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Українці взяли участь у 
міжнародному Конгресі 

Назвознавства 
Анн Арбор(ОУПС-УІБ). 
Тут в університеті Ми– 

чигену відбувся в днях 23-29 
серпня 1981 чотирнадцятий 
Міжнародний Конгрес Наз
вознавства, перший цього 
роду конгрес у Америці. 
Крім представників ЗСА, 
Канади, Великої Британії, 
Австралії, Німеччини, Іта
лії, Франції та інших країн, 
у конгресі взяли активну 
участь такі українські вче
ні: проф. Яр. Рудницький із 
Монтрслю (єдиний учасник 
першого конгресу в Пари
жі в 1938 році), д-р Анна 
Влассико-Бойцун із Маямі 
й д-р Яр. Славутич із Ед
монтону. З України не при
їхав ніхто. Українські учас
ники присвятили в своїх 
доповідях окрему увагу на
сильній русифікації україн
ських назв в СССР. Д-р 
БОЙЦУН ствердила в своїй 
доповіді, шо у Львівщині на 

2,800 назв змінено 248, а 
подібна русифікація про
довжується інтенсивно в 
усіх областях України". 

У своїй доповіді про наз
ву Києва проф. Рудниць
кий ствердив, що вона має 
за собою 3000 років мину
лого, а не 1500, як тепер 
пропагують у СССР. 

На бенкеті 28-го серпня 
він поділився з присутніми 
своїми 'спогадами про пер
ший конгрес у Парижі в 
1938 році, згадавши й укра
їнські установи того часу в 
столиці Франції. 

В загальному конгрес 
пройшов дуже успішно й 
треба тільки жаліти, що 
більше українських учених– 
назвознавців із Америки не 
взяло в ньому участи. 

Черговий конгрес відбу
деться в Ляйпцігу в 1984 
році. 

Праця над будовою пам'ятника– 
парку Бабин Яр поступає вперед 

Денвер,Коло.– Офіційне ві 
дкриття парку-пам'ятника, 
яке мало відбутися 4-го жов– 
тня цього року, з нагоди 
сорокової річниці початку ма
сових убивств у Бабиному 
Ярі біля Києва, перенесено 
на весну 1982 року, - пові
домляє Комітет Бабин Яр 
Парк. Відкриття відбудеть
ся, правдоподібно,у місяці 
квітні. Точну дату Комітет 
своєчасно подасть до зага
льного відома. 

Це сталося за повною 
згодою й договором Комі
тету і Жидівської Фундації 
та іхрсдстайпихч .к)ріанізо– 
ваної їхньої громади в Ден– 
вері. Причиною відложення 
вперше наміченої дати від
криття парку, є, в першу 
чергу технічні проблему 
зв'язані з будовою самого 
парку, заборгованість міста 
у виконанні намічених пра
ць, а передусім брак часу на 
вирізьблення усталених на
писів на гранітних брилах. 

У справі написів зайшли 
несподівані розходження й 
непорозуміння з представни
ками зорганізованої жидів
ської громади Денверу. Від
булися кількакратні довгі 
переговори, особисті й офі
ційні зустрічі, що забрали 
майже два місяці часу. В 
тому часі здержано всяку 
підготовчу працюрв'язану з 
відкриттям парку. Вкінці на 
останній зустрічі, що відбу
лася дня 28-го липня цього 
року, осягненно повну зго
ду й корисний для українців 
зміст написів. 

В часі дискусій й нарад 
вияснено й порушено бага
то спірних українсько-жи
дівських проблем у дусі аб
солютної толеранції й спів

праці. Вони матимуть пози
тивні результати в майбут
ньому, бо зараз Денвер яв
ляється одиноким містом у 
цілому світі, де дійсна спів
праця обох груп дає кон
кретні висліди, а саме,будо– 
ву спільного парку-меморі– 
ялу. 

Згідно з пляном праці в са
мому парку є виконані' міс
том майже на 90 відсотків. А 
саме: поставлені на призна
чених місцях гранітні бри
ли, засаджені сто дерев рай
ських яблунь, поставлений 
символічний міст, зробле
ний й засіяний травоіс-ііри 
родний амфітеатр, проведе
ні доріжки, вода й електри
ка. Будуються дві паркува– 
льні площі й ще додаткові 
доріжки та розробляються 
пляни на запроектований 
магнітофон. 

Треба підчеркнути, що, 
згідно з пляном,Бабин Яр 
парк буде мати зовсім ін
ший характер від нормаль
них публічних парків з кві
тами, травою, деревами та 
лавочками. Він,крім наміче
них і затверджених містом 
споруд,буде мати первісний 
дикий характер, що нагаду
ватиме дійсний Бабин Яр 
біля Києва. 

Комітет теж подає до 
загального відома висліди 
збіркової акції, висловлюю
чи при тому подяку усім 
жертводавцям, які свої
ми датками вможливлю
ють Комітетові завершити 
це небуденне діло. 

Загальна сума збірки ви
носить 38,091.84 долярів. 
Ця сума складаетьая зі слі
дуючих датків Америка -
(Закінгення на crop. 3) 

Появилася нова збірка поезій 
С. Караванського 

Лондон, Англія.—У Лон
донському видавництві „Ук
раїнська Видавнича Спілка" 
вийшла з друку нова збірка 
поезій Святослава Караван
ського „Моє ремесло". 

Збірка має вісім тематич
них розділів, які охоплю
ють поетичну творчість С. 
Караванського в ув'язненні, 
переклади із Шекспіра, Бай– 
рона, Шеллі, Брюсова та кі
лька записів фолкльору з 
уст учасників повстанської 
боротьби. 

Ця друга збірка С. Кара
ванського складається з пое
зій, які дісталися на Захід пі
сля його виїзду із СССР 
шляхами самвидаву і у попе 
редню збірку поезій не ввій
шли. 

Збірку щМоє ремесло" ви
дано у твердій оправі із со
рочинкою роботи графіка 
Ростислава Глувка, яку зоб
ражено на нашому фото. 
Твір митця в образній фор– 
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Обкладинка книжки поезій 
С. Караванського 

мі розкриває головну сюже
тно-тематичну лінію збірки. 

Шанувальники творчости 
С.Караванського можуть 
замовити цю збірку у видав
ництві, пишучи на адресу: 
Ukrainian Publishers Ltd., 
200 Liverpool Road, London 
Nl ILF, Great Britain. 

З уваги на День Праці, „Свобода" не появиться з 
датою вівтірка.8-го вересня ц. р. Чергове число 
газети буде друкуватися у вівторок з датою середи, 9-
го вересня. В понеділок, 7-го вересня, усі бюра 
Головного Уряду УНС і видавництва „Свободи" 
будуть закриті. 

В Канаді узгіднено ціни 
нафтової ропи 

Оттава, Канада. - В ком 
плексі суперечностей сучас
ної Канади між федераль
ним і провінційними уря
дами, велику ролю займали 
ціни природніх ресурсів, які 
в одних провінціях є в оби– 
льности, а в других їх об
маль. Стосувалося це в пер
шу чергу нафтової ропи, 
якої найбільше посідає про
вінція Альберти. Альберта 
аж ніяк не хотіла ділитися 
своїми багатствами з інши
ми провінціями, чого дома
гався федеральний уряд. 

В цьому моменті, підтис
ком федерального уряду, 
ціна нафтової ропи трима
ється на 18,75 канадського 
доляра за бочку для внут
рішнього ринку. Одначе, на 
підставі щойно заключено– 
го договору між Оттавою і 
Едмонтоном, вона почне 
зростати ступнево, почина
ючи з 1-им жовтня цього 
року. Однак, в цьому зрості 
вона не буде ніколи вища 
для внутрішнього ринку, як 
75 відсотків ціни, обов'язу– 
ючої на світових ринках. До 
1-го липня 1986 року вона 
повинна дійти до того стану 
й у такому відношенні бути 
постійно. 1-го липня 1986 
року вона повинна бути 
57,75 канадських долярів. 
Після осягнення порозумін
ня з урядом Альберти, фе
деральний уряд почне пере
говори з урядом другої „на
фтової" провінції, Саскаче– 
ваном. 

Полагода тих фінансових 

спорів створить значно кра
щу атмосферу для головної 
цілі федерального прем'єра 
П'єра Трудо, якою є впро
вадження нової канадської 
конституції, бо дотепер пра
вить у Канаді за Конститу
цією британський Північ
но-американський акт з 
1867 року. Схвалення ка
надської конституції, або як 
це названо „Патріяція" кон
ституції, викликало багато 
заперечень і спротиву з богу 
провінційних урядів і впли
вових господарських кіл, 
які хотіли назавжди затри
мати свої привілеї й вигідні 
позиції в суспільно-госпо
дарському житті. Народні 
маси Канади в усій своїй 
національно-культурній різ 
номанітності здебільшого 
підтримували проекти Тру
до й це ставило провінцій
ні уряди в незручне станови
ще. Свідомість, що консти
туція мусить бути ухвале
на тепер, бо може взагалі 
статися таке, що вона ніко
ли прийнятою не буде, висі
ла Дамокловим мечем над 
цілістю Канади. Вміжчасі, 
бо зростали не лише сепара– 
тистичні настрої у францу– 
зькомовному Квебеку, але 
й у західніх англомовних 
провінціях, появлялися такі 
міцні протифедеральні те
чії, які вже незабаром мог
ли загрозити цілости Кана
ди, або звести її федераль
ну систему до чистої фор
мальносте й дати провін
ціям майже повні суверенні 
права. 

Терористична група Бадер-Майнгоф 
відновила свою діяльність 

ЗСА ПІДКРЕСЛЮЮТЬ СВОЮ 
НЕВТРАЛЬНІСТЬ У 

ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ 
В АФРИЦІ 

Бонн, Західня Німеччина. 
—Виконавці замаху на аме
риканську летунську базу в 
Рамштайні, Західня Німеч
чина, вислали листа до захі
днонімецького пресового 
агенства „Дойтше Прессе— 
Агентур", в якому повідоми
ли, що вони належать до 
„Групи Червоної Армії", за– 
ложеної терористами Анд– 
реасом Бадером і Ульрікою 
Майнгоф. 

Терористична група Ба
дер-Майнгоф визначувала
ся двома прикметами: жорс
токістю та прецизністю у 
виконуванні своїх терорис
тичних акцій. Акції цієї гру
пи були прецизно обдумані 
й приготовані до найдрібні– 
ших деталів, і всі люди, які 
опинилися у районі їхнього 
виконування були наражені 
на смертельну небезпеку. Те 
рористи з тієї групи вбива
ли їх без розбору, а навіть 
без причин. 

Відновлення терористич

ної діяльности на терені 
Західньої Німеччини Гзвер– 
нення п вістря проти амери
канських збройних сил, які 
захищають Західню Німеч
чину, пов'язані щільно з ве
ликою пропагандивною ак
цією лівого крила німець
ких соціал-демократів про
ти присутносте американсь
ких збройних сил на терені 
тієї країни та проти Амери
ки й американської політи
ки взагалі. Агітація лівих со– 
ціял-демократів доходить 
до найменших закутків Захі
дньої Німеччини й чинить 
там спустошення. Непоін– 
формовані люди під її впли
вом виступають проти полі
тики німецького уряду, а в 
першу чергу, проти амери
канців. 

Публічна опінія Західньої 
Німеччини звернула увагу, 
що два дні після бомбового 
замаху в Рамштайні німець– 
(Закінгєння на стор. Ь) 

Вашінгтон. - Честер 
Крокер, помічник держав
ного секретаря для афри
канських справ заявив, що 
уряд ЗСА буде притриму
ватися невтральности в те
перішньому збройному кон 
флікті в Анголі, але одно
часно буде категорично ви
магати, щоб в розгляд того 
конфлікту включити також 
справу збройних нападів 
партизан СВАПО на насе
лення Намібії. 

Окремий закон,, ухвале
ний американським Кон
гресом під кінець поперед
ньо' фази громадянської 
війни в Анголі, заборонив 
американському урядові 
допомагати будь - котрій 
стороні у тому конфлікті. 
Уряд президента Реґена 
висловив свою прихиль
ність національній форма
ції Національна унія, яку 
населення називає популяр
но УНІТА, але стримався 
від активної допомоги їй у 
збройній боротьбі, що її 
вона веде досьогодні. В 
Раді Безпеки ОН на остан–' 
ній надзвичайній нараді в 
справі збройного конфлікту 
між Південноафрикансь
кою республікою і Анголею 
американський речник зло
жив вето проти резолюції, 
яка засуджувала Південно
африканську республіку, 
але зовсім промовчав спра
ву партизанських нападів 
СВАПО. 

Уряд Анголі загрозив, 
що, якщо південноафрикан
ські відділи не опустять 
негайно території Анголі, 
то він запросить Совєтсь– 
::ий Союз прислати свою 
військову допомогу. Аме
риканські чинники вислови
ли опінію, що Совєтський 

Союз не пришле своїх вій
ськових формацій до Анго
лі, хіба тільки у випадку 
інвазії Південної Африки 
на цілу територію Анголі, 
що зовсім неправдоподіб
но. 

Тепер в Анголі перебуває 
понад тисячу совєтських 
військових дорадників, але 
немає цілих бойових фор
мацій. Крім совєтських вій
ськовиків є там понад 400 
східньонімецьких військо
вих дорадників та експе
диційний корпус у силі коло 
20,000 бійців. Смерть двох 
совєтських підполковників, 
які брали участь у бою за 
місто Ксанґонго та захоп
лення в полон совєтського 
підстаршини після здобут
тя того міста південноафри
канськими відділами, вия
вила активну участь совєт
ського війська в тому гро
мадянському конфлікті. По
кищо Москва намагається 
пропагандою притемнити 
цей факт і відвернути від 
нього увагу. Міжнародні 
засоби масової інформації 
повідомили, що серед уби
тих партизан СВАПО і ан
гельських вояків знайдено 
тіла двох вбитих у бою 
совєтських жінок, які вико
нували військову службу. 

