політика й керівни-
ництво й далі піде потій же 
лінії і в разі якихсь внутріш-
ніх неспокоїв воно готове 
поступитися дечим та звіль-
нити трохи більше товаро-
вих запасів для населення. 

В Чехо-Словаччині на-
самперед президент Густав 
Гусак, а відтак за ним Ва-
силь Біляк та інші почали 
„хрестоносний похід" про-
ти лібералізації. Чеський 
уряд і поліція перевели акції 
ПрОТИ ЧЛеНІВ І СПІВробІТНИ-
ків „Хартії 77 ' і всі вияви 
діяльності! їх перервані, 
доки вони не знайдуть но-
вих метод, нових засобів і 
нових помічників. 

(Закінгення на crop. 5) 

Володимир Душник 

ШПИГУНИ, ШПИГУНИ, ШПИГУНИ 

Леся Лисак-Тивонюк 

Американська політична 
література як теж щоденна 
преса, переповнена темати-
кою шпигунства, де „вину-
ватцями торжества" зви-
чайно є Совєтський Союз 
чи його комуністичні сате-
літи. 

З того виходить, що Moc– 
ква кидає величезні суми 
грошей по цілому світі — 
совєтські агенти знаходять^ 
ся в Японії, у всіх країнах 
Західньої Европи і Пів-
денної Америки - для здо-
буття військових,таємниць 
та індустріяльннх винахо-
дів Заходу. 

Департамент справедли-
вости у Ваш і ні юні подав 
до публічного відома, що 
його колишній агент Дейвід 
Барнет мав прийняти 100. 
000 долярів від совстської 
таємної поліції, КҐБ, за те. 
щоб він старався про працю 
в Сенатській Комісії у enpa– 
вах розвідки, яку загально 
уважають за найбільш кри-
тично важливу в системі 
американських розвідчих 
організацій. 

Щоправда речники Де-
партаменту справедливос-
ти твердять, що Д. Барнета 
не прийняли на роботу, але 
його справа перебуває те-
пер під слідством і відбу-

дсться суд. А загалом цю 
справу називають „най-
більш драматичною та най-
важливішою справою КҐБ 
дістатися в середину awepfe 
канських розвідчих opra–: 
нів". 

Як тільки стало відомо 
про зв'язки Барнета з КҐБ. 
виник, як звичайно, кон-
флікт між Сенатською Ко-
місією у справах розвідки і 
ФБІ відносно процедури, як 
трактувати цю справу.Деякі 
чинники, з Сенатської Ко-
місії пропонували уживати 
Барнета як ' „потрійного 
агента", який мав би доно-
сити Сенатській Комісії про 
його співпрацю з КҐБ. 

Одначе ФБІ було за тим. 
щоб його негайно піддати 
під суд тому, що його нама-
гання проникнути в Сенат-
ську Комісію для роботи 
для КҐБ „становить дуже 
поважний злочин зламання 
закону". 

Американські урядові 
чинники заявили, що Бар-
нет признався до своїх 
зв'язків з КҐБ перед слідчий 
ми органами Американсь-
кого Уряду, і тому є нама-
гання зменшити обвинува-
чення проти нього, як тако-^ 
го, що признався до злого 
вчинку. Крім того він може 

ВДОВА 
„Ой. там удівонька 

та пшениченьку сіє".. 
(народна пісня) 

Продавчиня Ганна дижу-
рувала при дверях кімнат-
ки, в якій клієнтки примі-
рювали одяг, коли це до неї 
підійшла жінка, несучи в ру-
ках дві суконки. Само по 

співпрацювати з Урядом 
ПрОТИ рОЗВІЛЧИХ ДІЙ COBCT-
ськнх шпигунів в Амери-
ці. 

Урядові чинники у Ва-
шінгтоні, добре ознайомле-
ні з совєтською розвідкою, 
твердять, що в останніх 
роках КҐБ робить збіль-
шені зусилля для проникан-
ня в американську розвідчу 
систему не тільки в урядо-
вих департаментах, але та-
кож у приватних фірмах, 
що мають контракти з Уря-
дом. контакти з війеько-
вими й індустріяльними 
компаніями, що заангажо-
вані в мілітарній чи півмілі-
тарній продукції. Виходить, 
що Москва може робити 
поступ тільки при допомозі 
крадених на Заході чи купо-
ваних в нього патентів і 
винаходів, хоч для npona– 
ганди вона називає себе 
„наймодернішою техноло-
гічною" країною. 

собі, це було б найбуденні-
ше явище у крамниці, якщо 
б не обличчя, а зокрема очі 
незнайомої. Це було напро-
чуд гарне личко, яке рідко 
доводилося бачити в цій 
крамниці з дешевим одя-
гом, а прекрасні карі очі 
надавали йому особливого 
чару. Та обличчя й очі були 
водночас сумні - пресумні... 

Вразлива на смуток і кра-
су Ганна, теплосердечно 
всміхнулася до незнайомої: 
..Заходьте, будь ласка, і 
якщо вам потрібна допомо-
га, покличте мене". „Так, я 
попрошу вас поради, котра 
ІЗ СУКОНОК бІЛЬШ ПІДХОДИТИ-
ме мені" — відповіла тихо 
жінка. - „Бачите, приятелі 
запросили мене на весільну 
гостину, і рад-не-рад", мушу 
піти, щоб їх не образити 
відмовою". Ганна дискрет-
но глянула на скромний 
одяг незнайомої; нічого 
дивного, бож багаті жінки 
та пані з так званої амери-
канської „сосаїті" сюди не 
заходили, і.як звичайно, 
вирішила сказати свою 
щиру думку. Дарма, що за 
неписаним крамничним за-
коном, продавчиці повинні 
завжди прихвалювати до-
рожчий одяг... Для Ганни 
жінки, які тут купували, не 
були автоматами, з яких 
(Закінчення на crop. 6-ій) 

З господарського життя 
На пресовій конференції v Пекіні. КНР, президент Франції 
Валєрі Жіскар д'Естен повідомив, що КНР погодилася 
купити від французьких фірм два атомові реактори потуги 
900 мегаватів. Китай зобов'язався уживати ці реактори 
тільки для мирного виробництва. Де примістять ці 
реактори, ще невідомо. Будуть це перші атомові споруди в 
КНР, які працюватимуть виключно для мирних цілей. Усі 
дотеперішні такого роду споруди в КНР працюють для 
виробництва зброї. Президент Жіскар д'Естен перебуває 
саме тепер в Китаї на державній візиті. В часі перебування 
,в Пекіні він мав зустріч з колишнім лідером Камбоджі 
князем Нородомом Сігануко,м. У відрізненні до держав-
них візит інших президентів, які були дотепер у КНР, 
президент Жіскар д'Естен відвідав деякі міста в глибині 
Китаю та відбуде поїздку до Тібету. 

Незважаючи на негативну поставу американської громад-
ськости. промисловість ЗСА змушена розбудовувати 
атомові споруди для постачання енергії в мирних цілях. 
Конгресове бюро для справ технології перевірило різні 
розсліди й ствердило, що в найближчих 20 роках продук-
ція нафтової ропи падатиме в ЗСА дуже швидко. Теоретич-
но кола спеціялістів допускають можливість значного 
зросту продукції нафти в світі за яких десять років, одначе 
фінансування нафтодобувних проектів, а вони мали б 
місце здебільшого у відсталих промислово країнах -
становить такі труднощі, що приватний капітал не 
хотітиме братися до цього. Крім того політичні умови в 
окремих країнах, у яких можна б переводити розшуки за 
нафтовими родовищами, такі, що приватні капітали уни-
кають їх. Тепер ЗСА продукують коло 10,2 мільйона 
барилок денно ропи, за п'ять років ця продукція впаде до 
7,2 - 8,5 мільйона барилок денно, а ще п'ять років пізніше, 
тобто коло 1990 року. - нижче семи більйонів барилок. 

Турецький міністер господарки Тургут Озаль. який є 
також заступником прем'єра і мас величезні повновласті. 
приступив до стабілізаційних заходів у господарці країни, 
які триватимуть чотирн-п'ять років. У основі цих заходів 
будуть обмеження для консументів. Розруха в Туреччині 
довела до спаду промислової продукції на коло 50 
відсотків, безробіття в Туреччині осягнуло 20 відсотків 
робочої сили. Приватні й публічні банкові установи 
погодилися фінансувати господарську відбудову Туреччи-
ни. але під умовою великих ощадностевих заходів. 
Світовий банк дає вже цього року додаткові дотеперішніх 
позик 600 мільйонів долярів. Міжнародний валютний 
фонд - 1.6 більйона на протязі трьох років. Організація 
для економічної співпраці і розвитку (об'єднання промис-
лових країн) цього року - 1,6 більйона, а уряди західніх 
держав на протязі найближчих трьох років згідні nepceed– 
ти дотеперішній довг у сумі трьох бшьЙбнів долярів на 
нові легкі сплати. Спроба ряТунку Туреччини спричинена її 
великим стратегічним значенням для Західньої Европи. 
війною на Середньому Сході та безпосередньою загрозою 
Москви. 

У відповіді на відносно оптимістичні передбачування 
приватних банків і промислу про дальший перебіг 
господарського застою в Західній Німеччині її міністер 
господарки граф Отто Лямбсдорф повідомив, що ріст 
німецької господарки п 19X0 році буде нижчий від персдба-
ченого 1-2 відсотка. Непевність на енергетичному ринку 
відіб'ється поважно на дальшому плянуванні з огляду на 
небезпеку перебоїв у постачанні нафти. Експорт промис-
лових виробів з Західньої Німеччини вже змалів і 
передбачується його дальший спад. Президент емісійного 
Федерального банку Карль Отто Пель запевнив, що ні в 
якому разі не передбачується девальвації німецької марки, 
хоч п теперішня висока ви мінна стопа на світових біржах є 
чималою перепоною в експорті. 

Найбільша в Канаді і одна з найбільших у світі фабрика 
рільничих машин Мессі-Ферджісон опинилася в такій 
важкій фінансовій ситуації, що тільки масивна державна 
допомога може дати їй змогу уникнути проголошення 
банкрутства. Федеральний уряд у Оттаві й провінційний 
уряд Онтаріо заповіли допомогу, щоб не допустити до 
упадку цієї фірми. Вони вже розпочали різні заходи, а в 
першу чергу полегші для капіталовкладачів і тих. що 
закуплять позичкові папери Месоі. Герберт ґреіі. 
федеральний міністер промислу і тор”гівлі, відмовився 
публічно заявити, до якої висоти федеральні й провінційні 
чинники гарантуватимуть позички для цієї фірми, але 
потвердив, що фінансовий стан Мессі-Ферджісон матиме 
вплив на цілість крайової господарки й тому офіційні 
чинники будуть інтервеніювати. Фірма мас тепер понад 1,5 
більйона боргу. 

ЗБІҐНЄВ БЖЕЗІНСКІ, дорадник президента Картера 
у справах крайової безпеки, заявив приятелям, що дер-
жавний секретар Едмунд Маскі ледве чи діб'сться ус-
піхів. коли він вимагатиме від Президента зміни полі-
тики у другій каденції і евентуального звільнення своїх 
найближчих дорадників. Ці міркування Бжезїнського 
підтверджують також інші дорадники Картера кажучи, 
що Президент ніколи не висловлював невдоволення з 
праці своїх співробітників, тимбільше з діяльносте 
Бжезінского. 

В історії української національної культури і українсько-
го національного відродження великі заслуги мас видатна 
українська письменниця і громадська діячка Ольга Петрів-
на Драгоманова-Косач. широко відома на Україні під 
літературним псевдонімом Олена Пчілка. її діяльність 
була надзвичайно різноманітна: поетеса, прозаїк, драма-
тург. улюблена дитяча письменниця, публіцистка, редак-
торка й журналістка, науковець-етнограф. активна 
громадська діячка, зразкова мати — вихователька своїх 
шістьох дітей, зокрема своєї геніяльної дочки Лариси, яка 
завдяки особливому вихованню своєї матері стала поете-
сою світової слави, відомою під псевдонімом Лесі 
Українки. 

Олена Пчілка народилася 17-го. за старим стилем, 29-го, 
за новим, червня 1849 року в місті Гадячому на Полтав-
щині. її батько, Петро Драгоманов, дворянин, юрист і 
літератор, виховував своїх .дітей у дусі людяности й 
любови до простого народу. Мати — дочка поміщика з 
Гадяцького повіту, чарувала своїх дітей рідними українсь-
кими піснями. В родині панувала українська мова, 
українські народні звичаї і обряди. Ользі було 9 років, коли 
помер її батько. Тоді її брат Михайло опікувався дальшою 
освітою своєї сестри, на 8 років молодшою від нього. 
Михайло Драгоманов влаштував свою сестру Ольгу в 
приватному пансіоні Нельговської в Києві. Це була одна з 
найкращих шкіл того часу. Славетний лікар і педагог 
Пірогов викладав фізику й природознавство, а Михайло 
Драгоманов викладав історію. 1866 року Ольга Петрівна 
закінчила пансіон, а наступного pbky одружилася з 
товаришем свого брата Петром Антоновичем Косачем і 
виїхала у Звягель j Новгород Волинський , де Петро 
Антонович КЧав посаду голови з'їзду мирових посередни-
ків. 

На Волині Ольга Петрівна захоплювалася вивченням 
народного побуту, записувала пісні, збирала зразки 
вишивок. Наслідком цього захоплення була перша цінна 
наукова'праця, що була надрукована 1876 року під назвою 
„Український орнамент". ч 

В 70-их роках Ольга Петрівна двічі побувала за 
кордоном. Під час другої подорожі - 1878 р. - вона 
зустрілася з Іваном Франком та Михайлом Павликом, а 
також з іншими галицькими діячами. 1880 року Косачі 
переїхали в село Колодяжне Ковельського повіту. 
Головним завданням Ольги Петрівни було виховання 
дітей в українському національному дусі, - перша дитина, 
син Михайло, народився 1869 року, а Леся - в 1871 році. 
Одночасно пожвавилася й літературна діяльність Ольги 
Петрівни. . 

Дбаючи про українську лектуру для своїх дітей, Ольга 
Петрівна 1882 року видала збірник своїх перекладів 
„Українським дітям". 1883 року Ольга Петрівна почала 
друкувати свої поезії й оповідання у львівському журналі 

„Зоря". Помітивши в Лесі літературний хист, Ольга 
Петрівна вживала всіх заходів для розвитку її талантів. 

Олена Пчілка брала діяльну участь в українському 
жіночому русі. Разом із Наталією Кобринською вона 
видала 1887 року у Львові перший жіночий альманах із 
творів самих авторок-жінок „Перший вінок". Перша 
збірка поезій Олени П чіл ки була надрукована в 1886 році у 
Львові під назвою „Думки- мережанки". 

Літературно-громадська праця письменниці особливо 
широко розгорнулася в дев'яності роки, коли Косачі 
переїхали на постійне мешкання до Києва. Щирою 
приязню й спільними інтересами були .поєднані три 
українські родини: Косачі, Старицькі й Лисенки. 

