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У Філадельфії відзначено річницю 
Декларації Людських Прав 

Філядельфія. Па. 1X1 C.J 
- У середу, 10-го грудня ц. 

p.. Філадельфійський КОМІ-
гет Оборони Національних 
і Людських Прав України 
влаштував тут, у приміщен-
нях̂  Інституту Балча, .'.Обід 
у московській тюрмі" з на-
годи 32-ої річниці Універ-
сальної Дсклярації Людсь-
ких Прав. 

За столом, застеленим 
чорною плахтою з іменами 
28-ми членів Української 
Гельсінкської групи, засіли 
колишні політичні в'язні д-р 
Ніна Строката-Каравансь-
ка, литовець Владас Шака-
ліс. який втік з концентра-
ційного табору, пройшов-
шн пішки 600 кілометрів з 
Архангельську до Швеції, 
представники амсрикансь-
кої та української преси, 
члени комітету та гості. -

Вечір відкрила й прово-
дила ним Уляна Мазурке-
вич. голова комітету. 

Вечерю почала молит-
вою сестра Глорія. пред-
ставник Комісії Зв'язків при 
католицькій архиспархії. 

П ід час обіду д-р Н. Crpo– 
ката розповіла, як виглядає 
обід у совстських концтабо-
рах. де заборонено молити-
ся. Обід складається із юш-
ки з гнилої капусти, ячмін-
ної каші та кусника намоче: 
ногору воді сухого хліба'. 
їжагнавмисно дуже солона, 
щоб спраглі після неї в'язні 
багато їли й не відчували 
голоду. 

Вона показала в'язничну 
„суконку", до якої українсь-
кі жінки, політв'язні, при-
чеплювали вишивані ков-
нірці, виказуючи цим свою 
українську національність, 
хоч таборова влада це забо-
роняла. 

В'язнів засилають поза 
межі своєї батьківщини; 
християнам забороняють 
мати хрестики, а жидам — 
ярмулки. конфіскують будь-
які релігійні предмети. 

Закінчуючи свою розпо-
відь. Н. Строката підкрес-
лила. що вповні віддзерка-
лити страждань і злиднів 
політв'язнів у совстських 
таборах - неможливо. 
, Наступного дня місцева 

американська преса комен-
тувала. цю подію. Kopec– 
пондентка ..Івнінг Бюле-
тен" Пола Герберт розпові-
ла про Н. Строкату, чоти-
рирічну і ї мужа Святосла-
ва Караванського. майже 
30-річного в'язнів совєтсь-
ких концтаборів. Далі вона 
писала, що членам родин 
політв'язнів дозволено від-
відувати їх лише двічі на 
рік; більшість листів до 
політв'язнів не доходить; 
санітарні умови у таборах 
невідрадні. 

Кореспондент П. Гер-
берт наголосила факт, що у 
совстських в'язницях і кон-
центраційних таборах nepe– 
бувають приблизно 100,000 
політичних в'язнів, з того 
числа - 50 відсотків укра-
їнців. 

Пластуни знову влаштували 
лещатарський табір 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (Ю.Ф) 
- У четвер, 25-го грудня 
ц.р. почався лещатарський 
табір пластового юнацтва, 
який щорічно організує 16-
ий Курінь УПС „Бурлаки". 

Цьогорічний табір - це 
вже четвертий з черги, що 
відбувається в Ґленс Фоллс 
Н.Й„ на лещатарських те-
ренах Вест Мавнтен. Ці 
табори здобули собі приз-
нання за свою зорганізова-
ність та поведінку учасників 
від заряду лещатарських 
теренів Лендмарк Мотор 
Ладж. в якому приміщені 
табори, та від посадника 
Гленс Фоллса. 

Офіційне відкриття цьо-
горічного табору треба бу-
ло, перенести на п'ятницю, 
26-го грудня, тому що 36 
учасників табору під про-
водом члена булави ст. пл. 
Н. Близнака пибули на міс-
це табору після півночі. 
Автобус, який віз їх з Ню 
Йорку, попсувався ще перед 
виїздом із міста, і з уваги на 
;вяточний час були труднсь 
щі з одержанням другого 
автобуса. Хоч і довелося 
чекати в автобусі шість го-
цин, проте учасників табору 
не покидав добрий настрій. 
Провідник автобуса поста-
рався дістати харч і теплу 
шоколяду, а на таборі чека-
па на таб'оровиків вечеря. 

У таборі бере участь 45 
онаків і 42 юначки з плас-
гових станиць в Балтиморі, 
Бостоні, Боффало, Вашін-
тоні, Гартфорді, Кергонк-
:оні, Клівленді, Нюарку, 
Ню Йорку, Ню Гейвені, 
Олбані, Пассейку, Рочесте-
рі, Трентоні та Філядель-
фії. У програмі табору — 
наука їзди на лещатах під 
наглядом професійних інс-
трукторів, гутірки про ле-
щатарство та змагання на 
закінчення табору. Учасни-
ки мають змогу вправляти 
також популярний тепер 
плоский біг та здавати плас-
тову вмілість з лещатарст-
ва. Крім зайнять, зв'яза-

них з лещатарством, відбув 
ся теж конкурс співу та ук-
раїнської мови. Першунн 
одержали нагороди, уфун-
довані українськими під-
приємствами „Аркою", Я. 
Куровицьким, та рестора-
ном „Орхідеєю" в Ню Йор-
ку, як теж і нюйоркським 
відділом Товариства Укра-
їнських Інжелерів. Комен-
дантом таборів був пл. сен. 
М. Шарко, бунчужним ст. 
пл. Р. Ковч, писарем ст. пл. 
Т. Ковч; коменданткою та-
бору юначок - ст. пл. В. 
Гнатківська, бунчужною -
ст. пл. Л. Норка. Головним 
організатором табору та 
інтендантом був пл. сен. В. 
Гнатківський. У склад була-
ви табору входили 10 стар-
ших пластунів та 4 старші 
пластунки, більшість з них 
- це колишні учасники бур-
лацьких лещатарських та-
борів. 

Табір мав тривати шість 
днів до 31-го грудня 1980 
року. 

РІЗДВЯНА ПРОГРАМА 
В КЕТСКИЛЬСЬКИХ 

ГОРАХ 

Ґлен Спей, Н. Й. - Ра-
діопрограма „Українська 
культурна година" переда-
ватиме на Свят-Вечір, 6-го 
січня 1981 року о год. 6:30 
вечора Різдвяну програму 
зі станції WDLC з Порт 
Джервіс на хвилях 1490 AM 
і 96,7 ФМ. 

КРИЗА В ПОЛЬЩІ ТРИВАЄ ДАЛІ 

ДОПОВІДЬ У ЛМКЛЮБІ 

Ню Йорк, Н. Й. - У 
п'ятницю, 2-го січня 1981 
року о год. 7-ій вечора тут в 
Літературно- Мистецькому 
Клюбі - 136 Друга авеню 
(Дім УВФ) проф. Ярослав 
Лсшко виголосить ДОПО-
відь на тему; „Паризький 
період творчости Олек-
сандра Архипенка". Допо-
відь буде ілюстрована про-
зірками. 

Це останнє число „Свободи" у старому 1980 ро-
ці друкується у яіаторок, 30-го грудня, з датою cepe– 
ди, 31-го грудня. У четвер, 1-го січня 1981 року, з уваги 
на Новий Рік, „Свобода" не друкуватиметься. У п'ят-
ницю, 2-го січня, друкуватиметься передсвяточне 
число з датою, 3-го січня. Святочне число „Свободи" 
з датою 6-го січня друкуватиметься і висипатиметься 
для вигоди наших читачів раніше. У середу, 7-го січня 
1981 року, в день Різдва Христового за старим кален-
дарем, „Свобода" не появиться. 

Варшава, Польща. - - Не 
зважаючи не деяке відпру-
ження між вільною проф-
спілкою. „Солідарносьць" 
та комуністичним урядом і 
тимчисове відкладення Мос 
квою інтервенції для, як 
висловлюються деякі газе-
ти в комуністичних країнах, 
,,привернення порядку в 
Польській Народній Респуб 
ліці". криза в тій країні 
триває далі, бо залишилося 
ще багато справ неполагод-
женими. 

Західні^ кореспонденти 
інформують з Варшави, що. 
власники приватних rocno– 
дарств заповіли масовуде-
монстрацію цього тижня і 
здержання довозу сільсько-
господарських продуктів 
до міст, якщо уряд й далі 
вперто відмовлятиметься 
від реєстрації профспілки 
влеаників приватних сільсь-
ких господарств. Ці дома-
гання приватників вжерані-
ше відкинув окружний суд, 
а тепер цю справу має роз-
глядати на своєму засіданні 
найвищий суд у Варшаві і 
від його рішення залежати-
ме дальший розвиток подій 
і уклад відносин між влас-
никами приватних чгоспо-
дарств, яких у Польщі начис-
ляється біля 70 відсотків, і 
центральним урядом. 

Уряд має також ще бага-
то інших нерозв'язаних і 
тяжких до полагодження 
проблем таких, як встанов-
лення відпочинку для робіт-
ників, знесення цензури у 
профспілкових виданнях 
тощо. Досі робітники відпо 
чивали тільки кожну четвер 
ту суботу, а в усі інші субот-
ні дні працювали. „Солі-
дарносьць" домагається, 
щоб робітники відпочивали 
щодругу суботу. 

Дві інші справи мусять 
. буїги вирішені в скорому 

часі, якщо уряд хоче омину-
ти Нового зудару з робІт-
ннцтвом, а саме, надання 
дозволу для профспілки ВИ-
давати свою не-залежну га-
зету і переглянення ВИМОГ 
профспілки щого звільнен-
ня антикомуністичних диси 
дентів, які у критичній ХВИ-
лині боротьби робітництва 
з урядом все стояли ПО СТО-
роні "робітників і були ЇХНІ-
ми не тільки союзниками, 
але рівночасно иропаґато-
рами ідей внутрі країни і у 
великій частині за кордо-
ном. 

Багато з цих питань по-
винні були бути розв'язані 
до кінця цього року, згідно з 
ранішою обіцянкою уряду. 
Багато справ і проблем об-
мірковувались на спеціяль-
ній сесії Політбюра і Цент-
рального Комітету Кому-
ністинної партії Польщі і, 
як імформують урядові чин 
ники, розв'язка їх затягла-
ся. 

Тяжкою до розв'язання є 
проблема-проблем - не-
"достача сільськогосподар-
ських продуктів і харчів 
взагалі. У Варшаві й інших 
більших містах Польщі чер-
ги за цими продуктами все 
збільшуються, а разом з 
тим наростає невдоволення 
населення. Раціонування 
харчів і спеціяльна видача 
м'яса на Різдво, вже має 
свої наслідки у багатьох 
місцевостях. Робітники, не 
зважаючи на заклики проф-
спілки „Солідарносьць" до 
спокою, розпочали само-
вільні страйки. Західні полі-
тичні спостерігачі уважа-
ють, що якщо центральний 
уряд не розв'яже цієї проб-
леми харчів, то треба споді-
ватися нових заворушень і 
нових ускладнень у відноси-
нах між польським napo– 
дом і комуністичним уря-
дом. 

і В Америці 
ПОГАНА ПОГОДА врятувала життя багатьом американ-
цям, а багато тисяч осіб оминуло поранення. Як відомо, 
напередодні Різдва за новим календарем крайова рада 
шляхів і транспорту предбачала, що під час довгого кінця 
тижня загине на шляхах Америки приблизно 750 людей, а 
кілька тисяч буде поранених. Але результати цього 
передбачення показались меншими у зв'язку з поганою, 
мокрою, сніжною і холодною погодою. Згідно з інфорМа-
ціями поданими в суботу, 27-го грудня ц. p., покищо 
загинуло 161 особа і значно менше число осіб зазнало 
поранень. Речники згаданої ради кажуть, що у зв'язку з 
поганою погодою багато осіб вирішили залишитись дома, 
а ті, що мусіли користуватися автомобілями їхали дуже 
обережно. 

ПОГОДА, ЯКА ТЕПЕР ДОМІНУЄ у північній частині 
канадської території з морозами 40 ступенів нижче зсра на 
скалі Фаренгайта вказує, що незабаром ця холодна струя 
розійдеться по цілій території Канади, а потім захопить 
велику частину З'єднаних Стейтів Америки. Метеорологи 
передбачають, що в обидвох країнах треба сподіватися 
дуже холодної і довгої зими. Понад 40ступенів нижче зера 
зареєстровано у місцевості Єловнайф в Канаді. Це 
приблизно 4,000 миль від Ню'Йорку і ця широка смуга 
холодного повітря вже спричинила, чималі шкоди в людях 
і матеріалах. Замерзає все: вода і водні проводи, люди на 
дорогах, а сильний вітер нищить електричні і телефонічні 
стовпи, залишаючи без електричної енергії багато 
місцевостей. Деякі провінції ороголосили вже виїмковий 
стан і включили в рятункову акцію військові частини. 

ПОМІРКОВАНІ РЕСПУБЛІКАНЦІ в Сенаті задумують 
сповнити ролю наглядача в черговому 97-му Конгресі і 
бльокуватимуть ті пропозиції консерватистів, які вони 
вважатимуть шкідливими для народу, а саме деякі 
обмеження на відтинку громадянських прав, забезпечення 
довкілля і соціяльних програм. Одним з поміркованих 
лідерів є сенатор Чарлс МекМатаяс з Мериленду. 

СТЕЙТ І МІСТО НЮ ЙОРК задумують формально 
запротестувати проти рекомендації федеральної комісії, 
яка, після переведення довших студій ствердила, що східні 
і південносхідні стейти завмирають і.тому ця комісія 
рекомендує американцям поселюватись більше у півден-
них і південнозахідніх стейтах, де є більше виглядів на 
працю. Така заохочуюча заява, — заявили обидва 
губернатор По Кері і заступник посадника Ню Йорку 
Натан Левентол є дуже шкідливою і кривдячою для тих 
стейтів, які і без того переживають економічну кризу та 
відплив населення. 