Агентство Ройтерс пові
домило з офіційних анголь– 
ських джерел, що будьтоби 
південноафриканські відді
ли поширили інвазію на пів– 
денносхідню провінцію Ан
голі Куандо-Кубанґо. Та 
провінція є у великій части
ні адміністрована формаці
єю У НІТА,яка має свої пар
тизанські відділи, що захи
щають ті терени від кубин
ців та урядових військ Ан
голі. 

Нігерія обнизила ціну на свою ропу 
Лягос, Нігерія. - Ніге

рія належала до тих кіль
кох країн, членів ОПЕК, які 
обстоювали вимогу підвищ
уй ціни на нафтову ропу. 
Одначе, у зв'язку з великою 
доставою ропи на світових 
ринках і зменшеним попи
том, Нігерія рішилася обни 
зити ціну на свою ропу на 
чотири доляри на барилці. 

За ті чотири доляри йшла 
завзята боротьба на остан
ній конференції ОПЕК у 
Женеві. Альжирія, Лівія, а з 
ними і Нігерія вимагали 
підвишки принаймні на чо
тири доляри, а Савдійська 
Арабія, головний проду
цент і експортер нафтової. 
ропи в світі вимагали об– 

нижки в тій самій висоті. 
Венесуеля й інші країни шу
кали компромісоврго ви
ходу, але не змогли його 
знайти й конференція розій
шлася без будь-яких рі
шень. За тиждень після тієї 
конференції Нігерія була 
змушена обнизити ціну, 
щоб втримати свою пози
цію на ринку. Тепер в колах 
нафтопродуцентів та серед 
оливних компаній очіку
ють, що дві інші країни, а 
саме Альжирія й Лівія, об– 
низять свою ціну. Нігерія 
продаватиме тепер барилку 
по 36 долярів, а Савдійська 
Арабія продає по біля 33 
доляри за барилку, залежно 
від роду ропи. 

ВІДБУВСЯ ВИШКІЛ НОВАЦЬКИХ ВИХОВНИКІВ НА „ВОВЧІЙ ТРОПІ' 

ІстЧетгем.Н.Й.(Р.Юзе– 
нів). - У днях 9-22 серпня 
на пластовій оселі „Вовча 
Тропа" відбувся Вишкіл 
новацьких виховників під 
назвою „В Палаті чарівних 
казок". 

У вишколі взяли участь 
46 молодих пластунок і пла
стунів із 14 пластових ста
ниць в ЗСА: Філядельфія, 
Чикаго, Клівленд, Баффа– 
ло, Ню Йорк, Нюарк, Пас– 
сейк, Трентон, Олбані, Гарт 
форд, Ню Гейвен, Йонкерс, 
Балтимор і'Вашінгтон. 

Провід вишколу: ст. пл. 
Маруся Дармограй. комен
дант; пл. сен. Ярослав При– 
шляк, заступник комендан
та; ст. пл. Роман Юзенів, 
бунчужний, і ст. пл. Андрій 
Панченко. писар. Інструк
торами були старші плас
туни: Марта Зслик, Ліда 
Цьолко, Леся Галів, Орися 
Ганушевська, Марко Піле– 
цький, Аскольд Винників і 
Мирг.н Дитюк. 

У виховній праці з новац– 
твом (хлопці і дівчата, вік 
6-11) ціллю виховника є 
через українські народні 
казки, майстрування, спів, 
лялькові театри, загадки, 
гри, вогники, прогулянки 
тощо виплекати в дітях лю
бов до Бога і України. Доб
ре підготованими щотиж
невими сходинами, вжив– 
ючи всі ці підставові еле
менти, пов'язані з одною 
вибраною темою, можна це 
осягнути. 

Група учасників новацьких виховників з проводом вишколу. 

Виховна праця з новац
твом стає щораз тяжчою у 
зв'язку зі загальним послаб
ленням знання української 
мови у дітей, асиміляцією 
тощо. Добрий новацький 
виховних все таки може 
мати великий вплив на ук
раїнську дитину і прищепи
ти їй обов'язок пластуна -
любити й служити Богові й 
Україні. Ціль цього вишко
лу — дати тим майбутнім 
виховникам підставові ма
терія ли й методи, потрібні у 
виховній праці з новацтвом. 

Найкращий засіб вихова
ти дітей - це через добрий 
приклад. Провід вишколу 

підкреслював потребу доб
рого прикладу, конечність 
опіки, обов'язковости і від– 
повідальности у майбутніх 
виховниках. 

Учасники вислухали ряд 
гутірок на такі теми: націо
нальне і релігійне вихован
ня, безпека, чар новакуван– 
ня, обрядовість, роля вихов
ника, гри (психіка і теорія, 
як переводити тощо), роз-– 
повідь, пісня, самодіяльні 
гри, майстрування, рису
вання, планування сходин, 
новак у природі, літерату
ра й інше. 

Майбутні виховники ввій
шли у казковий світ новац– 

тва і переводили гри, розка
зували українські народні 
казки, співали пісні, влаш
товували вогники й інші 
зайняття, щоб набратись 
відваги й знання, як перево
дити правильно ці зайняття 
з новацтвом. 

Учасники відбули також 
прогулянку, змаг і збірку, 
присвячену козацькій добі 
(новаки на таборах мають 
зайняття поділені на три 
історичні доби: княжу, ко
зацьку і повстанську), в часі 
якої змайстрували козацькі 
шапки, співали народні піс– 
(Закінгення на crop. If) 

МАРЧЕНКО ЗНОВУ ПЕРЕД 
СОВЄТСЬКИМ СУДОМ 

Москва.- 3 дисидентсь
ких кіл повідомляють, що 
Анатолій Марченко, довго
річний політичний в'язень і 
автор книжки „Моєсвідчен 
ня" став перед советсь– 
ким судом у злощасному 
Владимирі. і його очікує 
висока кара. 

Анатолеві Марченкові 
совєтська прокуратура заки
дає „протисовєтську пропа
ганду й поширення фальши
вих вісток на шкоду СССР". 
за що він цим разом може 
отримати найвищий вимір 
кари, а саме, 15 років. Голов
ні докази проти нього-це 
свідчення КГБ-істів і секрет
них співробітників тієї уста
нови. 

Марченко вже відсидів у 
совєтських тюрмах та кон
центраційний таборах 15 
років зі свого 43-річного 
життя. Після виходу з тюр
ми після першого засуду. 
Марченко написав книжку з 
тюремного життя „Моєсві– 
дчення", яка переложена на 

численні мови світу. 
В своїй книжці Марченко 

не лише представив умови 
перебування в совєтських 
тюрмах і концентраційних 
таборах, але також розкрив 
методи совєтського право
суддя та поліційних органів, 
Марченко подав точніші ін
формації про використову
вання офіційними совєтсь– 
кими чинниками криміналь
них елементів в тюрмах і 
концентраційних таборах 
проти політичних в'язнів. 
Під намовами і за вказівка
ми совєтських тюремників, 
прокуратури й судових чин
ників кримінальні злочинці 
виконують різні злочини, 
включно з вбивствами лю
дей, які їм невигідні, або не 
хотять коритися їхній волі. 

Совєтське агенство ТАСС 
повідомило, що суд над 
Марчснком є відкритий, а 
це значить на судову залю 
допущені члени його роди
ни, яких перевіряє поліція 
та агенти КГБ. 

В Америці 

ПЕРШИЙ РАЗ за цілу декаду стейтові власті відкрили 
відділи вищої школи в стейті Північної Каролайни - 16 
всіх разом — Університет Північної Каролайни, без 
хвилювання, що вони тут, у стейті, практикують „под
війну систему" керування університетом і іншими стейто– 
вими школами, одна система для білих студентів, друга -
для чорних, на що досі дивився „криво" Вашінгтон. Ллє 
відколи наступила зміна Уряду з демократичного на 
республіканський та ще і консервативний, справа виму
шеної інтеграції вищих шкіл значно притихла. Замість 
того, щоб Федеральний Уряд фінансовим тиском приму
шував школи інтегруватися, стейтам дано вільну руку 
вирішувати ці заплутані справи більше самим. Про це 
осягнено порозуміння з Урядом у Вашінгтоні і згаданим 
стейтом та п'ятьма іншими, що ними є стейти - Флорида, 
Вест Вірджінія, Південна Каролайна, Міссурі і Луізіяна. В 
основному „модель" Північної Каролайни полягає в тому, 
що Уряд дозволяє цим стейтам продовжувати тримати ці 
інституції, одні переважно білі, інші переважно чорні, в 
близькій віддалі одні від одних, з майже ідентичними 
академічними програмами. В додатку цей плян вимагає 
деяких поліпшень і в" будівельному відношенні і в 
академічному історично чорних коледжів. Вимога 
приймати на працю переважно чорних викладачів і чорних 
адміністраторів також тепер значно злагіднена. Модель 
Північної Каролайни для вищих шкіл не всім подобається, 
спеціяльно проти нього виступає певна частина чорного 
населення ЗСА, але він віддзеркалює головні напрямні 
філософії Роналда Регена - більше прав для стейтів. 

КРЕЙҐ КРІММІНС, 22-річний вбивця скрипальки в 
Мстрополітальній опері Ню Йорку останнього літа -
Гелени Гегнес, дістав засуд у середу, 2-го вересня, на 20 
років плюс, за брутальне вбивство дівчини, яке сколихну
ло всією країною. Йому прислуговуватиме право амнестіі 
аж через 20 DOKiB. коли вбивці сповниться 41 рік віку. 
Адвокат засудженого плянує подати апеляцію проти 
вироку „винний" до виших інстанцій суду. 

У світі 
НОВИЙ ПРЕМ'ЄР ІРАНУ подав до публічного відома 
склад свого кабінету міністрів. Всі нові міністри здебіль
шого зі старого кабінету, тому що серед іслямських 
ортодоксів, які тепер володіють Іраном, мало є кандидатів 
на такі пости, а не фанатиків ісламські лідери бояться, щоб 
не мати таких клопотів, як вони мали з колишнім 
президентом Абольгассаном Бані-Садром. Новий кабінет 
рішив продовжувати політику попереднього. Попередній 
кабінет Махоммеда Алі Раджая, який загинув в остан
ньому великому бомбовому замаху вже як президент 
Ірану, за цілий час свого урядування ніякого пляну 
діяльности не опублікував, ані ніколи не було згадки, що 
кабінет мас такі справи на увазі. Новий прем'єр аятолла 
Мохаммед Різа Магдаві-Кані, як і інші іранські офіційні 
чинники, повідомили, що останній бомбовий замах був 
заініційований, або навіть виконаний закордонними 
агентами. Урядове радіо також повідомило, що два дні 
після бомбового замаху, в якому загинув Раджай, 
розстріляно 55 членів або запідозрених у членстві 
Муджагедін -і-Хальк. 

РЕЧНИК ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ Дін Фі– 
шер потвердив, що 21-го серпня почалися формальні 
вступні розмови між представниками ЗСА і СССР у справі 
розброення і контролі зброєнь. Розмови веде директор 
Агентства для контролі зброєнь і розброення Юджін 
Ростов з американського боку, а з совєтського шарже 
д'афер совстської амбасади у Вашінгтоні, який керує 
амбасадою в часі неприсутности амбасадора Александер 
Безсмертник. Зате Фішер заперечив вістку, подану „Ню 
Йорк Таймс”-ом й іншими засобами американської 
масової інформації, що Ростов узалежнив заключення 
договору, або взагалі успішне закінчення переговорів від 
запевнення, що обидві сторони погодяться на інспекцію 
підозрілих приміщень та теренів. До того секретар 
оборони Каспар Вайнберґер пояснив, що йдеться про 
спільні кооперативні заходи, в які не мусить бути 
включена інспекція місця й об'єкту. 

МОДЕРНІ ЗАСОБИ контролі й обсервації не завжди 
допомагають у боротьбі з одним із найстарших великих 
злочинів, морським піратством. Не зважаючи на літаки й 
гелікоптери, радар, електронічні підслухи й далекозорі 
телескопи, пірати ще й далі оперують на різних морях. 
Правда, оперують вони спорадично, несподіваними 
нападами, після яких вони зникають на сушах. Останній 
такий випадок знову мав місце на морі біля філіпінськнх 
островів. 550 миль на південь від Манілі пірати несподі
вано заатакували моторовий корабель Нурія 767, ограбу
вали корабель і всіх пасажирів, а опісля, щоб не мати 
свідків, обстріляли пасажирів на палубі корабля, куди вони 
зігнали всіх з кабін. 
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День працюючих людей 
День Праці, який визначений на перший понеділок 

кожнорічного вересня, обов'язує у всіх стейтах 
Америки і не с обов'язковим евятом робітників: це 
свято цілого світу праці, який охоплює і працедавців і 
професіоналістів, з яких дехто працює довше і важче, 
аніж фабричний робітник. Америку називають у світі 
популярно „країною бизнесу". Але насправді це 
країна важкої і загальної праці. За офіційною 
статистикою у травні минулого року було в ЗСА 
104,512.000 працюючих мужчин і жінок - насправді 
було (і є) їх куди більше, статистикою не охоплених. 
Сам державний апарат охоплював в минулому році 
2,756.478 осіб - не дивниця, що президент Роналд 
Реген, стараючися зрівноважити дефіцитовий 
б ю д ж е т , р і ш и в ' з н а ч н о з р е д у к у в а т и цей 
розпучнявілий бюрократичний апарат, скеровуючи 
людей у всі інші царини приватної заробіткової 
праці. 