Тут спільними силами цих родин улаштовувалися 
вечірки, присвячені творчості Шевченка, Глібова, Гребін-
ки, Котляревського. В 70-ті роки заснувалося літературне 
товариство молодих українських літераторів „Плеяда". 
На літературних вечорах цього гуртка активну участь 
брала Олена Пчілка і Михайло Старицький. 

В лютому 1901 року в будинку Київського Літературно-

Артистичного Товариства відбулося урочисте свято для 
вшанування 25-річчя літературної діяльності! Олени 
Пчілки. Михайло Грушевський, 1. Франко і В. Гнатюк, 
вітаючи Олену Пчілку від імени редакції Літературно-
Наукового Вісника, підкреслювали.що Олена Пчілка в 
тяжких умовах національного і політичного гніту не 
зламалася, і „тим більший подив, тим більша радість, що 
ця людина - жінка, письменниця, у якої вистало снаги не 
тільки чесно і непохитно нести 25 літ стяг українського 
слова, але й подарувати Україні ряд молодих працівників, 
що в домашньому Крузі набралися любови до рідної мови і 
до рідного люду..." 

Великою подією в житті Олени Пчілки було велике 
українське національне свято відкриття в Полтаві пам'ят-
ника Іванові Котляревському в 1903 році. Олена Пчілка 
всупереч урядовій забороні виголосила промову українсь-
кою мовою. Це був мужній і сміливий протест проти 
національного гніту царської Росії. 

Революція 1905 року відкрила нові можливості для 
розгортання громадської діяльности Олени Пчілки. Вона 
в складі делегації українських діячів домагалася у прем'єр-
міністра Вітте скасування заборон на українське слово. 
Олена,Пчілка брала діяльну участь у праці редакційної 
колегії новозаснованого в Полтаві українського тижневи-
ка „Рідний Край". Згодом вона сама стала видавцем і 
редактором цього тижневика і цінного додатку для дітей 
„Молода Україна". Перемагаючи неймовірні труднощі й 
перешкоди, Олена Пчілка повела цей журнал до-самого 
кінця, себто до заборони 1914 року. 

Велике особисте горе — смерть улюбленого сина 
Михайла 11903 p.; , смерть чоловіка 71909 р.; і смерть доні 
Лесі Українки 11913 p.; - тяжко пережила Олена Пчілка, 
проте вона не припинила своєї видавничої й літературної 
діяльности. т 

Після смерти Лесі Українки Олена Пчілка перебралася 
жити до свого рідного Гадячого, де вона з 1917-го до 1919 
року редагувала „Газету Гадяцького Земства", що деякий 
час виходила під назвою „Рідний край". 

(Продовження бзуф) 
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Ч. 229. СВОБОДА. ВІВТОРОК, 28-го ЖОВТНЯ 1980 

Участь українців 
у Інтернаціональному 

фестивалі в Кентоні 
Вже п'ятий рік в Кентоиі. 

Огайо, 'відбувається Інтер-
національний фестиваль, у 
якому бере участь і укра-
Тнська група. Наша громада 
в Кентоні дуже маленька, 
але ми все таки стараємося 
брати участь там, де тільки 
можемо сказати щось ко-
рисне про Україну. Під час 
таких фестивалів маємо та-
кі відділи: український мис-
тецько-виставковий павіль-
йон, мистецьку Частину, 
станок писання писанок і 
кухню. 

В мнстецько-виставково-
му павільйоні завжди 
пишається мапа України, і 
вона дає нагоду господарям 
павільйону розповідати про 
політичний і економічний 
стан в Україні і про її 
історію та культуру. 

^Найперше .фестивалі 
розпочинаються нарадою. 
в якій беруть участь всі 
етнічні групи', які цього 
бажають. Після цього 
відвідувачі йдуть оглядати 
виставкові павільйони та 
приглядаються виступам 
різних національностей або 
користуються кухнями 
різних етнічних груп. Кухня 
з в и ч а й н о п р и н о с и т ь 
фінансові прибутки фести-
вальним комітетам для 
покриття видатків. 

. Під час паради українсь-
ка група цього року - в 
суботу, 20-го' вересня — 
мала, велику писанку, що 
разом із підставкою, на якій 
її везлося, є вісім стіп 
височини.' Ця писанка 
чарувала очі тисяч глядачів 
і за 'Неї ми вдячні 
Українському фестиваль-
ному комітетові в Лорейні, 
Огайо, , що нам писанку 
випозичив для паради. 
Студенти, які її робили, 
заслуговують на признання 
за її мистецьке виконання; а 
Ларисі Музичці - голові 
Кентонського комітету, 
Орисі Панасюк, Степанові 
Гаврилюкові та панству 
Малакій-Кендрик слід 
подякувати зауможливлен-
ня такого випозичений пи-
санки: одні подбали про 
дозвіл позичити, інші 
'зайнялися її бережним 
перевозом і відвезенням 
тощо. 

Не менше приваблював 
глядачів наш павільйон, 
який таки збирає найбільше 
цікавих. Нам, організато-
рам, приємно слухати, коли 
відвідувачі говорять, що 
такого павільйону, якукра-
їнський, не мас ніхто. Вони 
цікавляться, де такі речі 
можна купити. А речей 
було тут багато і прегарні, 
завдяки Тетяні Сілецькій з 
Лорейну, яка не тільки 
д о п о м о г л а позичити 
писанки, але "дала свої 
власні експонати, збільшу-
ючи цим різноманітність 
вигляду нашого павільйо-
ну. 

Параду, як і. минулого 
року, організувала з 
умінням Христина Мала-
кій-Кендрик. В мистецько-
му павільйоні на протязі 
двох днів працювали й 
давали пояснення: голова к-
ту Л. Музичка, О. Панасюк, 
Галина Прищепа, адв. 
Дарія Русин, Василь 
Коцюруба та Анна Пече-
нюк. Павільйон прикрашу-
вав традиційний весільний 
коровай, про який треба 
було раз-у-раз пояснювати 
гостям. Його спекла 
неперевершена в печінні 
короваїв Анастасія Жабін-
ська. 

Недалеко українського 
павільйону була розташо-
вана естрада для виступів, 
де протягом двох днів 
представники різних націо-
н а л ь н о с т е й зі своє ї 
культури показували щось 
своє, цінне і унікальне. 
Українці тут пописували-
ся писанками і розписом їх, 
які демонструвала гостя', 
м о л о д а . ф а р м а ц е в т к а 
Галина Малюца, розпові-
даючи також про бандуру, 
на якій гарно грала і 
співала. 

В .суботу 20 вересня, 
увечері виступив новозор-
ганізований танцювальний 
ансамбль „Верховина" з 
А к р о н у , О г а й о , під 
керівництвом Орисі Цибик. 
У цей ансамбль входять 
також танцюристи - діти 
від п'яти-шести років віку і 
вище. Глядачі, зачаровані 
маленькими потішними 
виконавцями, нагороджу-
вали їх радісними оплеска-
МИ. 

В цей же вечір учасники 
фестивалю мали нагоду 
слухати двох бандуристів із 
Клівленду - Миколу 

Дейчаківського і Юрка 
Форіона , які зіграли 
інструментальні композиції 
і проспівали під акомпанья-
мент собі кілька пісень. 
Голоси в них гарні, гра на 
бандурах дуже добра, 
неукраїнська публіка, хоч 
не розуміла слів, оплескува-
ла jx щедро. Для українців 
було насолодою їх слухати. 

В неділю, 21-го вересня, 
по полудні та ввечорі, з 
великим успіхом виступив 
ансамбль ,,Веселка" з 
Піттсбургу, Пенн., під 
керівництвом Маркіяна 
Комічака, сина- відомих 
громадян, інж. Михайла й 
Аті ни Комічаків, які 
приїхали також до Кенто-
ну. 

Так, як і в минулому, по-
чинаючи з 1976 -го року, 
гостював у нас на протязі 
чотирьох років славний 
ансамбль „Полтава" з 
Піттсбургу, Пенн., під 
керівництвом Люби Глют-
ковської й приносив 
насолоду глядачам, а нам, 
українцям, велику радість і 
добру славу за таке танцю-
вальне мистецтво, то так і 
тепер - ансамбль „Весел-
ка" користувався великим 
успіхом у глядачів, які не 
шкодували їм оплесків. Цей 
ансамбль складається з 
дітей шкільного віку, -
серед них також були 
найменші милі й потішні, — 
із студентів коледжів та вже 
градуантів. Ентузіязм 
публіки був великий, їх 
вітали оплесками, вставши 
з місць. 

В минулому — слід 
пригадати — виступав тут 
ансамбль „Запорожці" з 
Шерон, Пенн., під керів-
ництвом Керол Ворони, 
про який ми і дрсі 
пам'ятаємо із захопленням. 

Варто зауважити про 
важливість кухні на таких 
імпрезах^ В роках, у яких 
ми не мали кухні, нам не 
було чим покрити видатки, 
зв'язані з участю у 
фестивалі, особливо ж 
завжди коштовне спровад-
Жування танечних груп 
з д а л е к у . З а в д я к и ж 
жертвенній праці кількох 
пань з кентонської громади, 
кухня на останньому 
.фестивалі, як і на кількох 
інших, дала нам добрий 
прибуток. Серед тих, які 
найбільше трудилися, є 
Ольга Опришко-Метьюс. 
кухонний референт і 
зв'язкова між Інтернаціо-
нальним фестивальним 
комітетом і, кухонним 
відділом при українському 
к-ті, і Марія Бабич, одна з 
найкращих кулінарних 
знавців і умільців в нашій 
громаді. 

В програмовій книжці 
фестивалю, що приготовля-
ється кожний рік до його 
відкриття, українці закупи-
ли сторінку, на якій голова 
подала короткі відомості 
про Україну і рецепт — як 
це передбачено в такій 
публікації — одного із 
наших тортів. Ця сторінка 
була ілюстрована мапою 
України, її державним 
гербом-тризубом, а до 
перепису на торт був нама-
льований торт з українсь-
ким візерунком, що його 
виконав маляр-мистець Бог-
дан Малакій. Не можна по-
минути і працю зв'язкової 
Українського к-ту до Інтер-
національного фестивально-
го комітету Галини Прище-
пи, яка бездоганно викону-
вала свою функцію на про-
тязі місяців. Багато праці 
вклали Василь коцюоа і 
його сини — Василь, мол. і 
В о л о д и м и р , щорічно 
транспортуючи на фести-
валь і назад великі речі 
транспортовим їхнім 
автом. 

Тож, як, бачимо, і цього 
року кентонська громада 
зробила корисну для 
українського доброго імени 
працю, завдяки кільканад-
цятьом активним членам 
громади, а особливо 
завдяки голові Ларисі 
Музичці — людині не 
абиякого організаторсько-
го хисту. Вже в році 1977-му, 
коли життя тодішнього 
голови Комітету бл. п. інж. 
Василя Печенюка догорало 
від немилосердної хвороби, 
Лариса Музичка" погодила-
ся стати діючою головою, 
щоб фестиваль таки 
відбувся з -українською 
у ч а с т ю . Після т о г о 
першого успіху її вже 
офіційно вибрали головою. 
Маючи широкі зв'язки і 
знайомства як з українця-
ми, так і з місцевими й 
позамісцевими мешканця-
ми цього терену, Лариса 

Успішно відбувся 
ХХІ Конгрес СУСК-у 

В днях від 21-го серпня 
цього року відбувся 21-ий 
річний конгрес Союзу Ук-
раїнського Студентства Ка-
нада (СУСК). Наради кон-
гресу пройшли в діловому 
дусі в приміщеннях Альбер-
тського університету в Ед-
монтоні. Прибуло понад сто 
студентів з цілої Канади, 
щоб узяти участь у дискусі-
ях, семінарах і пленарних 
засіданнях, що мали намі-
тити напрям студентської 
паці в. Канаді на цей рік. 
Вісімдесят двоє з них були 
уповноваженими делегата-
ми студентських клюбів. У 
конгресі брала участь та-
кож значна кількість профе-
сорів, представників гро-
мадських організацій, чле-
нів громади та урядових 
представників-

Конгрес висловив подяку 
попередній управі, головою 
якої був Дмитро Якута, 
студент другого року юри-
ди,чного факультету. Також 
конгрес вибрав нову упаву, 
яку очолює Михайло Ма-
рин, студент четвертого ро-
ку політичних наук вТорон-
тонському університеті. 
Під час першої пленарної 
сесії також було обговорено 
й одобрено ряд нових зав-
дань, між ними питання про 
бюлетень „Студент" і пи-
тання ЦеСУС-у. 

Основною темою конгре-
су було питання,: „Наша 
громада". Українська гро-
мада в Канаді тепер перебу-
ває на переходовому етапі, 
де нова генерація, народже-
на в Канаді, скоро переби-
ратиме керівництво громад-
ських організацій. Конгрес 
зупинився саме над сучас-
ними проблемами нашої 
громади в сферах політики, 
культури та соціяльних від-
ношень. 

Проблематика переходу 
гене ра ній важлива не тільки 
тому, що прибуде нове про-
відництво, а тому, що ціла 
суть нашої громади також 
міняється. Сьогодні понад 

. вісімдесят відсотків україн-
ців Канади народжені тут. В 
основному вони мають су-
часне технічне знання та 
перебувають у більших міс-
тах Канади. Конфлікт поля-
гає в тому, що праця укра-
їнських організацій цього 
не віддзеркалює. Делегати 
обговорили питання ролі 
студентства у розв'язанні 
проблеми відповідної учас-
ти молодих українців у зор-
ганізовному житті і те, як 
найкраще дійти до того,щоб 
праця наших організацій 
віддзеркалювала дійсне ста-
повите українців у Канаді. 

Семінари почались у п'ят-
ницю вранці. Програмавід-
значалася високою якістю, 
цікавістю і різноманітністю 
доповідей. Нижче подаємо 
ПереЛІК ОСНОВНИХ ДОПОВІ-
дей: д-р Я. Петришин, Ан-
дрій Макух та Роман Пст-
ришин доповідали про істо-
рію українців у Канаді. Про 
політику говорив адвокат 
Петро Саварин — колиш-
ній голова Консервативної 
партії в Альберті. Про мис-
тецтво говорив артист Пет-
ро Шостак із Вікторії, а про 
кінотеатр - Галя Кучмій з 
Монтреалю. Про українсь-
ку пресу говорили Нестор 
Макух, колишній редактор 
газети „Студент", і Роджер 
Чарест, який недавно отри-
мав дозвіл від комісії радіо 
й телебачення Канади зфор-
мувати першу багатомовну 
радіостанцію в Едмонтоні. 

В продовженні конферен-
ції з цікавими доповідями 
виступали д-р Іван Лисяк-
Рудницький та Богдан Крав 
ченко, які говорили про 
сучасний стан в Україні. 
Відбулися жваві дискусії на 
всіх засіданнях, а особливо 
під час панелю „Церква й 
наша громада", на якій внс-
тупади д-р Манолій Лупул 
— директор Канадського 
Інституту Українських Сту-
дій - та студенти бопосло-
вія православних і като-
лицьких віровизнань. 