ПРЕЗИДЕНТ-ЕЛЕКТ РОНАЛД РЕҐЕН, не зважаючи 
на деякі перестороги і критику, таки найменував Річарда 
Аллена на спеціального дорадника у спрарах крайової 
безпеки, хоч, як висловлюються найближчі дорадники 
президента, становище голови Ради Безпеки буде значно 
обмежене і Аллен не матиме таких повновластей, як їх 
мали його попередники Генрі Кіссінджер і Збіґнев 
Бжезінскі. Як відомо, 44-річний Річард Аллен був зійшов з 
політичної сцени на короткий час під час тривання 
передвиборчої кампанії після того, як нюйоркський 
щоденник „Волт Стріт Джорнал" закинув був йому 
використовування політичного становища для приватних 
цілей." 

Мехіко зірвало 
риболовний пакт з ЗСА 

Мехіко Ситі. Мехіко. -
Декілька днів перед приїз-
дом президента-слекта Ро-
налда Регена до міста Xya– 
рез. Мехіко, на зустріч з 
президентом Мехіко Хозе 
Льопезом Портільйо, МЄХІ-
канський уряд зірвав рибо-
ловний пакт з Америкою. 

Загально вважають це 
виповідження поганим зна-
ком для зустрічі, яка відбу-
деться 5-го січня 1981 року. 
Виповідження цього пакту 
не лише відіб'ється негатив-
но на риболовному промис-
;ЯІ південних стейтів ЗСА, 
але також заповідає недуже 
прихильну поставу прези-
дента Портільйо в справі 
дальшої господарської спіа 
праці з ЗСА. 

Безпосередньою причи-
ною виповідження того ДО-
говору урядом Мехіко с 
„війна тунця (риби)".яка три 
ває вже від червня 1980 ро-
ку, коли ЗСА наложили ем-
барго на ввіз тієї риби з 
Мехіко у відповідь на 
арешт декількох американ-
ських рибальських човнів 
під замітом ловлі риб на 
мехіканських територіяль-
ннх водах. Для президента-
слекта виповідження пакту 
з боку Мехіко є особливо 
невигідним, бо він пляну-
вав розпочати розмови з 
президентом Портільйо в 
справі створення чогось у 
роді „спільного ринку" між 
трьома країнами Північної 
Америки: Мехіко-ЗСА-Ка-
нада. Про цей свій плян 
Реген неодноразово гово-

рив у своїх передвиборчих 
виступах, він навіть робив 
закиди президентові Джім-
мі Картерові, що той не 
присвятив відповідної ува-
ги тій справі. ! 

Ще заки Мехіко дало цей 
негативний сигнал у справі 
дальшейдучої господарсь-
кої співпраці, зокрема на 
енергетичному відтинку, 
канадський міністер енер-
гетики Марк Лслонд побу-
вав у Ню Йорку, де він 
представив нову енергетич-
ну політику уряду П'сра 
Трудо, яка виразно не задо-
волила американських roc– 
подарських кіл. а особливо 
висловили своє незадово-
лення американські нафто-
ві й хемічні компанії. Плян 
уряду Трудо має на меті 
„сканадизувати" цю про-
мисловість. а в першу чергу 
п енергетичну ділянку, яка 
більше як на 80 відсотків є у 
чужих руках. 

Риболовля стала „кіст-
кою незгоди" між Мехіко і 
ЗСА від коли Мехіко поча-
ло розбудовувати свою риб-
ну промисловість. Почина-
ючи 1976 роком, Мехіко 
розпочало приспішено роз-
будовувати свою риболов-
ну фльотилію, плянуючи 
піднести річну ловлю з 
600,000 на 2;4 мільйона 
тонн в 1982 році. А прези-
дент Картер підписав 22-го 
грудня ц.р. закон, яким ЗСА 
почали заходи для виелімі-
нування чужої риболовлі в 
200-кілометровій прибереж-
ІІІІІ з о н і . 

У світі 
S ЗАХІДНЬОМУ БЕРЛІНІ знов відоулиія демонстрації й 
зудари з поліцією численних мешканців Західнього 
Берліна, які прибули туди без дозволу, не мають ані праці, 
ані постійної адреси й зайняли насильно деякі порожні 
будинки та влаштували собі там житло. Міська управа, 
занепокоєна напливом таких елементів, почала робити 
заходи, щоб їх позбутися. А вони відповіли демонстра-
ціями, які довели до вуличних боїв з поліцією. ' 

В ДАМАСКУ, СТОЛИЦІ СИРІЇ, невідомі вбивники 
застрілили одного з лідерів сучасного режиму й близького 
співробітника президента аль-Ассада'Дарвіча ель-Зоуні. 
Зоуні був лідером фіктивної З'єднаної соціялістичної партії 
Сирії, яка разом із соціалістичною партією Баатс та 
іншими маленькими групами творить правлячий бльок -
Національний прогресивний фронт. Прогресивний фронт 
є прикриттям для диктатури Ассада і його партії Баатс. 
Після вбивства Зоуні якийсь араб зателефонував до бюра 
одного з інформаційних агентств і повідомив, що вбивство 
доконав „Фронт для звільнення СиріГ. дотепер незнана 
підпільна організація. Одночасно інформатор цей подав, 
що Фронт плянує дальші політичні атентати й буде вести 
їх аж доки сирійський нарід не скине уряду Ассада. 

ІНДІЙСЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО подало з 
Ню Делі, що в північносхідній провінції Індії, Маніпур, в 
якій вже від довшого часу розгортається боротьба за вихід 
з Індії й проголошення самостійности, група озброєних 
людей заатакувала відділ індійських вояків гранатами та 
пробувала опанувати радіостанцію. В провінції Маніпур, а 
зокрема в столиці тієї провінції Імфаль від часу проголо-
шення боротьби за самостійність в 1978 році згинуло 
чимало людей. Останньо появились там озброєні відділи 
партизан, яких підтримує населення. 

ЛІВІ ПАРТИЗАНИ В РЕСПУБЛІЦІ САЛЬВАДОР 
розпочали великий наступ, який вони назвали „останнім і 
вирішним боєм" за усунення теперішньої влади і переб-
рання керування країни лівими угрупуваннями. Об'єднана 
революційна директорія, яка кермує шістьма па изансь-
кими формаціями, що творять значну більшість нартизан-
ського руху, видала проклямацію, в якій заповідає 
усунення теперішнього уряду. Партизани заатакували 
цілий ряд міст, віддалених 40-50 миль на північ від 
столиці республіки Сан Сальвадор. Військове командуван-
ня привладної хунти вислало негайно свої відділи проти 
партизан. Згідно з його комунікатом з поля бою, військові 
вдалося не лише стримати наступ, але й оточити одну з 
більших бойових партизанських груп у силі понад 
400 людей. Бої з тією групою тривають далі, одначе повна 
перевага на боці урядових військ. Всіх партизан військове 
командування начислює на коло тисячі бійців. Вони добре 
озброєні та вишколені й мають кваліфікованих старшин. 
Не зважаючи на це, командування заповідає недалеку 
перемогу. 

ІРАК ВІДКРИВ НОВИЙ ФРОНТ з Іраном. Є це фронт у 
крайній північній частині іраксько-іранської грани-
ці. По обидвох боках того відтинку спільної границі на 
відстані коло 200 миль живуть курди. В Ірані живе понад 
три мільйони курдів, з того.головна частина — на 
пограниччі з Іраком, в-провінції Курдистан. В Курдистані 
вони живуть компактною масою і майже безперебійно 
намагаються осягнути автономію. Всі іранські уряди, а 
найбільше попередній режим шаха, здушував ці прагнення 
силою. Так само поступають і Ірак та Туреччина,де живе 
багато курдів. Одначе тепер з воєнної конечности уряд 
Іраку почав допомагати курдам харчами, зброєю та 
військовим вишколом. Курдські партизани здобули були 
раніше головні міста провінції Курдистан у Магабад і 
Санандаж, але мусіли їх опустити під тиском вГдділів 
іранської регулярної армії. Тепер воєнні події на їхніх 
теренах уможливлять їм поширити свою бойову діяль-
ність та мобілізувати й школити значно більші як дотепер 
відділи. Іранський уряд виразно занепокоєний перснесен-
ням воєнних дій на цей новий відтинок границі. 

ЦИНІЗМ ІРАНСЬКИХ 
ЛІДЕРІВ ЗРОСТАЄ 

Тегран. Іран. Кожен 
новий день приносить в !pa– 
ні нові, щораз глибші вия-
ви безвідповідальности й 
цинізму. Реєстр НЄВІДПОВІ-
дальних і злочинних вчин-
ків іранських лідерів за не-
цілих два роки їхнього па-
нування не має кінця. Без-
правні суди над немилими 
сучасним „лідерам у турба-
нах". що з правила кінчили-
ся смертними присудами, 
тільки під тиском світової 
публічної опінії й спротиву 
іранського населення прн-
пинено. 

І 
Протизаконне пірвання 

американських дипломатів 
за згодою державних" чнн-
ників ще до сьогодні неус-
відомлене нинішним режи-
мом як капітальний злочин. 
Вимоги викупу, висунеш 
державними органами. вза-
галі не мають рівні в світі. 
Після довгої, бо більше як 
річної терпеливости амерн-
канського уряду президсн-
та Джіммі Картера, у Ва-
шінгтоні приходять до пе-
реконання, що терпелн-
вість, толеранція, спроба 
зрозуміння людських сла-
бостей у відношенні ДО ІС-
лямськнх лідерів в Ірані 
до нічого не ведуть. Рішуче 
нап'ятнування іранських 
лідерів на чолі з аятоллою 
Хомейні, як варварів, а їх-
нього поступування злочи-

ном з боку президента-елек-
та Роналда Регена знайшло 
не лише прихильників від-
зов в ЗСА, але в усьому 
світі. На диво тільки Ірина.-
кі лідери ще не зрозуміли 
глибини свого моральне го 
упадку. Прсдсідник ірансь-
кого парламенту Гашемі 
Рафсанджані. відповідаючи 
на американський виступ, 
„забув" якими іменами й 
закидами він і його колеги 
обкидали цілий американ-
ський нарід і його провід. 
До старих образ він ще 
додав нові. Цинізм параду-
вання американських зак-
ладників перед екранами 
телебачення викликавскрай-
ню погорду й засуд у світі. 

З приходом зими і зрос-
таючих нестач харчів. опа-
лу й інших засобів першої 
потреби аятолла Хомейні 
замість приступити до ор-
ганізації потрібних засобів 
до життя та нормалізації в 
країні вимагає зміцнення 
послуху муллам,а замість 
шукати шляхів до внведен-
ня країни з важкого поло-
ження. він потішає своїх 
громадян, що „в Совстсь-
кому Союзі не було краще". 

Така постава іранських 
лідерів, як виглядає. уне-
можливить звільнення амс-
риканських закладників пе-
ред 20-им січня, тобто перед 
персбранням влади в ЗСА 
новим президентом. 

, . ї ї ІДУ і , 'Ш,лг . г ь 

Афганці штурмують 
совсіяькі амбасади 

Тегран, Іран. - В річни-
цю совстського нападу на 
Афганістан, яка припадала 
на 27-і о грудня, тисячі аф-
ганців окружнли совєтську 
амбасаду в Теграні. проло-
мили поліційну охорону, 
сфорсували забезпечуючі 
мури та вдерлися на терен 
амбасадн. Там вони здерли 
й спалили совстськнй пра-
пор, повибивали вікна й 
нач,инили інших шкід і щой-
но зміцнені відділи поліції н 
велике ЧИСЛО ІСЛАМСЬКИХ 
штурмовиків зуміли усуну-
тн їх. 

В Ню Делі, столиці Індії, 
афганці зорганізували'мар-
ші й демонстрації з транс-
парантами „Геть російську 
куклу з Афганістану Бабра-
ка Кармаля", „Смерть Лео-
нідові Брежнєву" тощо. 

В інших містах світу, де 
перебувають афганці, від-
значено цей трагічний день 
відповідно до МОЖЛИВОС-
тей. В Римі КОЛИШНІЙ КО-
роль Афганістану Мохам-
мед Загір Шаг видав прок-
лямацію до Афганського 
народу на батьківщині і на 
еміграції з висловом най-
глибшої пошани для тих, 
що ведуть важку боротьбу 
зі совєтським наїзником та 

закликав до продовжування 
„героїчної боротьби й зу-
силь для привернення са-
мостінности, свободи і 
людської гідностй". 

Совстський уряд негайно 
зареагував у зв'язку з тими 
численними протнмосков-
ськими виступами, висила-
ючи протестні ноти. Най-
гострішу вислав він до Ter– 
рану. засуджуючи непоціа-
нування екстериторіяль-
ности совстської амбасадн. 
яку забезпечують міжна-
родні звичаї й закони. У 
Кремлі швидко „забули" як 
ще недавно вони схва.іюва-
ли напад іранців на амсри-
канську амбасаду й exon– 
лення американських дип-
ломатів, які ще до сьогодні 
є закладниками. 

Бабрак Кармаль, прем'єр 
просовєтського афгансько-
го уряду, видав у річницю 
совстського нападу новий 
заклик до Іраку й Пакістану 
погодитися з витвореним 
Москвою станом: ..Ми знов 
пропонуємо Пакистанові н 
Іранові сісти з нами до исре-
говорів і розв'язати всі 
проблеми мирними засоба-
ми", - заявив він. як пода-
ла Москва. 

Греція приступила до 
Европейського спільного ринку 

Атени. Греція. - 3 пер-
шим січня цього року Гре-
ція стала десятим членом 
Европейського спільного 
ринку. Факт цей матиме 
вагомі наслідки не лише в 
господарській ділянці, але 
на всіх відтинках міждер-
жавної співпраці, а в першу 
чергу в політичному ВІДНО-
шенні. 

Приступленням до Евро-
пейського ринку Греція ЗМІ-
цннла себе на зовні. ввій-
шовши в могутній бльок 
західньоевропейських дер-
жав, а в нутрі забезпечила 
себе перед несподіванками 
державних переворотів то-
що. Хоч членство в Евро-
пейському ринку не ВИКЛЮ-
час внутрішніх заколотів, 
але співпраця членів ринку 
така тісна, що вона утруд-
нюс такі несподіванки. 

Греція є 10-тим членом 
спільного ринку. Вже нераз 
були розмови про її прис-
туплення до „клюбу 9-ти", 
але не було особливих при-
чин, які приспішили б це. 
Тепер політичне положення 
в тій частині світа мінясть-
ся. Росія творить у Сирії, з 
якою вонгь заключила не-
давно пакт „приязні й спів-
праці", свій міцний плац-

дарм. а в Лівії російські 
впливи, зброя й дорадники 
відіграють щораз більшу 
ролю. В такій ситуації Гре-
ція мусить шукати близької 
співпраці з державами За-
хідньої Европи. 