День Праці в Америці не є теж відповідником 1-ше 
травневого робітничого свята, що його відзначали та 
подекуди й тепер відзначають в Европі. Колись 1-ше 
Травня було дійсно святом робітника, - коли ж 
большевики .^монополізували" його і перетворили 
на офіційний показ совєтської збройної сили з 
центральною дефілядою у Москві на Червоній площі 
перед трибуною, що її заповняють кремлівські 
володарі, 1-ше Травня перестало бути святом 
зільного робітництва. Вільне робітництво існує 
тільки у вільних, а не комуністичних країнах — у 
вільних країнах з легальними робітничими спілками. 
В ЗСА існує рівно 90 різних робітничих спілок, а 
центральна робітнича організація — Американська 
Федерація Праці й Конгрес Індустріяльних 
організацій — охоплює спілки з кругло 15 
мільйонами робітників. Право основувати й 
легалізувати за місцевими законами робітничі 
спілки, з якими працедавці підписують колективні 
договори праці, і право робітників боротися за 
покращання праці і підвищення винагороди у 
переговорах з працедавцями та, у випадку невдачі, 
проголошувати страйк — це той здобуток новітньої 
працюючої зорганізованої людини, якого не 
передбачив Маркс із своїм, сьогодні зовсім 
анахронічним, „ К а п і т а л о м " , який пророчив 
. .неминучість" революції , . експлуатованого" 
роб ітництва проти „ е к с п л у а т у ю ч о ї " кляси 
працедавців. 

У всіх сучасних вільних демократичних країнах 
визнають права робітничих спілок переговорювати в 
імені своїх членів про колективні договори праці й 
визнають право робітників страйкувати в обороні 
своїх професійних інтересів . Але б у в а ю т ь 
зловживання цим правом. Ось, наприклад, 
теперішній страйк кругло 14.000 контролерів 
цивільного летунства, які мають власну робітничу 
спілку, - нелегальний тому, що робітники і 
службовці на державній службі не мають права 
страйкувати. Цей страйк нелегальний ще й тому, що 
спілка летунських контролерів проголосила страйк 

,без повідомлення названої вгорі централі спілок та 
без її згоди. Президент Реген прийняв тепер 
принципове становище супроти того страйку: 
мовляв . Уряд не може переговорювати із 
страйкарями, які зламали закон, бо такий страйк — 
це шантаж. Президент попередив усіх тих летунських 
контролерів, що їх звільнять з праці — що і сталося, 
та що „не буде амнестіГ для страйкарів і що 
державна агенція цивільного летунськото руху 
заступить страйкуючих контролерів екзекутивними 
у р я д о в ц я м и , які з н а ю т ь д іло , в і й с ь к о в и м и 
контролерами летунського руху і тими фахівцями, 
які не прилучаться до страйку. Десятки тисяч 
молодих мужчин і жінок зголосили готовість 
перейти вишкіл, щоб зайняти місця страйкарів. 

Тому цьогорічний День Праці в Америці дещо 
захмарений конфліктом між Урядом і робітничою 
епікою летунських контролерів. Вона задумала 
використати День Праці 6-го вересня ц. р. для великої 
маніфестації по 5-ій Евеню в Ню,Йорку, але приїзд в 
тому самому дні до Ню Йерку президента Регена 
напевне відверне увагу мешканців цієї метрополії 
світу від маніфестації, яка насправді була б 
демонстрацією проти Уряду. 

Громадська думка в Америці є проти страйкарів, 
тим паче, що кожний із них заробляє мінімум по 
32,000 долярів річно та демонстрував з піднесенеми 
вгору п'ястуками, за зразком комуністів. А 
робітництво в ЗСА в своїй масі є проти комунізму. 

Український народ-це народ працюючих мужчин і' 
жінок. Український селянин працював буквально у 
поті свого чола і так само працювали члени молодої 
в і д р о д ж е н о ї к л я с и м і щ а н с т в а . У к р а ї н с ь к і 
професіоналісти важко працюють і українська 
людина шанує усіх тих, які працюють та ставиться 
до неробів з презирством. В Америці ми пізнали і 
знаємо із щоденної обсервації, що тут і дуже багаті 
люди мають громадсько-політичні амбіції, не є 

ftr ледарями та працюють. Тому шануємо День Праці, 
який є теж кінцем літніх вакацій і започатковує новий 
рік - трудів і праці. 

Живемо в особливій добі 
світоглядових революцій. 
Давні ідеї й світогляди 
жовкнуть як осіннє листя та 
падуть на шлях історичної 
мандрівки людства, топ– 
тані брутально розхріста– 
ними й пустоголовими 
представниками наступа
ючих поколінь. Манія 
обожування ультрамодер– 
ної цивілізації огортає 
поступово щораз то ширші 
кола суспільства від 
пересічних з'ідачів щоден
ного хліба до інтелектуалів 
включно, заставляючи 
модерну людину міняти 
радикально елементарні 
критерії думання й оцінки 
явищ, подій і фактів у житті 
одиниць, суспільства і 
цілого людства. 

Наступає брутальна 
переоцінка дотеперішніх 
ідеалів та духових вартос
тей. Дотеперішню єрархію і 
упорядкування понять і 
п р и н ц и п і в у д о м е н і 
світогляду людини починає 
заступати ідеологічний 
хаос з нестабільними 
ідеями й принципами, які 
можуть мінятися у залеж
ності! від о б с т а в и н . 
Принципи і тактика 
починають зливатися 
разом, творячи нерозбе– 
риху псевдосвітоглядового 
характеру. Людина набли
жається характером до 
зоологічного світу та 
починає думати й жити 
поняттями потреб сьогод
нішнього дня, забуваючи 
про своє покликання 
Провидінням та про свою 
позицію у цілому контексті 
історичного минулого. До 
психологічно-світоглядо– 
вих основ конфліктів між 
старшим і молодшим 
поколінням долучуються 
різниці в підході до понять 
особистої та громадської 
етики й моралі. 

Колись висунсно концеп
цію „економічного дарві
нізму", примінюваного 
обильно в політичному 
світі. А сьогодня те поняття 
поширюється майже на всі 
ділянки людського життя, 
бо, по перше „homo homini 
lupus", а по друге - людина 
живе сьогоднішнім днем, 
махаючи рукою на минуле. 
Н а с т у п а є п ідх ід до 

Олександер Домбровський 

ЗА РАЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 
КОНСЕРВАТИЗМУ 

і 
історичного минулого з 
позицій сьогоднішнього 
дня - епохи гігантського 
розвитку технології та 
впарі з тим . , . духового 
убожества, шо означає 
нігілістичне відношення до 
і с т о р і ї , як науки й 
невичерпаної скарбниці 
історичного досвіду . 
Європейські суспільства, 
багаті своєю довговіковою 
історичною традицією, 
мають ще більше пошани 
до історичного минулого, 
але в „Новому СвітГ дух 
традиціоналізму обмеже
ний до мінімум. Це, мабуть, 
одна зі суттєвих різниць 
між европеїзмом і амерн– 
канізмом у аспекті духовос– 
ти. 

Українська національна 
спільнота, яка находиться 
на тій самій планеті - у 
вирі згаданих, нуртуючих 
культурно-інтелектуально– 
світоглядових течій і рухів, 
не є вільна від згаданих 
впливів. Зокрема наша 
національна спільнота на 
нових місцях поселення, 
сконцентрована в основно
му на північноамерикансь– 
кому к о н т и н е н т і та 
виставлена на діяння 
н е в м о л и м и х з а к о н і в 
а с и м і л я ц і ї , не може 
залишитися без згаданих 
впливів. Як не як, а 
постулят пов'язування 
української сучасності! з 
нашим історичним давно
минулим стає щораз то 
менше .популярним. Ми 
здебільше нав'язуємо до 
доби Визвольних Змагань, 
часом згадуємо мазепинсь– 
ку добу, чи Хмельниччину 
й... боїмося поринати 
г л и б ш е в і сторичну 
безодню віків, щоб не 
„втопитися". 

Такі тенденції відбива
ються часто й у нашій науці. 
В підсовєтській Україні в 
у м о в а х м о с к о в с ь к о – 
підсовєтськії дійсности 
історію Руси-Украіни 

(, ,Української РСР"! ) 
починають властиво від 
Жовтневої революції, а на 
еміграції льняну частину 
енерг і ї на в і д т и н к у 
історичних студій присвя
чують не раз другорядній 
т е м а т и ц і , наприклад , 
винниченкознавству (така 
контроверсійна постать у 
нашій новітній історії!), яке 
являється маргінальною 
темою у контексті русько-
українського історизму. 
Звичайно, історик повинен 
досліджувати все, а не лише 
те, що йому особисто 
подобається, але рівномір
но в аспекті ц ілого 
контексту історичного 
процесу та єрархії історич
них факторів, а з тим явищ, 
подій й ' фактологічного 
матеріялу. 

Відношення деяких 
наших істориків до ,доби 
Київської Руси не все йде 
по лінії перш за все 
наукового об'єктивізму, а 
відтак вітальних інтересів 
українського народу. В світі 
нашої історичної науки є 
рішучо за мало медієвістів. 
Причиною того може бути 
брак більшого зацікавлення 
нашою середньовічною 
добою, а крім того знання 
грецької (візантійські 
джерела), латинської й 
арабської мови. Козацько– 
гетманська доба й останні 
два с т о л і т т я м а ю т ь 
найбільше число дослідни
ків. Так само дуже мало є 
дослідників протоісторії 
(ранньої історії) Руси– 
України, коли не рахувати 
різних аматорів, які без 
належної наукової підгото– 
ви й наукового досвіду 
„розв'язують" на скору 
руку нелегкі проблеми 
ранньоісторичної пробле
матики легким публіцис
тичним пером, стараючися 
вносити свої ,,ревеляційні" 
відкриття до скарбниці 
сучасної науки. Те саме 
відноситься н до археології. 

М о л о д ш і і с т о р и к и 
(правда, не всі!), виховані в 
американських університе
тах, вважають останні, 
згадані нами дисципліни 
навіть упослідженими, які 
находяться на грані між 
реальною історією й.,.міто– 
логією. Для науково-
дослідної праці на полі 
ранньої історії й праісторії 
треба крім основного 
знання клясичних мов при 
аналізі джерел античної 
історіографії також знання 
домінуючих дисциплін 
Історії (палеосоціологія, 
палеоетнографія, палеоет– 
нологія, антропологія й 
інші), а крім того докладної 
орієнтації у домені побуту й 
матеріяльної культури при 
класифікації археологічних 
нахідок. Це далеко не те 
саме, що мати перед носом 
готові документи з останніх 
століть та писати на їхній 
основі історію. Реконструк
ція історичного процесу 
ранньої, чи тим більше 
праісторичної доби є 
далеко більш скомплікова– 
ним ділом і потребує 
відповідних знань, науко
вого досвіду, виостреного 
критичного змислу та 
науково-дослідної інтуіції, 
бо інвентар археологічних 
розкопок не може безпосе
редньо говорити, ані не 
служить дослідникові 
письменними пам'ятками з 
кам'яної епохи й палеоме– 
талевої доби за вийнятком 
епіграфіки з античної доби, 
коли людина знала вже 
письмо. 

І с т о р и ч н и й процес 
починається з моментом 
співпраці трьох основних 
факторів: часу, простору й 
людини, а не з часом 
виникнення державних 
організації;, як дехто думає. 
Історики, які недоцінюють 
досліди над протоісторією 
й праісторією, навіть не є 
свідомі того, як дуже вони 
компромітуються у світі 
науки. Та ж при всіх 
поважніших університетах і 
н а у к о в и х ц е н т р а х є 
заступлені згадані дисцип
ліни. 

(Продовження буде) 

Небавом розпочнеться 
судова розправа проти 
еспанських військовиків, які 
намагалися 23-го лютого ц. 
р. вчинити військовий 
переворот, усунути короля 
Хуана карльоса та привер
нути військову диктатуру. 

Деякі еспанські політичні 
кола вірять, що король 
мусів знати про підготову 
перевороту,але він приказав 
в ійськовим частинам 
повернути до касарень, а з 
цим уникнути більшого 
кровопролиття. 

Королеві також відомо, 
що Проти нього є аристок
ратичні кола, які тужать за 
диктаторським режимом 
генерала Франка, але це не 
турбує Карльоса, бож він 
далі втішається льояльніс– 
тю еспанських збройних 
сиЛ. 

Ситуація в Еспанії -
нестійка. Багато залежати
ме від вироку на військових 
заговірників, яким грозить 
30-літня тюрма. Для 
більшості населення менша 
кара для заговірників 
означала б дальше заохо
чення до перевороту й 
знищення молодої еспансь– 
кої демократії. Інші знову 
думають, що будь-який 
присуд — це пімста проти 
військовиків, які вважали, 
що роблячи військовий 
переворот, вони сповняють 

Володимир Душник 

ТЕРНИСТИЙ ш л я х 
ЕСПАНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

свій „патріотичний обов'я
зок". 

Королеві Карльосові про 
це все добре відомо, але він 
і в дальшому кермується 
справедливою оцінкою 
щодо військовиків. Мабуть 
найбільшою несподіван
кою і ударом для короля 
був крок генерала Армада, 
який був при королівсько
му штабі понад 17 років, а 
який пристав до заговірни
ків. 