Перше пленарне засідан-
ня також відбулося в п'ят-
ницю. Делегати вибрали 
комісії та Президію в складі: 
Марко Міненко (Вінніпег) 
— предсідник; Дана Бойко 
(Торонто) - заступник 
предсідника; Дем'ян Гоголь 

Музичка має можливість 
зробити багато більше, ніж 
могла б, мабуть, зробити 
інша особа, тому і відбувся 
такий тут успішний 
український^ виступ на 
Інтернаціональному фести-
валІ цього року і перед тим. 

(Едмонтон) і Христина Бур-
денюк (Едмонтон) - секре-
тарі. 

Ввечорі відбувся бенкет, 
присвячений українським 
піонерам і. відзначенню сім-
десятип'ятиріччя існування 
провінції Альберти. При-
сутня на бенкеті була група 
українських піонерів. Між 
ними був дев'яносторічний 
Микола Филипс (він змінив 
прізвище, коли був у війську 
під час Першої світової вій-
ни), син Івана Пилипова, 
першого українського noce– 
ленця в Канаді, який від-
крив альбертський район 
„Една-Стар". 

Віцепрезидент СУСК-у 
Давид Лупул у спеціяльно-
му зверненні ВИСЛОВИВ П0-
дяку українським піонерам 
за їхню працю та відданість 
Канаді. Голова сенату Аль-
бертського університету 
Джін Форест привітала roc– 
тей на бенкеті. 

Головним промовцем на 
бенкеті був адвокат Лаврен-
тій Дікур, голова Канад-
ської Федерації Українсь-
ких Професіоналістів і Під-
приємців та предсідник Ка-
надської Консультативної 
Ради в справі багатокуль-
турности, дорадчого тіла 
для Міністра багатокуль-
турности. У своїй доповіді 
адвокат Дікур підкреслив 
великі досягнення україн-
ців у минулому, але мав 
деякі застереження щодо 
майбутности нашої грома-
ди, доказуючи цифрами, що 
українці скоро будуть на 
двадцятому місці поміж 
етнічними групами в Кана-
ді. Далі він гостро осудив 
Комітет Українців Канади 
(КУК) тому, що він не BHKO– 
нує свій обов'язок. На дум-
ку адвоката Дікура,україн-
ська громада в менших міс-
тах і селах Канади слабо' 
зорганізована, а українські 
справи перед урядом мало 
порушені. 

Після бенкету масово 
прибула едмонтонська мо-
лодь на забаву; грала ед-
монтонська оркестра „Дум-
ка". Господарями бенкету 
були координатори конгре-
су Оксана Винницька та 
Дарія Макревич — члени 
екзекутиви СУСК-у. 

. Сесії продовжувалися в 
суботу вранці. О годині 9:30 
ранку було передано на ві-
део програму про українсь-
кого політв'язня Данила 
Шумука, яка раніше переда-
валась на програмі Сі Бі Сі 
„Фіфт естейт". 

На запрошення СУСК-у 
Раїса Мороз, колишня учас-
ниця правозахисного руху в 
Україні, перший раз прибу-
ла до Едмонтону та взяла 
участь у сесії з студентами. 
Перекладачем був Іван 
Яворський з Оттави, член 
екзекутиви СУСК-у. Допо-
відь Раїси Мороз була від-
мічена в англомовній пресі, 
де порушено справу браку 
людських прав в Україні. У 

В суботу пообіді мали 
відбутися дебати на питан-
ня, чи Комітет Українців 
Канади представляє полі-
тичні, культурні та суспіль-
ні інтереси нашої громади в 
Канаді? З огляду на те, що 
комітет конгресу не міг під-
шукати відповідної особи, 
щоб обстояти негатив цієї 
позиції, дебати не відбули-
ся. Замість дебат д-р Ярос-
лав Кальба, екзекутивний 
директор КУК з Вінніпегу, 
пояснив працю Комітету. 
Колишній голова СУСК-у 
адвокат Андрій Семотюк 
представив д-ра Кальбу та 
подав коротку історію КУ-
К-у. 

Студенти, які були на 
сесії, задавали д-рові Каль-
бі різні запитання. Деякі 
висловлювали бажання змі-
цнення централі для украін-
ців у Канаді. Також nopy– 
шена була справа Шевчен-
ківської Фундації та брак 
підтримки для нових ІНІЦІЯ-
тив сучасної української 
культури. Виринула гаряча 
дискусія. 

На останніх сесіях Марко 
Бойцун з Торонто говорив 
про відношення нашої гро-
мади до України. Про бага-
токультурність говорили 
Мануел Дакоста, представ-
ник Директорату багато-
культурности з Оттави, та 
д-р Ґірбачен Паул, провід-
ник східньо-азіятської гро-
мади в Канаді та член Кон-
сультативної Ради в справі 
багатокультурности. Гірба-
чен Паул представив допо-
відь, в якій висловив поба-
жання, щоб канадський 
уряд перебрав більш кон-
кретну ролю у справах баг а 
токультурности в Каналі. 
,На іншому панелі в цей сам 
час брали участь представ-
ники молодечих організа-

цій. Цей панель був підго-
товчим кроком для органі-
зування наступного подіб-
ного панелю, який відбувся 
на конгресі КУК-у у днях 
10-12 жовтня цього року. 

Увечорі в прекрасному 
театрі студентського союзу 
при Альбертському універ-
ситеті відбувся фестиваль 
фільму. Висвітлено було 
фільми, відзначені різними 
нагородами: Галі Кучмій — 
„Стріткар" ї „Найсильні-

ший чоловік", та фільм 
Свгена Федоренка „Кожна 
дитина". Після висвітлення 
фільмів відбувся розваго-
вий вечір у „Листер Голл". 
У ньому брали участь: во-
кальний ансамбль „Сузір'я" 
з Торонта, Михайло Сава-
рин (Едмонтон) на скрипці, 
Роман Риточко (Торонто) і 
Василь Волощук (Монтре-
аль) на бандурі, Тарас Удод 
(Саскатун) і Тарас Малу-
жинський (Тандер Бей) на 
інших струнних інструмен-
тах. Одночасно з висвітлен-
ням фільмів і розваговим 
вечором свою працю про-
вадили різні комісії. 

В неділю по обіді відбу-
лася остання пленарна сесія 
конгресу, на якій дали звіти 
члени попередньої управи 
та контрольної комісії, як 
також слідуючі комісії, які 
діяли під час конгресу: кон-
ституційна комісія, яка за-
пропонувала зміни в стату-
тІ СУСК-у; резолюційна 
комісія і номінаційна комі-
сія. Після пропозицій НОМІ-
наційної комісії відбулися 
вибори нової управи. 

СУСК існує при всіх біль-
ших університетах Канади, 
де вчаться українці, опріч 
Брандон, Тандлер Бей і Суд 
бури, але і в цих двох містах 
студенти тримають зв'язок 
з СУСК-ом і отримують 
газету українського студен-
тства „Студент". В змінах у 
статуті ясно визначено від-
носини між управою СУ-
СК-у та редакцією „Сту-
дента". СУСК як і раніш 
видаватиме далі газету 
„Студент", але делегати 
вважали, що інтереси сту-
дентів та української грома-
ди будуть забезпеченими 
тільки тоді, коли існувати-
ме вільне видавання газети 
без цензури або натиску 
організації. Тому редколе-
гія „Студента" матиме за-
безпечену редакторську 
свободу. 

В резолюціях була прий-
нята позиція щодо Цент-
рального Союзу Укаїнсь-
кого Студентства (ЦеСУС). 
З огляду на резиґнацію ми-
нулого року президента Це-
СУС-у Богдана Гаргая, а 
найбільше з огляду на те, 
що конгрес ЦеСУС-у, який 
мав був відбутися до кінця 
цього літа, не був склика-
ний, делегати запропонува-
ли резолюцію, щоб закли-
катя голів шістьох складо-
вих союзів ЦеСУС-у ство-
р'нти комітет, який скликав 

7би конгрес ЦеСУС-у до ве-
' ресня 1981 -го року. Інші 

резолюції порушили enpa– 
ви структури КУК-у, Катед. 
ри Українознавчих Студій 
при ' Торонтонському уні-
верситеті і проблеми НЄДОС-
татньої допомоги сучасним 
українським емігрантам і 
людських прав. Щого ос-
танньої порушеної справи 
було вирішено послати те-
леграму страйкуючим поль 
ським робітникам. llporo– 
лошені резолюції будуть 
надруковані у вересневому 
числі газети „Студент". 

Нова управа, обрана кон-
гресом на один рік, містить-
ся в Торонто та складасть-
ся з таких осіб: президент — 
Михайло Марин, віцепре-
зидент-багатокультурнос-
тй - Григорій Тамара (То-
ронто); віцепрезидент-люд-
ських прав — Михайло Бо-
цюрків (Оттава); віцепрези-
дент-культурних справ — 
Леся Марущак (Саскатун); 
віцепрезидент - зв'язків і 
видання — Соня Марин 
(Торонто); віцепрезидент 
західньої Канади - Юрко 
Самоїл (Едмонтон); віце-
президент центральної Ка-
нади - Марко Міненко 
(Вінніпег); віцепрезидент 
східньої Канади (Ніягара) 
— Петро Филипович (ВІНД-
зор); віцепрезидент східньої 
Канади (Лорентіл) - Ва-
силь Білинський (Монтре-
аль); екзекутивний коорди-
натор - Дарія Маркевич 
(Едмонтон); секретар -
Лариса Роговська (Торон-
то); скарбник — Володимир 
Ціховлас (Торонто); ко-
лишній президент - Дмит-
ро Якута (Едмонтон); пред-
ставник до КУК-у - Марко 
Міненко (Вінніпег); коорди-
натор Конгресу - Дана 
Бойко (Торонто); коорди-
натор. випускників — Ірка 
Шарабун (Едмонтон); Кон-

Говорить Реґенсбург 
Понад три місяці тому в 

українській пресі появилися 
дописи про вдалу зустріч 
абсольвентів Регенсбурзь-
кої гімназій на Союзівці. 
Сьогодні подаємо до відо-
ма нашому загалові, а пе-
редусім колишнім жителям 
Ґангтоферзідлюнгу в Реген-
сбурзі. що в часі згаданої 
зустрічі серед певного чис-
ла присутніх, колишніх чле-
нів таборової управи та 
громадських діячів. поста-
ла думка, щоб існування 
табору в Регенсбурзі задо-
кументувати, як виразник 
живучости нашого народу в 
певному часі його істори. 
Спонукою до такого думан-
ня були моменти: ми є свід-
ками, як культурні народи 
стараються передати гряду-
чим поколінням кожний ви-
яв їхнього життя; хоч від 
того часу минуло ЗО літ, то 
„печатлива журба",,стар-
шого брата" й дотепер не 
може забути нашої невдяч-
ности й ще дотепер совєтсь-
ка преса переповнена різни-
ми епітетами про тих ,.зрад-
ників родіни", які після ВІЙ-
ни не послухали закликів 
повертатися на родіу. 

Якщо мова про Регенс-
бург, то загальнознано. що 
вже майже тисяча літ тому 
Україна мала живі звязки з 
Ратісбоною - Регенсбурго^ 
чи ж таке буйне життя укра-
їнців в тому місті в нові-
ших часах мало б.пропасти 
для історії? 

На цей момент звернув 
увагу одному з учасників, 
який літ п'ять тому відвіду-
вав це місто, молодий не-
мецький священик, парох 
церкви св. Віта, який скрити-
кував нашу неувагу і прямо 
вимагав, щоби „якщо укра-
їнці не дбають про свою іс-
ТОРІЮ. то вони ч ялячности 
за дозвіл користуватися цим 
храмом Божим повинні іа-
лишити для історії цієї церк-
ви записки про їхнє релігі-
йне життя у цій церкві. 

У подібній незручній си-
туації знайшовся колишній 
посадник оселі, коли після 
ЗО літ, під час принагідної 
несподіваної зустрічі коли-
шній відпоручник ІРО і наш 
приятель п.Пльц здивував-
ся. що нарід, який виявив в 
несприятливих умовинах 
стільки конструктивного 
духа, не спромігся для май-
бутнього добра украінсько-
го імени записати своїх ося-
гів. 

Маючи на увазі повищі 
МОМЄТИ, ЧЛеНИ ІИІЦІЯТИВНО-
го комітету, створеного в 

часі зустрічі на Союзівці. 
перевели в вакантному часі 
особисті опити в більших 
еміграційних скупченнях 
Америки і Канади з колиш-
ніх жителів оселі, які колись 
займали на ній провідні по-
зиції. Знайшовши односта-
йну піддержку з дуже важ-
ливою заввагаю — „але ро-
бііть це скоро, щоби не було 
запізно", - члени Ініціятив-
ного комітету відбули нара-
ди 22-го і 23-го серпня у 
Вайлвуді, Н.Дж.. таствори-
ли Комітет колишніх ЖИТЄ-
лів оселі Реґенсбург, до 
якого покищо входять: Я. 
Сербин - голова; М.Бойко 
-секретар; І.Фаєвців - п е -
рший заступник. М.Утрис-
к о - другий заступник і ор-
ганізаційний референт, 
В.Клиш —третій заступник; 
М.Кавка - скарбник; М. 
Голуб — представниця жі-
нок; І.Масник -представ-
ник колишніх учнів гімна-
зії в Регенсбурзі; М.Нагірна 
М.Мелешко. Т.Дурбак -
референти інформації: О. 
Кушнір - референт публі-
кацій і головний редактор 
запроектованого Альмана-
ху: І.Волянський-'– предс-
тавник на Европу. В ході 
дальшої організаційної npa– 
ці Комітет буде доповнюва-
тися. До контрольної КОМІ-
сії запрошено о.Б.Ганушев-
ського, І.Мулу і Р.Припха-
на. 

Подаючи такий стан ло 
публічного відома ( наступ-
ні наші повідомлення буде-
мо подавати в формі обіж-
ників ), закликаємо: 

Український Регенсбур-
зький табір, на підставі об-
сервацій якогоамерикансь-
кнй Державний департамент 
виробляв собі прихильну 
опінію про всіх переміще-
них осіб,мусить знайти на-
лежне місце для нашої влас-
ної історії та залишитися 
свідоцтвом доброго україн-
ського імені між чужими. 

Ясно, що задумані нами 
пляни зможемо зреалізува-
ти при співпраці якнайбіль-
шого числа осіб, тому наше 
перше головне прохання до 
колишніх жителів оселі: го-
лосіться самі, подаючи зав-
ваги, проекти, поради тощо 
відносно успішної реаліза-
ції задуманої нами праці, та 
подайте нам адреси ваших 
рідних і приятелів. 

Всю кореспонденцію про-
симо посилати на адресу се-
кретаря Комітету: М. Boy– 
ko. 483 Howellton, Orange, 
Conn. 06477. USA. 