Після приступлення Гре-
ції до спільного ринку прнс-
пішено підготову ло прис-
туплення ще двох европеіі-
ських держав до спільного 
ринку. Ними є Еспанія й 
Португалія. Тоді це буде 
„спільнота 12 держав", яка 
не лише обніме майже всі 
європейські країни, але й 
стане одним з найбільших і 
найсильнішнх комплексів у 
світовій господарці. ПР"с-
туплення до спільного рин-
ку-в Найменшій мірі не за-
торкає політичної суверен-
ности його членів, а тим 
більше їхньої самобутньої 
культурної творчости. Всі ті 
держави є частинами, як по 
висловався колись Шарль 
де Голь. „Европи батьків-
щин", тобтро спільнотою 
абсолютно вільних і рівних 
партнерів, серед яких ніо-
дин не збирається й не може 
бути „старшим братом". 
Саме і цс є найсильнішим 
об'єднуючим чинником Ев-
ропейського спільного рин-
ку. 

www.svoboda-news.com
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„Помер король -
хай живе король!..1 

У тому оклику, яким у королівській Франції 
оповіщали про смерть монарха і прнхід до влади 
його наступника, вміщається глибока філософська 
правда. Вона висловлена іншими словами в іншій 
формі багатьма поетами й ученими світу та мудріс-
тю різних народів. „Все йде, все минає і краю не 
має..."-писав Шевченко і в іншому місці: „Було 
колись в Україні ревіли гармати... минулося, не 
вернеться". В Англії й Америці знають, що „нема 
чого плакати за розлитим молоком..." Українські 
люди потішають осиротілих членів родини: „Бог 
дав. Бог взяв". А стародавній грецький філософ 
схопив ту мудрЧсть у двох словах: „Панта рей" — 
„Все пливе"... 

У минулому 1980-му році було у широкому світі, в 
Україні і серед української вільної громади багато-
багато подій, що перейдуть до історії. їхня оцінка 
залежить від світогляду і від вдачі того, що дану 
подію оцінює. Іншими очима дивиться людина 
погідна і скромна, іншими прудка і вимоглива. 
Інакше справи оцінює оптиміст, інакше скептик чи 
песиміст. Але ніхто з них не заверне того, що вже 
сталося. У політиці (і в буденному житті сірих людей) 
існує засада: триматися незмінних, вічних принципів, 
як любов д о батьківщини, потреба діяння в її 
користь; як віра в Провидіння і свідомість конечнос-
ти нести далі життєвий хрест. Розлитого молока 
позбирати вже не можна, але можна зібрати черепки 
розбитого глечика і старатися зліпити їх назад.Існує 
мудра засада — розв'язувати всі проблеми з очима на' 
майбутність, а не з поглядом у минуле, та оцінювати 
теперішнє так, яким воно є. Можна направити дещо 
із поганої спадщини, але завернути колесо історії 
назад — неможливо. 

Було у минулому році багато гарних, радісних, 
величних подій, бо так буває у житті кожної одиниці і 
в житті народу, - де поруч з отими гарними і 
радісними подіями були й сумні, прикрі, скорботні. 
Але це вже було, а ми вже переступили поріг 1980 
року д о його наступника, до 1981-го року. Що в 
ньому станеться - один Господь відає. Але всі речі 
роблять люди. Самі події не являються, як „деус екс 
махіна" несподівано, з пустки. Існує логіка врозвит-
ку подій, хоч інколи, коли з'являється на сцені 
громадського життя велика людина понадпересіч-
ної міри, то може повернути хід подій в непередбаче-
ному напрямку. Бувають теж несподіванки — вони 
інколи ніби перечать логіці, проте несподіванка є 
реальним чинником - і в житті людини і в житті 
народів. 

Минулий 1980-ий рік передав у спадщину своєму 
теперішньому наступникові 1981—му рокові незмін-
не горе в Україні. Він передав ту саму місію вільної 
української громади в діяспорі, що була й раніше, 
відколи іенує ця вільна громада — діяти у добро 
країн нашого поселення, діяти у д о б р о наших 
земляків в Україні; діяти у добро ідеалу, що його всі 
ми без різниці статі, віку і світогляду визнаємо; у 
користь української визвольної справи. Це вже ніби 
втерта фраза, проте не є пустою фразою ідея, не є 
пустою фразою державницький ідеал. Треба тільки 
діяти по лінії користи для того ідеалу, а не шкоди. У 
минулому і новому теперішньому році зобов'язує 
нас, вільних українських людей, той сам імператив: 
бути з'єднаними, розмежовувати речі великі від речей 
малих, дивитися на Україну і її потреби, а не на будь-
які вужчі інтереси, діяти „в один гуж". 

Людина — найскладніший механізм з усіх склад-
них механізмів. Інколи найбільш учені психологи не 
в силі збагнути, якою насправді є людина, що він її 
аналізує; якими критеріями вона керується у своїх 
ділах, і є люди прямолінійні, такі, що їхні вдачі і їхні 
думки видні, наче у чистому ясному дзеркалі. Але 
людина, створена на образ і подобіє Всевишнього, 
мас дарований їй розум, який диктує розв'язування 
найважчих проблем. Ми маємо їх повні руки. Але 
вони - складні проблеми — існують на те, щоб їх 
розв'язувати. І можна розв'язувати їх навіть без 
великого зусилля. Потрібна одна передумова: добра 
воля. При добрій волі, при конструктивному підході 
до складної проблеми розв'язка насувається наче 
автоматично. І навпаки - коли існує злонаміреність 
— проблема створює людям, громаді, народові 
непосильні труднощі. 

Вступаючи у Новий 1981-ий Рік можна побажати 
Україні, щоб вона бачила упадок імперії і дістала 
новий шанс здвигу. Можна побажати Америці, щоб 
за нового Президента піднісся її престиж,щоб вона 
перемогла важку економічну кризу та зупинила 
імперіялістичний похід Москви. І можна та треба 
побажати цілій українській вільній громаді життя у 
згоді і гармонії, а всім окремим українським людям 

Рік 1980-ий позначився в 
Україні ще тяжчим і сильні-
шим тиском на всі прояви 
української самобутносте й 
відрубности; позцачився 
тиском на все, що скріплює 
почуття національної іден-
тичностита демонструє при-
в'язання до національної 
минувшини українського на 
Р0ДУ-

У мовній політиці росій-
сько-комуністичного оку-
панта тепер запанувала тре-
тя фаза творення одного 
,,совстського народу" з 
однією „мовою Леніна", 
тобто російською. Коли 
перша фаза твердила про 
те, що необхідно знати ро-
сійську мову всім „націона-
лам", бо це „засіб порозу-
міння", то в другій фазі 
наступу на мови національ-
них республік оголошено 
російську мову вже „дру-
гою рідною мовою", а в 
третій фазі — російській 
мові надано майже „божес-
кі прикмети": вона „міняє 
особовість" людини, Є ВІД-
повідальною „за розвиток 
моралі", „логічного думан-
ня й світогляду", і тільки ті, 
що нею володіють, - як 
ВИХОДЯТЬ З ТОГО ШОВІНІСТИЧ-
ного російського офіційно-
го ствердження, - мати-
муть „повне зрозуміння" 
всього того, що відбуваєть-
ся у світі і в СССР. Це вже 
„оголтілий" мовний ШОВІ-
нізм, який піднесено як на-
каз для всіх народів Совєт-
ського Союзу. 
. Питання мови — нетеоре 

тичне, бо разом з ним про-
довжується і посилюється 
безпощадний наступ на всіх 
тих, що не хочуть підпоряд-
ковуватися цій дикій вимо-
зі. За ґратами опинилися всі 
українські відомі правоза-
хисники, і арешти продов-
жуються серед все нових і 
нових оборонців права ук-
раїнського народу бути ук-
раїиським. 

Людмила Волинська 

УКРАЇНА НЕ СХИЛЯЄ ЧОЛА 
Вся Українська Гельсінк-

ська Група виарештована і 
и членів засуджено на довгі 
кари з тим, що поновлюють 
ся засуди навіть четвертий 
раз, — як це є з Вячесла-
вом Чорноволом, — щоб ті 
правозахисники, які могли 
б уже вийти з тюрем, вілбу в-
ши свої строки, — за грата-
ми і залишилися до кінця 
життя. Виходило б з того, 
що групи, які стояли за 
принцип гласности у своїй 
діяльності, зазнали повного 
фіяско, що всі вони nporpa– 
ли... 

Але тут ми зустрічаємося 
цього 1980-го року з новим 
феноменом нашої боротьби 
за людські й національні 
права. Цього року встали 
до життя на Україні дві 
формації, національні й ви-
разно політичні: „Українсь-
кий Патріотичний Рух" і 
„Український Національ-
но-Визвольний Фронт". На-
родження цих двох форма-
цій зумовлене було тим, що 
витворився певний вакуум в 
українському політикумі. 
коли Українська Гельсінксь 
ка Група легально зазнала 
цілковитого погрому в двох 
останніх роках. З таким 
станом - як бачимо, не мо-
гла погодитися українська 
самооборона і вона знайш-
ла для себе нові вияви, нові 
русла для боротьби. 

Коли правозахисний рух 
„Гельсінки" мав своєю ос-
новною ознакою гласність, 
то УПРух і УНВФронт не 
оголошують усіх своїх члет 
нів. Другою відміною є те̂  
що широкий правозахис-
ний рух був український і 
в той сам час - мїжнаціо-
нальний. Нові ж ці формації 

вже є суто-украінськими 
національно-політичними 
організаціями, які, - як 
підкреслюють знавці цих 
справ у діяспорі — А. Камін 
ський і Б. Левицький,— 
поставили в свою програму 
на перше місце точно визна-
ч'ені державницько-самос-
тійницькі категорії і посту-
ляти: вихід України з СССР 
деколонізацію України і 
створення самостійної ук-
раїнської держави. , 

Звичайно можна тільки 
радіти з того факту, що 
українці - невгнуті в бо-
ротьбі за найвищі ідеали 
народу - волю й незалеж-
ність. І вони ці безстрашні 
люди знають, що дорого 
коштуватиме їм ця бороть-
ба. Але боротьба неминуча. 
Вони знають і кажуть: „До-
ля всіх інших народів СССР 
залежить від того, чи виг-
рає російський шовінізм 
свою війну з українським, 
національним організмом, 
чи цієї війни російський 
шовінізм не виграє". Бо, 
бачимо, якраз на території 
України рішатиметься доля 
й інших народів, поневоле-
них Росією. Тому вислід 
цього двоборства важливий 
не лише для українців, а для 
всіх поневолених народів у 
СССР, ба, навіть для цілого 
світу! 

Цікавою рисою цих рухів 
є теж, що вони уважають 
українську еміграцію в діяс-
порі частиною^ рідного на-
роду. Вони звертаються до 
СКВУ з певними завдання-
ми. Вони стоять на базі 
демократичного ладу і плю-
ралізму в майбутній україн-
ській державі, де буде повне 
забезпечення прав націо-
нальним меншостям. Вони 
також підкреслюють, що 

усамостійнення України 
вийшло б на користь і самій 
Росії, яка перестала б бути 
лихозвісною Тюрмою На-
родів і для власного (росіЙ-
ського) добра. 

Ці організації також дали 
повну підтримку репресова-
ному Володимирові Клеба-
нову, шахтареві з Донбасу, 
засновникові міжпрофесій-
ного об'єднання робітників, 
зародку незалежної проф-
спілки в СССР,-щось на 
зразок польської „Вольнос-
ці", якій також Україна спів-
чувас та до діяльносте якої 
пильно приглядається. Ук-
раїнський Патріотичний 
Рух реагує на всі інші події в 
світі, як це висновуємо з 
його протестів проти Moc– 
ковської олімпіяди влітку 
цього року в Москві та із 
заяв солідарности з захід-
нім світом бойкоту Москви 
через її інвазію на Афганіс-
тан і подібне. . 

У меморандумі до Об'єд-
наних Націй УНВФ в кінці 
грудня 1979 року, отже всьо-
го рік тому, визначено ви-
разно мету - „вихід Украї-
ни зі складу т. зв. СРСР і 
створення незалежної де-
мократичної держави". Ві-
льна демократична україн-
ська держава виписана і на 
прапорах УПР, як читали 
ми у зверненні з лютого 
1980 року. Тому у підсумку 
можна знову бачити, що 
прагнення українського на-
роду до волі такі великі, 
такі сильні, що на порозі 
нового 1981-го року украін-
цям на прселененях не мож-
на впадати в розпач, бос ще 
люди на Україні, що свого 
життя не шкодують, щоб 
Україна була вільною. І не 
Москви, а наша буде nepe– 
мога. Треба лише і з нашого 
боку робити все, про що про-
сять нас українські патріо-
ти з України. 

Очевидно маємо на увазі 
українську зорганізовану 
спільноту на поселеннях у 
країнах вільного світу, яка 
має чітко окреслені завдац.-
ня до виконання — нести 
слово правди про Україну й 
український нароД, про ЙО-' 
го минуле й сучасне, про 
боротьбу, яку він веде ДОС-
тупними йому способами з 
комуно-московськими оку-
пантами. Це обов'язок нас 
усіх і від нього ніхто нас 
звільнити не може. 

Американський соціолог 
Коген окреслив свого часу 
побудову світу колом — 
особа, родина, громада, 
спільнота, держава, світ. На 
його думку, що ширше ко-
ло, то кращі вигляди на 
успіх. Крім того, кожний з 
нас повинен мати якусь ціль 
в житті, тяготіння до чогось 
конкретного, свій, так би 
мовити, національний „дім" 
А де наш дім? Скільки нас, 
може десятки тисяч, блукає 
по чужих завулках, „шукає 
чужої правди", не знахо-
дить дуже часто на протязі 
цілого свого життя оцього 
національного „дому". А 
Господь Бог, Творець цьо-
го світу, наказав нам бути 
українцями і тоді ніхто не 
почуватиметься самітним, 
опущеним чи загубленим. 