Виходить також, що 
заговір приготовлявся 
довгі місяці, а може й роки. 
Як повідомляють, король 
був дуже сердитий з цього 
приводу. Що мадридський 
уряд не взяв серйозно до 
уваги перестороги амери
канської розвідки, яка мала 
повідомити уряд про 
військовий заговір. 

Тепер, хоч заговір не 
вдався і всі заговірннки є в 
тюрмі, напруження в країні 
існує далі . Політичні 
прогнози вказують на це, 
що еспанські соціялісти 
можуть здобути перевагу в 
наступних виборах. Без 
сумніву, що король може 

опертися тільки на льояль– 
ності армії, але ця армія 
мусить мати нові завдання, 
нові горизонти. Тому, 
можна легко зрозуміти 
намагання еспанського 
уряду стати членом НАТО. 
Проти членства Еспанії в 

, НАТО були деякі європей
ські кра їни, головно 
Франція. Однак Еспанія 
повинна бути допущена в 
членство НАТО, бо вона 
вже і так пов'язана з 
американськими оборон
ними договорами. Цим 
самим в інтересі Західььої 
Европи є мати Еспанію в 
НАТО і тим робом дати 
еспанським збройним 
силам нові відповідальні 
завдання, як також в 
інтересі еспанської внут
рішньої політики є це, щоб 
Еспанія стала членом 
НАТО. Голова соція діє
тичної групи Філіппе 
Ґонзалєс теоретично є 
проти членства Еспанії в 
НАТО, як є проти цього 
також еспанські комуністи, 
але на ділі він хотів би 
бачити Еспанію в НАТО 
перед тим, заки він стане на 
чолі нового еспанського 

уряду, на що він має 
поважні вигляди. 

Як бачимо військові 
перевороти в Греції і 
Туреччині, не є залізною 
запорукою, що членство в 
НАТО гарантує демокра
тичний лад в країнах зі 
слабими політичними 
структурами. Традиції 
добрих відносин Америки з 
ген. Франком, „змінливе" 
наставлення ЗСА до країн 
третього світу та вкінці 
американська невтронна 
бомба - все це доливає 
оливи до опозиційного 
вогню в Европі. 

Багато залежить від 
політики Америки відносно 
Еспанії. Непродумана заява 
державного секретаря 
Геига, що лютневе нама
гання повалити еспанську 
демократію є „внутріш
ньою справою" Еспанії, 
створило певні сумніви 
серед еспанців щодо 
зацікавлення Америки в 
еспанській демократії. А 
саме Америка повинна за 

ч всяку ціну допомогти 
` Еспанії стати членом 

НАТО. Якщо Еспанія 
в к л ю ч и т ь с я у члени 
важливого мілітарного 
союзу Заходу, то це напевно 
допоможе цій державі в 
осягненні повної внутріш
ньої консолідації і рівнова
ги після довгої ізоляції за 
володіння ген. Франка. 

З НАШИХ БУДНІВ 

Знайшов героя... 
Три десятки років з 

гаком прожив чоловік на 
цій вільній землі і ніколи 
йому, себто мені, навіть 
через голову не прошибло, 
що з мене був колись в 
Рідному Краю такий 
герой, як про це пише у 
фиядельфійській „Амери
ці" мій добрий приятель, 
Михайло Івасівка (в серії 
спогадів „Тривожні роки, 
1938-39"). 

Описуючи всенародну 
маніфестацію на Свято-
юрській горі у Львові після 
проголошення самостій– 
ности Карпатської Украї
ни, автор спогадів відмі
тив, що у масовому поході 
учасників маніфестації з 
катедри св. Юра під 
мадярський консулят... .у 
третій шістці ішов, наш, 
тоді ще молоденький 
гуморист. Іван Керниць– 
кий-ікер, який тоді був 
багато войовничіший і 
відважніший, ніж пізніше" 
(кінець цитати). 

Добре сталося, що 
шановний автор приміс
тив себе, розуміється на 
чолі походу, себто в першій 
шістці, і ведучи вперед 
народні маси, він, очеви
дячки, не оглядався, що 
робиться на задах, тим то 
не запримітив, коли 
„войовничіший гуморист" 
пляново „вицофався" з 
походу, дременувши поміж 
кущі й дерева Посзуїтсь– 
кого городу, передбачливо 
уникаючи конфронтації з 
кінною і пішоходною 
поліцією, та з и неприємни
ми в дотику палицями... 

Цього, розуміється, не 
знав та й не мусів знати 
друг-командир Роман 
Данилюк з Головної 
Управи Братства колиш
ніх Вояків Першої Україн
ської Дивізії Української 
Національної Армії... 
Запізнавшись з текстом 
споминів М. Івасівки. 
зокрема, з тим парагра
фом, що стосується 
„відваги й войовничости" 

внизу підписаного, переслав 
йому з Ню Йорку на 
Союзівку таку телефоно
граму: „Друже Івасю, за 
твій безприкладний подвиг 
на Святоюрській горі в 
пам'ятному місяці жовтні 
1938-му році уважай себе 
відзначеним почесною 
дивізійною шапочкою, 
так, ніби ця шапочка вже 
сьогодні красувалась на 
твоїй закоозареній голові!" 

Далі повідомив мене 
друг-командир, що фор
мальну резолюцію про 
вшанування мене таким 
небувалим привілеєм внесе 
Нюйоркська Станиця, 
котру то потім резолю
цію мусить ще схвалити 
XV11-ий Крайовий Деле
гатський Уїзд Братства, 
що відбудеться під час 
цьогорічного Свята Праці 
на оселі.. Верховина" в Ґлен 
Спей. з урочистою 
програмою, дивізійною 
забавою і з концертом 
кращих артистичних сил. 

” Сиджу оце на клаптику 
України в ЗСА, в мальовни
чому павільйоні „ Ужго
род '. що звався колись 
„Пургавзом". та й очікую 
підводи, що мала б мене 
забрати на цю дивізійну 
параду; та чи потраплю 
вирватись звідси, з полону 
чарів Союзівки — Господь 
святий знає! Словами 
парафразованого народно
го прислів'я, можна б 
сказати в цьому випадку: 
„Рада б душа до раю, але 
дівчата не пускають !" 

Дивуєшся і в голову 
заходиш, звідки пан Квас 
набирає кожного літа, 
кожного сезону стільки 
того дівочого квіту, 
стільки красунь, з котрих 
кожна мала б право 
називатися міс Союзівкою 
Орисею Ганушевською! 
Відав це питання зали
шиться навіки тайною 
управителя Союзівки... 

Ікер 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Репрезентаційне мистецтво 
української піяністки 

(З нагоди появи першої платівки Лідії Артимів) 
Хоч у нас небагато людей Америці появилась між 

нами молоденька і знаме
нита наступниця незабут
ньої Любки Колесси, в 
особі філядельфійської, 
сходячої зірки, вийнятково 
обдарованої, Лідії Артимів 
(замужньої Трейсон), яка 
завжди заподає свій 
український родовід. Не 
зважаючи на це, що вже 
писалось дещо про неї, 
можна сміло твердими, що 
її ім'я майже невідоме 
українському загалові. Зі 
стидом просто треба 
зазначити, що вона ще ні 
разу не грала в Ню Йорку 
для української публіки, на 
якійнебудь поважній оказії. 
Найвищий час теж, щоб 
подивугідна опінія, оцінка і 
розголос про її блискучий 
талант серед не-українців 
дійшли до ближчого відома 
української спільноти. 

Очевидно, що коли хтось 
починає науку гри на 
фортепіяні від чотирьох 
років життя, в віці восьми 
літ концертує зі славетною 
Філядельфійською філар
монією, має абсолютний 
слух, на 15-му кінчить 

(Закінгення на crop. 4) 

мало нагоду і приємність 
переживати гру нашої 
славної піяністки Любки 
Колесси, проте через 
значуче повторювання и 
імени у пресі і при різних 
музично-мистецьких наго
дах, вбилось воно таки в 
тямку наших культурників, 
і нині це загально відоме 
ім 'я репрезентаційної 
укра їнської піяністки 
минулого. З платівок, що 
вона награла їх перед 
Другою світовою війною в 
Німеччині, деякі повинні б 
бути перевидані. 

В Україні знову, під 
сучасну пору, маємо 
декілька прекрасних, навіть 
безконкуренційних піяніс– 
тів, як Олександер Слобо– 
дяник, Віктор Єресько, 
Марія Крушельницька 
(внучка Антона) і ще дехто, 
та ми — на жаль — крім 
деяких платівок, не маємо 
нагоди їх слухати. Ба що 
гірше, вони бо за чужою 
пресовою бреднею, найчас
тіше бувають представлю– 
вані, як совєтські, чи 
нахабніше, російські, а не 
украї. "ькі мистці. 

Тому відрадно, що тут, в 

П. Т. Байбак 

У СОРОКОВУ РІЧНИЦЮ 
ВИМАРШУ УКРАЇНСЬКИХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ В УКРАЇНУ 

Організована громадськість 
(Доленківщина) 

Цей сурогат суспільної програми створив на початках 
німецької окупації в Харкові амбітний адвокат В. А. 
Доленко. вихованець передреволюційних років, колишній 
совстський політв'язень. ПостуЛятом цієї аморфної 
програми були: тиша, спокій, громадський порядок. 
Завдання приблизно такі, які мали дореволюційні земства 
- впорядкувати місцеві магістратно-комунальні потреби, 
дбаючи за розвиток початкової освіти, кооперацію, 
транспорт, охорона здоров'я, постачання для населення, 
церкву, службу порядку. Жадної політичної плятформи ця 
програма не мала. Своїм духово-політичннм 
наставленням коріння u сягали ретроградно до доби 
февдалізму, або первісного патріярхату. Сюди належало 
кілька десятків дореволюційної української інтелігенції на 
рівні найвищих аспірацій — Українська Церква, 
„Просвіта", школа і кооперація. До аспірацій і плятформи 
ОУ Н ставилися з недовір'ям і застереженням. Але від цієї 
аморфної програми невдовзі відійшли навіть інтелігентні 
особи з передреволюційного виховання: адвокат П. 
Семененко, проф. М. Ф. Стратієнко, проф. М. О. Ветухів, 
письменник О. Варавва і все гроно письменників і 
журналістів. Ідеалом духотворця програми - В. Доленка 

було - у „добі жорстокій, як вовчиця" (О. Ольжич) 
відновити стару „Мужичу партію". 

Звитяжці ідеї та жертви Гестапо 

Організація Українських Націоналістів на Центрально– 
Східніх Землях України, у період німецької окупації (1941 -
1944 рр), виконала свою історичну місію: 1) вона орала 
толоку духової виснлженпсти. 2) виполювала концепції 
псевдоінтернаціоналізму, малоросійства чи холуйства 
перед окупантом (нищівне заперечення доктрини ІІІ-го 
Райху), 3) пропаганднвно поборювала ідеологи облудних 
систем - комунізму та федералізму: на історичному 
українському материку ОУ Н знайшла пригожий грунт та 
чималий масив людей різних суспільних прошарків для 
заякорення ідеї ОУН та державницької незалежности; 4) 
ОУН защепила в українському суспільстві постулят 
Самостійної. Суверенної і Соборної Української Держа
ви, як імператив Історичної боротьби Українського 
Народу за Свободу і Незалежність. Діяльність ОУН 
притягла до своєї орбіти надзвичайно цінних і 
обдарованих місцевих людей, які часто служили їм, як 
учителі та дорадники. Наприклад, місцевий учитель і 
кооператор зі слободи Мерефа, Георгій Кирилович 
Сидоренко. У 1942 році йому було 70 років. Він походив з 
місцевого біднішого селянства. Ще до революції 
самотужки здобув екстерном два докторати. Був поліглот. 
Знав сім європейських мов. Був улюбленцем і батьком 
українського селянства на Слобожанщині: селяни його 
звали просто , ,Кирилович". Був незаперечним 
авторитетом у всіх ділянках агрономії і кооперації. 
П'ятикратно,бо з 1921 до 1941 року сидів за ґратами ЧК, 
ҐПУ, НКВД. Ходив і вбирався так просто, як і філософ 
Григорій Сковорода. Помер на 92-ім році свого 
многострадального життя у Венесуелі під опікою єдиної 
рідної доньки Варвари у 1963 році. Я мав щастя бачити 
його з родиною по капітуляції Німеччини влітку 1945 року 
в Австрії, у таборі Дії, в Лінці над Дунаєм. Людей 
подібного формату була многодесяткова плеяда. 

Наш провідник ОУН на Харків і область, інж. М. М. 
Кононенко, був прототипом духового формату О. 
Ольжича-Кандиби. Його розстріляло Гестапо. Подібними 
до нього були: письменник і поет О. П. Варавва, інж М. І. 
Горбань, інж. Т. Недужий, інж. В. С. Світличний. Три 
останні розстріляні в Гестапо. Ми не мали фізичної 
можливосте встановити точні дані про загибель членів 
ОУН і українських патріотів від руки Гестапо, бо вбивства 
провадилися у великій таємниці. Але про деяких 
закатованих знаємо. Ними були: друкарка-вчителька 
Ірена Пізо, з міста Охтирка; Лука Христенко, К. 
Захаренко, колишній голова повстанського комітету на 
Харківщині (1919-1922 рр); П. Місевра — старшина армії 
УНР, вчитель П. К. куценко, активний бандерівець 
Дмитро Зуб. 