„МЕТА" на сторожі 
української родини 

У середу, І -го жовтня ц. р., 
у Філядельфії відбулося річ-
не засідання дирекції та кс-
рівників Центрального Бю-
ра Українських Подруж 
„Мета". Вичерпний звіт із 
діяльности цієї установи 
зложив керівник канцелярії 
мгр Володимир Масюк. У 
біжучому році користують-
ся із послуг Центрального 
Бюра 56 жінок і 35 чоловіків. 
Це — в більшості, кандила-
ти середнього віку. Між ни-
ми є тільки незначне число 
молоді, переважно дівчат, в 
тім - кілька молодих укра-
їнок із Польщі. 

Відділи „Мети" в різних 
країнах задовільно працю-
ють та самостійно полагод-
жують усі справи. На випа-
док труднощів при .доборі 
відповідного кандидата во-
ни пересилають такі зголо-
шення до централі. Найак-
тивнішими є відділи в Лос 
Анджслесі, ЗСА, і Торонто, 
Канада. Успіх праці зале-
жить від кількости бюр та 
зголошень. Діяльність цент, 
рального бюра мас харита-
тивний характер. Йогоскро 

трольна комісія - Віра Гу-
цуляк ( Торонто), Леся Без-
начук (Монтреаль) і Браєн 
Великаголова (Реджайна). 

Під час конгресу редко-
легія „Студента" вибрала 
на голову Марка Фербея, 
студента мистецтва при 
Альбертському університе-
ті. Рішено, що місцем ВИ-
давництва „Студента" за-
лишається далі Едмонтон. 

Після конгресу тридцять 
шість делегатів вирушили в 
зорганізовану триденну 
мандрівку в гори біля Банф 
в Альберті. Інші мали наго-
ду познайомитися з „Се-
лом української культурної 
спадщини" біля Едмонтону 
та побачити українські око-
лиці Вегервіл, Мандер, 
Мірнам та Една-Стар. Усі 
повернулися додому з ОПТИ-
мізмом до дальшої студент.' 
ської праці. 

мною фінансовою базою є 
добровільні датки свідомих 
громадян, що ними покри-
ються видатки на канцелярій 
йні прибори та багату nepc– 
писку. Проведено докладну 
контролю книговодства й 
знайдено все в зразковому 
порядку. Після жвавої дис-
кусіі намічено плян праці на 
майбутнє, що включатиме 
теж більше оголошень в 
пресі. 

Дирекція стверджує, що: 
1. „Мета" від сімох років є 
безперебійним моральним 
захисником української ро-
динн в розсіянні та в Україні 
за посередством Ватикансь-
кого радіо; 2. Безупинна прс-
сова акція ..Мсти" скріпила 
українську родину та змен-
шила кількість мішаних под 
руж. обмежуючи їх вбільшо-
сті до украінської периферій-
ної молоді, зв'язаної тільки 
біологічно з нашою спіль-
нотою; 3. Українська мо-
лодь нерадо користається із 
безпосередніх послут ,.Me– 
ти". але під впливом П nepe– 
конливої аргументації у пре 
сі в переважаючій більшості 
шукає українських партне-
рів до подружнього життя. 
Зокрема, це робить органі-
зована молодь, яка винесла 
з родинного дому любов до 
української церкви та нашо-
го народу; 4. До часу, коли 
Українська Церква, громад 
ські та виховні установи 
беззастережно стануть на 
захист української родини, 
„Мета" буде нести тягар мо-
ральної відповідальности 
за дальшу її долю у розсіяні, 
а посередно і на рідних зем-
лях; 5. Висловлює подив і 
глибоку пошану для невтом-
ного чемпіона украінської 
родини інж. Омеляна М.Ти-
шовницького, ім'я якого 
стало відомим тут і на бать.-
ківщині; 6̂  Висловлює cep– 
дечне признання за ідейну 
,та безкорисну праню на 
протязі семі років на пості 
керівників ЦБУП „Мета" 
подружжю мгрові Володи-
мирові та Наталії Масюкам 

Спільними силами украї-

Пройшло десять 
довгих років 

Воно буває різно. Часто, 
дуже часто буває так, що. 
поховавши колись дуже до-
рогу і працьовиту особу, 
яка багато зробила і для 
громади, про неї цілком 
забудуть. Як це і з докором 
сказав наш Великий Кобзар: 
„Наносили землі та й додо-
му пішли, і ніхто й не зга-
дас." Буває і так, що і немає 
кому покійного чи покійної 
поховати. Але буває, що 
сотні авт формують жалоб-
ну моторкаду і сотні народу 
ВІДВОДЯТЬ ПОКІЙНОГО ЧИ ПО-
кійну в Бозі на вічний спочи-
нок, і пам'ять про цю особу 
триває. Згадують її в роди-
ні; згадують її щораз друзі і 
говорять про неї ті. які довгі 
роки з тією людиною тру-
дилися на суспільній і націо-
нальній ниві. 

Десять років тому ВЄЛИ-
кий здвиг народу відводив 
Ірину Гнатів-Кратко на віч-
ний спочинок на українсь-
кому кладовищі у Ьавнл 
Бруку. Громада була при-
бита смутком, бо відійшла 
від неї передчасно ще моло-
да, життєрадісна і трудо-
любива Ірена. Вона ще мог-
ла була жити для своєї rpo– 
мади, а передусім для своєї 
родини ще дуже довгі роки. 
Хоч немаєлюдининезасту-
пимої. однак завжди оста-
ється питання, чи однаково 
вартісною одиницею мож-
на заступити того, хто ві-
дійшов? Незавжди, і по Іре-
ні залишилася пустка і її 
постійно згадує її родина, 
друзі й громада. 

Ні її муж Василь, ні її 
сини, Юрій і Роман, Ірени 
не забули, і живуть в тіні 
споминів про неї. бо була 
вона взірцевою і приклад-
ною дружиною і матір'ю. 

Не завуло її і близьке 
коло друзів, родини Сема-
нишиних, Галіїв. Яворсь-
ких, Чировських, Басняків, 
Кухів і других, які рік-річно 
зустрічалися в різних до-
мах для плекання товарись-
кого життя за Іреннної при-
явності серед них, і дальше 
зустрічаються, і в своїх роз-
мовах згадують тих, що від 
них відійшли, а серед них -
Ірену Гнатів завжди щирим 
і люблячим словом. 

Живучими і спогади і 
пам'ять про Ірену серед 
багатьох організацій, в 
яких вона брала дуже ак-
тивну участь, як містоголо-
ва або організаційна рефе-
рентка, чи як член управи в 
іншому ще характері. Вона 
побіч своїх родинних зай-
нять дружини і матері, по-
біч щоденної праці на хліб 
насущний мала завжди ще 
час працювати в Українсь-
кому Конгресовому Комі-
теті, в Союзі Українок, На-
родному Домі. Клюбі Ма-
терів при парафіяльній 
школі св. Івана Хрестителя, 
в Пласті, в Пласприяті та 
інших. Різні національні 
імпрези: 22 Січня. Перший 
Листопад, свято Тараса 
Шевченка. День Матері, не 
могли обійтися без актив-
ної роботи незабутньої Іре-
ни. 

Ірена Гнатів залишила 
нас вже давно, але тільки 
подумати, скільки вона 
була б Ще зробила для rpo– 
мади. коли б'її Всевишній 
не був покликав до себе. 

Спомини про неї все живі, 
бо вона була незвичайно 
потрібною скрізь у громаді 
й уміла прикрашувати ін-
шим життя. 

Ось хоча б такий спогад 
Ірини Басняк. дуже близь-
кої подруги покійної в рік 
по її смерті: „Обдарована 
добрим голосом, вона спі-
вала і в хорі „Трембіта" та й 
стала і членом його управи. 
Згодом зорганізувала вона і 
жіночий квартет „Калина", 
якого вона була душею, 
вправді вже на короткий 
час, і подумати, що вона 
вміла на все знайти час і 
охоту й енергію". 

Тому і не диво, що згада-
ли її передчасний відхід з 
цього світу її друзі десять 
років по смерті св. п. Ірени 
Гнатів. 

М. Чировськнй 

нської організованої спіль-
ноти зуміємо зберегти кра-
щу молодь для світлого при-
йдешнього української нації. 

За Дирекцію ЦБУП „Мета" 
д-р. Микола Ценко-голо-
ва. проф. Олександер Тато-
мир - член. 
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Редагує Омелаш ТЬардовськяІ 

ЯСКРАВІ ОСЯГИ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТОВЦІВ 
У 1980 РОЦІ 

В центрі Султан Рахманов - чемпіон Олімпіади 
у важкій атлетиці. 

Рік 1980 буде вписаний Про доцільність та пре-
на сторінках історії ук-

, раінського спорту золоти-
ми літерами, адже в цьо-
му році українські спортов-
ці по обидвох сторонах 

',,залізної завіси" брали 
участь у двох різних олім-
піядах. на яких здобули 

. особливі успіхи. Про висту-
пи українських спортовців. 
активних у системі УСЦАК 
у цьогорічній ..Вільній 
Олімпіяді" в Етобіко-То-. 
ронто. Канада, ми вже зві 
тували на сторінках „Сво 
бвди". Пригадаємо тільки, 
що на цій „Вільній Олім-
піяді" збірна українців, не 
будучи заступлена в ділянці 
кульової стріл 'би. здобула 
і 1 золотих, 8 срібних і 
7 бронзових медалів і таким 
чином у показнику табелі 

:гор зайняла загальне друге 
місце. 

Саме завдяки згаданій 
ділянці, в якій бракувало 
наших стрільців,збірна лат-
війців випередила нашу 
збірну на три золотих і чо-
тири срібні медалі і через 
це зайняла перше місце. 

Про „Вільну Олімпіяду", 
що відтепер відбуватиметь-
ся кожних чотири роки аж 
до часу, поки українські 
спортовці, як і спортовці 
.усіх поневолених народів 
"червоною Росією, зможуть 
виступати на світових олім-
піядах самостійно під свої-
ми прапорами, обшнрно 
писала канадська преса; за-
говорили про причини її 
організації в канадській те-
левізії й радіо. 
Pd рої. ad. 

важливість для украінсько-
го національного спорту й 
української визвольної 
справи „ Віл ььрі Олімпіяди" 
не доводиться багато гово-
рити. Досить згадати, що 
про це вже були примушені 
заговорити слуги російсь-
ких окупантів в україномов-
ній совєтській пресі. В ос-
танньому числі англомов-
ної рептильки „Нюз Фром 
Юкрейн" був перекладений 
пасквіль на організаторів 
„Вільної Олімпіяди", що їх 
КҐБ наказав облити бо-
лотом. 

Завдяки радіо ,,Голос 
Америки", „Свобода" та 
Канадському радіо про 
„Вільну Олімпіяду" почули 
в Україні, довідалися теж 
українські спортовці. Вістка 
про ,,Вільну Олімпіяду" 
між українськими олімпій-
цями з того боку мала особ-
ливс значення. Приневоле-
ним переходити безнастан-
ні приготування до Олімпі-
яди, при цьому переходячи 
безглузді перемивання моз-
ку, вістка про „Вільну Олім-
піяду" значно підсилила 
бажання цілого ряду цих 
спортовців бути собою, бу-
ти в першу чергу украш-
цсм, українкою та задемон-
струвати це бажання перед 
цілим вільним світом. 

Вже від багатьох років 
чолові українські спортовці 
хоч і з великою обережніо 
тю'вимагають виступати на 
міжнародній спортовій apc– 
ні окремо, подібно, як це 
мають можливість робити 

збірні Польщі, Малярщн-
ни, Болгарії й інших сате-
літних країн. Адже Україна 
— член та ще й основник 
Організації Об'єднаних На-
цій. член ЮН ЕСКО й інших 
міжнародних організацій'. 
До цього ж в Олімпіаді, 
наприклад, беруть участь 
навіть спортовці такої краї-
ни як Пуерто Ріко! 

Чому українські спортов-
ці мусять забирати місця в 
збірній російським cnop– 
товцям? Очевидно російські 
спортові.'політруки всіма 
МОЖЛИВИМИ Й НЄМОЖЛИВИ-
ми засобами не допускають 
до бажання українських 
спортовців відділитися. 

Як показують цьогорічні 
висліди Олімпіяди, cnop– 
товціїз України в загально-
му показнику табелі зайня-
ли трете місце після Схід-
ньої Німеччини — 42 золо-
тих, 36 срібних і 42 бронзо 
вих медалів; та Росі!, якщо 
її брати без медалів cnop– 
товців поневолених наро-
дів, 22 золотих, 26 срібних і 
14 бронзових медалів; cnop– 
товці з України здобули 
17 золотих, 16 срібних і 
10 бронзових медалів. 
Дальші місця зайняли: Бол-
гарія, відповідно — 8—16— 
16; Мадярщина — 7—10— 
15; Польща - 2—14—15; 
тощо. 
І . Список спортовців з Ук-
'раїни, що здобули в 22-ій 
Олімпіяді в Москві медалі: 

ЗОЛОТІ 
(легка атлетика) 

1. Юрій Сєдих (Київ) мет 
молотом —81.80 метра 
(світовий рекорд), 

2. Володимир Кисельов 
(Кременчук) стусан кулею 
— 21.35 м (світовий ре-
корд), 

3. Надія Олізаренко (Оде-
са) біг 800 м - 1:53.50 (сві-
товий рекорд), 

4. Надія Ткаченко (До-
нецьке) п'ятизмаг-5,083 т.; 

(важка атлетика) 
5. Султан Рахманов 

(Дніпропетровське) вага— 
кляса 110 кілограмів — 440 
кг (олімпійський рекорд); 

(вільна боротьба) 
6. Анатолій Білоглазов 

(Київ) кляса 52" КГІ - - -
7. Сергій Білоглазов 

(Київ) кляса 57 кг, 
8. Ілля Мате (Донецьке) 

кляса 100 кг, 

(класична боротьба) 

9. Генадій Корбан (Київ) 
кляса 80 кг, 

10. Олександер Колчин-
ський (Київ) кляса понад 
100 кг, 

(плавання) 
11. Сергій Фесенко (Київ) 

200 метрів метеликом — 
1:59.76, 

12. Олександер Сидорен-
ко (Жданов) 400 м вільним 
стилем — 4:22.89 (олімпій-
ський рекорд); 

(веслування) 
13. Сергій Пострехін 

(Херсон) 500 м, поодино-
кий кану - 1:53.37; 

(кінний спорт) 
14. Віра Мисевич (Київ) 

на коні „Плот"; 

(фехтування) 

15. Володимир Смирнов 
(Київ) рапіра, індивідуаль-
ний змаг, 

(яхти) 
16. Валентин Манкін і 

Олександер Музиченко -
„Стар"; 

(ручний м'яч) 
17. Л.Бобрусь-Порадник, 

Н. Шсрстюк, 3. Турчин,Т. 
Макарець-Кочергіна, Л. 
Карлова, О. Зубар, Л. Оди-
нокова, Н. Лук'яненко-усі 
з Києва, і Лутаєва-Берзіна 
із Запоріжжя (тренер - І. 
Турчин з Києва). 