Кажуть, що зорганізова-
не суспільство в державі — 
це державно-творчий зав'я-

Володимнр Левенець 

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПІЛЬНОТИ 

зок, але коли народ бездер-
жнніі, коли батьківщина 
перебуває під окупацією 
чужих ворожих нам сил, то 
спільнота є символом і фун-
даментом державносте. 46-
му тоді блукати чужиною 
одинцем, чому не боротися, 
не змагатися за привернем1 

ня, за віднову української 
державности, як це роблять 
численні інші народи, на-
віть напівкультурні афри-
канські племена? Великого 
героїзму не треба, щоб бути 
членом великої зорганізо-
ваної громади, хоч вона 
дуже часто недосконала, 
розсварена, зрїзничкована, 
- але вона українська, своя, 
рідна. 

У журналістичній практи-
ці ми не раз зустрічалися із 
закидами, що у нас немає 
,,єдности" і тому багато 
людей стоять осторонь зор-
ганізованого життя, бо во-
ни розчаровані. Ті, які вису-
вають такий аргумент, по-
миляються дуже, бо абсо-
лютної єдности ніколи не 
було й не буде у складному 
суспільстві, яке навіть по-
винне бути плюралістич-
ним. Або ясніше скажім — 
нема її абсолютної і серед 
маленької частини україн-

ського народу — еміграції, 
яка була змушена покинути 
Батьківщину перед другою 
навалою комуно-московсь-
ких орд, що нищили по до-
розі все українське, все на-
ціональне, все дороге укра-
їнському серцю. 

Слово „єдність" треба 
замінити іншими словами, 
наприклад, „співпрацею", 
„координацією", „зговорен 
ням", особистою і збірною 
пошаною до думок інших 
тощо. Але не втечею від 
зорганізованого життя чи 
пасивністю, яку навіть дех-
то може кваліфікувати cyc– 
пільним і національним 
шкідництвом. 

Ці думки насуваються 
нам на переломі старого 
1980-го і Нового 1981-го 
років, бож наш еміграцій-
ний, чи як хочете, nanio– 
нально-суспільний кора-
бель мусить пливти далі по 
розбурханому морі, на яко-
му він все зустрічатиме по-
важні перешкоди. Від нас 
залежатиме, чи ми будемо 
боротися з перешкодами і 

треба ставити ясно, нічого 
не завивати в папірці, бо 
така тактика є дуже шкідли-
вою для нашої національ-
ної справи і руйнує візію 
того, що повинно прийти у 
висліді нашої праці. Прис-
лухаймося тільки до реакції 
Москви на кожне українсь-
ке корисне діло, наприклад, 
на відбуті нами вже три 
Світові Конгреси Вільних 
Українців, на постанову -
про деколонізацію СССР, 
на більші українські почи-
ни - Катедри Українознав-
ства в Гарвардському уні-
верситеті; Енциклопедію Ук 
раїнознавства; корисні чу-
жомовні видання; організа-
цію міжнародних наукових 
з'їздів з доповідями видат-
них західніх політиків, як в 
МакМастерському універ-
ситеті; успішно ведені мо-
лодечі табори кожного ро-
ку; різнородні конференції з 
участю українських пред-
ставників, як ось у Копен-
гагені, Мадриді, Мехіко 
Ситі чи в азійських, півден-
ноамериканських та евро-
пейських столицях; на роз-
виток Українських Церков; 
Вільну Олімпіяду з участю 
українських спортовців і 
спортовців інших націо-

їх оминати й усувати, чи̂ - нальностей; виступи ново 
самі власними руками роз- прибулих дисидентів, про 
пічнемо непохвальне діло 
затоплювання „корабля". 

У цьому випадку питання (Закінгення на crop. S) 
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РІК, ЩО ЗА КІН ЧИ ВСЯ 
В ТІНІ НЕБЕЗПЕК 

Рік 1980 проходив у тіні 
двох подій, які сталися під 
кінець 1979 року. Обидві 
вони не лише тяжіли над 
розвитком подій на міжна-
родному відтинку, але та-
кож викликували драстичні 
дальші потягнення різних 
країн і глибокі ферменти' 
Ними були лірвання амери-
канських закладннків іс-
лямськими фанатиками за 
апробатою державних іран-
ських чинників на чолі з 
аятоллою Хомейні. які пе-
ребрали владу після дер-
жавного перевороту й ycy– 
нення- шаха, та збройний 
напад СССР на Афганістан. 
Обидві ці події були не ли-
ше несподівані - й безпреце-
дентні, але вони вказува-
ли. що в міжнародному 
житті заломилися дотепе-
рішні норми, й Загально 
прийняті закони, а настав 
новий етап. Етап глибоких 
ферментів і силових nepecy– 
нень у дотеперішній рівно-
вазі. кінця яких і кінцевих 
наслідків годі передбачити. 

Ці події загострили док-
раю стосунки між обидво-
ма великодержавами. ЗСА і 
СССР. що відбивалося на 
всіх інших відтинках про-
тягом цілого 1980 року. 
Вони так повнотно виявили 
справжнє обличчя і цілі по-
літики СССР, що навіть 
найбільші оптимісти й ілю-
зіонери втратили грунт під 
своїми рожевими оцінками 
й наївними сподіваннями. В 
справі Ірану й американсь-" 
ких закладників Москва 
займала цілий рік безкомп-
ромісово цинічну поставу, 
підтримуючи аятоллу Хо-
мейні і його співробітників. 
З тієї своєї постави Москва 
сподівається зібрати бага-
тющі плоди, бо цим вона не 
Лише розкладає Іран зі се-
редини, поштовхує його до 
абсурду, ізолює від світу та 
розсварює з Америкою, але 
також прямо й безпосеред-
ньо приготовляє грунт для 
свого майбутнього втру-
чання в іранські справи. 

Напад Москви на Афга-
ністан і остаточна його оку-
пація та повне включення в 
совєтську систему й перет-
ворення на базу для даль-
ших російських пенетрацій, 
а навіть агресій, не могли не 
викликати в ЗСА засуду й 
спротиву. Ці дві події про-
ілюстрували з одного боку 
розхитання і моральний 
розклад сучасного світу, бо 
не стало в ньому унапрям-
люючих сил, а з другого -
плянові й послідовні нама-
гання СССР виповняти пов-
стаючу порожнечу своїми 
силами, своїм змістом і 
підпорядковувати собі сла-
бі місця, які в стратегічному 
пляні Москви в майбутньо-
му відіграватимуть важли-
ву ролю. 

Рік добіг до кінця, і цих 
двох конфліктних вузлів не 
вдалося розвіїзати. Всі на-
магання розв'язати пробле-
му закладників - тобто 
добитися їх звільнення -
закінчилися під кінець груд-
ня переданням ,,рстаточ-
них" передумов Ірану до 
Вашінггону. Безглуздя і 
безсоромність тих перед-
умов говорять самі за себе. 

а одночасно вони вказують 
на безнадійну ситуацію Іра-
ну. 

Прямим наслідком подій 
в Ірані є збройний конфлікт 
Ірак-Іран. Цей збройний 
конфлікт увійшов тепер в 
етап застою, але його нас-
лідки безнастанно зроста-
ють. Починається це гли-
боким ускладненням у до-
теперішньому спільному 
арабському фронті, який 
уже більше не буде таким, 
як був дотепер, навіть якщо 
б у майбутньому вдалося 
його якось наново зліпити. 
Події ці згпхалй на дальший 
плян палестинсько-ізраїль-
ськнй конфлікт, який був 
роздутий до невластивих 
йому пропорцій, а також 
поставили перед Ізраїлем 
конечність не вичікувати, 
але рішучіше розв'язувати 
поодинокі елементи своєї 
політики, а навіть екзистен-
ції. 

Унія Сирії з Лівією, яка 
вона не була б. змушує Сги-
пет,не лише до зміцнення 
співпраці з Ізраїлем, але 
також до ревізії відношень з 
арабськими країнами. На 
цьому, очевидно, не закін-
чаться посередні чи безпо-
середні наслідки іранських 
абсурдів: 

Сам собою напад СССР 
на Афганістан був причи-
ною до основного nepecy– 
нення на лінії відносин ЗСА 
- СССР. Господарські сан-
кції, застосовані ЗСА, пока-
зали. що ті країни Заходу, 
які своїми господарськими 
пов'язаннями з СССР нама-
галися його у цивілізувати й 
обкультурнити і якоюсь 
мірою узалежнити від себе, 
в дійсності куди більше уза-
лежннлися від Москви. СС-
СР як тоталітарна країна не 
має труду зірвати rocno– 
дарські зв'язки навіть ціною 
резиґнації з різних вигод, 
але Захід цього не може 
зробити. І тому . всупереч 
своїм довготривалим пот-
ребам одна за одною країна 

-За^оду'''^' союзника ЗСА. 
викручувалися від санкцій і 
шукали різних шляхів, щоб 
ломати їх. Найвиразніше 
було цеі видно в зв'язку з 
Олімгііядою в Москві. Рап-
том держави й їхні уряди, -
а ві Олімпїяді беруть участь 
національні дружини, а не 
спортові клюби, — nepecy– 
вали рішення і відповідаль-
ність за „брати чи не брати 
участь" на спортові центра-
лі. Тому й не дивно, що 
тільки деякі держави Захо-
ду пішли слідом ЗСА. 

Одначе не можна запере-
чити, що Афганістан відно-
вив процес затіснювання 
відносин і співпраці ЗСА і 
їхніх союзників. Виявилось 
це на конференції у Венеції, 
хоч заки до неї дійшло, 
всупереч будь-якій логіці 
політичного поступування, 
президент Франції Валсрі 
Жіскар д'Естен полетів до 
Варшави на зустріч з Бреж-
нєвим, а канцлер Західньої 
Німеччини Гельмут Шмідт 
подався до Москви. Прав-
да, на тих зустрічах вони 
рішуче протиставилися 
московському натискові і 

(Закінгення на crop. S) 
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Ці досягнення у царинах культури народу є критерієм 

його вартости й мірилом його респектабельности в очах 
інших народів. На цих досягненнях з їх основним 
стрижнем - науково-дослідними завоюваннями, будува-
лось і будується національне і політично-державне життя 
народів. Без високої культури в широкому значенні того 
слова немає національної сили і не може бути мудрої 
політики, мудрих державно-творчих чинів і Позитивних 
ростів історичних епох. Певно, може статись так, що 
ворожі сили можуть знищити науково-культурні надбання 
народу, І цей народ мусітиме наново будувати свою 
культурну силу, як і природні стихії — буря, вода або 
вогонь - можуть знищити дім працьовитого власника, 
але певним є, що поза таким винятковим становищем 
висока культура — це успішний" шлях до національної і 
державно-творчої будови, її вивершування й закріплюван-
ня. 

У якому ж становищі був і є наш народ у цьому 
відношенні? Обширніша відповідь на це питання зайняла б 
кількасот сторінок друку. Тож я обмежусь лиш до сутніх і 
коротких стверджень. 

Український народ за тисячу років свого існування 
створив багату культуру^ духову й матеріяльну. Розвиток 
духової культури в усіх її різновидах (література, музика, 
малярство, різьба, філософія, ввесь стиль життя-буття), 
відбувався до большевицької революції на основі ідеаліс-
тичного світогляду з його головною силою — хрнстиянсь-
кою традицією. Княжа доба Київської Руси від ХІ до ХНІ 
століття - це золотий період цієї культури. Вінбагатий на 
твори перекладної й регіональної літератури з u шедевром 

„Слово о полку Ігоревім". Високо стояла освіта, 
головними носіями й патронами якої було духовенство. 
Крім абстрактних знань з богословської ділянки і 
середньовічної філософії були поширені знання з ботаніки, 
зоології, алгебри, астрономії і медицини, що їх черпали з 
таких творів, як „Фізіолог", „Шестиднев", „Пялеї" та 
інших. Розвинута була архітектура і образ ворче 
мистецтво. Багатий був народний пісенний репертуар. 

На жаль, друга половина ХНІ століття та наступні ХІУ і 
ХУ століття позначились спадом цього розвитку через 
княжі міжусобиці, інвазії кочовників, головно татар, та в 
певній мірі через денаціоналізацію деяких українців з 
провідної верстви в період литовсько-польської нашої 
історії. 

Після цього періоду прийшло знову культурне ПІДНЄСЄН-
ня в ХУІ, ХУИ і дальших століттях у ділянках стислих і 
гуманістичних наук. Двигуном відродження були школи 
Братств Львівського й Київського, академії -
Острозька й Могилянська, а далі в ХІХ столітті 
університети - Харківський, Київський і Одеський. З тих 
установ вийшли кадри вчених і наукових дослідників. З 
Могилянської Академії вийшли такі світила, як Григорій 
Сковорода, Величковський, Гамалія (філософи), Іван 
Хмельницький (юрист), Петро Симоновський, Юрій 
Кониський.Григорій Полетика,Микола Бантиш-Каменсь-
кий, Василь Рубай, Микола Маркевич (історики). З 
Харківського університету вийшли Ізмаїл Срезневський і 
Олександер Потебня (філологи). Багато вчених із Моги-
лянської Академії працювали згодом на російській 
території, даючи поважний вклад у розвиток російської 
культури. Чимало українських учених працювали теж і в 
інших слов'янських академіях. Особливе значення в 
розвитку української науки мало НТШ, засноване у Львові 
в 1873 році, яке згуртувало найкращих науковців сходу й 
заходу України та видавало численні наукові праці. Між 
світськими науковцями цього періоду слід відзначити 
Івана Франка, Степана Смаль-Стоцького та Михайла 
Грушевського, а між теологами — митрополита Андрея 
Шептицького. 

Літературне зростання набрало сили з появою Котля-
ревського, Шевченка і Костомарова, і літературне 

українське поле почало вкриватись високоякісними 
творами. Українська літературна продукція, хоч і не 
досягла — за загальио-визнаними критеріями — рівня 
літератур німецької, французької та англійської, проте 
чимало її шедеврів не уступають шедеврам цих літератур. 
Згадати б лиш Івана Франка, Лесю Українку, Марка 
Вовчка, Михайла Коцюбинського, крім відзначених уже 
Шевченка, Котляревського і Костомарова. 

( Українське малярство сягає ще часів трипільської 
культури. Імпозантній фрески, мозаїки і ікони княжої 
доби, подивугідні бароккові іконостаси й портрети. В 
епоху барокко багато українських мистців працювали в 
Москві, а в епоху клясицизму — в Петербурзі. (Це багато-
багато імен, серед них найвідоміші, напр., Дмитро 
Левицький і Володимир Боровиковський). Найвизначніші 
українські мистці-малярі емігрували в ХУІІІ ст. до 
Петербургу і згубили чи й зреклись своєї національної 
ідентичности і тим чином українське мистецтво втратило 
найбільш творчі таланти, між ними Іллю Репіна, Івана 
Айвазовського,Олександра Литовченка й інших. В епосі 
реалізму слід відмітити Миколу Івасюка — автора 
імпозантної картини „В'їзд Богдана Хмельницького до 
Києва". 