Бандерівець Д. Зуб, згідно зі своїм організаційним 
обов'язком, працював двірником та нічним сторожем у 
Харківській резиденції Гестапо, на вулиці Фрунзе. У той 
час сидів під слідством у тюрмі Гестапо вже сім місяців 
інж. А. М. Стратієнко (тепер член ПУН-у) з оформленим 
присудом на смерть. Д. Зуб підібрав уночі ключі до шафи, 
вибрав звідти слідчу течку А. Стратієнка і її заховав або 
знищив. Перед розстрілом, цю течку — не знайдено, і А. 
Стратієнко в той спосіб врятувався. Але в підозрі за 
зникнення течки був розстріляний Д. Зуб. 

Члени ОУН на українському материку - і брати зі 
Західніх Земель, і ми, наддніпрянці — склали тяжкий 
кривавий іспит перед Богом, історією, перед власним 
сумлінням і народом на вірність священноісторичним 
актам 22 Січня 1918-1919 років. 

Зерно, засіяне в негоду. 
Кривавим маком зацвіте, — 
І прийде воля для Народу, 
І зійде сонце золоте. 

(О. Олесь). 
Сьогоднішній рух в Україні дисидентів і 

правозахисників є плодом місійної діяльности і кривавого 
жертвоприношення ОУН на всіх землях поневоленої, але 
нескореної України. 



Ч. 168. СВОБОДА, СУБОТА, 5-го ВЕРЕСНЯ 1981 

Звернення ЗУАДК 
до людей доброї волі 

Складні політичні умовк
ни, які останньо за існували 
в країнах Европн,спричнни– 
ли хвилю еміграційної ман
дрівки тамошніх людей до 
вільних країн, особливо до 
Австрії. Між ними є поваж
не число українців, які за 
різних обставин опинилися 
у переселенчих пунктах бі
ля Відня. 

ЗУАДК одержав поімен
ний список (біля 40 осіб) на
ших, молодих вихідців із 
Польщі у віці між 19 і 27 
роками самітніх дівчат і хлоп 
ців. які, опинившись у ски– 
тальчих таборах в Австрії/ 
бажають виїхати на сталий 
побут до ЗСА. Канади або 
Австралії. Є причини вва
жати цю переселенчу акцію 
дуже нагальною пробле
мою, і саме в такому дусі 
було зладжене наше зверне
ння до української громади 
в ЗСА. 

ЗУАДК мас конкретні 
можливості переселити зна
чну частину нових скиталь– 
ців до ЗСА, але на це потріб
ні грошові фонди, а найваж
ливіше - відповідне число 
спонзорів, які могли б зао
пікуватися ними у початко
вій фазі їхнього перебуван
ня у ЗСА. Тут треба заува
жити, шо ці нові емігранти 
не будуть великим тягарем 

для своїх спонзорів, бо всі 
вони молоді люди, які вже 
мають засвоєні практичні 
фахи (автомеханіки, елек
трики, медсестри, лябора– 
торійні техніки тощо), що, 
напевно, уможливить їм 
скоро усамостійнитись, зна
йшовши відповідну працю. 

ЗУАДК зробить усе мож
ливе, щоб цим нашим но
вим емігрантам ВСІЛЯКО ДО
ПОМОГТИ; але українська 
спільнота в ЗСА нестиме 
теж моральну відповідаль
ність за долю цих молодих 
українців. Віримо, що й цим 
разом ми спільно виконає
мо ці наші християнський і 
національний обов'язки. 

Негайні заяви зголоше– 
них спонзорів, як теж і пот
рібні на цю ціль грошові 
фонди просимо спрямову
вати на адресу ЗУАДК-у: 
United Ukrainian American 

Relief Committee 
1321 West Lindley Avenue 

Philadelphia, Pa. 19141 
Tel.: (215) 455-3774 

За Екзекутиву і Дирекцію 
ЗУАДК: 

Д-р ()лександер Білик 
голова 

Микола Кавка 
секретар 

Пам'яті Тараса Бульби-Боровця 

Тріо „ Черемшина" успішно 
концертувало у Гантері 

Гантер, Н .Й. - ( І .Д , )–Д– 
р Ігор Соневицький зорга
нізував низку мистецьких 
вечорів влітку у ґражді в 
Гантері. Ввечері, 22-го сер
пня відбувся наскрізь вда
лий концерт тріо „Черем
шина" СУМ-А з Ню Йорку 
у складі: Бриґіти Заяць (дру
ге сопрано), Марії Кіш.(пер
ше сопрано) і Галі Благої 
(альт) при фортепіяновому 
супроводі Марти Мачай. 

Д-р Ігор Соневицький від
крив вечір, представив тріо 
..Черемшина", що існує 
один рік, але вже виступа
ло 15 разів і мало один 
самостійний концерт. 

У програмі концерту бу
ли різноманітні пісні різних 
жанрів наших, композито
рів. 

Концерт почало тріо на
родною піснею „Черемши
на", потім „Ясени" слова й 
музика Кривенького; „На 
могилах борців" Гнатиши– 
на, „Українська баркароля" 
слова В.Пачовського, муз. 
С ,Людкевича, лемківська 
народна пісня „Ой. чорна, я 
си чорна". Після перерви -
„Тихо над річкою? народна 
пісня в опрацюванні Зої 
Марко”вич. „Контра спем 
сперо" слова Л.Українки на 
підставі народної мелодії 
опрацював Ященко; „Осін
ня пісня" слова Луцика. муз. 

Білаша; ..Вечірня пісня 
слова й музика Я щепка: 
„Ой, не моргайте,дівчата" 
слова Новицького. муз. Єв
гена Козака. Як наддаток 
- народна пісня „Гандзя". 
Пісні перепліталися: народ
ні, любовні з поважними, 
настроєвими, давні з сучас
ними, і все це творило гар
монійну мистецьку цілість 
вечора. 

Добірна публіка нагород
жувала довготривалими оп
лесками кожну пісню, до
магалася наддатків. Деякі 
були зворушені до сліз піс
нею „Контра спем сперо". 
Три молоді співачки, обда
ровані милозвучними голо
сами, передавали з успіхом 
головну тему йнастрій пісні 
так. що цілий вечір був різ
номанітний, нікого на зну
див, бо пісні чергувалися, а 
з ними і настрої, динаміка й 
темпо, відповідно до кож
ної пісні. Знаменита піяніст– 
ка Мірта Мачай спричини
лася 'мгато до мистецького 
успіх\ тріо „Черемшина". 

НкГнні д-р І.Макарсиич 
подякував виконавцям за 
високомистецьку програму, 
а гостям-за численну участь. 
Варто, шоб ..Черемшина" 
виступала частіше на на
ших імпрезах та видала 
свою платівку, шоб могла її 
почути вся наша громада. 

Праця над будовою... 
(Продовження зі crop. 1) 

25,199.74 дол.; окремо Ден– обов'язок супроти тих, що 
вер - 11,221.10 дол.; Кана
да - 1,186 дол.; Европа 
485 дол. 

Хоч перейдено намічену 
первісну суму 25,000 дол.. 
то приходиться ствердній, 
що вона зовсім невистачаю– 
ча з огляду на вплату до міс
та, кошти магнітофону, ко
шти, зв'язані з відкриттям 
парку та видання запляно– 
ваної книжки про „Бабин 
Яр", що до неї вже пильно 
Комітет збирає матеріяли й 
свідчення. 

Збірка матеріялів ше да
льше продовжується, тому 
Комітет просить всіх тих. 
що ще не мали змоги до неї 
включитися, виконати свій 

загинули з рук німецьких 
окупантів під час Другої сві
тової війни. 

Рівночасно Комітет про
сить всіх тих, що мають 
документації про німецькі 
звірства в Україні, або осо
бисті переживання з тих 
часів, скомунікувагися з 
Юрієм Мошинським наслі– 
луючу адресу: George Mos-
hinsky, 2111 East Dartmouth 
Ave. Denver. Colo. 80210. 

Грошові датки Комітет 
просить слати: Ukrainian 
Congress Committee of Ame
rica Inc. Babyn Yar Fund, 
UCCA,Denver Branch, 2279 
S. Sable Blvd., Aurora, Colo. 
80013. 

КОШТИ МЕДИЧНОЇ ОПІКИ зростають в Америці 
значно швидше навіть, ніж інфляція, досягши в останньо
му році 12.6 відсотка, згідно з урядовим рапортом. Вищі 
платні шпитальних працівників, нестача медичних сестер, 
зростаюча кільгість старих пацієнтів, - бо люди живуть 
тепер довше, - і височенні кошти прерізних асекурацій 
додають до цього подорожіння медичного догляду 
хворих. 

В ІНТЕРВ'Ю з колишнім підсекретарем у Державному, 
департаменті (роки 1961-1966), а тепер старшим керівним 
директором Інтернаціональної банкірської фірми „Leh
man Brothers Kunn Loebn Джорджом В. Боллом „Ю.С. 
Нюз енд Ворлд Ріпорт" з 31-го серпня подає цікаві й 
повчальні дані: ЗСА дає річно країні Ізраїль приблизно два 
більйони доларів, що становить кругло на кожну родину 
мешканців по 3,500 американських долярів у тій маленькій 
країні, але важливій з погляду на американські інтереси в 
тій частині світу. Всіх мешканців у Ізраїлі є три мільйони. 
Всіх арабів - у навколишніх країнах - п о н а д 100 
мільйонів. 

ЩОБ ОЩАДИТИ на коштах за. ясо, його варто купувати 
у великій кількості, а тоді самому потяти і зберігати в 
замороженому стані. Для yen ку, проте, треба вміти це 
робити, а для цього „Consum . Information Center" видав 
безкоштовну брошурку, яку можна дістати, виславши 
прохання на адресу: Consumer Information Center, Dept. 
651 J, Pueblo, Colo. 81009. 

Дня 15-го травня 1981 
року в одній з нюйоркських 
лікарень помер основополо
жник Української Повстан
ської Армії під час Другої 
світової війни один із найви– 
датніших фахів ців-страте– 
гів партизанської війни, по
лум'яний і безкомпромісо– 
вий патріот України, дипло
мат, організатор і журна
ліст—Тарас Дмитрович Бу– 
льба-Боровець. 

Сумна і невблагана вістка 
сколихнула всю українську 
громаду від Ню Йорку до 
Каліфорнії, від Торонто до 
Ванкуверу, і всі українські 
осередки вільного світу. У 
вічність відійшла незвичай
на постать в історії бороть
би українського народу за 
право жити у своїй вільній і 
незалежній державі. Не ста
ло людини, яка була зв'язко
вою ланкою у тяглості пер
манентної революційно-виз
вольної боротьби українсь
кого народу від славних на
ціонально-визвольних зма
гань 1917-20 років аж по на
ші дні. Не судилося легенда
рному лідерові партизансь
кої війни дожити до сорок -
річчя його твору—Українсь 
кої Повстанської Армії, яка 
припадає на 22-го червня 
1981 року. 

В неділю 17-го травня в 
похоронному заведені П. 
Яреми в Ню Йорку, де спо
чивало тіло св.п. атамана, 
була відправлена панахида 
при численній участі україн
ського громадянства. Пана
хиду відправили отці В.Бази 

левський та Калиновсь– 
кий. Хором керував проф. 
В.Завітневич. Прикрасою 
співу була наша відома спі
вачка Лина Ширей. 

Після панахиди з проща
льними словами виступали 
С.Лантух, проф. Самійлен– 
ко та В.Проник. Проф. Са– 
мійленко сказав, що ми пе
реживаємо сумну історичну 
хвилину, бо постать Т. Буль– 
би-Боровця–це частини іс
торичного процесу постан
ня української держави. 

З щирими словами 
співчуття виступив Володи
мир Процик від Постійної 
Конференції Українських 
Політичних Організацій. 

У понеділок, 18-го травня 
була відслужена друга пана
хида за спокій душі Т. Бу
льби-Боровця. Панахиду 
відправили отець протоп
ресвітер Іван Ткачук, насто
ятель Катедри св. Володи
мира в Ню Йорку,та отець 
К.КалиновськиЙ , настоя
тель церкви Св. Тройці в Ір– 
вінгтоні, Н.Дж. Співав збір
ний хор із різних правослаа 
них парафій Ню Йорку та 
околиць під керівництвом 
невтомного і завжди енер
гійного проф. В. Завітне в и– 
ча. 

Після панахиди промов
ляв о. протоієрей В. Бази– 
левський; командир голов
ної команди Союзу Ветера
нів Українського Резистан– 
су сотник І.Поліщук; від 
проводу Українських Націо
налістів-д-р В.Михайлів; 
від Організації бувших Воя
ків Української Армії щирі 
співчуття родині покійного 
висловив інж. М.Турецькнй–. 
від Світового Об'єднання 
Першої Української Дивізії 
УНА промовляв Р.Дани– 
люк; інж. В. Процик — від 
Постійної Конференції Ук
раїнських Політичних Ор
ганізацій; від Т-ва Прихи
льників Українського Дер
жавного Центру після пана
хиди промовив О Романи– 
шин; інж. В.Процик—від 
Постійної Конференції Ук
раїнських Політичних Oprа 
нізацій. 

На закінчення усі присут
ні проспівали „Видиш, бра
те мій". 

У вівторок, 19-го травня,у 
православній церкві св. Анд
рія Первозваного в Бавнл 
Бруку відбулися похоронні 
відправи при численній учас
ті українського громадянст
ва та колишніх побратимів 
по зброї. Почесну варту нес
ли вояки Українського Рези– 
стансу з Ню Йорку, Торон
то та ОДВУ. У богослужен– 
нях брали участь протоіє
рей Ф.Істочин, протопресві
тер Ф.Шпаченко, протоіє
рей В. Покотило та настоя
тель катедри св. Володими
ра в Ню Йорку протоієрей 
В.Базилевський. На похо
ронних відправах був та
кож владика Із'яслав від Бі
лоруської Православної Це
ркви. 