Крім цих індивідуальних 
олімпійських чемпіонів до 
здобуття золотих медалів 
причинилися слідуючі ук-
раїнські змагуни в дружи-
нових змаганнях: Володи-
мир Чухрай разом з білору-
сом В. Парфеновичем здо-
були дві золоті медалі 
,,Каяком" 500 метрів і 
1,000 м; 
Віктор Погановський з Ми-
колаєва в кінному спорті на 
коні „Топка"; 
Віктор Сидяк у фехтуваль-
ній чвірці; 
Богдан Макуць зі Львова в 
гімнастиці чоловіків; 
Стелля Захарова з Києва в 
жіночій дружині; 
Тетяна, Прохоренко і Ніна 
Зюськова в легкоатлети ці в 
штафеті 1,600 м; 
Павло Ледньов зі Львова в 
п'ятиборстві. 

СРІБНІ 

(легка атлетика) 
1. Василь Архипенко(До-

нецьке) біг 400 м - 48.86, 
2. Євген Івчснко (Київ) 

хід 50 км - 3:56.32,0, 
3. С. Крачевська (Одеса) 

стусан кулею "- 21.42 м; 

(важка атлетика) 
4. О. Первій (Донецьке) 

кляса - 75 кг - 357.5 кг; 

(плавання) 
5. В. Довга-н (Харків) -

100 м на спині - 57.63, 
6. С. Фесенко (Київ) -

1500 вільним стилем — 
15:14.30, 

7. О. Чаїв (Донецьке) -
1500 м вільним стилем -
15:14.30; 

(веслування академічне) 
8. Жінки: вісімка, усі з 

України з Києва, 
9. Жінки: чвірка, усі з 

України (Миколаїв), 
10. М. Довган і Ю. Ша-

почка (обоє з Києва) -
двійка - 6:50.50, 
. 11. В. Якушка (Миколаїв) 
індивідуально - 7:11.66; 

(бокс) 
12. В. Савченко (Дніпро-

петройське) вага 75 кг, 
13. В. Дем'яненко, вага 

60 кг. 
14. В. Мирошниченко 

(Донецьке) вага 51 кг, 

15. Б. Ісаченко (Київ) -
фехтування; 

16. С. Пострехін (Херсон) 
кану 1000 м 4:13.53; 

БРОНЗОВІ 

1. Є. Івченко (Харків) лег-
коатлет 50 км хід 3:56.32.0; 

2. В. Підлужний(Донець-
ке) скок в далечійь - 8 . 1 8 м ; 

3. Т. Скачко (Київ) скок в 
далечінь — 7.01 м; 

4. Ю. Тамм (Київ) мет 
молотом - 78.96; 

5. Н. Олізаренко (Одеса) 
біг 1500 м - 3.59.6; 

6. П. Ледньов (Львів) су-
часне п'ятиборство — 5382; 

7. Б. Крамаренко (Київ) 
грско-римська боротьба, 
вага 62 кг, 
5 8. В. Долгов (Харків") пла-
вання 100 м на спині — 
57.63; 

9. О. Яцкевич (Львів) бо-
ротьба джудо, вага 86 кг; 

10. Чоловіки: академічне 
веслування вісімка, усі з 
України - 5:52.66. 

Ряд українських спортов-
ців здобули срібні і бронзо-
ві медалі в дружинових 
спортах: кошиківці, копа-
ному м'ячі, водному польо 
й інших. 

Я - український 
спортсмен! 

Не зважаючи на безко-
нечні „лекції" мозкопере-
мивання і погрози .КіБ, 
українські спортовці про-
довжують вперту, хоч 
обережну боротьбу за свої 
права і прагнення penpc– 
зентувати Україну окремо. 
Прагнення великої біль-
шости 93-ох спортов-
ців, які в цьому році взяли 
участь у збірній російськоЬ 
комуністичної імперії в 22-
ій Олімпіяді, виявив.ясно і 
недвозначно перед спорто-
вими журналістами всього 
світу Султан Рахманов з 
Дніпропетровська після 
своєї '.тріюмфальної nepe– 
моги. Він у найважчій вазі 
підніс 440 кг, встановивши 
новий Олімпійський 
рекорд. Коли цього силача 
покликали до гурту світо-
вих журналістів і попроси-
ли до слова, то Султан у 
перших своїх словах 
заявив: „Я - український 
спортсмен!" 

Султан Рахманов наро-
дився в м. Туркалі в 
далекому Узбекістані, де 
його українка мати, заслана 
в Середню Азію,одружила-
ся з узбеком. По закінченні 
війни Рахманові поверну-
лися в Україну і поселилися 
в Дніпропетровську, де 
вчився, виростав і тренував-
ся у славного українського 
тренера Бровка молодий 
Султан. 

Як це так? У вас східне 
обличч'я? — допитувалися 
кореспонденти світової 
преси. Султан одначе 
відповів: „Серце і ніжність я 
перебрав від матері-україн-
ки, яку тяжка доля занесла в 
країну мого батька узбека. 
Силу і витривалість передав 
мені батько; безстрашність 
- обоє". 

Тією відкритою заявою 
Султан справив неабияку 
несподіванку агентам 
КГБ і викликав здивування 
між численними журналіс-

тами світу - головно 
вільного світу, - які до 
цього часу, на жаль, були 
сліпі й глухі на ці справи та 
безглуздо повторяли за 
хитрими російськими cnop– 
товими гюлітрукамн, що всі 
спортовці в збірних СССР 
:— це росіяни. 

Про гордість і ОСЯГИ 
українських спортовців все 
частіше змушена писати со-
вєтська і сателітська преса. 
І так у київській „Cnop– 
тивній газеті" з суботи. 
9-го серпня ц. p., з нагоди 
так званого „дня фізкуль-
турника" під наголовком 
„Це пісня моя і твоя, дру-
же!", між іншим, читаємо: 
„...Горді сьогодні й спорт-
смени нашої республіки. 
Виступаючи пліч-о-пліч з 
кращими атлетами всіх 
братніх республік.вони 
внесли вагомий вклад у за-
гальну перемогу колективу 
СССР, при чому в ряді 
випадків вихованці спорт-
клюбів України здобували 
й по дві медалі. Так 
вийшло, що в особистих і 
командних змаганнях 38 
спортсменів республіки 
завоювали 39 золотих 
медалів. ще 16 атлетів — 
18 срібних нагород, а ще 
15 наших післанців -
18 бронзових відзнак. Не 
лише рідний край, а увесь 
світ славить сьогодні легко-
атлетів Юрія Сєдих, Надію 
Ткаченко (в часі Олімпіяди 
п ім'я зрусифікували і вона 
звалася „Надєждою". -
прим. О. Т.), Володимира 
Кисельова, плавців Сергія 
Фесенка й Олександра Си-
доренка,фехтувальника Во-
лодимира Смирнова і бор-
ця Іллю Мате, яхтсмена Ва-
лентина Манкіна і штангіс-
та Султана Рахманова — 
всіх героїв ХХІІ Олімпі-
яди"... 

„Слово Польське" з 
Вроцлава з вівтірка, 19-го 
серпня ц.р., у статті „Ук-
раїна спортова'; між іншим, 
писало: „Репрезентанти 
України належали до най-
активніших учасників закін-
ченої Спартакіяди Народів 
СССР. В окремих дисциплі" 
нах навіть домінували. При-
готовляються вони дуже ін-
тенсивно, до наступних 
Олімпійських Ігрищ, яких 
також будуть господарями, 
адже в столиці України 
Києві будуть розіграні елі-

мінаціЙні змагання з. груп 
турніру копаного м'яча. 
Спортовці України від ро-
ків належать до найсильні-
ших спортовців совєтських 
екіп. На останніх Ігрищах в 
Інсбруку і Монтреалі вони 
здобули аж 69 медалів. у 
цьому 26 золотих, 23 сріб-
них і 20 бронзових... Bnco– 
кий рівень українського 
спорту, то вислід доскона-
лої вишкільної праці в та-
ких осередках як Київ, 
Львів. Харків і Одеса. В су-
часності активно вправляє 
спорт 14 мільйонів жителів 
України, отже-^щочствер-
тиЙ мешканець республі-
ки.„". Подібні статті і ре-
портажі про сучасний спорт 
в Україні появляються в 
чехо-словацькій, мадярсь-
кій і східньо-німецькій 
пресі. 

Прославлювання і виріз-
нення українських спортов-
ців сателітською пресою 
турбує російських спорто-
вих політруків. бо ці виріз-
нення ще більше ПІДСНЛЮ-
ють намагання цих cnop– 
товців репрезентувати 
спортову Україну, принай-
мі окремо, як цс мають 
можливість робити значно 
слабші спортовці згаданих 
сателітних країн. 

ЛЕМКІВСЬКІ ВІРШІ 
Є. ГАРАСИМОВИЧА 

Варшава. Польща. - Ук-
раїнський тижневик, який 
появляється у Варшаві „На-
ше Слово" поінформував, 
що внедовзі появиться збір-
ка лемківських віршів Сжи 
Гарасимовича під назвою 
„Весілля русалок". Автор 
добре знає й шанує україн-
ську мову .літературу і куль-
туру, - пише газета. Ман-
друючн бескидськимн ropa– 
ми. буваючи у селах де жи-
вуть тепер поляки. Гараси-
мович зібрав багатий мате-
ріял. який опісля викорис-
тав у своїх поезіях про Лем-
ківщину. Його вірші такі, як 
„Вдова з Бескиду". „Ступою 
сяни", „Травень у Kapna– 
тах", „Лютовиська". „Ех, 
наш гетьман Сагайдачний" 
- наповнені культурно-
історичними ремінісценція-
ми. яскравими лсмківськи-
ми пейзажами тощо. - від-
мічує „Наше Слово". 

П. рої. ad. Pd. рої. ad. 
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ВЖЕ ПОРА t 

БУШ 
ЧИ ВИ ДОЗВОЛИТЕ ЩЕ ЧОТИРИ РОКИ УРЯДУВАННЮ КАРТЕРА? 

9 У 1976 році, коли Картер перебрав урядування, інфляція становила 4.8 відсотка й дальше 
понижувалася; сьогодні, в 1980 p., інфляція досягнула 18.2 відсотка й дальше збільшується! 

9 У 1976 році, коли Картер перебрав урядування, федеральний уряд витратив S373.7 більйона; 
сьогодні, в 1980 p., витрати федерального уряду збільшилися до 5633.9 більйона! 

ф У 1976 році, коли Картер перебрав урядування, гальон бензини коштував 50 центів; сьогодні, в 
1980 p., той же самий гальон бензини коштує 51.20! 

ф У 1976 році, коли Картер перебрав урядування, один з п'яти американців міг купити собі хату; 
сьогодні, в 1980 p., лише один з дванадцяти може купити собі хату! 

-Ф У 1976 році, коли Картер перебрав урядування, ЗСА впроваджували заміну зброї, яка не 
відповідна духові часу, з найновнішими досягненнями техніки, включаючи Б-1 бомбардуваль-
ники, підводні човни "Трайдент", нуклеарнілітаконосцій пересувні ракети; сьогодні, в 1980 р., всі 
ці програми бууіи анульовані або відкладені! 

ПЕРЕВІРТЕ ФАКТИ... РІШЕННЯ Є ВАШЕ! 
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ПОЧАЛАСЬ ОСІННЯ КАМПАНІЯ УНСОЮЗУ! МЕТА: 2,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ. ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ НАЙБІЛЬШОЇ 

Реакція на події. 
(Закінчення зі ст 2-ої) 

У самій же Польщі тиск 
проти робітників і ІНТЄЛІ-
і сні ні зростає. Уряд і партія 
д о к л а д а ю т ь усіх зусиль, 
щоб їх ізолювати одних від 
одних, не допустити до спів 
праці поміж ними. Рссстра-
ція незалежної профсліл ко-
вої централі „Солідарність" 
яка була тимчасово лозво-
лена. .лаки суд її легально 
зареєструє", натрапляє на 
нові труднощі. Розв'язання 
урядової централі профспі-
лок також зависло v повітрі. 

Т и м часом.партія втискає в 
ряди відділів ..Солідарнос-
тиГ щораз більше агентів і 
провокаторів як для здобу-
вання інформацій. так і для 
підготовки підривних акцій 

з ісередини. Одночасно з 
тим всі засоби масової іи-
форманії індоктринують і 
своїх і чужих, що незалежні 
профспілки в Польщі СПІВ-

"працюють з закордонними 
. . а г е н т у р н и м и централя-
ми". 

Все цс. хоч це далеко не 
все. вказує, що ані Москва, 
ані її сателіти непоступили-
ся справедливим вимогам 
робітників, а тільки ступн-
лн ..крок назад" і готують 
потрібні засоби та чекають 
на пригожу хвилину, щоГ-
згідно зі свосю доктриною і 
випробуваною практикою 
ступити ..два кроки впе-
ред". тобто силою розгро-
митн те все. що здобули 
робітники, що здобули на-
роди. 

2-го Л И С Т О П А Д А 1980 р. 
о год. 1-ій по пол. 

відбудеться 

ВІДКРИТТЯ 
ОСІННЬОГО СЕЗОНУ 
КАРТИННОЇ ҐАЛЕРІЇ 
„МАЯНА" 
при 21 Схід 7-ма аул. а НЮ ЙОРКУ 
Слово матиме відомий снупьптор 
МИХАЙЛО ЧЕРЕШНЬОВСЬКИЙ 
Телефон ґалеріТ: (212) 477-2714 

Українська Вільна Академія Наук у США 
має честь запросити Вас на 

ДОПОВІДЬ 
Д-ра ОЛЕГА ФЕДИШИНА 

професора Нюйоркського Міського Університету яц і 
на тему: 

„ПОЛЬСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ - ПРИЧИНИ, 
ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГНОЗИ" 

Н е д і л я , 2 - г о л и с т о п а д а 1980 p., 2-га г о д . п о п о л . 
Б у д и н о к А к а д е м і ї , 206 Захід 100-та аул., Н ю Й о р к 
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72-ий Відділ Союзу Українок Америки А 
сердечно запрошує Вас прибути на і 

МУЗИЧНЕ МАТІНЕ і 
ВИДАТНИХ МОЛОДИХ АРТИСТІВ І 

Неділя, 2-го листопада 1980 p., год. З по пол. і 
в Українському Інституті Америки ' 
2 Іст 79-та аул. І 5-та Авеню, НЮ ЙОРК, Н. й. 