В епосі імпресіонізму (кінець ХІХ - початок XX стрліть) 
з Краківської школи мистецтва вийшли: ІванТруш, 
Микола Бурачек, Михайло Жук й інші. Мистець Микола 
Новаківський мав малярську школу у Львові, що з неї 
вийшло багато малярів. Михайло Бойчук — основник 
школи монументалістів. 

В музичній культурі український народ має теж поважні 
досягнення, хоч про нас мало знає світ, на жаль. Тут слід 
відзначити такі імена, як Микола Дилецький (ХУІІІ ст.), 
теоретик хоральної музики; Дмитро Бортнянський, 
Максим Березовський і Артем Ведель; та відносно 
новіших: Миколу Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, М. 
Леонтовича, Б. Лятошинського, С. Людкевича й багатьох 
інших. 

WA^ ^r– v^,;jb 
(Продовження буде) 
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Рік, що закінчився. 
(Продовження зі стор. 2) 

не поступилися перед ПОГ-
розами й побренькуванням 
шаблею з боку совєтських 
лідерів, але все таки допо-
могли Москві відзискати 
лице Й переломити ізоляцію 
після збройного нападу на 
Афганістан. 

Уряд Картера консек-
вентно підкреслював своє 
невизнавання зміненої си-
туації в Афганістані: У 
травні президент Картер не 
полетів на похорон марша-
ла Тіта, щоб не зустрічатися 
з Брежнєвим. Рівнобіжно з 
тим Президент ЗСА і його 
уряд активно зміцнювали 
пов'язання держав, які та-
кож рішуче протиставили-
ся совітським імперіяліс-
тичним плянам. В часі по-
хорону прем'єра Японії Ма-
сайошї Огіри відбулися зус-
трічі президента Картера з 
прем'єром КНР Гуа Гуо-
фенґом, ПІСЛЯ ЯКОЇ ЗМІЦНИ-
лися зустрічі американсь-
ких чинників з китайськими 
та їхня співпраця. Повне 
дипломатичне визнання 
КНР з боку ЗСА та обмін 
амбасадорами почали да ва-
ги свої плоди. Враховуючи 
серйозність російського 
гиску й конечність ефектнв-
ного протиставлення, пре-
зидент Картер проголосив 
так звану Директиву 59, 
якою змінив й усучаснив 
дотеперішню атомову обо-
ронну доктрину на випадок 
совєтського нападу на ЗСА 
або їхніх союзників. В Пер-
ській протоці та на водах 
Індійського океану уряд 
ЗСА сконцентрував сильні 
морські одиниці, чим знач-

ною мірою протиставився 
совєтським намірам і пля-
нам, а рівнобіжно з тим 
почав розбудовувати сухо-
путні бази. Однією з найва-
гоміших став Єгипет, де 
почали стаціонувати поки-
т о незначні американські 
відділи,' появилися на noc– 
тійно американські воєнні 
літаки, накінець відбуто 
спільні єгипетсько-амери-
канські маневри. 

У відношенні до европей-
ських союзників Вашінгтон 
щораз виразніше й рішучі-
ше ставив вимогу, щоб обо-
рону своїх кордонів, своїх 
берегів і своєї внутрішньої 
безпеки вони взяли на себе. 
Війська ЗСА будуть і надалі 
в Европі, але головний тя-
гар оборони має спочивати 
на європейських арміях і 
європейських платниках 
податків. Новообраний 
президент ЗСА Роналд Ре-
ген зобов'язався цю лінію 
продовжувати. 

Одначе не минула амери-
канського народу і дуже 
гірка чаша. Нею була нев-
дача літунського десанту в 
Ірані зі завданням звільни-
ти закладників. Закладників 
не звільнено та ще й до того 
в п дарі гелікоптера з тран-
спортовим літаком згинуло 
вісім американських воя-
ків. Це була вельми гірка 
пілюля. Одначе треба спо-
діватися, щО з неїамерикан-
ське правління й команду-
вання витягнули правиль-
ний висновок: положення 
дуже серйозне й ще більше 
серйозно треба поставитися 
до нього. 

Проблеми... 
(Продовження зі crop. 2) 

голошування Українських 
Днів у Конгресі ЗСА, у стей-
тових і міських урядах, ба 
навіть українське святкуван-
ня Дня Незалсжности 22 
Січня, - все це викликає в 
комуно-московських вср-
ховодів шалену лють, і тоді 
ллються цілі потоки' ісому-
ністичної злости на наші 
голови. 

Немає сумнів,у,. що і в 
1980 році українські спіль-
ноти на поселеннях, а зокре 
ма велика громада у Уєдна-
них Стейтах Америки, ма-
ли деякі успіхи на зовніш-
ньому і внутрішньому ВІД-
тинках, тільки ми їх самі не 
вміємо оцінити. Російські 
єдинонеділн.мці, наприк-
лад, твердять, що „ґаліча-
нін Добрянський" створив у 
Вашингтоні „потужну се-
паратистичну лабб і" , на 
послугах якої перебуває чи-
мало видатних американсь-
ких законодавців .Ми, од-
нак, дуже часто кидаємо 
камінчиками в городець 
проф. д-ра Лева Добрянсь-
кого, називаємо його 
„екраннім республіканцем" 
і не визнаємо за малими 
вийнятками прилюдно йо-

го великих досягнень у ПО-
ширенні кола приятелів для 
української визвольної enpa– 
ви, що є нашим чи не най-
головнішим завданням на 
поселеннях, щоб забезпечи-
ти тут нашу постійну при-
сутність., 

Українська громада — це 
твердий фундамент нашого 
збірного життя і таким ми 
його повинні вважати, не 
зважаючи на неуспіхи, на 
більш чи менш щасливо 
відбути конгреси чи"з'їзди, 
бо конгреси ми можемо 
повторити, неполагоджені 
справи направити, різниці 
поглядів вирівняти, але ми 
вже знову не збудуємо зор-
ганізованої громади, якщо 
її нашими таки руками зруй-
нуємо. Бо ніхто за нас не 
збереже здобутого, як не 
зробимо цього ми, свідомі 
українці, ті, які в минулому 
локону вал и чуд і гідно npoc– 
лавляли українське ім'я се-
ред вільних народів Заходу. 
Цю місію ми добровільно 
вибрали, цю місію прирек-
ла нам Україна, і тому вона 
повинна бути для нас свя-
щенною. 

Помер старшина УГА д-р 
Ярослав Гинилевич 

У вівторок^ 14-го жовт-
ня ц.р., на 8У-му році свого 
ТрудОЛЮбНОГО ЖИТТЯ, ВІЛІІІ-
шов у вічність сотник, лікар 
Української Галицької Ар-
мії, професор медицини, д-р 
Ярослав Гинилевич, лицар-
командор Ордену св. Силь-
вестра Папи. 

Народився він 9-го квітня 
1891 року в селі Шумяч. по-

віт Турка. Походив із старо-
давнього українського пат-
ріотиного роду, де його ба-
тько о. Володимир Гиниле-
вич був визначним українсь-
ким громадським діячем і 
пробудителем рідної Лемкі-
вщини. 

До гімназії ходив у Пере-
мишлі, а бувши студентом 
медицини у Львові брав жи-
ву участь у боротьбі з поля-
ками за український універ-
ситет і був поміж (підсудни-
ми Ю1-им студентом) уві до 
мому політичному процесі 
у Львові. -

Після закінчення у 1916 
році медичних студій був 
приділений в часі Першої 
світової війні санітарним ме-
диком до 41-го піхотного пол 
ку в Чернівцях І З ЦИМ ПОЛ-
ком брав участь у боях на 
італійському фронті. 

По розпаді австро-угорсь 
кої монархії—у жовтні 1918 
року— негайно, вже 1-го ли-
стопада 1918 року, зголосив-
ся до рідного війська у Л ьво-
ні і на наказ Тайного Війсь-
кового Комітету, під ран-
нок, між 3-ою і 4-ою годи-
ною того ж дня разом з чета-
рем Легіону Українських Сі-
чових Стрільців Гр. Трухом 
(о.Василіянин. помер 9-го 
травня 1959 р. в Канаді ) 
роззброїв австрійську війсь-
кову корпусну команду— 
Мілітеркомандо — у Льво-
ві. Опісля, ввечері 4-го лис-
топада, Ідучи санітарним ав-
том по поранених на ro;io– 
вній пошті, був тяжко ране-
ний. 

По відступі українських 
частин зі Львова (21-го лис-
топада 1918 р.) і після вилі-
кування був приділений як 
медик до 7-ої Львівської 
бригади, в рядах якої nepe– 
був в червні 1919 року ела-
ветну Чортківську офензи-
ву, а після відступу УГД за 
Збруч у липні 1919 року—ві-
домім Чотирикутнику Сме-
рти пережив щасливо crpa– 
шну пошесть тифу. 

Після підступного роз-
зброення галицьких частин 
поляками в квітні 1920 ро-
ку лопав до польського та-
бору полонених в Тухолі на 
Поморі. 

По однорічнім побуті в 
Тухолі повернувся до Льво-
ва і брав там активну участь 
у всіх важливих національ-
них справах. Працював пов-
них 19 років безкорисно в 
клініці Народної лічниці і 
зібрав понад 20 тисяч пол ь-
ських золотих на будову ук-
раїнського шпиталя. Був 
приватним лікарем Митро-
полита Шептицького і його 
брата о.ігумена Клнментія 
Шептицького. Був також 
професором медичного фа-
культету у Львівському уні-
верситеті 

Виїхавши в 1944 році на 
еміграцію: замешкав стало 
у Мюнхені, тут відкривсвою 
лікарську практику, став 
професором УТП і дека-
ном його фармацевтичного 
факультету, а від 1951 року 
був постійним головою Ук-
раїнської Медично-Харита-
тивної Служби ( колишній 
Український Хрест ), яка 
дає допомогу не тільки укра-
їнцям в Німеччині, але та-
кож і в інших країнах. 

Папа Павло УІ- ий відз-
начив його 1964-го року ти-

Сотиик УГА д-р Ярослав 
Гинилевич 

тулом лицаря-командора 
Ордену св. Сильвестра Папи. 

ТУТ СЛІД згадати, що в 
УГА разом із батьком о. 
Вол. Гинилевичем, який 
був капеляном УГА (помер 
на тиф 1-го грудня' 1919 ро-
ку в Глібовій, пов. Нова 
Ушиця на Поділлі ). були і 
чотири його сини, а саме: 

д -р Іван Гинилевич, д-р 
Ярослав, Константин і Сте-
пан. Найстарший Іван був 
поручником при тяжкій ар-
тилерії в Перемишлі, в часи 
Першої світової війні попав 
в російський полон, згодом 
був у Начальній Команді 
УГА артилерійським рефе-
рентом, а після роззброєння 
галичан поляками в квітні 
1920 року був у польському 
полоні в бараках на Ялівці у 
Львові, а по втечі з полону, 
в наслідок воєнних пережи-
вань помер у Львові в 1926 р 

Константин Гинилевич-
технік. Як старшина австрі-
йськоі армії служив в 10-му 
(перемиському) піхотному 
полку, на італійськім фрон-
ті попав у полон, з якого 
втік і через Відень прибув 
в Україну, де був приділе-

нийдо Начальною Коман-
ди УГА в Кам'янці яктелег-
графічний референт. До Га-

личини повернувся у 1921 
році з частинами Дійової 
Армії УНР. 

Степан, Гинилевич у часі' 
Першоіисвітової війни слу-
ЧСЯв при австрійській армії. 
на італійському фронті був 
поранений, згодом при УГА 
був старшиною при 7-ій Ль-
вівській бригаді і за свою 
відвагу і хоробрість був роз-
порядком Державного Сск-
ретаріяту Військових Справ 
ч. 3346, з дня 1-го березня 
1919 року, піднесени й до сту-
пеня поручика. За Збручем в 

Чотирикутнику Смерти 
пережив тиф; до Галичини 
повернувся в 1920 році, nepe– 
слідуваннй поляками як 
член підпільної організації 
УВО, перейшов до Чехії, 
де у Празі закінчив Лісову 
Академію. В обороні самос-
тійної Карпатської України 
згинув в 1939 році в бою з 
мадярами і був похований 
в селі Волове. 

У понеділок. 20-го жовт-
ня ц.р.. похорон відправив 
ВладикаПлатон Корниляк 
в катедральним храмі у Мю-
нхені. 

Добра пам'ять про вірно-
го сина України та народно-
го діяча д-ра Ярослава Ги-
нилевича залишиться між 
його побратимами по зброї 
як старшинами, так і стріл ь-

цями славної і лицарської 
Української Галицької Ар-
мії надовго. 

ЦЮРІХ, ФІНАНСОВА СТОЛИЦЯ ШВАЙЦАРІЇ, знов 
став місцем вуличних демонстрацій. Демонструвала 
молодь, яка домагалася поновного відкриття недавно 
закритого міською управою Дому молоді. Хоч цей Дім 
проіснував коротко, але його історія багата. Молодь 
домагалася демонстраціями призначення їй якогось 
міського будинку й улаштування там коштом міського 
бюджету дому молоді. За короткий час після відкриття 
того дому, до поліції почали напливати вістки поо продаж 
наркотиків у ньому. Занепокоєна цим поліція вирішила 
перевести ревізію. І дійсно; знайдено наркотики, так само 
знайдено зброю й арештовано деяких осіб, що їх уже 
раніше поліція пошукувала. Після того міська управа 
рішила замкнути це гніздо злочинів. Заінтересовані 
дальшим утримуванням того дому зорганізували масову 
демонстрацію, в часі якої прийшло до бійки з поліцією. 