З уваги на перевтому і сла
бин стан здоров'я Митропо
лита Мстислава з його дору
чення отець Фра' к Істочин 
попрощав св.п. отамана та 
висловив співчуття членам 
родини покійного—племін– 

Чергова втрата для української науки 

Отаман Тарас 
Бульба-Боровець 

ниці Марії Лантух та її чоло 
вікові С. Лантухові і всім по
братимам по зброї та всім 
присутнім. 

Прощальні слова на мо
гилі ПОКІЙНОГО отамана ска
зала Ольга Смородська, 
дружина колишнього нача
льника Штабу „Поліської 
Січі" генерала Петра Смо– 
родського, що була зв'язко
вою штабу в „Поліській 
Січі". Говорив командир по 
хідного Буковинського Ку
реня сотник Петро Войнов– 
ський, який прощав отама
на від імени всіх військових 
організацій: потім промов
ляв побратим В.Скуйбіда, 

О. Калинник. Від родини 
покійного промовив С.Лан
тух. 

На поминальному обіді, 
крім вищезгаданих отців, 
був присутній також Архиє– 
пископ Білоруської Автоке
фальної Православної Церк 
ви Владика Із'яслав, який 
склав кондоленції родині 
отамана та всій українській 
громаді. Він висловив пере
конання і тверду віру, що не
давні змагання двох брат
ніх сусідніх народів з безбо
жними ворогами не проми
нуть марно і ще принесуть 
свої плоди у формі незалеж
них держав України та Біло
русії. 

Під час поминального 
обіду, який відбувався в при. 
міщеннях Православного 
Центру в Бавнл Бруку, яким 
керував красномовний і ді
ловий Петро Байбак, промо 
кляли з глибокою шаною 
до покійного отамана Тара
са Бульби такі особи: війсь
ковий отаман з часів Визво
льних змагань 1917-1920 ро
ків І.М.Лютий-Лютенко, 
сотник 1. Поліщук, Т.Остап– 
чук з Торонто, М.Ящук, Га
лина Біровець, яка з юнацт
ва -'нала покійного отама
на, Петро Байбак, О.Ка 
линник, п. Федір Карп'юк з 
Торонто, представник СВУ 
Р з Канади та інші. 

Останньою з подякою 
усім присутнім і всім свяще
никам. Владиці Ізяславові 
проводові Церкви в Банд 
Бруку промовляла плем і н– 
ниця св.п. Тараса Бульби 
Марія Лантух. Вона подяку
вала також Ользі Смородсь 
кій, як і всій її родині, полко
вникові І.Виннику й д-рові 
О.Лащенкові за часті візити 
до покійного в лікарні, за 
щире сердечне піклування 
хворим отаманом; сотнико
ві І. Поліщукові за організа
цію військового похорону 
для св.п. отамана, всім поб
ратимам по зброї та присут
нім за вияв глибокої любо– 
ви, пошани та в іддання ос
танніх почестей св.п. Тара
сові Боровцеві. 

Серед присутніх була пе
реведена збірка на видання 
історичних спогадів отама
на Тараса Бульби. 

Після молитви всі відспі
вали „Вічна пам'ять" та „Ви 
диш, брате мій". 

С.Канднба 

З Бразилії наспіла вістка, 
що в місті Куритибі помер 
недавно професор Михайло 
Вовк, довголітній професор 
порівняльного й португаль
ського мовознавства в Фе
деральному університеті 
Парани. Народжений у Бра
зилії в сім'ї українських 
поселенців містечка Дорі– 
зона в Парані, проф. Вовк 
почав свою мовознавчу ка
р'єру від української діялек– 
тології, опрацьовуючи як 
тему докторської дисерта
ції говірку українських по
селенців Дорізону. 

Як на всіх інших теренах 
українського поселення, так 
і в Бразилії наукове украї
нознавство, чи так звана ук
раїніка ліяснорія на. поча
лася щойно в другому етапі 
історичного розвитку цього 
поселення, тобто тоді, коли 
друга чи третя, генерація 
перших піонерів почала ці
кавитися наукою, універ
ситетами, мистецтвом, му
зикою. Не йнакше було з 
мовознавством і ономасти
кою. Щойно після 70 років 
українського поселення в 
Бразилії появилася , перша 
наукова праця в цій ділянці, 
а саме-„Етнографічно-мо
вознавча студія української 
громади Доризону" в Парані 
пера проф. Михайла Вовка, 
в португальській мові, Ку– 
ритиба 1965. 

Як сам наголовок вказує, 
праця проф. Вовка склада
ється з двох основних час
тин: етнографічного опису 
української групи в Дорізо– 
ні й мовознавчо-ономастич– 
ної аналізи її діялекту, в 
основі західно-українсько– 
го (наддністрянського) го
вору. 

В першій частині, що об
хоплює три розділи (стор. 
1-40), автор описує демо
графічну ситуацію в Дорі– 
зоні, історію українського 
поселення в цій частині Па
рани, вияви духової й ма– 
теріяльної культури, освітні 
справи й економічний роз
виток українців Дорізону. 

В другій частині (стор. 41 -
68), він аналізує мовну ,,аку– 
льтурацію" дорізонської 
колонії, подає цікаві факти з 
ділянки фонетики, морфо
логії та синтаксиси, довше 
зупиняється на лексиці, по
даючи найважливіші „бра– 
зилізми" в словникові дорі– 

зонських українців, та, вре
шті, характеризує особове 
назовництво, головно хрес
ні імена, що вживаються 
між українцями цієї оселі. 

Для українців, що прожи–. 
вають на інших континен
тах' і серед інших мовних 
середовищ, найцікавіші сло
вникові запозики, зумовле
ні бразильською дійсністю, 
зокрема п природою, отже 
такі як: ерва-мате (рід чаю), 
піньор (рід сосни), імбуя 
(рід дерева), мандьока (рід 
картоплі), таквара, бамбу 
(бамбус), ментруз (рід 
зілля), морангшьо (полуни
ці) та інші (стор 60). Автор 
завдав собі труду поділити 
всі запозики на різні значе– 
неві групи, а теж подати від
соткове відношення різних 
граматичних категорій; на 
його думку (стор. 59). Між 
лексикальними запозиками 
сімдесят відсотків належи
ть до категорії іменників; 
розмірно багато дієслів 
приймають українські за
кінчення й цілу відміну, 
наприклад, дескаскувати 
(оббирати, від португаль– 
соко дескаскар), десанту
вати (відчислювати, від 
порт, десконтар), фіскалі– 
зувати (пильнувати, порт, 
фіскалізар), лясувати (заки
дати аркан, порт, лясар), 
серкувати (обгороджувати, 
порт, серкар) та інші (стор. 
53)-

Як згадано, автор присвя 
чує окрему увагу хресним 
іменам, що їх уживають до– 
різонські українці. Зовсім 
переконливо він ділить їх на 
дві основні категорії: тради
ційні імена, такі, як Іван, 
Василь, Йосиф, Дмитро, 
Володимир (перейначене на 
„Владимир", по-португаль
ському Вальдоміро), Ярос
лав, Мирослав, Станислав 
(по-португальськи Естаніс– 
ляв) тощо (стор. 65), та 
„нові" ймсна, такі як Іво, 
Жаір, Деляір, Віктор, Нев– 
за. Сабіна, Олівія. Режіна, 
Інес тощо (стор. 66). Бра
зильському впливові при
писує він надаванням подвій
них імен,наприклад, Кар– 
льос Альберто, ЖоржеЛю– 
іс, Іво Клявдіо, Адріяно 
Павло, Марія Режіна, Мар
лі Терезіня, Марія Розе й 
інші (стор. 69). і 

В праці багато цитат-по– 
силань на наукову літерату– 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

мого Незабутнього МУЖА 

СВ. п. 

ПЕТРА САМОЙЛОВА 
Полковника Армії УНР 

в неділю, 13-го вересня 1981 р. 
буде відправлена 

П А Н А Х И Д А 
за спокій Його Душі 

після Служби Божої, 

в українській православній церкві-катедрі 
св. Володимира в Ню йорку, Н. й. 

160-170 Вест 82-га вулиця 
МАРІЯ САМОЙЛОВА з Родиною 

В СІМНАДЦЯТУ НЕВИМОВНО БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ 
СМЕРТИ 

мого Найдорожчого І Незабутнього МУЖА 

бл. п. 
СТЕПАНА ОЛЕКСЮКА 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
буде відправлена 

в неділю, 13-го вересня 1981 p., о год. 10:30 рано 
в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії 
при 1206 валей Рд., Мелроз Парк, Філядельфін 

Дружина - ПАРАСКЕВІЯ 
9 

В пам'ять Покійного складаю скромний даток 50.00 дол. 
на українських Інвалідів Визвольних Змагань. 

t 
У глибокому смутку, ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями І Знайомими, 

що в середу, 2-го вересня 1081 р. по довгій на дузі, 
на 81-му році життя, ВІДІЙШОВ у ВІЧНІСТЬ, 

наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО І ДІДО 

бл. п. 

ГЕРОНІМ ШТОГРИН 
народжений в Харкові, Україна. 

ПАНАХИДА в п'ятницю, 4-го вересня 1BS1 p., о год. 8-ІЙ вам. в похоронному заваданнІ 
Насевичів, 109 Е Tabor Rd.. Філадельфія, Па. 

ПОХОРОН в суботу, 5-го вересня 1961 p., о год. 8 30 ранку, з того ж заведення до цер
кви Царя Христа, а опісля на цвинтар Факс Чейс, Па. 

Горем прибиті: 
дружина - ЮЛІЯ з дому АНТИПЕНКО 
дочка - АННА АЛИФ з чоловіком ДЕЙВІДОМ 
внука - КАРЛІ 
син - ВОЛОДИМИР 
І дальша Родина в Україні 

ру, самозрозуміло, порту– 
гальсьхо-бразнлійські мо
вознавці тут на першому 
місці, а там цитуються й 
французькі. Наприкінці пра 
ці подана література, в то
му й деякі видання з серії 
„Славістика" з Вінніпегу. 

Вцілому праця проф. Вов
ка - добрий „піонерський" 
початок у ділянці українсь– 
ко-бразилійської діалектоло
гії. Написана португальсь
кою мовою, видана більш 
як скромно-циклостилевим 
способом, вона залишила
ся відомою тільки вузьким 
колам спеціалістів від „ук
раїніки бразиліянн", а для 

ширших кіл українських мо
вознавців в України, чи у т.зв. 
Вільному світі вона майже 
незнана. 

В 197S р. автор цих рядків 
одержав один із рідких при
мірників праці проф. Вовка 
й вона тепер зб рігасться в 
колекції у Національному 
Архіві в Отаві. 

З приводу смерти піонера і 
бразилійсько -українського 
мовознавця низько схиляє
мо голову перед його тіня
ми й хочемо цією дорогою 
віддати пошану його пам'я
ті. 

В.Й.П 

В ШОСТУ РІЧНИЦЮ ВІДХОДУ У ВІЧНІСТЬ 

моєї Дорогої І Незабутньої ДРУЖИНИ 

бл. п. 
БЕРНАДЕТИ ТКАЧУК 

ПОМИНАЛЬНА СЛУЖБА БОЖА 
буде еідлравлена 

в неділю, 13-го вересня 1981 p., о год. 9-ій рано 
в церкві Благовіщення Пречистої Діаи Марії 
при 1206 валей Рд., М е л р о з П а р к , Ф І л я д е л ь ф і я 

Муж - ДМИТРО 

В пам'ять Покійної складаю 100.00 дол. на працю Комітету 
Оборони Національних І Людських Прав в Україні. 

t 
В ТРЕТЮ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого Найдорожчого 
' МУЖА. БАТЬКА І СИНА 

бл. п. 
ЗЕНОНА ҐЛУХА 

відправиться 

СЛУЖБА БОЖА з ПАНАХИДОЮ 
у вівторок, 15-го вересня 1981 p., о год. 8-ій рано 

в церкві св. Михаїла в Гартфорді, Кони. 
У глибокому смутку: 

ТЕРЕСА - дружина 
ГАНУСЯ, МАРУСЯ. ПЕТРУСЬ - ДІТИ 
АННА - мати 

ь ПОДЯКА 
17-го липня осиротила нас І 20-го липня 1981 року з церкви 
Св. Покрови в Кліфтоні, Н. Дж., в осередку Св. Апостола 

Андрія а Сват Бавнд Бруку, Н. Дж., була похована 

світло! пам'яті 
СОФІЯ ЮРЧИНЮК 

Ми дякуємо о. Земляченкоші за участь в похоронних мо
ліннях І похороні Покійної 

Дякуємо щиро Всім, що дали вінки І квіти до домовини І 
могили Покійної СофИ 

Щиро дякуємо Усім, ЩО усно або писемно співчували 
нам в нашому горі. 

Дякуємо щиро всім тим, що склали на нев'янучий вінок 
за спокій душі Покійної Софії, на закінчення будови Куль
ту рно–Освітнього Центру в Осередку Савт Бавнд Бруку, Н. 
Дж. Дари принесли 450.00 дол. 

В 40-ий дань смерти Покійної Соф!' Юрчинюк 23-го 
серпня 1981 року була відправлена Панахида. 

Ми складаємо щиру подяку усім'тим, що прийшли до 
церкви помолитись за спокій душі ТІ 

Ми дякуємо щиро Церковному хорові церкви Св. 
Покрови, Хористам і Хористкам за їх чудовий слів Служби 
Божої і Панахиди за Покійну Софію, а зокрема подяка 
диригентові Семенові Вожаківському. 