ГОСТИННІ ВИСТУПИ: 11 

А с к о л ь д Ш е ґ е д и н фортепіян 
Л і д і я Т . Г а ї р и л ю к . . - сопрано 

і t М а р т а З е л и к - . . артисткаї ' 

При фортвпійні Ф е р н а н д о Рівас 
ПЕРЕКУСКА ДОБРОВІЛЬНІ ДАТКИ 

Ректорат та Квестура 
Українського Вільного Університету 

ЩИРО ДЯКУЮТЬ 
Проводам Громадських Установ за щедрі пожертви на 

потреби Української Науки, а зокрема: 

проводові Чоловічого Гуртка при парафії Св. Покрови 
в Ред Лейку, (Онтаріо), за поновне переспання суми 
250 к. доп. та 

2. Управі Української Учительської Громади в Чікаґо за 100 
а. доп. на потреби ..одинокого в діяспорі УВУ". 

'шійшітшйймшйшішіШйші^ 
РЕКТОР і СЕНАТ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
щиро дякують 

ВП. П. д-рові 
Константинові Кебапо 

за його щедрий даток на потреби УВУ 
у сумі 1000 ам. доп., 

зпожений у сорокоусти відходу у Вічність 

Його Незабутньої Внучки 
св. п. Соні Адріяни Богачевської 

ппастунни й учениці шкопи св. Юра й шкопи 
українознавства. 
Вічна їй Пам'ять! 

M w w w w v w w w ^ w w w M i w M w w w f w w M ^ 

У к р а ї н с ь к а Православна П а р а ф і я св . Вознес іння 
в К л і ф т о н і , Н . Д ж . при 635 Broad Street 
шановно запрошує Громаду на відзначення 

55-ЛПТЯ СВОГО 
ІСНУВАННЯ 

а 
В неділю, 2-го листопада 1930 p., о годині 10-ій рано 

Високопреподобний о. митрат протопресвітер T. О. ФО-
РОСТІЙ відправить останню СЛУЖБУ БОЖУ а нашій napa– 
фіі. після багатьох літ відданої і визначної служби у нашій 
громаді. 

Рівночасно запрошуємо Громадянство на ГОСТИНУ, яка 
.відбудеться о першій годині по полудні' у приміщенні NES-
TQRS. 215 Pompton Turnpike. Little Fails. N.J. 

Квитки можна набути від членів Комітету, або замов-
лення телефоном ч. (201) 471-8131 
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HNIZDOVSKY 
WOODCUTS. 1944 -1975 
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HHMHHMHHHMHMMHNHHEgjlMHi 
БАТЬКИ! Зв 'яжіть замоло-
дії ваших дітей з найстар' 
шою, найбільшою й найба-
гатшою українською націо-
нпЛьною установою поза мє-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз", гцоб запевнити їм 'кращу 
бидугпість в нашій громаді 
у вільному світі нового сві-

домого глена! 
І щ^щ.^щ.щ.щ.^щ.щ.щ.щ.щ.щ.щ.щ.ц.щ.щ.щ.щ.щ.. 
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75-ий ВІДДІЛ СУА в МЕЙПЕЛВУД, Н. Дж. 
запрошує на 

ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЦІ 
S. 

Забава відбудеться в суботу, 1-го листопада 1980 р. о год. 8-ій веч. 
В У Н Д О М І при 140 Проспект Аааню. Ірв ІНҐТОН, Н . Д ж . 

Грають 2 оркестри - „Іскра" і .,Амор" 
Вступ 8.00 доп. Буфет в заряді ВП. ПАНЬ СОЮЗЯНОК 

За домовпенням стопів просимо тел. 964-6742 
Wttli44iitttiii44titif4t4fttt4itft0f4W0iWt0f0tff-fm0mf004K 
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КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ВЕЛИКОГО Н Ю ЙОРКУ - ВІДДІЛ У К К А 

В І Д З Н А Ч И Т Ь 

В Н Е Д І Л Ю , 9 - го Л И С Т О П А Д А 1980 p., о год . 4 п о пол. 
в залі F A S H l O N 1NST1TUTE. 225 West 24th Street. N E W Y O R K C1TY 

РОКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ 

ВЕЛИКИМ КОНЦЕРТОМ 
„ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХОРУ" 

9 У Т Р Е Х Т У , Г О Л Л А Н Д І Я 

під дириґентурою 

д-ра Мирослава Антоновича 
з участю ТЕНОРА-БАНДУРИСТА 

Володимира Луцева 
Іринея Жука - піяніста 

Доповідь - д-р Микола Чировський 
Квитки вступу до набуття: АРКА, ЕКО. 

S8.00. S6.00 і 55.00 
Запрошується Українське Громадянство до чиспеннсі участи. 
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МАДЯРСЬКИЙ І .РАДЯНСЬКИЙ" 
НАРОДИ ДРУЖАТЬ 

Київ. - Газета ,.Радянсь-
ка У к р а ї н а " надрукувала 
коротеньке повідомлення 
Р А Т А У про те. що два 

..братні народи - угорсь-
кий і радянський" влашту-
вали у Львові в палаці куль-
турн зал ізничника , , Т и ж -
день ралянсько-угорськоі 

дружби". Газета пише, що 
. .промовці говорили про 
давні дружні зв'язки yrop– 
ського і радянського наро-
ДІВ. ЇХ СЬОГОДНІШНЄ ПЛОДО-
творчс співробітництво" і 
про ..зв'язки львівських і 
угорських автобудівників 

та інших виробничих об'сд-
нань". На вечорі виступили 
кандидат у члени Політ-
бюра Ц К Компарті ї Украі -
ни, перший секретар Львів-
ського обкому партії В. Ф. 
Добрик і перший секретар 
обласного комітету У С Р П 
області Баранья Янош Лу-
кач. На цій зустрічі говори-
лось про різні речі, але ані 
словечком не згадано про 
..угорсько-українські" від-
носини. хоч зустріч відбува-
лася на українській землі. 
Державну форму У С С Р за-
ступлено совстським стан-
дартом ..радянський". 

Ділимося сумною вісткою з Приятелями і Знайомими, 
що 26-го жовтня 1980 року, у вечірніх годинах, 

упокоївся а БозІ, на 80-му році життя, 

бл. п. 
АНДРІЙ ПАНЬКІВ 

підстаршина УГА, член УВО, ОУН, УПА та довголітній 
в'язень польських тюрем. 

ПАНАХИДА відбудеться в похоронному заведенні Лит-
вин і Литвин, 1600 Stuyvesant Avenue. Union. N.J.. у вівторок. 
28-го жовтня 1980 p., о год. 8-ій веч. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - в середу, 29-го жовтня 1980 
року, о год. 9:30 ранку в церкві св. Івана Хрестителя я Нюар-
ку. Н. Дж., а опісля ПОХОРОН на українському npaaocnaa– 
ному цвинтарі св. Андрія в С Бавнд Бруку, Н. Дж. 

У глибокому смутку. 
дружина - АНАСТАЗІЯ 
Ближча і дальша Родина а Америці 

й Україні 

В глибокому жалю І смутку повідомляємо 
Родину 1 Знайомих, 

що 22-го червня 1980 року, несподівано, помар 
наш Найдорожчий 

ЧОЛОВІК. ТАТО І СИН 

бл. П. 

РОМАН ЦІЦЯЛА 
проживши 56 p., нар. а с. Лисиничі, коло Львова, Україна. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
Тяжким горем прибиті: 

дружина - ПАВЛИНА 
дочка - ІРЕНА 
син - МИХАЙЛО з родиною 
Старенький БАТЬКО (88 р.) 

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА 

Ф у н д а ц і я 
К а т е д р и 
Укра їнських 
С т у д і й 
при 
Т о р о и т с ь к о м у 
ун іверситет і 
мас шану повідомити 
українську спільноту 
Канади й Америки, що 

сл. п. 
БОГДАН OPECT (ДАНКО) 

КОМАРНИЦЬКИЙ, 
колишній студент університету а Пггерборо, який внаслідок 

нещасливого випадку відійшов у Вічність, став 

ПОСМЕРТНИМ МЕЦЕНАТОМ 
Катедри. 

На бажання Батьків, - замість капів на могилу Родина. 
Друзі 1 Знайомі зложили пожертви на потреби катедри такі 
громадяни: Л. В. КомарницькІ (батьки) 400.00; працівники 
Пляза Готелю 200.00; по 100.00: Клюб Укр. Підприємців І 
Професіоналістів Торонта, Український Студентський 
Клюб, Торонто, С. Б. Дніпро, 3. Б. КомарницькІ (США), A.P. 
КомарницькІ (США), Р. Чопкан, Ю. Клюфас, СІльвер Скай 
Ко.; по 50.00: М. Б. КомарницькІ, Н. Комариицький, 1. Бардин, 

-О. Бісик (США), О. Комариицький і (США), д-р Є. Т. 
Волощуки, д-р М. Дулин (США), д-р М. А. Ковальські, Н. О. 
Винницькі, д-р 1. Я. Мороз, д-р Р. Л. Паттани; М: Сявавко 
40.00, Б. О. Винники (США) 35.00; по 30.00: П. Сливка (США), 
Ю. Е. Рудницькі (США); по 25.00т М. Р. Королюки, д-р Ю. 
Данилів, М. Ми ги к, д-р В. X. БогаобашІ, Діксон, Ґордон Ко., М. 
Туринська (США), X. Андерсон, О. В. МиськоаІ (США), Я 
Кільнер, М. Івасиків, Р. Д. Тирнбрідж; по 20.00: Ю. А. 
Татарські, А. Р. Кордуби, М. М. Кавки (США), І. Винник 
(США), М. Волощук, Б ранте Ко., Фалліс ТреЙдІнґ; по 10.00:1. 
Дичок, Є. Мельник, Р. Г. Спас, 1. Боровець, Б. Болюбаш, М. 
Тгтогринець, Каибавх, М. Д Дюаис, Г. Д. Каїне, Л. Винницька, 
М. Кордкж; по 5.00: С. Гнатів, Р. Іаасиків, А. Папах, 1. 
Мазуряико. Зложено разом: 2.834.10. 

Дирекція Фундації Катедри Українських СтудМ, вислов-
пюс цією дорогою глибока співчуття Батькам Л. В. 
Комариицький і водночас складає щиросердечну подяку 
всім Жертводавцям, які актом своєї пожертви уаїкоаічнили 
пам'ять Дорогого Сина Богдана і прикладного Громадянина 
нашої спільноти. 

ДИРЕКЦІЯ КАТЕДРИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ 
620 Spadina Ave., Toronto, Ont.. Canada. M5S 2H4 

Д-р Луко, Луціе: 

ВАСИЛЬ 
СТЕФАНИК 

СПШвЗДЬ УЮРАІВГОЬКОІ 
Ш И П 

Щип - 8.00 дод. 
Замовляти: 

BVOBODA 
SO Montgomery Street 

Jersey City, N.J. 07308 

Замість квітів на свіжу могилу 

СІ. п. Д-ра Евгена Цегельського 
на фонд Енциклопедії Українознавства 

50.00 доларів складав 
д-р Ераст БУРАЧИНСЬКИЙ 

Ділюся сумною вісткою з Рідними І Знайомими, 
що з Волі Всевишнього, відійшов у Вічність, 

9-го жовтня 1980 року 

бл. п. мґр прав 

ІЛЛЯ ЧАБАН 
народжений 30-го липня 1895 року, учасник Визвольник 

Змагань, старшина УГА. 
' ПАНАХИДА за спокій його душі відбулась в пожорои-

иому заведенні в наділю, 12-го жовтня 1980 р. 
ПОХОРОН відбувся 13-го жовтня 1980 р. а церкві Heno– 

рочиого Зачаття а Саи Франсіско. Кал. 
Горам прибита -

дружина - МИХАЙЛИНА 

У глибокому смутку повідомляємо Приятелів і Знайомих,' 
що по довгій 1 тяжкій недузі, упокоївся в Бозі, в Мюнхені, 

наш Найдорожчий 
ТАТО, Д1ДО І ВУЙКО 

бл. п. інж. лісник 

МИХАЙЛО МАРТИНЕЦЬ 
проживши 88 років, учасник Визвольних Змагань а рядах 

УГА і довголітній управитель митрополичих дібр 
в Перагінську, Галичина. 

Горам прибиті: ь 

син - ІВАН а Німеччині 
внуки - МИХАЙЛО І ҐАБРІЄЛЯ 
светрі нки: 

МИРОСЛАВА МОЛДОВАН 
з чоловіком ДМИТРОМ 
НАТАЛІЯ ШЕЙФЕР з. донькою 
СТЕФАНІЄЮ в ЗСА 

^ 
Ділимося .сумною вісткою 

з Рідними, Друзями, Колегами І Знайомими, 
що відійшов з волі Всевишнього у Засягти. 

15-го вересня 1980 року 

бл. п. інж. 

ВАЛЕРІЙ ЕРАСТІВ 
народжений в КатерннодарІ на Кубані, 14-го березня 1894 p., 

абсольаент Української Господарської Академії 
а Чехо-СловакІІ. 

ПОХОВАНИЙ 27-го вересня 1980 р. на міському цаин-
тарі Оклайи у Філадельфії, Па. 

В смутку -

ГОРДІЄНКО НІЛА 
ГОРДІЄНКО ГАВРИЛО 
ЖУРЖА ІЛЬКО 
СЛОНСЬКИЙ ІВАН 

КОЛЕГИ: 
С1МЯНЦЕВ ВАЛЕНТИН 
ЛЕСЯ БЕЗБОРОДЬКО 
ЮСТИНА ДАНИЛІВ 
ЯКИМ ДАНИЛІВ 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
відбудеться 

у церкві св. В о л о д и м и р а у Філядельфії , Па . 
5-та вулиця Північ, ч. 8740 

27 ж о в т н я 1980 p., о 9- ій годин і ранку 

шшшяшштшшшшяшл 

У глибокому смутку повідомляємо Рідних, Приятелів і Знайомих. 
що у суботу, рано, 25-го жовтня 1980 року. 

відійшла від нас у Вічність, на 85-му році життя, 
наша Найдорожча МАМА. БАБЦЯ і ПРАБАБЦЯ 

бл. л. 

МАРІЯ ГЕРЦИК 
ПАНАХИДА - у наділю. 28-го жовтня 1980 p.. о год. 7-ій веч. у похоронному за веде н-

ні Thomas Quinn. 35-20 Broadway. Astoria. N Y 
У понеділок, 27-го жовтня 1980 p. Тіло Покійної буде перевезене до Bath. N Y . де від-

будеться ПОХОРОН у вівторок, 28-го жовтня 1980 p., на місцевому цвинтарі. 
Горем прибиті: 

дочки: 
АННА МУЛИК з чоловіком АНТОНОМ 

ф ОЛЬГА ВРОДИН з чоловіком БОГДАНОМ 
сини: 

БОГДАН з дружиною БЕВЕРЛІ 
СЕМЕН. ОСИП та ЕВГЕН з родинами (а Україні) 

внуки: 
ЯРОСЛАВ МУЛИК з дружиною ЯРОСЛАВОЮ та дітьми: 
ІГОРЧИКОМ, МАРТУСЕЮ І СЯНЕЮ 
СТЕФАНІЯ ГіССОНА з чоловіком TAMOM та дітьми: 
АНДРІЙКОМ, ХРИСТИКОМ І ТАНЕЮ 
МИКОЛА ВРОДИН з дружиною ХРИСТЕЮ 
РОМАН БРОДИН 
ДЕРЕЛЛ, ДЕРЕН І ДЖЕФ ГЕРЦИК ' 
та ближча і дальша Родина 



СВОБОДА, ВІВТОРОК. 28-го ЖОВТНЯ 1980 Ч. 229. 