ЯК ПОВІДОМЛЯЄ МІЖНАРОДНА ПРЕСА, в столицях 
різних африканських держав помітно велеке занепокоєння 
з приводу прибуття до столиці республіки Чад Н'Джамсна 
поважних контингентів лівійських військ. Лівійські відділи 
в Чаді, які начислюють понад чотири тисячі бійців, 
вислали значне число вояків, озброєних наймодернішою 
зброєю і вишколених совєтськими військовими дорадни-
ками до Н'Джамени, де вони розбудовують міцну воєнну 
базу. Лівійські танки совєтської конструкції патролюють 
по вулицях столиці й бльокують усі дороги до міста. Крім 
цього, окупують вони і зміцнюють доЧіінуючі пункти в 
країні. Сусідні африканські країни виразно занепокоєні 
подіями в Чаді. Змасовлення лівійських військ v столиці, 
прибуття туди совєтських танків T-54 і Т-55, спеціяльно 
пристосованих до боїв у гарячих піскових пустелях, 
підготова кватир для дальших відділів висувають можли-
вість збройної інтервенції Лівії ще і в інших сумежних 
державах, які під кожним оглядом заслабі, щоб опертися 
багатій Лівії , озброєній Москвою. 

В КАБУЛІ, СТОЛИЦІ АФГАНІСТАНУ, повідомили 
про смерть трьох членів родини Бабрака Кармаля, коли 
вони пробували втекти за кордон. Четвертий підпільний 
діяч і командир одного з партизанських загонів, врятував-
ся через кордон до Пакістану. З ним прибули й й інші, що 
врятувалися. 
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Уига! Умгш! 
ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ ДРУКОМ КНИЖКА 

Івана Мартннюка 

МОЄ РІДНЕ СЕЛО ЦЕНІВ 
у Бережанщині 

CENIV - MY NATIVE VILLAGE 
in the County of Berezhany 

Книжка у твердій темно-коралевій полотняній обгордці 
із золотими літерами роботи мистця - сина автора 

інж. ОСИПА МАРТИНЮКА 
624 сторінок Шна 20.00 дол. з пересилкою 
Книжка цікава. В ній широкий огляд історії, побуту. 
звичаїв та обичаів. які плекали українські селяни в 
Галичині. Ілюстрована історичними пам'ятками. 
стародавнім сільськ'-господарським знаряддям і двома 

географічними мапами. 
Замовляти; кннгарський відділ при „СВОБОДІ" 

ЗО Montgomery Street. Jersey City, N.J. 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов”язус 

5Cf стейтового податку 

Дмитро Микитюк 

:І: 

Гуцульське Товариство Ч е р е м о ш 
У Філядельфії, Па. 

запрошує всіх ма 

ТРАДИЦІЙНУ 
НОВОРІЧНУ ЗАБАВУ 

З ПРОГРАМОЮ 
Субота, 10-го січня 1981 p., год. 8 ЗО веч. 

Українська Заля на Френкфорді 
при вулицях Ditman і Oiston 

Оркестре: Червона Калина 
та Гуцульська Музика 

'Смачний І добірний буфет ” Вступ S7 00 студенти S5 00 
Столи на 10 осіб замовпяти 

В п. Роксоляни Луців - 548-2646 
І п. Оксани Михайпкж - 324-8361 

Цінний дарунок! 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -
НЕОБХІДНА К Н И Ж К А ДОМА І В ШКОЛІ ! 

Подбайте, щоби н кожній пх'б.іІчнШ бібліотеці бх ш 
повна і стис.іа пватомова 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UKRAINE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA 

T O M 1-ИЙ S45.00 - ЦІНА - Том 2-ий S60.00 
Хто замовить ОБА ТОМИ платить S94.50 

Т І Л І відтяти і раюч і чеком або пештоним перекаюм 
( U О.) нт іати на адресу: 

то: UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, inc. 
30 Montgomery Strwt Jersey City. N.J. 07302 

Проїт вислати 
rj Том !-iiit S45.00 
Q lost 2-ий S60.00 
fn ()6.i roMM 594.50 

В долученим пересилаю і чек М О Ї дол 
і ирошч висла ги на алрео 

Nine 

No S!'?e! 

Оіу Stile hp Code 

В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АФРИКАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ. 
яка недавно за „царювання" імператора Бокасси була 
„імперією" відбувся суд проти того ж імператора Жана 
Беделя Бокасси. У вересні 1979 проти того імператора 
відбулася револьта. й він утік за кордон, а тепер його 
позаочно судили за різні злочини, надужиття, крадежі 
державного майна тощо і засудили його на смерть. У часі 
коронації імператора Бокасси декілька років тому 
спровадили були табун білих коней, організували великий 
відділ удатних їздців, які піднесли „маєстат" коронації. 
Імператор Бокасса в усьому взорувався на імператорі 
Наполеоні І, навіть свій трон наказав окрасити наполсо-
нівським орлом. Кошти коронації Бокасси з'їли цілий 
річний бюджет цієї найубогішої африканської держави, 
яка має тільки одно значніше джерело прибутку -
діяманти. Але гроші з продажі діямантів імператор 
забирав здебільшого собі.Революцію проти нього, між 
іншим, підтримав французький уряд після того, як 
імператор власноручно пописувався у вбивстві людей. 

Ділимося сумною вісткою 
з Рідними, Приятелями 1 Знайомими, 
що 16-го грудня 1980 p., З Волі Божоі. 

відійшла від над у Вічність 
наша Найдорожча 

МАМА. БАБЦЯ. ПРАБАБЦЯ. TETA і ШВАҐЕРКА 

бл. п. 
МИХАЙЛИНА з ГУТОВИЧІВ 

КУЦ 
уроджена 19-го листопада 1890 р. в Дрогобичі. 

ПОХОРОН відбувся 19-го грудня 1980 p., з похоронного 
заведення Насевича, до української католицької катедри 
Непорочного Зачаття, а відтак на український цвинтар на 
Факс Чейс 

В глибокому смутку: 
доньки: 

ОКСАНА КОЛІНКО з мужем ВАСИЛЕМ 
МИРОСЛАВА БОЙЧУК 
ЯРОСЛАВА 
АЛЕКСАНДРА 

внуки: 
ЗІРКА МИСЬКО з мужем БОГДАНОМ 
і сином ЕРАСТОМ 
ЮРІЙ з дружиною ГАЛЕЮ І синами 
ВІКТОРОМ І АНТОНОМ 
ОРЕСТА 
ІРЕНА 
ЗЕНОВІЙ 

братаиич - ЕВГЕН ГУТОВИЧ з родиною 
швагерки: 

СТЕФАНІЯ СЛЮЗАР 
АЛЕКСАНДРА КУНИЦЬКА 

Ближча І дальша Родина в Америці 
І в Україні . 

В ДРУГУ, ДУЖЕ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ 
НА ВІЧНУ ВАТРУ 

нашого Найдорожчого 
МУЖА і БАТЬКА 

бл. п. 
АНДРІЯ ЗЕНОНА МИЦЯ 

буде відправлена 

СВЯТА ЛІТУРГІЯ 
в понеділок, 5-го січня 1981 p., о год. 6 ЗО ранку 
в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж. 

Просимо про молитви а наміренні спокою його Душі. 

Д Р У Ж И Н А і Д І Т И 

t 
Ділимося сумною вісткою, шо 16-го грудня 1980 року, 

нагпо. аідійшов від нас на 75-му році життя. 

бл. п. 
БОГДАН ЄЛЮК 

Перед війною Покійний ЖИВ В Бережанах, де учителював 
в гімназії, після війни виеміфуваа до Аргентини, а опісля до 
Чікаґо в ЗСА. останніх 5 років Покійний перебував в Мехіко 

І Каліфорнії. 
ПОХОРОН відбувся 18-го грудня 1980 р. в Сан Дісго. 

Каліфорнія, з української церкви Матері Божої Неустаючоі 
Помочі. 

В глибокому смутку: 
донька - ЛІДІЯ з чоловіком 

АНДРІЄМ КЕДЗЕРСЬКІ 
Нехай американська земля буде йому пером. 

t 
Ділимося з Рідними, Приятелями й Знайомими 

сумною вісткою, яка наспіла з України. 
шо в п'ятницю, 19-го грудня 1980 року у Львові. 

по короткій недузі, відійшла у вічність, на 92-му році життя. 
наша Найдорожча 

МАМА. ТЕЩА й БАБУНЯ 

бл. П. 

ОЛЬГА з ЧМОЛІВ 
ЗІНКЕВИЧ 

вдова по бл. о. крилош. Михайлові Зіикевичеаі. 
ПОХОРОНИ відбулися в понеділок, 22-го грудня 1980 р 

Тіло Покійної спочило в родинному гробівці на гґичаківсько-
му цвинтарі у Львові. 

Просимо про молитви за спокій душі Покійної. 
ВІЧНА їй ПАМ'ЯТЬ! 

В глибокому смутку: 
СЛАВА - донька з чоловіком 

ОМЕЛЯНОМ КУШНІРЕМ й донькою 
КВІТКОЮ 

ЗИНОВІЙ - син з дружиною ОЛЬГОЮ 
й дітьми АДРШНОМ. ІГОРЕМ. 
й ВОЖЕНОЮ з їхніми ТОДиивми 

РОМАН - син з дружиною АЛЬДОНОЮ 
й донькою ОКСАНОЮ 
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Учитель, який вмів дати дитині 
українську книжку 

( Пам'яті Осина Байка ) 

( Примітка редакції: цей 
допис, надрукованийв .Хво-
боді'' з 13-го грудня ц,р„ діс-
тав при .юмці газети we.ia– 
стивий початок — абіац і 
допису,. З танкового нота-
тника ". який був поміще-
ний поруч. Тому друкусмо 
цей допис вдруге. Ред.) 

Давно це було, мабуть. 
піл кінець 50-их років. Я впе-
рше зустріла проф. Ьаіїка в 
школі українознавства То-
вариства ..Рідна Школа" 
при вулиці Черест. Ьув він 
невисокого росту, мав ясні 
очі. що широ" дивились 
прямо в обличчя, і говорив 
дсшо лемківським говором. 
Учив першу клясу і завіду-
вав шкільною бібліотекою, 
яка вмішувалась у двох кар-
тонових скриньках. 

Цю „бібліотеку" кожної 
суботи привозив в авті з-
дому до школи (бо шафи ми в 
школі не дістали) і двигав 
до кляси. в якій відбували-
ся лекції. Там перед почат-
ком навчання, а лекції по-
чинались о 2-ій год. по полу-
дні і діти сходились дуже 
вчасно— і в часі навчання 
позичав дітям книжки. 

Але було у св.п. О.Байка 
й інше зацікавлення кииж-
кою: він був любителем— 
переплетником. І ВСІ КНИЖ-
ки. які були в цій шкільній 
..бібліотеці", він завзято і ре-
тельно оправлював. Не раз 
звертався навіть до нас. 
учителів, питаючи, чи має-
мо книжки до оправи. 

Одного разу треба було 
мені позичити книжку і я . 
прийшовши вчасно до шко-
ли. пішла до кляси проф. 
Байка. Ставши в дверях 
його кляси. я побачила таку 
сцену. 

Біля письмового стола 
стояв св. п. Осип Байко, 
а коло нього ці дві скринь-
ки книжок. Довкола ..обля-
гли" його діти. Св.п. Байко 
витягнув зі скриньки КНИЖ-
ку. підніс її догори і загово-
рив: 

- Діточки! Це дуже ціка-
ва книжечка. Написано там 
про таку дівчинку-с'ирітку. 
яка пішла в ліс шукати свою 
улюблену кіточку. а там у 
лісі,..Раджу вам. діти, цю 
книжечку прочитати. Хто 
хоче знати, що сталося з ті-
сю дівчинкою? 

- Я...я...я... .- і одна за 

одною підносились вгору 
руки учнів. 

Байко, відмотувавши, хто 
позичив книжку, а хтозапи-
сався позичити цю кни-
жечку пізніше, витягав зі 
скринь наступну книжку і 
сцена повторювалась. 

Я стояла в дверях і не 
наважувалась увійти до кля-
си. 

Іншим разом, коли мені 
довелося знову в якійсь enpa– 
ві зайти до першої кляси. я 
застала картину віддачі 
книжок. 

- Т и . Івасю, вже прочи-
тав книжку? 

— Вже. 
- А сподобалась вона тобі? 

—Навіть дуже. 
—А розкажи4нам. чому 

ця книжечка тобі сподоба-
лас? 

- Б о , бо там с про такого 
хлопчика, що робив собі 
авто. 

—Бачите, діточки, яка то 
чудова книжка. Чи не варто 
і вам її прочитати? 

Половина кляси під-
несла вгору руки. 

На початку 60-их років 
Осип Байко закупив фарму і 
виїхав з Детройту. З цього 
часу ми зустрічались рідко. 

А ось у минулому році він 
приїхав на Діброву зробити 
порядок у своїй ділянці. По-
сусідськи я вийшла його 
привітати. Ми. спершись на 
граблі чи лопати. розгово-
рилися. Цим разом св.п. 
Байко був дуже говіркий: 
і про господарські справи, і 
про свос „фармування". а 
там пригадали і школу, і 
наші громадські справи. 
Був такий ширші і відвер-
тий. якими були і його очі, і 
мав державно-творчий пог-

ляд на завдання української 
діяспори. 

Це була наша остання 
зустріч. 

На весні цього року. 24-го 
травня, відійшов Осип у Віч-
ність. Залишив по собі па 
м'ять шанувальника і люби-
тсля української книжки, 
учителя, якого учні дуже-
любили і шанували, і шс 
сьогодні неодин ІЗ КОЛНШ-
ніх його учнів тепло згадує 
його, а їхні батьки глибоко 
вдячні йому за те. що вмів 
заохочувати дітей до читан-
ня українських книжок. 

Фалина Любинецька 

Пора зфільмувати українську вишивку 
І ванна Савицька з почут-

тям написала репортаж з no– 
казу регіональних одягів. 
що його влаштував 82-ий 
Відділ СУ А в Ню Йорку 15-
го листопада ц.р.. і який нал-
рукувала ..Свобода" в 4.254. 
п.з. ..Червоне, то любов..а 
чорне, то журба". Звичайно, 
такі репортажі пишуть авто-
ри тоді, коли вони щось до 
глибини душі переживають. 

На згаданому показі були 
оригінальні жіночі оляги 
внілості. разом із обгорка-
ми. запасками та пов'язка-
ми голови з теренів Горо-
леншиии. Боршівшини. За-
лішиччини. а то й Буковини. 
Збірка ця це праця запопа-
дливих рук. великої відда-
ности справі та глибокого 
знання Олександри Гафтко-
вич-Крупн. уродженки Го-
роденської землі. 