Щиро дякуємо Високошановній Голові Сетрицтва Св. 
Покрови - пані Марії Войтюк, І сестрам: ГІлдіОмельяненко, 
Гані Пасічник, Н І Н І Во в ч енській, Тетяні Реві, та зокрема по
дяка АфанасЬо Дзікоаському за їх труд, що приготовили 
обід в пам'ять Покійної 

Щиро дякуємо всім Тим, що прийшли на обід, та взяли 
участь у збірці пожертв на Кульгурно-ОсаїтнІЙ Центр в Осе
редку Савт Бавнд Бруку, Н. Дж. Збірка принесла 329.00 дол. 

Чоловік - МИКИТА 
Сини - МИХАЙЛО І ВОЛОДИМИР 
Невістка - МАРІЙКА 
Внука - ЛЯРИСА 

В1 

Ділимося с у м н о ю в істкою в ус іми Прихильниками 
Укра їнського Шкільництва 
та У к р а ї н с ь к о ю Г р о м а д о ю , 

що 21-го сарлня 1981 року в ДітройтІ , М и ш . , 
відійшов у Вічність 

бл. п. 
Д-р ОСИП ЕРМІЛЬ 

БОЙЧУК 
визначний р ідношкільний діяч, довголітній член 
Управи Централі Опікун ів Ш к і л Українознавства, ви

датний Пластовий діяч і громадянин. 

Опечаленому Синові а Д р у ж и н о ю й Родині , 
складаємо вислови глибокого співчуття. 

- – - - ваш пгви' - -

Управа Шкільно! Ради І 



СВОБОДА, СУБОТА, 5-го ВЕРЕСНЯ 1981 Ч. 168. 

Репрезентаційие -– 
(Продовженн 

гайскул. а на 18-му осягас 
бакалаврат з музики та 
виступає у низці піаністич
них конкурсів, отримуючи 
без важливої і всесильної 
протекції, перші чи одні з 
перших нагород, то для 
таких особливо таланови
тих існує в англосакському 
світі назва .,чайлд продид– 
жі". чи в музичному 
популярно, з німецького, 
..вундеркінд". Так зрештою 
називає її і славнозвісний, 
англійський журнал: 
. . Г р а м о ф о н " . Але з 
обурливістю треба відміти
ти, шо цей же журнал, в 
статті про нашу піяністку. 
мішає українське з російсь
ким. 

Успішні виступи Лідії 
Ар ги мі в з відомими 
симфонічними оркестрами 
Бостону. Клівленду. Ню 
Йорку (філармонія) . 
Вашінгтону. Сан-Франсіс– 
ко, Дітройту. Пітсбургу, 
Сіє .і й інших, свідчать 
проречисто про незвичай
ний талант молодої 
піяністки. В Европі вона 
хизується своєю мистець
кою досконалістю при 
акомпаньяменті філармонії 
столиці Фінляндії 

я зі crop. 2) 
Гельсінки. Філармонії 

а в , Англії, 
національної 
та Б і - Б і - О 

М ю н х е н у . 
Шкетської 
оркестри 
північної симфонії Манчес
теру. 

Крім власного концерту 
в Ню Йорку для американ
ської публіки (українців 
було там кількоро). 
відбуває вона теж кониер 
тове турне самостійних 
концертів в– Англи. 
Швайцарії. Італії, в Римі.де 
вона мала честь познайо
митись і з нашим Патріар
хом, в Міляно та в 
Німеччині. Має вона вже 
контракти кілька років 
наперед з визначними 
оркестрами Е в р о п и, 
головно Німеччини. До 
Англії повертає в листопаді 
ц. p.. грати ..2-ий коннерт" 
С. Рахманінова іі Шкотсь– 
кою національною і Бі-Бі– 
Сі північною оркестрою. 

По її першім концерті в 
лондонській Вигмор гол 
1979 року, писала строга 
англійська критика: ..Вона 
виявила себе, як замігна. 
молода піяністка, вже самої 
першої величини" (..Фай– 
неншел Тайме"). ..Ню Морк 
Тайме", по тутешнім 

Г ^ 
Увага! ВЖЕ МАЄМО НА СКЛАДІ Увага! 

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО 
З УКРАЇНИ 

ВИСТАВКА ЖИВОПИСУ-МАЛЮНКІВ-СКУЛЬПТУРИ 

Каталог - монографія розміром 1 0 x 8 ін. полає на 90сторіи-
ках 100 ілюстрацій, у тому 58 кольорових із праць 20ти су

часних мистців України: 

М. Грнцюка, Ф. Гуменюка. В. Макаренка, І. Марчука. В. Са– 
зонова, А. Соломухи, В. Стрельнікова. В. Цюпка та Інших. 
20-сторінкова стаття українською, англійською та фран
цузькою мовами Мирослави Мудрак, д-ра мистецтвознав

ства з Тексаського університету. 
Люксусове видання, друковане в Мюнхені 
Ціна примірника (всі нумеровані) - S 2 5 00 

або Тх рівновартість 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 5^ стейтового 

податку 
' Замовляти; 

"Svoboda" Book Store 
ЗО Montgomery Street. Jersey City. N.J. 07302 

Tel.: (201) 434-0237. (212) 227-4125 

trvwY 
ЙОІЖЮ8МДВ6ЮЙ|ІваьЗЦИЕЖЮИОавХХЗЮ 

ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН НА 
ФУТРА і КОЖУХИ 
Деякі минулорічні фасони 
нижче ціни продукції. 
Рішно”всно поручасмо чудоаі 
футра з мінків, куртки з лисіа 
та інших шляхетних шкір. 
Кожухи нашої продукції шиті 
3 найліпших шкір еспанських. 

4 французьких, аргентинських 
4 американських. Виконуємо всі 
иаправи і чищення футер. 
На місці можна набути імітації 
кожухів, мінків, джінеоаі 
матеріали і. т. а. 

C0LTEXC0. ЇЇШ 
U: (212) 533-7236 

Відкрито 7 днів у тижні, від 10-6-ОІ веч.. 
^ВЕаШЮдЖКЮОЕИИдВИИИв^ Ч 

концерті тогож року, зве її 
..львицею клявіятури" і 
..величезним талантом", а 
„Дейлі Нюз" згадує про и 
українське походження. 

Тому не диво, що 
лондонська фірма платівок 
,.Чендоз" (Chandos records 
LTD) зацікавилась нашою 
молодою піяністкою і 
заангажувала її, щоб 
награти першу платівку– 
дебют. І тут зразу вона 
виявила взірцевий, музич
но-стильовий підхід до 
побудови програми на цю 
платівку. Вибрала, бо 
славнозвісні „ВаріяціГ'4-ох 
геніїв: Гайдна, ф-моль, 
Моцартові на тему Глюка. 
Бетговена, ф-дур, тв. 34 та 
Мендельсонові карколом
ні: „Поважні варіяціГ, де– 
моль, тв. 54. (За тнждень– 
два, буде в ЗСА і її друга 
платівка в розпродажі з 
композиціями Шумана). 

Перша її платівка 
появилась 1980 року в 
люксусовому виданні, в 
формі альбома, з портре
том мисткині і з її коротким 
життєписом та поясненням 
до виконуваних творів. Про 
цю платівку писав англій
ський, згаданий журнал 
„Грамофон": „Не кожному 
молодому артистові дане є 
одружіння зі звуком і 
почуванням і гі' реданням, 
як це вона чинить; в сумі, 
вона видається мені 
вийнятковою. А,„Гай-Фай 
Нюз енд Рекорд Рев'ю". 
якби продовжував: „Запев
нення майбутности для пан
ни Артимів є так ясне, як її 
теперішні осяги є подиву– 
гіднГ. 

З немалою прикрістю 
треба ствердити, що цю 
платівку не так легко 
дістати в Ню Йорку, а на 
провінції, гадаємо, буде 
може ще тяжче. В Ню 
Йорку можна знайти її в 
книгарні ,,Барнс енд 

По ос. і" та в крамниці 
платівок ,та„Кінг Карол", 
при 42-ій вул. Ціна досить 
висока, бо понад 10 дол. 
Проте ця платівка хіба 
варта і двічі стільки. 

Радіючи такими успіха
ми, в кожного з нас вирине 
запит: „А коли ж почуємо 
платівку Л. Артимів і з 
українською музикою?" 
Розмовляючи з нею, 
вперше в житті (телефоніч
но), автор цих рядків 
мусить заявити, що це ще, 
мабуть, не буде зараз. Бо 
вона, в першій мірі, хоче 
діпняти самих вершин 
успіху, світового признання 
і закріплення його, а щойно 
тоді забратися до українсь
кої музики. Отже, приб
лизно за кілька літ. Не 
можна сперечатись, що в 
цьому замірі є більше 
логіки, як національної 
повинности, однак вигля
дає, що наша громада 
мусить ще досить довго 
чекати на українську 
платівку у виконанні Л. 
Артимів. 

Щодо самої гри нашої 
піяністки на першій 
платівці, то вона без 
усякого сумніву, представ
ляється, як досягнення 
найвищої кляси. Скільки ви 
цю платівку і не грали б, 
вона вам ніколи не 
знудиться, бо музика у 
виконанні Артимів є 
завжди надзвичайно цікава, 
свіжа і магічно чаруюча. 
Беручи під увагу молодень
кий вік віртуозки, ви крім 
прекрасної техніки гри, 
подивляєте щось далеко 
вагоміше у відтворчому 
мистецтві, а саме глибину і 
всесторонність її інтерпре
тації. Палітра її кольору– 
вання тонів і фраз є 
вийнятковою, діяпазон її 
технічної стихійности є 
подивугідний, а заглиблен
ня в істоту композиції і 

спроможність пережиття 
виконуваної музики є в неї 
захоплююча. Слухаючи п 
одухотворюючої гри. у дві 
речі особливо важко 
повірити: поперше, що ця 
дрібненька і невеличка 
особа має у своїй грі такий 
могутній, а рівночасно 
чудовий своєю красою, 
мужеської сили удар, і 
подруге, що це дійсно 
наше, українське дівча 
своєю безперебійною 

працею і спосібностями, 
дійшло вже до таких висот 
ПІАНІСТИЧНОГО мистецтва. 

Попавши під чар її тонів, 
ви зовсім забуваєте, що це 
не молодий Рубінштайн чи 
Алісія де Лярроча (найкра
ща піяністка сьогодення, 
еспанка)), а власне грає 
тільки українка, Лідія 
Артимів. 

Теодор Терен-Юськів 

Відбувся ВИШКІЛ. 
(Закінгення зі crop. 1) 

НАЙКРАЩИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ТАТА, МАМИ 
ТА ПРИЯТЕЛЯ ЦЕ 

Б І Б Л І Я 
Цим повідомляємо, що ми маємо тепер на складі Святе 

Письмо, то є Старий і Новий заповіт, в українській мові, за 
новим поправленим правописом. Надруковано на гарному 
книжковому папері, тверда оправа, з картою територій 
Старого Заповіту. 

Шановні читачі, багато з Вас можливо не мали ще ніколи 
нагоди мати в руках Святе Письмо - Біблію, ані читати її. 
Тож тепер прийшов той час. що Святу Книгу - Біблію 
повинна мати і читати кожна людина, а навіть і дорослі діти. 
Біблія це найкраща книга до читання, тому ми радимо Вам 
набути її без ваганна, а напевно не пожалієте коли почнете її 
читати, а головне в тому, що вона написана в нашій 
українській зрозумілій мові. Отож замовте Біблію для Ва
шого Тата, Мами та Приятеля, а побачите якими щаспивими 
будете себе почувати/ що в перший раз у Вашому житті Ви 
це для них зробили, а вони будуть вповні задоволені Вашою 
несподіванкою. Батьки, зробіть таку саму несподіванку для 
Ваших дітей. 

Замовляйте Святе Письмо також для Ваших свояків та 
друзів.. Замовляйте завчасу. 

Ціна Біблііз поштовою оппатою, тільки S10 00 

Замовлення слати: 

MR. N. PANKEWICZ 
P.O. Box 367 ' Babylon, N.Y. 11702 

ііііііііііііііііііііішіііііііііііні 
" КОЛИ ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

П0СИЛКУ-ДАРУН0К ДО СССР 
ПОКОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУГАМИ ШИРОКОВІДОМОЇ всім ФІРМИ 

PACKAGE EXPRESS і TRAVEL AGENCY, INC, 
(Licensed by Vneshposyltorg) 

EXECUTIVE OFFICE 
1776 BROADWAY NEW YORK, N.Y. 10019 Tel.: 581-6590 I 581-7729 

Вислані тільки через наші відділи посилки доставляється 
на призначену адресу в наикоротшому часі. Достава поси
лок гарантована. Належне мито оплачується тут у наших 
крамницях і відборець НЕ ПЛАТИТЬ НІЧОГО. При кон
торах фірми є склади'з різними одягонимн товарами, хар
човими продуктами, скірами на обуву і т. п. по дуже низь

ких цінах. 
PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC 

За додатковими Інформація ми, звертайтеся д о головлогв frtffi 
або до одного з наших відділів. 

Відділи відчинені щоденно від 9 год. ранку До в вечора. 
По суботах і неділях від 9 ранку до 4 по пол. 