Вдова 
(Закінчення зі ст 2-ої) 

Відкриття мистецької галері і Ютика коледж розбудовує 

треба видобути якнайбіль-
ше грошей - це були живі, 
окремі індивідуальності, які 
треба було зрозуміти. Так 
як цю жінку з гарним пре-
сумним обличчям. Глипну-
ла теж на картки з цінами: 
одна суконка коштували 
двадцять долярів, друга 
тільки вісім. 

КОЛИ жінка приміряла 
обидві суконки, Ганна ска-
зала: „На мою думку, ви 
краше виглядаєте в тій білій 
з пастелевими квітками, і 
матеріял, і фасон, зовсім Ж 
зраджують того, що вон і 
коштує ВСЬОГО ВІСІМ Дь 
лярів. 

У сумовитих карих очах 
блиснула ясна іскорка: 
„Спасибі за раду, бо я теж 
так думала. Хоч у мене об-
маль грошей, я хотіла б 
виглядати пристойно. Я 
вдова". наче пояснювала 
причину своєї незамож-
ности. 

За неписаними, та строго 
контрольованими закона-
ми крамнички, продавчи-
ням невільно було ..гаяти 
часу" на приватні розмови з 
клієнтками; тих, хто вирі-
шив купити, треба було 
скерувати до каси й при-
святити увагу наступним, 
та Ганна цього не вчинила. 
Сумовиті очі дивилися на 
неї так, наче б шукали зро-
зуміння. Жінка шепнула: 
„Мій покійний чоловік був 
органістом у костьолі. Лю-
ди казали, що він грав з 
особливим чуттям, вкладав 
душу в музику." У голосі 
забреніло почуття колиш-
ньої гідности, часткою якої 
вона, як дружина, втішала-
ся. Мабуть тоді вона не 
купувала найдешевшої су-
кенчини у дешевій крамни-
ці... "Та щастя все буває 
коротке, мій чоловік помер 
проживши всього сорок 
років". 

Непомітно змахнула 
сльозинки. ..Тепер він грає 
вже не людям, але самому 
Господсві". І. спустивши 
голову, повільною ходою 
пішла До каси. Ганні до 
болю хотілося її якось роз-
радити. та всі слова, які 

знала, були б банальністю, 
яка інколи межує з нетак-
том. А вже найбільшим з 
них було б побажати жінці, 
що купила сукню на весіль-
не прийняття „бавтеся доб-
ре", бо кароока ніяк не була 
схожа на„веселу вдовичку". 

Довгий час Ганні не cxo– 
дили з думки сумовиті очі 
та слова, та будні й турботи 
їх згодом прислонили.Щой-
но за кілька місяців жінка 
знову зайшла до крамниці, і 
вже від порога шукала очи-
ма Ганну. Побачивши її, 
прибігла як до доброї зна-
йомої, яку бажається зу-
стріти. Цим разом її личко 
ясніло. „Я хочу купити на-
кидку. яку вдягається по-
верх одягу до фізичної пра-
ці. Мені пощастило дістати 
нову роботу. В університе-
ті". 1, щоб не було непорозу-
міння відносно пишного 

. звучання, скоренько дода-
ла: „Це праця прибираль-
ниці. Та в порівнянні з none– 
редньою, вона знаменита! 
Мені будуть платити аж три 
доляри й сімдесят центів на 
годину, платні вакації,плат-
ні святочні дні, забезпечен-
ня на випадок недуги, ну й 
всякі інші "френдж бене-
фітс". Уявіть собі, що я бу-
ду заробляти круглих дві 
тисячі долярів річко біль-
ше, як на попередній праці. 
Я така щаслива, я такстра-
шенно радію!" 

На обличчі продавчині 
Ганни, немов у дзеркалі, 
відбилася така сама ра-
дість. „Я тішуся разом з 
вами',' - сказала ніжно. 
:,Щасти вам. Боже на все 
добре!" 

Ганна провадила жінку 
до прилавка, де були по-
трібні їй накидки, й думала: 
..Як мало, як страшенно 
мало, потрібно сумним і 
вбогим людям до щастя! 
Так. як цій вдові, яка, ма-
буть, не маючи нікого 
близького, ділиться і смут-
ком. і радістю з майже не-
знайомою продавчинею. 
Чи вона інтуїтивно відчула, 
що я її розумію?" 

Бо кароока жінка не зна-
ла - не могла знати, що 
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Увага! вже появилася друком книжка Увага! 
Уласа Самчука 

СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ 
ЕПОС УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

1N THE FOOTSTEPS OF THE,PlONEERS 
SAGA OF UKRAINIAN AMERICA 

Книжка у твердій зелено-темній полотняній обгортці. 
з мистецьким написом в оформленні 

БОГДАНА ТИТЛИ 
у видавництві УНСоюзу ..Свобода" 

268 сторінок Ціна S15.00 8 пересилкою. 
Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі". г 

пересилаючи рівночасно чек або грошевий переказ. 
Мешканців стейту ню Джерзі зобов'язує 54 стейтового 

податку. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street ” Jersey City. N.J. 07302 

НЕОБХІДНІ КНИЖКИ ДЛЯ ДОМУ І Школи 
1. КАЛЕНДАР УКРАЇНСЬКО? ДИТИНИ - 1981. популярний і 

багато ілюстрований виховний посібник S 3.75 
2 УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ, ілюстрований збірник виховних 

матеріалів. 500сторі" .......- ....„'. S22 50 g 
3 УКРАЇНСЬКІ ДІТИ - НАШЕ МАЙБУТНЄ, антологія творів Н 

про дитину. ЗООсторінок.. , S 8.00 
4 МЕЧ І КНИГА, Володимир Бврагура, ілюстровані історичні 

оповідання. іі2сторінок S 6.00 М 
5 НЕ ОДНИМ ХЛІБОМ ЖИВЕ ЛЮДИНА, релігійні есоі. 180 В 

сторінок „ S 300 
6 ЗОРЯНИЙ КОРСАР, Олесь Бердник, фантастична повість. 

-гвОсторінок S 800 
7 СИНИ СВГТОВИДА. Олесь Бердник, історичне оповідання 

150сторінок І 4.25 
Для шкіл і бібліотек даємо знижку. Замовлення, гроші і 50 цей 

на посилку прошу спати на адресу: 
CHILDREN'S CARE GROUP 

16 Rimerest Road. Toronto. Ont. Canada M6S 4H3 в Tel. 769-2535 
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У п'ятницю, І0-ГО ЖОВТНЯ 
цього року. Дарія Чайківсь-
ка офіційно відкрила тут 
свою мистецьку галерію. 
яка міститься при українсь-
кому Культурному Оссрд-
ку і відкрита щодня. 

Довгі роки пані Дарія вла-
штовувала покази шедеврів 
українського мистецтва на 
всіх міжнародних вистав-
ках в Лос Анджелесі з вели-
КИМ УСПІХОМ. ЯК І Дуже ПОХ-
вальними коментарями у 
не українсько мовній пресі, 
її виставки було згадано в 
музейних хроніках. Вони 
давали змогу не-украінцям 
запізнатися з мистецтвом 
України, як і можливість 
придбати його шедеври не 
тільки українцям, але й не-
українцям, котрі радо ку-
пу вал и малюнки, різьби і пи 
санки. 

Мрією пані Дарії було ма-
ти власне підприємство, від. 
крите для публіки кожного 

дня. І ця мрія увінчалася ус-
піхом. Відкриття постійної 
мистецької галерії відбуло-
ся під звук вистрілюваних 
корків шампанського. 

На перший погляд. вся iri– 
ната галерії виглядала, як 
зачарований кутик мистець 
кої частини української ду-
ші далеко —тут, на чужині. 
Колірні картини сучасних 
мнетців грали каскадами ве 
селки, сіножатей, озер. цер-
ков і танкових угруповань. 
В. галерії є запрезентовані: 
В. Бел нарський — кераміка: 
Б.Божемський — олії. тем-
пери. дереворити; Олекса 
Грищенко— літографії; Сла 
ва Гнатів — акварелі; Яків 
Гніздовський - деревори-
ти; Христина Головчак Ді-
Беррі— дереворити; Любо-
мир Гуцалюк —олії; Петро 
Капшученко- скульптура; 
Анатолій Коломиєць -ак-
варелі; Юліян Крайківсь-
киЙ —пропам'ятні друки; 
Орест Поліщук— акварелі; 
Катерина Кричевська Ро-
сандіч— акварелі; K.LUOHK– 
Русич— емалії; Надія Сом-
ко— олії; Тирс Вснгринович 
— дереворити: Тимостокль 
Вирста— акриліки. 

Усміхались до гостей по-
внолиці лялі привітно, приб-
рані в пишні строї народної 
ноші. Різьби манили очі своь 
ми витонченими визерунка-
ми. Кераміка вабила пука-
тими формами. Виструнче-
на бандура запрошувала^ 
вдарити палко гопака на її 
струнах і вичарувати піс-
нею горде минуле самостій-
ного існування Української 
Держави. 

Тонко і прицизійно вима-
лювані писанки моргали 
так чарівно до присутніх, 
так кокетливо, що прямо тя 
жко було пройти байдуже 
біля них. Вони як би iipocii– 
ли: "візьми мене зі собою" 
— а їх мова була дуже nepe– 
конлива, що годі було onep– 
тися спокусі. 

у Лос Анджелесі 
А ось, притулившись до 

полички, стоїть різьблена 
фаЙка з довгим цибухом. 
Біля неї висять червоні пра-
вдиві. товсті або дрібнень-
кі. коралі, горді зі своєї кра-
си і значности. зподальше 
від них висять різблені дере-
в”яні коралі, пишні зі свого 
взору. Ця комбінація викли-
кає візію вусатого козака з 
чубом і люлькою в зубах, 
що пихкає запашним тютю-
нцем. що виріс на чорноземі, 
а поруч - дівчина румяне-
нька, круглолиця в червоно-
му намисті. Дерев'яні кора-
лі належать вже до модер-
ного часу. 

Вишивки мали свій влас-
ний куток. Вони цвіли мака-
ми, рожами, волошками і 
достойними лініями ГЄОМЄТ-
ричних гяв. На горішній по-
личці пишався майстерно 
вироблений орел з розпрос-
тертими крилами до лету. 
Він робив враження, шо ось 
- о с ь злетить у ВІЛЬНИЙ MO-
гутній лет. може в Україну з 
привітом відіїдітей на чужи-
ні, котрі привезли зі собою 
мистецьку душу рідного 40-
рнозему і бережуть 11 як СВЯ-
тість на чужині. 

Лишаючи казкову кімна-
ту небуденних шедеврів, 
входимо до приміщення, 
заставленого прибраними 
столами з іжею, на яких вис-
трунчилися солодкі торти і 
рум'яні хрустики. Доріжка 
до столів заставлена по 
боках вазонами квітів. А які 
вони пишні і так гарно гра-
ють з червоними обрусами 
на столах. 

У гутірці, при перекусці, 
присутні довідались що па-
ні Дарія плянує постійно 
( приблизно КОЖНОГО МІСЯ-
ця ) відмічувати іншого мис 
тця і його працю. Для відк-
риття галерії, Д.Чайківсь-
ка вибрала серію літогра-
фій найбільшого репрезен-
тативного артиста-маляра 
Олеси Грищенка, піонера 
модерного мистецтва. Вид-
руковано інформативний 
каталог про мистця. В цей 
спосіб вона хоче поширити 
на Заході знання про україн-
ську образотворчість. 

На відкриття прийшло 
багато чужинців, котрі люб-
лять і цінять українське мис-
тецтво.Пані Дарія вибрала 
догідний час для відкриття 
своєї галерії, бо Різдво вже 
не за горами. — час на дару-

нки. Ми всі повинні зробити 
собі приречення, що на свя-
точні дарунки купуємо щось 
із шедеврів українського 
мистецтва. Хай стіни на-
ших хат прикрашують обра-
зи праці наших мистців. Це 
буде достойний жест для ук-
раїнського мистецтва. 

Оля Муць 

Центр етнічних студій 

vvvvvwvwwvwvvvvvvvwvwAAAW^vxAA^^A^^^wwwNrtAft^ 
Увага! Увага! 

Ще масмо на складі кілька примірників 
МИХАЙЛА ВЛОХА 

ВИННИКИ, ЗВ'ЕНИГОРОД, 
УНІВ ТА ДОВКІЛЬНІ 

СЕЛА 
ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНИИ ЗВІРНИК 

Книжкг. у твердій темно-жовтій полотняній обгортці Із 
золотими буквами, роботи мистця Е. КОЗАКА. 

526 сторінок із двома картами. Ціна 15.00 дол. 
Замовляти в книгарському відділі при „Свободі", nepe– 
силаючи чек або поштовий переказ, долучугочи одного 

доляра на кошти пересилки. 
"SvoWa", SO Montgomery Street, Jersey City. NJ. 01303 

У вівторок.30-го вересня 
ц.р., відбулося засідання До-
радчої ради Центру етніч-
них студій в Ютика коледжу, 
на якому президент 
коледжу Д-р Т.Шелдон дав 
огляд заходів коледжу в ми-
нулому академічному році 
встановити постійний Центр 
етнічних студій. 

Ця перша спроба етніч-
них семінарів у минулому 
році в загальному була yeni– 
шна і Ютика коледж вирі-
шив поширити програму ет-
нічних семінарів у цьому ро-
ці. всупереч відмови в одер-
жанні державниих фондів 
на цю ціль. 

Президент д-р Шелдон 
підкреслив успішність КІЛІ.-
кох семінарів, в тому йукра 
їнського, про який висловив 

-ся д-р Е.Нессар. директор 
Центру етнічних студій, ЩО 
цей семінар був на BHCOKO– 
му академічному рівні. 
В 1981 році, в другому семе-
стрі, в програмі Ютика ко-
леджу є передбачений поши-
рений український семінар, 
який, як і в минулому році, 
буде проводити д-р Теодо-
зія Савицька, яка є також 
членом Дорадчої ради Цен-
тру етнічних студій. 

При цій нагоді доцільно 
подати інформацію про ус-
пішний перший украІнсь-
кий семінар в Ютика колсд-
жі, що дало нам змогу про-
довжувати, і то в поширеній 
програмі, українськиі лекції 
В першу чергу, треба підкре-
слити несподівано велике 
число учасників — 24, в той 
час. коли семінарі інших, бі-
льших за українську етніч-
них груп не могли відбути-
ся з браку зацікавлення ни-
ми. 

Для порівняння варто зга. 
дати, що у польському семі-
нарі взялоучасть35осіб,ав 
Ютиці живе коло ЗО тисяч 
поляків, та й в околиці та-
кож багато. Українців в 
Ютиці є не більше одної ти-
сячі. а в околиці може вдвічі 
стільки. Ці порівняння самі 
за себе говорять. 