З нісю виставкою підписа. 
ний познайомився на земля-
иькому з'їзді Городенщини 
в 1978 році.в Торонто і ncpe– 
жив разом з іншими хвилю-
ючі хвилини, подібно, як 
про не пише автора репорта . 
жу в ..Свободі". Цс суніль-
на велика краса багатого, 
українського народного 
мистецтва. На жаль, цс нсп-

роминальної вартости миєте 
итво стаг поволі музейною 
красою і не мусимо вжссьо-
голні ствердити. 

Пора, щоб з цісю ...музсй-
ного красою" запізнати ши-
рокий український загал, а 
зокрема покоління, які ви-
росли вже поза рідною зсм-
лею. Треба запізнати, а то й 
обучити. Не скрізь можна пі 
ти з показом ніс? мистецької 
краси широкому загалу. Од-
нак. добрим короткометра-
жним фільмом можна засяг-
кути українського глядача в 
найдальших закутках. Що-
більше. таким фільмом мо-
жна поінформувати широ-
кий загал глядачів не-україн-
ців. Сучасні кольорові філь-

ми віддадуть найменші де-
талі вишивки. Олександра 
Гафткович-Крупа мас та-
кож лобрс опрацьований на-
ративний матеріял до такої 
виставки чи показу. Україн-
ські молоді красуні з нокли-
кання є добрими модель 
ками. Фахівці фільму вкда-
ли б свос знання із зансвне-
ним успіхом. 

Кожна цього роду справа 
вже в лочатках потребує фі-
напсування. Керму в цій 
справі повинно взяти таки 
зорганізоване українське 
жіноцтво ЗСА і Канади." З 
певністю можна сказати, 
що фінанси знайдуться, бо 
ніхто не відмовиться ДОПО-
могги такій справі. Фільм 
буде мати попит серед сво-
їх і чужих. Мистецтво бере в 
полон одних і других. 

Уже в самих початках 
варто з ним проектом звср-
нутися до Кенедісн Бролкас 
тїнґ Корпорейшсн. корпора 
ція. яка в останніх роках, 
йдучи за гаслом багатокуль 
турної Канади, старається 
("в малій ше дозі ) давати 
своїм глядачам зразки етніч 
ної культури Канади. Не вн-
ключено. що ця установа за 
бажала б фінансувати цьо-
го роду проект своїм кош-
том. Треба дізнатися і фахо 
во представити справу. 

У кожному разі, вже час 
зайнятися тим. щоб багаті 
скарби української вишив-
ки вийшли в широкий світ у 
лоброму фільмі, в якому МО-
жна також дешо сказати 
про нримінення української 
вишивки як декоративний 
елемент ло сучасного оля-
гу жіночих комплектів. блю-
зок. обгорток, денних І ВС-
чірніх суконь, прикрас ло-
мів. святинь тощо. 

М.Г.Марунчак 

Вступайте в члени УНС 

Тридцять років душпастирського 
служіння о. д-ра І.Тилявського 

В Італії, в Альнах. 15 кіло-
- метрів від французької rpa– 
ниці положена місцевість 
Ульціо. Там сваканійна осе 
ля Салезіянського Папсь-, 
кого Атснею (університету), 
що мас свій осідок у Торіно. 
північна Італія. У цій вака-
ційній відпочинковій оселі в 
неділю. 23-го липня 195Q ро 
ку. диякон Іван ТИЛЯБСЬКИЙ 
одержав ієрейські свячення. 

Чину рукоположення до-
вершив Владика Іван Буч-

ко. Апостольський Візита-
тор українців у Західній 
Европі. який якраз повертав-
ся зі своєї канонічної візита-
нії з західноєвропейських 
країн. Разом з ним прнїха-
ли з Мюнхену. Захіяня Ні-
меччнна. його Генеральний 
Вікарій о. Петро Голиись-
кнй. о. канцлер Михайло Лс-
венець і о. ІВан Стах, предс-
тавник філадельфійського 
Спископа Константина Бо-
гачевського при католиць-
кій допомоговій організації 
НЦВЦ. для помочі українсь-
ким скитадьцям в Европі з 
осідком у Мюнхені ( ПІЗНІ-
ше філядельфійський ЄПИС-
коп-помічник ). 

Про Богослужсння. під 
час якого відбулося висвя-
чення о.І. Тилявського. ЧИ-
таємо в дописі. поміщсно-
Му В МЮНХеНСЬКОМу ТИЖНЄ; 
вику ..Християнський ГсА' 
лос". 27-го серпня 1950 (до-
пис цей надіслав А.С. — 
читай: Андрій Сапеляк. те-
пер український єпископ в 
Аргентині ): 

„..Усі присутні з великою 
цікавістю та увагою сліди-
ли за цілим Богослуженням 
і час до часу можна і було 
почути: .,ке белльо!" (як цев 
гарно!). Під час служби Бо" 
жої були пояснення в італій-
ській мові, тому вірні могли -
добре зрозуміти значення 
усіх літургійних обрядів. 
Співав добре вишколений 
хор під проводом дириген-
та італійця; склад хору тво-
рили салезіянські богосло-
ви грізних націй, між якими 
був тільки один українець. 

Слід підкреслити, що всі 
співали з партитур з текс-
том, написаним українською 
азбукою. Зворушливою бу-
ла хвилина, коли присутні 
дізнались, що Преосвященні 
ший Владика Кир Іван— це 
одинокий український като-
линький архиєрей на волі, 
та що Митрополит Кир Йо-
сиф Сліпий, в честь якого 
вірні чули „многолітствія". 
перебуває на примусовій 
праці. Немало осіб утирало 
собі сльози зі зворушення. 
Велике враження зробив 
також гарний обряд свячень 
повний глибокого значен-
ня. 

На Архиєрейській Служ-
бі Божій був присутній о. 
Петро Тіроне. один з Гене-
ральних Настоятелів Сале-
зіянського Товариства. ба-
гато оо. настоятелів, оо. 
професори та богослови 
Салезіянського Папського 
Атенсю; студенти філософії 
представники місцевої вла-
ди; багато вірних з Ульніо 
та чимало гостей. По Ар-
хиєрейській Службі Божій 
тяжко було Преосвященні-
шому Владиці дістатися з 
церкви до своєї кімнати. Мо-
лодь і вірні оточили Владику 
та тиснулись до нього і зі 
сльозами в очах просили 
Владику благословення для 
себе і для своїх рідних. Усі 
хотіли висловити Владиці 
співчуття за недолю україн-
ського народу та всіх україн 
ських Владик. 

Як опинився ієрей І.Тиля-
вський в Італії? Туди він виї-
хав 22-го серпня 1937-го 
року з групою учнів україн-
ської Персмиської гімназії. 
Цією справою зайнявся ка-
техит цієї гімназі" ч). Петро 
Голинський. Це була дру-
га група українських гімна-
зійних учнів у Перемишлі, 
що виїхала на науку до ОО. 
Салсзіян в Італії. Перша та-
ка група виїхала дешо скорї-
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ше. заходами о.крилошаи;і-
на Василя Гриника . 

Виїз.і українських гімна-
знетів на сту іії ло Італії OVB 
за благословенням Слуги 
Божою Митрополита Анл-
рея Шеитішької о. що ВИСО-
ко цінив виховну працю Чи-
ну Салсзіян. яку започатку-
вавсв. Іван Боско. основннк 
нього Чину. ВеликийМитро. 
іїолит бажав, щоб подібну 
виховну працю проводили 
серед української молоді 
майбутні українські Салезі-
яни. ТОМУ благословив цей 
почин. І так. зав.іяки нсрсд-
усім заходам о. проф. О.Го-
лннського. постала україн-
ська вітка Чину Салезіян. 
Сьомим свяшеиикомСдлезі-
впиним за чергою став о. І. 
Тилявський. 

Отець д-р І.Тилявський 
народився 16-го січня 1919 
року в селі Розділля. повіт 
Горлиці на Лемківшині. Як 
парохія Розділля належало 
до Перемнської єпархії, а 
вілтак-до Апостольської 
.Адміністратури Лсмківши-
ни. Батьки: ПавлоіСфроси-
н і я з роду Прегнар. 

Народну школу закінчив 
в Розділлі . Середню освіту 
розпочав у Перемиській гім. 
назії. У 1937 році виїхав до 
Італії до Салсзіян. Гімназій 
ні студії закінчив уСалезіян-
ському інституті в Іврсї 
(1940 p.). Новіціят-v Вілля 
МольЖ Кгрі ) 1940̂ -1941 р. 
ФІЛОСОфсЬКІ СТУДІЇ З ДОПОВ-
ненням ліцею закінчив у Фо-
г-лінио (Торіно) 1941-1944. 

.Матуральні іспити склав 
у державному ліцеї в Торіно 
в 1944 році. Дворічний псла-
гогічний стаж відбув у Topi– 
но. Богословські студії.за-
кінчив на Салезіянському 
атснеїв Торіно в роках 1946г 
1950. завершуючи їх ліцен-
ніятом з богословії. 

Тайну свяшенства одср-
жавзрукархнгпнскопа Кир 
Івана Бучка 23-го липня 
1950 року. 

Теологічні студії ДОПОВ-
нив у Папському Східному 
Інституті в Римі трирічним 
курсом і завершив їх докто-
ратом у правничо-літургіч-
ному відділі. Докторська іЩ 
сертанія: „Напрямні літур-
гічного руху в Почаївськім 
манастирі під час його перс 
бування при Унії". 

Бувши членом Чину,От-
ців Салезіян. ввесь час зай-
мався притаманним для то-
го Чину вихованням молоді 
спершу в Українській Ма-
лін Семінарії в Люрі. Фран-
ція. а потім у Римі. Крім ць-
ого. викладав на Українсь-
кому Католицькому Унівср 
ситеті предмети з україноз-
навства та моральної бого-
словії. 

У ЛОПОВНеіІНІ ДО ЖИТТЄПИ-
су додаю, що о. л-р 1.1 иляв-
ський з доручення БлажсниЬ 
шого Патріярха Йосифа пс-
рейшов на душпастирську 
працю. Найперше лушиас-
тирював у парафіїсвв. Воло 
дим”па й Ольги в Чі:каю. 
ілл, упродовж чотирьох ро-
ків (1974-1978 ), а від 30-го 
березня 1978-го року вико-
нує душпастирські обов'яз-
ки настоятеля парафії Пок-
рови Пресвятої Богородиці 
в Клівленд-Пармі, Огайо. 

За цей короткий час о. 
настоятель нашої парафії 
проробив серед важких обс-
тавин велику роботу. З вдяч-
ности за це святопокровські 
парафіяни вшанували о. 
проф. д-р Івана Тилявсь-
кого в неділю, 27-го липня 
1980, з нагоди 30-ліття його 
священичого рукоположен-
ня ювілейним бенкетом з 
гарною програмою. 

Це ювілейне відзначення 
вшанували отці душпастирі 
як католицькі, так і правос-
лавні (і не тільки з Кшвлен-
ду) разом із членами свято-
покровської парафії,' були 
також гості з інших клівлен-
дських парафій. 

Роман Данилевич 
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Увага! Вже появилася друком книжка 

Уласа Самчука 

СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ 
ЕПОС УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

IN THE FOOTSTEPS OF THE. PIONEERS 
S A G A O F U K R A I N I A N А М Е Й І С А 

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

БОГДАНА ТИТЛИ 
у видавництві УНСоюзу „Свобода" 

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

пересилаючи рівночасно чек або грошевий переказ. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 5ft ствйтового 

податку. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street ^ Jersey City. N.J. 07302 
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Редагує Омелян Твдрдовськин 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
УПРАВИ УСЦАК 

- ДЕЛЕГАТУРИ СХІД 

Повідомляється усі cnop– 
тові товариства, клюбв і 
спортові гуртки при МО-
лодечнх організаціях про 
важливі зміни статуту УС-
ЦАК, що їх ухвалили і 
прийняли загальні збори 
Централі в днях 28-29 ли-
стопада цього року в То-
ровто, Канада. 

Одною із основних змін, 
що відтепер зобов'язує, є 
зміна першої точки в тре-
тій статті статуту, в якій 
говориться: 

„Членом УСЦАК може 
стати кожне українське 
спортове т-во, клюб або 
спортовий гурток україн-
ських молодечих 0ганіза-
цій, які мають активні 
дружини, що репрезенту-
ють українців в амернкан-
ських і канадських criop– 
тових федеаціях". 

Очевидно, ч л е н о м 
УСЦАК може стати даний 
спортовий гурток, що ак-
тивннй при молодечій ор-
ганізації, але ще не внс-
тупає в рамках згаданих 
аменканських, чи канад-
ських спортових . федера-
ціях. 

Кожний член УСЦАК 
вплачує до місцевої Деле-
ґатури однорічну вкладку 
у сумі 25 долярів, яка дає 
йому право брати участь у 
всіх офіційних першостях 
УСЦАК: копаному м'ячі, 
відбивай ці, лещатарстві, 
легкій атлетиці, тенісі, на-
стільному тенісі, плаванні, 
шахах, українських cnop– 
тових ігрищах молоді то-
що, спортових турнірах 
Делегатур і Централі. Без 
офіційного оформлення 
себе і вплачення згаданої 
вкладки жадне спортове 
т-во, клюб чи спортовий 
гурток при молодечих ор-
ганізаціях не зможуть бра-
ти участи в згаданих пер-
шостях і турнірах. 

Відтепер yd спортові 
гуртки, що існують при 
станицях Пласту, осеред-
ках СУМ-А й ОДУМ-у, що 
бажають бути активними 
в системі УСЦАК, мусять 
подати свої письмові заяви 
разом з оплатою — 25 до-
лярів — для оформлення 
в Українській Спортовій 
Централі. Всі українські 
спортові осередки, активні 
в Америці: Ню Иорк, Ню 
Джерзі, Пенсильванія, 
Массачусетс, Мериленд — 
можуть висилати свої зая-
ви і оплати на адресу: 
О. Napora, 32 Kensing– 
ton Тег., Maplewood, N.' 
J. 07040 

Спортові осередки Деле-
ґатури - Захід незабаром 
зможуть оформитися у 
своїй реорганізованій Уп-
раві, канадські спортові 
осередки — в своїй новій 
Управі в Торонто. 