Н А Ш І В І Д Д І Л И : 
CHESTER. Ра. 19013-2819 W 3td Street (302)478-2871 
BROOKLYN.N.Y. 11218-485McOonaldAvenue 633-0090 
NEW YORK. N.Y. 10003-78 Second Avenue 0R4-1540 
NEW YORK. N.Y40003- 324 East 9th Street -(212)475-7430 
SOUTH RIVER. N.J.— 41 Whiteheafl Avenue Cl 7-6320 
PHILADELPHIA. Pa. 19123-1013 N Marshall Street : (215)WA5-8878 
ALLENTOWN. Pa. 126 Tilghman Street HE5-1654 
LOS ANGELES4. Cal. - 159 So. Vermont Avenue DU 5-6550 
CHICAGO22.III.-1241 No.Ashlandflvenu. HU6-2818 
CHICAGO. III. 60629-2608 West 69th Street (312JWA5-2787 
CHICAGO.III.60622-2222W.ChicaioAvenue „ (312)227-4850 
BALTIMORE. Md. 21231 - 1 8 2 8 Meet Street Ш2Ц240 
DETROIT 12.Mich.- 11601 Jos .CampauAvenue .... 365-6780 
RAHWAY.NJ. —47 E. Milton Avenue 381-8800 
SYRACUSE. N.Y. 13204 - 5 1 5 Marceilus Street 475-9746 
CLEVELAND. Ohio 44134-5689 State Rd (216)845-6079 
HAMTRAMCK.Mich.-11339 Jos Campau Avenue 365-6740 
BUFFALO 12. NY. - 701 Filmore Avenue TX 5-0700 
PHOENIX. Ariz. 85027-22047 N. Black Canyon Hwy „ '(602)942-8770 
SILVER SPRING. Md. -1002 Kennebec Avenue (301)589-4464 
MIAMI BEACH. Fla. 33139 - 1 2 0 1 - 1 7 t h Street (305)673-8220 
HERKIMER.N.Y - McKennanRd A...... ` (315)866-3939 

JQG Е1ИЕ DOE ЗЕЛ 

ні, змагалися'у грах і почу
ли розповідь про молодого 
хлопця, який віддав своє 
життя батьківщині. 

Також переведено вечір, 
присвячений журналові но– 
вацтва „Готуйсь!"; видано 
30-сторінкову газетку, го
ловними редакторами якої 
були Оксана Прівак і Ад– 
ріян Пенцак. 

В другому тижні учасни
ки написали тримісячні пля
ми праці власних роїв, про
грамку вогника, прогулян
ки і новацького змагу. 

Учасників точковано у 
понад 20 категоріях: україн
ська мова (не тільки як доб
ре знають її, але - чи ста
ралися говорити виключно 
по-українському), пластова 
постава, ініціятива, писання 
сходин, розповіді, переве
дення ігор тощо. 

Перші три місця у точку– 
ванні здобули: перше - Ан– 
дріяна Гаврилюк (Вашін– 
гтон) і Ксеня Зелик (Ню 
Йорк); друге місце - Ірка 
Білик і Христя Санторе 

(обидві з Філядельфії), а 
трете місце - Тамара Став– 
нича (Вашінгтон). 

На вишкіл прибули та
кож пл. сен. Стаха Гойдиш, 
голова Крайової Пластової 
Старшини і довголітня ви– 
ховниця новацтва. яка при
їхала на відкриття та мала 
кілька гутірок; ст. па. Хрис– 
тя Богачевська, крайова 
референтка Новацького Ви 
школу, яка була в першому 
тижні вишколу, і пл. сен. 
Микола Ставничий, заступ
ник голови Головної Плас
тової Булави, який приві
тав учасників при кінці виш
колу і побажав якнайкра
щих успіхів у майбутній 
праці з новацтвом/ 

Учасниця вишколу На
талка Бендюк з Балтимору 
сказала: „Бути доброю ви– 
ховницею вимагає багато 
праці, але цей вишкіл дока
зав нам, що. якщо маємо 
охоту, можемо стати зраз
ковими виховниками. треба 
лише зосередитись і справ
ді попрацювати". 

Терористична група... 
(Продовження зі стор. 1) 

кий уряд канцлера Гельму– 
та Шмідта не видав свого ко– 
мунікату, ані не засудив 
терористів. Тим більше, що 
в наслідок вибуху бомби 
були поранені понад 15 лю
дей, здебільшого військо
вих, в тому один генерал і 
один високий старшина. 

Партія християнських де
мократів розпочала дебату 
в парляменті про цю справу 
й засудили соціялістів за 
їхнє поступування у відно
шенні до німецького союз
ника. Християнські демок
рати звернули увагу на нас
лідки такого поступування, 
на зростаючі розходження 
й відчуження між ЗСА і 
Західньою Німеччиною та 
на зростаючі публічні вимо
ги серед суспільства в ЗСА 

Бучач 1 
Бучаччина 

Ціна J25.00 4- Я.00 пересилка 
SVOBODA 

SO Montgornrry Street . 
Jer`uvy City. N J . 07803 

DQE M B 3QC 

И 
MAKAR'S JEWELRY І V 

до мінімуму зменшити КІЛЬ 
кість американських військ 
у Західній Німеччині або на
віть відкликати їх зовсім. 

Як і попередні акції тієї те 
рористичної групи, особли
во ще за життя н керівників 
Бадера і Майнгоф, які нало
жили на себе руку в тюрмі, 
так і цю було виконано пре– 
цизно, взагалі не рахуючись 
із людськими жертвами, які 
вона спричинить. 

Німецька преса пояснює 
це тією самою жорстокіс
тю, яка проявлялася в части 
ні німецьких людей у кон
центраційних таборах та 
взагалі в акціях СС-ів і різ
них партійних діячів, для 
яких нелюдяність і жорсто
кість були високими прикме 
тами. 

Д-р Лука Луців: 

ВАСИЛЬ 
СТЕФАНИК 

СПІВЕЦЬ УКР АШСЬКОІ 
ЗЕМЛІ 

Ціна - 8.00 дол. 

Замовляти: 

BVOBODA 
ЗО Montgomery Street 

Jersey City, N.J. 07303 
STORE fc SHOP 

823 Sanford Ave.`s Newark, N.J. 07106 
(201) 374-7787 

" Виготовляємо на замовлення асі вироби з біжутерії з 14118 
кт. золота, срібла та емалІІ за нашими або власними зраз
ками. На складі мадаликм І хрестики. 

0 Великий вибір тризубів різної величини та різні моделі. 
' Приймаємо замовлення гуртові від крамниць та індиві

дуальні. 
ЦІНИ ДУЖЕ ПОМІРКОВАНІ В середу закрито. 

F ^ B E 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

СУБОТА, 
12-го ВЕРЕСНЯ 1981 р. 

Нюарк, Н. Дж. Місячні збори 
Т-ва Чорн. Січ 14-ий Відд., о 
год. 4-ій по пол. в приміщенні 
Чор. Січі. Проситься чл. прибу
ти та вирівняти вкладки. Поза– 
місцевих проситься слати вклад
ки на адресу секретаря Відд. -
М. П. Отрок. R.D. 2. Box 102. 
Cranbury. N.J. 08512. - У п р а в а 

„МИ І СВІТ' 
Річник 1980 53.00 
10 pp. 1971-80 S25.00: 

(або попередні) 
Niagara Falls Art Gallery 
W. Kurelek Collection 

R.R. No. 2, Niagara Falls, 
Canada L2E 6S5 

48 E e i t 1th St. 
Tel. 0FB 8-8880, New York, 18083 
І ЗНОВУ ДО ШКОЛИ... Всі 
ШКІЛЬНІ підручники всіх наших 
видавництв одержите в АРЦІ. 

Каталог - даром. 

DELTO 
GIFT SHOP 

146 Firs Avenue 
New York. N.Y. 10009 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ХУС
ТОК. СВЕТЕРІВ. ОБРУ
СІВ. КЕРАМІКИ. ПОДА

РУНКИ НА КОЖНУ 
НАГОДУ. 

ZENON IWANYCKY 
(212) 533-2906 

REAL ESTATE 

REAL ESTATE 

Yonkem I Vicinity 
КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ 

УКРАЇНСЬКОЇ АГЕНЦІЇ 

PRESKO REAL ESTATE 
189 Roberts Avenue 
Yonkers. N.Y'10703 

(914) 968 7610 
COMPLETE REAL ESTATE SERVICE 

Sales renting managing appraisal 
Income Tax. and notary public 

ИДо винаймуш 
До винайму в Ірвінґтоні, Н. Дж. 

6 КІМНАТ 
. На 2-му поверсі, вільні від 

1-го жовтня. 

Тел.: (201) 374-6842 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку І еа. Духа -

відома сопідна фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

ВОЛТЕР БЄЛІНСЬКИЙ 
Walter Bielanski 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11208 
Tel.: (212) 277-2132 

Відкрито в кожний день, в 
субЧ)ту. включно, від 9-5 г.о 
полудні, а неділю 10-4 по 

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

І порадами. -

ІРВІНҐТОН, Н. Дж. 
1-род., пів цегляний, модерно 

влаштований, гарний дім. 10 
просторих кімнат, 2 кухні і 2 
лазнички, гараж на 2 авта, 
гарна, тиха вулиця, ціна -
S59.000.00 

1-род. дім, 8'. кімнат, модерна 
кухня і 2 лазнички.гараж на 2 
авта. глибокий. 8 стіп басейн 
в городі, спокійна вулиця. Ці
на - S49.500.00. 

2-род. дім, 8 просторих кімнат, 
гараж на 2 авта. велика пло
ща, гарне попоження. Ціна -
S52.000.00. 

2-род. дім, біля Мейпелвуду, 6 
і 7 просторих кімнат, модерні 
кухні і лазнички. обложено 
алюмінум, окремі 2 газові 
огрівання. Ціна S62.000.00. 
(Realtor). 

DESNA 
(201) 399-3000 

BEAUTIFUL 10 RM RANCH 
on 5 lovely landscaped acres, with a 
four family, plus guest house, fully rent
ed all year around. S15.000 income 
plus large in ground pool, stables, barn, 
riding rink appraised last year for 
S 185.000. Owner being transferee! out 
of State. For quick sale S149.000. 

Southern Ulster county. 
Call (914) 626-7911 

ФFUNERAL DIRECTORS^ 

"lOpi 

коли 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

- АВТОМ 
власним або чужим 

- АВТОБУСОМ 
” ПОЇЗДОМ 
в ЛІТАКОМ 
в чи КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота 

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ: 

ЕШЕ ЗИЕ DQE DCDG fJQE 3DC 

Скористайте з виїмково доброї нагоди 

ОГОЛОШЕННЯ 
в Календарі УНСоюзу 

на 1982-ий рік 
який появиться в повному 20-ти ^ячному 

тиражі „Свободи" 
Цим Ви зможете познайомити ввесь 

український загал з Вашою установою. 
Вашою професійною обслугою чи Вашим 

підприємством 
Однасторінка S90.00 
Пів сторінки 50.00 
Чверть сторінки 33.00 
Одна восьма сторінки 20.00 
Замовлення і належність проситься надсилати 

найдальше д о 15-го вересня 1981 р. 

SVOBODA 
ЗО Montgomery St. ^ Jersey City, N. J. 07302 

ДРУКАРНЯ „СВОБОДА" 
прийме на постійну працю 

СКЛАДАЧА на КОМПЮТЕРІ 
і 

ПРАЦІВНИКА до ЕКСПЕДИЦІЇ 
(Навчимо) 

Години праці: від 8-ої до 4 ЗО 
Добрі умовини праці і бенефіти. 

Голоситись особисто– 

SVOBODA 
ЗО Montgomery Stroot " .Ir`rspy C-tv N J 0730? 

l?Ob 414 ІЩ7. 
Vfittr+C 

І55С?555!Й5^505ФФФ5ФК^Ї55^53^ІІ5^Ф5С: ^ r v i - v ^ ^ ` ^ ` J ^ ^ ` ^ W 

Шукаєте за другим прибутком? 
Станьте 

ОРГАНІЗАТОРОМ 
УНСоюзу 

ПРАЦЯ 
НА ПОВНИЙ ЧАС, АБО НА КІЛЬКА ГОДИН. 
Можете починати свою кар'єру, організуючи 

спершу свою родину і приятелів. 
За інформаціями пишіть до: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION 
ЗС Montgomery St. " Jersey City. N.J. 07302 

Atten: Organizing Dept 
або телефонуйте: (201) 451-2200 (Collect! 

або (212)227-5250 
Jbmi i`:o:4к ::`'rr TOOK лн ̂ owKQgssfjgjgBjWgjgg.! 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERVICE 

3535 Eautt Tremuiit Avcnur 
BRONX. N.Y. 10465 

Tel.: 888-2475 
4 

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

Тел.: 874-8830 
Директор ЛОСІІФ 

О Б Н К О В С Ь К Ч И 
Завідує влаштувднмям по
хоронів в каплнцяі, поло
жених в кожнім районі 
міста. Похорони по иіні 

мальннх цінах. 

Обслуга 24 години денно 

JOHN J. SENKO 
(212) 388-4416 or (516) 481 -7460 

Serving the Ukrainian community 
in all N.Y.C. 6 Long Island 

SENKO 
FUNERAL HOME і 

Acros from Holy Ghost Church 
213 Bedford Ave. Brooklyn. N.Y. 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd. 
Hempstead. I.I.. N.Y. 11550 

LYTWYN a LYTWYN4 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займасмося похоро
нами на цвинтарі в Бавмд 
Бруку і перенесенням Тпін– 
них Останків з різних країн 

світу 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesanl Avenue 
(corner Stanley Terr ) 
UNION. N J 07083 

(201)964 4222-

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОІТЕБННК 
Займається Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN 
VEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВ AH A 
ТЕГМЛЮРАТУРА 

Peter Jaretiia 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 