Заслуговує на увагу, що 
одна чверть учасників укра-
їнського семінара — цеаме-
риканці неукраїнського по-
ходження. половина - укра 
їнці, народжені в Америці, 
перше і друге покоління, а 
ще одна чверть - це українці-
емігранти після Другої сві-
тової війни. За виїмком од-
ного мешканця Ютики, всі 
учасники з другої групи бу-
ли з місцевостей, ДДЛЄКОВІД-
далених від Ютики. 

Хка ж цс була цікава, а ще 
більше цінна зустріч із урод-
женцем Америки, близьким 
родичем композитора Ми-
коли Колесси. інж. Михай-
лом Колессою. що був учас-
ником нашого семінара. 
Інж. Михайло розказав при-
4тнім про його випадкову 
зустріч під час поїздки в Ук-
раїну з незнаним йому, але 
близьким родичем. КОМПО-
зитором Миколою Колес-
сою. з яким та з його роди-
ною інж. Михайло нав'язав 
близький контакт. 

Інж. Михайло поділився 
з учасниками семінара свої-
ми вражіннями з України, 
що дуже зацікавило присут-
ніх. а також висвітлив філь-

ми та показав прекрасні зні-
мки зі Львова та Києва. 

Іншим цікавим учасни-
ком семінара був близький 
родич зі сторони мами єпис-
копа Сотера Ортинського, 
Єміль Цмайло з дружиною 
Дорті. якії живуть тридцять 
миль від Ютики. але не пош-
кодували труду бути прибур. 
німи на кожній лекції. Еміль 
Цмайло точно знає усі cno– 
ріднені з Ортинськими роди 
та місцевості, з яких вони 
походять. Родина Цмайлів 
приносила показати гарну 
родинну пам'ятку—портрет 
єпископа Сотера Ортинсь-
кого. Рівнож були інші учас-
ники з цієї групи, переваж-
но учительки, які були дуже 
зацікавлені усім, що почули 
та гордилися, що в 
Ютика коледж мають укра-
їнський семінар. Ці всіучас-
ники були з далековіддале-
них місцевостей. 

У програмі викладів був 
короткий огляд історії Ук-
раїни, історія української 
еміграції, з особливою ува-
гою на важливість ролі ук-
раїнської церкви, українскі 
організації, шкільництво, 
українське мистецтво та ін-
ші інформації з історіїукра-
їнської культури. Кожна 
прочитана коротка інформа 
ція була ілюстрована відпо-
відними прозірками. чи об-
разами. бо диспозиції інст-
рукторки були всі модерні 
слухово-зорові" апарати, 

що робили лекції дуже ціка-
вими та різноманітними. 
Тут напрошується думка -
якщо б такії, влаштування 
були в школах українознав-
ства в українських осеред-
ках. тоді учні не нудьгували 
б, радо і легко засвоювали б 
знання побаченого і почуто-
го. 

Мала України і тризуб бу-
ли кожного разу на головній 
стіні викладової залі. На ос-
танній лекції усі присутні ді-
стали течки з матеріялами 
про Україну. 

Учасники українського се 
мінара американського ро-
ду зі здивуванням довідали-
ся. що Україна — це не Ро-
сія, що Галичина — це не 
Польща, та що Україна має 
таке саме право і бажання 
на самостійну державу, як 
всі інші нації. Для них цей се-
мінар був дуже інформатив-
ним. Мабуть, не буде nepe– 
більшенням сказати, що ук-
раїнці, уродженці Америки, 
виявили справжнє глибоке 
зацікавлення лекціями, що 
вони й висловлювали особи-
сто. але це можна було лег-
ко побачити і відчути кож-
ного разу і це давало велику 
приємність, мабуть. обопі-
льну — для учасників і для 
інструкторки. 

Цей семінар дав їм мож-
ливість краще познайоми-
тися з українською спадщи-
ною і глибше зрозуміти ба-
гато аспектів української 
культури та відчути свогет-
нічне коріння, шо його так 
інтенсивно шукає американ-
ська людина. 

При цій нагоді Ютика ко-
ледж складає подяку усім, 
що подарували англомовні 
книжки для бібліотеки ко-
леджу. 

Т.С. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 
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Відбулися наради.. 
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Клівленд і околиці! 
ч 

В неділю, 2 листопада 1980 p., о год. 2 по пол. 
ш залі Кредитової Кооперативи „Самопоміч" 

при 6108 Стейт Ровд. ПАРМА, Огайо 
відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ НАРАДИ 
І І Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 

КЛІВ Л ЕН ДСЬКОЇ ОКРУГИ 
до участи в яких запрошені й зобов'язані урядовці, пред-

ставники і конвенційні делегати наступних Відділів: 
18. 50. 71. 102. 108. 112. 115. 188. 180. 222. 233. 240. 

251. 291. 295. 328. 334. 338. 348, 358. 384. 
НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1. Відкриття. 
2. Перегляд-провірка організаційноГ праці Округи за остан-

ніх 10 місяців 
3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої є придбати 

2,000 нових членів до кінця цього року. 
4. Обговорення загальних союзових справ. 
5. Внески, запити і закриття зборів. 

у зборах візьмуть участь: 

І в а н Ф Л И С , головний предсідник УНС 
Б о г д а н Ф у т е Й , голова Контрольної Комісії УНС 

Тарас Шмагала, головний радний унс 
ПО ЗБОРАЗ^- ВИГРАШІ і ПЕРЕКУСКА 

ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 
Васило Л Іщннецький, голова Роман Возьняк, секретар 

"yassatssesssxsaess^ 
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 

в Ню Гей вені, Кони. 
ПОВІДОМЛЯЄ, що 

в неділю, 9-го листопада 1980 року 
о год. 2:30 по пол. 

в залі Українського Народного Дому 
при 162 Дей аул.. НЮ ГЕЙВЕН, Кони, 

відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
ОКРУГИ 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1. Відкриття. 

2. Перегляд-провірка організаційної праці Округи за осіим-
ніх 10 місяців. 

3. Обговорення осінньої кампанії, метою якої є придбати 
2.000 нових членів до кінця цього року 

4. Обговорення загальних союзових справ. 
5. Внески, запити і закриття зборів. 
У зборах обов'язково повинні взяти участь члени Окружної 
Управи. Урядовці і Конвенційні Делегати УНС наступних 

Відділів: 
12. 23. 52. 54. 59. 87. 84. 101. 138. 207. 253. 254. 

277, 350. 370. 387. 390. 414. 
У зборах візьмуть участь: 

В О Л О Д И М И Р С о х а н , головний секретар УНС 
П р о ф . І в а н Т Є Л Ю К , головний контролер УНС 

ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ: 
проф. Іван Те люк 

почесний топова 
Тарас С л ивінський 

секретар 

д-р Михайло Снігурович 
топова 

Василь Д о бчанський 
касир 

w^тжжж^амвавзідюДОООООО 

(Зокінгення 
Софії, проф. Старосольсь-
кий, мґр Дражньовськнй. 

В програмовій частини 
"Зустрічі" порушено у трьох 
доповідях справи стану ор-
ганізованости мирянства 
Північної, Центральної та 
Південної Америк. З цікаві-
ших фактів треба подати , 
що активізація мирянства 
в Аргентині привела до то-
го, що представники мирян-
ства є на впливових місця у 
нарадах єпископату, чого 
ще нема в нашій дійсності, 
не зважаючи на те, шо тра-
диційно мирянство з У краї-
ні, і взагалі у Східній Церкві 
- мало далеко більше зна-
чення. ніж на Заході. 

В часі нарад проводу Феде 
рації "У нум Омнес" найбіль 
ше уваги присвячено вири-
шенню студійної теми і рі-
шено розглянути основно 
проблематику сучасної ро-
дини, яка в модерному світі 
є в розкладі. Як матеріяли 
до роздумів мають служити 
документи сучасного Сино-
ду Владик, що саме відбува-
сться у Римі. Про переслан-
ня матеріялів подбає Секре-
таріят. Знову ж національні 
асоціяції мають подати Ґе-
неральній асамблеї у насту-
пному році свої короткі СПО-
стереження, що повинні бу-
ти опрацьовані разом у пев-
ній синтезі. 

Загальні збори мають від-
бутися у Фатімі, Португа-
лія, в жовтні у зв'язку із ос-
таннім традиційним річним 
паломництвом. З огляду на 
позитивну оцінку праці пре-
зидії, не передбачається но-
вих кандидатур, а з передба-
чених членів Екзекутивного 
бюра звичаєво уступає поло-
вина ( каденція українсько-
го делегата передбачена ще 
на дальших три роки ). 

Із передбачених звітів aco– 
ціяцій - за браком часу -
звітували тільки польський 
і український делегати — пе-
рший з огляду на актуальні 
події у Польщі, а проф. Янів 
— у зв'язку із триваючими 
переслідуваннями Церкви в 
Україні та з близьким Тися-
чоліттям християнства. 
При інформації про підготов 
вку до Тисячоліття, вказано, 

ЛИСТОПАДОВИЙ 
АПЕЛЬ В КЛІВЛЕНДІ 

Клівленд, Огайо. — В 
п'ятницю, 31-го жовтня 
ц.р., о год. 8-ій вечора, тут в 
залі парафії Покрови Пре-
святої Богородиці в Пармі 
при 6810 Бродвю відбудеть-
ся, заходом Українських 
Злучених Організацій — 
Відділу УККА в Клівленді, 
Першолистопадовий Апель 
з нагоди 62-ої річниці Лис-
топадового Чину і nporo– 
лошення Західньо-Україн-
ської Народної Республіки. 
Перед цим святковим зі-
бранням о год. 7:30 вечора у 
каплиці названої парафії 
духовенство відправить Со-
борний Молебень. 

РОКОВИНИ 
ЛИСТОПАДОВОГО 

ЧИНУ В ҐЛЕН СПЕЙ 

Ґлен Спей, Н.Й. - Гро-
мадська Рада українського 
села в Ґлен Спей влашто-
ВуЄ Тут В Суботу, 1-ГО ЛНСТО-
пада ц.р., о год. 7-ій вечора 
в церковній залі церкви св. 
Володимира, відзначення 
Листопадового Чину. На 
програму свята скадають-
ся: доповідь, виступ хору, 
бандуристів і декляматорів. 

ДОПОВІДЬ Д-РА ОЛЕГА 
ФЕДИШИНА 

Ню Йорк, Н.Й. - В не-. 
ділю, 2-го листопада ц.р., о 
год. 2-ій по полудні тут в 
Будинку Української Віль-
ної Академії Наук при 206 
Захід 100-та . вулиця д-р 
Олег Федишин, професор 
Нюйоркського Міського 
університету виголосить 
доповідь на тему: „Поль-
ська революція - причини, 
проблеми та прогнози". 
Після доповіді — запити. 

bftw^wwwwwwwwwMwv^ 

Бучач І 
аччняа Буч 

зі crop. 1) 
що український мирянський 
і науковий світ настоюють 
на екуменічному святкуван-
ні. 

Щодо положення Церкви 
в Україні, в часі доповіді ро-
здано спеціяльні тексти зве-
рнення Патріярха Йосифа, 
виготовленого з нагоди 
цьогорічного Конгресу "Це. 
рква в потребі" у Німецько-
му містечку Кенігштайні бі-
ля Франкфурту, а саме: 
передано заінтересованим 
німецький оригінал та nla– 
готовлені переклади на фра-
нцузьку й англійську мови. 

На кінець інформації проф. 
Янів повідомив про традн-
ційній молитовний похід у 
дні 1-го листопада із'синх-
ронізованою хвилиною'мо-
литви за переслідуваних на 
рідних землях і за відродже-
ння віри та Церкви в Україні, 
прохаючи присутніх поши-
рити звичай серед своїх cni– 
льнот. 

Наради відбувалися в дуже 
доцільно уладженому реко-
лекційному домі в центрі 
католицького університет-
ського міста - недалеко Ва-
шінгтонської катедри. Крім 
дуже вигідних мешкань і 
харчівень є в тому домі вик-
ладові залі та клкбові кімна 
ти. В домашній—просторій 
-каплиці правилися св.Лі-
тургії, при чому одну слу-
жив архиєпископ Вашінгто-
ну у сослуженні із присутні-
ми на нарадах отцями. Од-
на св. Літургія була в катед-
рі. Один день був присвяче-
ний огляданню Вашінгтон-
ських урядових будівель і 
музеїв. 

Участь української деле-
гації була уможлнвлена-
як і минулими роками-
дотацією українського Вла-
дики Платона -Екзарха Ні 
меччини. а річну вкладку до 
"Унум Омнес" вплатила го-
ловна управа СУК "Прови-
діння". Представник"Голо-
су Америки" мав із україн-
ським делегатом інтерв'ю 
про висліди нарад у Bauiiii– 
гтоні. як теж про пляновану 
українсько-польську науко-
ву конференцію у Мюнхені 
на тлі міжнародних зустрі-
чів УВУ. 

ІІІІІІШІІІІІІІІІІШІІІІІШІІШШШІПШШІШк 

Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК 
На медичні 

Теми 
Лікарський довідник. 

Книжка у твердій темно-зсле-
ній обгортці із золотими бук-
вамн роботи мистця МИХ. МИ-

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07S08 

Мешканців стейту Hm Джсріі ю-
бов'япг 5Г; сгейтовпго податку. 

ІІШІІІІІІІШІШШІІШШШШІШІШІШІІШІІ 

Історично-мемуарннй збірник. 
Книжка у твердій коралевій 
обгортці із золотими буквами, 
роботи мистця ЯКОВА ГНІЗ-
ДОВСЬКОГО.. 943 сторінок з 

малою. 
Ціна 926.00 4- 11.00 пересилка 

SVOBOOA 
SO Montgomery Street 
Jersey Ctty, N J. 07308' 

НА ПРОДАЖ 

УКРАЇНСЬКІ 
МАШИНКИ 

ДО ПИСАННЯ 
NEW ER1CA. порті 
іклясні з футералом. ЛовнацімаІ 
JS210.00 Висилаємо кудине-і 

будь. ; 

ALL LANGUAGE 
TYPEWR1TER CO. 

І 
І 

119W.23rdSt. New York. NY. 100111 
Kbetw.68 7thAves.) (212)243-80861 
Відкрито щоденно до 6:30 веч.І 

в суботу до 5:30 по пол, j 

0FUNBRAL DiRECTORSv 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Займається Похоронами 
в BRONX, BROOKbYN, 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТНМПВРА”ТУРА 

Peter Jareitia 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegofl 4-2568 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

S6S6 EMt Tremont Avenne 
BRONX, N.Y. 10466 

Te4.: 863-2475 
Щ 

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

Тел.: 674-3630 
Директор ЯОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И Н 
Зааїлус влаштуванням по 
юромі в в каплицях, поло-
ІИМОІК в кожнім райояі 
иіств. Похорони по ad 

мяльних цінах. 