ВІДБИВ АНКАРІ УСВТ 
„Ч. CM" ЗДОБУЛИ 

ДРУГЕ МІСЦЕ 

v Дня 6-го листопада ц. р. 
відбувся в залях Техніч-
ного Інституту в Нюарку 
черговий великий турнір 
Відбиванкової Асоціяцй 
ЗСА, в якому взяли 
участь 16 дружин із п'я-
тн стейтів, у цьому числі 
десять „АА" і шість „А" 
кляси. Між найкращими в 
„АА" клясі виступала чо-
ловіча дружина „Ч. Січі". 
З інших відомих клясовнх 
клюбів слід згадати „Чай-
ку" з Мериленду, провід-
ником ЯКОЇ 6 колишній 
змагун „Ч. Січі" Любомнр 
Кормелюк; Ко-Сун з Ол-
бані, Н. TL; Мт. Ґретнд а 

Пенсильванії; Савт Рівер 
(білоруси) з Ню Джерзі, 
Вест Сайд, Н. В., і Ратґерс 
з Нюарку. Налочатку зма-
гання проходили в двох 
підгрупах, після закінчен-
ня яких дві дружини з ко-
жної входили до півфіна-
лів. „Ч. Січ" у своїй під-
групі ремісувала зі Савт 
Рівером 6:15, 15:13; з 
„Чайкою" 13:15,15:13 та 
перемогла „Ко-Сун" 15:13, 
17:15 і зайняла друге мі-
сце. 

У півфіналі українські 
відбнванкарі зустріли пер-
шуна другої підгрупи 
„Вест Сайд" Н. И., якого 
елімінували вис лі дом 15: 
12, 15:8. У другому пів-
фіналі дружина Ратґерсу 
вийшла переможцем з бі-
лоруським клюбом і, та-
ким чином, до фіналу дій-
шли обидві дружини з 
Нюарку, найснльніша під 
сучасну пору — Ратґерс 
і минулорічні ВІЦЄЧЄМПІ-
они відбиванкового рано-
ну — Ґарден - Емпаєр і 
УСЦАК - „Ч. Січ". 

Треба відмітити, що 
дружину Ратґерс тренує 
визначний фахівець Ма-
рійо Требіч, недавнопрн-
булий з СССР. У складі 
цієї студентської дружини 
виступає ряд відбиванко-
вих „зірок" з Гаїті, Кана-
ди та КаліСіЮрнІЇ і три 
змагуни українського по-
ходження: А. Казура, ко-
лишній змагун „Ч. Січі"; 
Б. Сірий, колишній юнак 
УСО „Тризуб", і Р. Ленів, 
колишній змагун ВК СУМ-
А Бостон. 

У Першому СЄТІ „СІЧО-
вики" довший час вели 
5:0, 6:1, 7:2, 9:7, але про-
грали 11:15; в другому — 
Ратґерс, мавши чисельну 
резерву, переміг вислідои 
15:10. Таким чином .„Ч. 
Січ" здобула Трофей дру-
гого місця турніру, що 
треба вважати за більший 
успіх, коли зважити, що в 
складі нашої дружини цим 
разом бракувало двох чо-
лових відбнванкарів, у ре-
зерві був єдиний змагун. 
Приємно, що в цьому 
турнірі до нового успіху 
дружини „Ч. Січі" у ве-
ликій мірі спричинилися 
юнаки — Павло і Данило 
Гунчаки, Богдан Іваськів, 
які з великим запалом 
змагалися поруч з досвід-
чєн йми відбиванкарями 
„Ч. Січі" — Нестором і 
Маркіяном Паславськими, 
Юрієм Темницьким і Д. 
Емнчем. На протязі пер-
шої половини турніру не-
присутнього Темницького 
заступав Михайло Стоць-
ко. Провідником дружини 
є д-р Тарас Гунчак, 

КШЦЕВІ ПОКАЗНИКИ 
ТУРШРУ: 

І-ша підгрупа 
сети 

1. Савт Рівер 4:2 
2. УСВТ „Ч. а ч " 4:2 
3. В.К „Чайка" 3:3 
4. Ко-Сун, Олбані 1:5 
5. Шербрук (Канада) 

не з'явився до турніру. 
П-га підгрупа 

6:2 
6:3 
5:4 
3:5 
1:7 

1. Вест Сайд, Н. И. 
2. Ратґерс, Нюарк 
3. Мт. Ґретна 
4 Рінґвуд В.К 
5. В.К, Морвол 

(Ратґерс і Мт. Гретна 
відбули додатков. квалі-
фікаційну односетівку). 

Перша чвірка турніру: 
1. Ратґерс, Нюарк 
2. УСВТ „Ч. Січ" Нюарк 
3. Вест Сайд, Ню Иорк 
4. Савт Рівер (білоруси) 
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П О В І Д О М Л Е Н Н Я І 
АдміністрацГі „Свободи" 

ПОВІДОМЛЯЄМО ВСІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПООДИНОКІ ОСОБИ. 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ Н Е БУДЕ 
ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 

ЯКЩО ПОІТЕРЕДНІ РАХУНКИ НЕ БУДУТЬ 
ВИРІВНАНІ. 

Окремих листів в тій справі не будеться відписувати. 
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ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 
КАТРУСЯ БОХНА, Чтнхл 
УНС Відд. 239 св. Юрія у 
Філадельфії згвнула в ав-
томобілевій катастрофі на 
13-му роїЦ життя. Нар. 1967 
у Філадельфії; членкош 
УНС стала 1976 р. Залниш-
ла у смутку родичів: Мико-
лу і Ольгу, брата Міська, 
тетн Гордану і Маріяиу. По-
хорон відбувся 8 серпня на 
цвинтарі ІІДМ у Факс 
Чейс, Філядельфія. 

Вічна ї й Пам'ять! 
В. Винницьким, секр. 

ФРАИКО БОРОВСЬКИП. 
член УНС Відд . 217 св. Ио-
сафата в Рочестері, Н. И-, 
помер 10 серпня 1980 р. на 
76-му р. життя. Нар. 1904 р. 
в Україні; членом УНС став 
у 1961 р. ' Залишив у смут-
ку двох синій, доньку, 4 
внуків й інших членів ро-
динн. Похорон відбуся 13-го 
серпня 1980 р. на цвинтарі 
Голі Сепалчер в Рочестері, 
Н. П. 

4 Вічна Пому Пам'ять! 
Т. Кубарнч, секр. 

СТЕФАН ХРИНІВСЬКНИ, 
член УНС Відд. 76 св. Івана 
Хрестителя в Нюарку, Н. 
Д;і;., помер 15 вересня 1980. 
р. на 85-му р. життя. Нар. 
1896 р. в с. Дмухаиці в За-
хідиій Україні; членом УНС 
став 1940 р. Залишим у 
СМУТКУ ДруЖИНу А і ш у , (ДОЧ-
ity Ольгу, сина Миколу, З 
внуків, 2 правнуків 1 ближ-
чу та дальшу родину. Похо-
рон відбувся иа цвинтарі 
Гейт оф Гевея в 1. Гановер, 
Н. Дж. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Юлія Демчук, секр. 

ОЛЕКСАНДЕР РОМАН, 
член УНС Відд. 59 Т-ва Ук-
раїнська Січ в Бриджпорт, 
Кон., помер на 82-му р. жнт-
тя. Нар. . 1898 р. Сяиоку, 
Україна; членом УНС став 
1936 р. Залишив у смутку 
сина Івана Романа, дочки: 
Аниу, Евгенію, Гедену, 14 
внуків, 12 правнуків та бра-
та і сестру в Україні. По-
хорон відбувся на цвинтарі 
Лейквю в Брнджпорті. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Тарас Сдявінськнй, секр. 

ТОМА РИБАК, член УНС 
Відд . 158 їм. В. Хмельітаць-
кого в Бруклниі, помер на 
65-му р. життя. Нар. 1916 
р. в Бруклниі, Н. И.; чле-
ном УНС став 1937 р. За-
лишип у смутку маму Ге-
лен, дружину Амелію, три 
доньки: Розалінд, Юлію, 
Сузашгу 1 6 внуків. Hoxo– 
рои відбувся иа цвинтарі 
св. Івана в Квінсі, Н. И. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа 

ВАСИЛЬ СИМЧИШИН, 
член УНС Відд . 158 їм. В. 
Хмельницького в Брукляні, 
помер на 88-иу р. життя. 
Нар. 1892 р. в Кутах, Зах. 
Україна; членом УНС став 
1925 р. Залишив у смутку 
сина Павла, дочку Аиаста-
з ію І 4 внуків. Похорон від-
бувся 8 вересня иа цвннта-
рі Олнвна Гора в Маспет, 
Н. И. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Управа 

СВИТАК ПАЗЯ, членка 
УНС Відд . 361 Т-ва Дністер 
в Н ю Порку, померла 28-го 
вересня 1980 р. на 84-му р. 
життя. Нар. 1896 р. в Укра-
їиі; членною УНС стада 1939 
р. Залишила у смутку синів 
Івана і Володимира, доньку 
Ольгу, 8 внуків і 5 правну-
ків. Похорон відбувся 1-го 
жовтня 1980 р. иа цвинта-
рі Кальварія в Квінсі, Н. И. 

Вічна ЇЙ Пам'ять! 
С. Чума, секр. 

УЛЯНА ФЕДГИ, членка 
УНС Відд . 423 ім. Е. Коно-
вальця в Чікаґо, Ілл., по-
мерла 20 вересня 1980 р. на 
85-му р. життя. Нар. 1896 
р. в Полтаві, Україна; член-
кою УНС стала в 1955 р. 
Залишила у смутку сина 
Александра з родиною. По-
хорон відбувся на цвинтарі 
св. Андрія в Аддісон, Ілл. 

Вічна ї й Пам'ять! 
Я. Берестянський, секр. 

ОСИП ГОРОПШОІ член 
УНС Відд . 52 їм. Тараса 
Шевченка в Голіок, Масс , 
помер 5 жовтня 1980 р. иа 
68-му р. життя. Нар. 1912 р. 
в Гедлей, М а с с ; членом 

Різне 
ПАМ'ЯТНИКИ 

з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Єавнд Бруку і св. Духа -

відома солідна фірма 

Walter Bielanski 
CYPRESS 

H1LLS MONUMENTS 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY. 11208 
Tel.: (212) 277-2332 

Відкрито в кожний день, в 
суботу, включно, від 9-5 по 
полудні, в неділю 10-4 по 

пол. 
На бажання і для вигоди 
клієнтів, радо заїдемо д о 
Вашого дому з проектами 

І порадами. 

УНС став у 1964 р. Зали-
шив у смутку брата Юрія 
і і сестру Варвару з 4-ма 
дітьми. Похорон відбувся 8 
жовтня 1980 р. на цвинтарі 
Голі Трініти у ВестфІЛД, 
Масс. 

Вічна Йому Нам'ята! 
Петро Пилнпедь, секр. 

МАРІЯ ГІРНЯК, членка 
УНС Відд. 42 ім. Тараса 
Шевченка в Пассейк, Н. 
Дж- , померла 21 вересня 
1980 р. на 82-му р. життя. 
Нар. 1898 р. в Баворів; 
члеикою УНС стала 1950 р. 
Залишила у смутку доньку, 
двох синів. 5 внуків 1 4 
правнуків. Похорон відбув-
ся 28 вересня 1980 р. на 
цвинтарі Факс. Чейс, Ф1ля-
дельфія, Па. 

Вічна їй Пам'ять! 
Петро Головачук, секр. 

ЮРІЙ ПАЛАЩУК. член 
УНС Відд. 325 Запорозька 
Січ в Вруклині, Н. П., по-
мер 27 вересня 1980 р. на 
60-му р. життя. Нар. 1920 
р. в' Вруклині, Н. И.; чле-
ном УНС став 1942 р. Зали-
шив у смутку дружину Ан-
ну, сина Михайла з родн-
иою і матір Анну. Похорон 
відбувся 1 жовтня 1980 р. 
на цвинтарі св. Івана в 
Міддл Вілидж, Н. И. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Василь Цюпа, секр 

РОМАН ЯВОРСЬКИИ, член 
УНС Відд . 364 св. Васнлія 
в Клівленд, Or., помер 5-го 
травня 1980 р. на 59-му р. 
життя. Нар. 1921 р. в Гра-
бісвннця. Зах. Україна; чле-
ном УНС став 1950 р. Залн-
іиив у смутку дружину Сте-
фанію, дочку Ірену, сестру 
Марію 1 внука. Похорон в1д-
бувся 8 травня 1980 р. на 
цвинтарі свв. Петра 1 Павла 
в Парма, Огайо. 

Вічна Йому Пам'ять! 
В. Владик.., секр. 

ПАТРИЦІЯ А Н Н А СОМ-
МЕР, членка УНС Відд. 
318 св. Ольги в Нортгамп-
тои, померла 13 жовтня 1980 
р. на 39-му р. життя. Нар, 
1940 р. в Аллентавн; члея-
кою УНС стала 1942 р. За -
лншила у смутку чоловіка 
Едварда, дочку Лізу і си-
на Джефрей. Похорон в1д-
бувся 17 жовтня 1980 р. на 
цвинтарі св. Івана Хр. в 
НортгаМптои. 

Вічна ї й Пам'ять! 
Секретар 

Х^иг?Я 
к і д і т м і м т s f a i t 

44 Eaat 7th St. 
Tt CFB S-Sew, Ntw Yerlc, 1000J 

Д Л Я Д А Р У Н К Ю : кераміка, 
гуцульські інкрустовані вя-
р ^ н , бандури та багато чу-
довах речей s s в А Р Ц І 

І^ЕАІГЕІТАТЕТ^" 

ROMAN RYCH0K 
REAL ESTATE 8.1NSURANCE 

1339 Springfield Avenue 
lrvington. N.J. 07111 

АСЕКУРУЄМО 
авта. Судинки, хатні речі, 
аорогоиінності. бизнеси... 
від вогню, грабунків, oco– 
бистоі аідповідальности 
(liability) Потрібні інфор-

маціі подасть. 
ПЕТРО РИЧОК 

забезпвчанавий агент І 
брокер - (201) 373-6434 

' (201) 373-6453 

a F U N E R A L DlRECTORS 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНІІК 
Займасться По' кронами 

в BRONX, І ROOKLYN, 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯ? 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 
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LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DlRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін-, 
них Останків з різних країн 

світу. 

801 Springfield Avenue 
lRviNGTON. N.J. NEWARK. N.J. 

ESsex 5-5555 

New Branch 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvesant Avenue 
lcomer Stanley Ten.) 

UN10N. N.J. 07083 
(201) 964-4222 і 

.:.,.:.,-^.l^ 


