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Коннектикат готується до 
вшанування жертв голоду 

Гарт форд, Кони. (В.Ч.). 
Громадський комітет 

етейту Коннектикат відбув 
ряд засідань, на яких опра
цював плян вшанування 
жертв голоду в Україні в 
роках 1932-33. 

Заплямовано урочисте зі
брання в Гартфорді, столи
ці Коннектикат, в Капітолі 
на четвер, 29-го вересня 
ц.р., о 3-ій і од. по полудні 
для гідного вшанування цієї 
сумної річниці. В програмі 
візьмуть участь губернатор 
Вілліям О'Ніл. сенатор сте– 
нгу Джозеф Гарпер, секре
тар етейту Джулія Тейжен 
та інші визначні стейтові 

урядники. Того самого дня 
увечорі. від 9-ої до 10-ої 
год., на телевізійній станції 
канал 24 відбудеться публі
чна дискусія на тему голоду 
в Україні, з участю проф. 
Джеймса Мейса. 

t 

У п'ятницю. 19-го серпня 
ц.р.. о год. 8- ій вечора, в 
Пластовій Домівці в Гарт
форді. при 961 Встсрсфілд 
авеню (Народний Дім) Ко
мітет скликає представни
ків організацій стейту Кон
нектикат для ширших на
рад в справі участи україн
ського громадянства в Ка
пітолі 29-го вересня. 

Д-р Б. Витвицький обраний головою 
товариства професіоналістів 

Савт Орандж, Н.Дж. -
Тут відбулися основуючі 
збори українських професі
оналістів і підприємців, на 
яких одноголосно обрано 
головою д-ра Богдана Вит– 
вицького, а його заступни
ком д-ра Юрія Тритяка. 

До Управи увійшли та
кож Наталя Павленко як 
секретар. Марія Поритко– 
касир. Віктор Гатала. д-р 
Зенон Матківськнй, д-р Ми– 
рон Смородськнй. д-р Хрн– 
стина Товнаш і Юрій Вед
мідь члени, як також 
Марта Ворох і Оксана Три– 
гяк - члени Управи для 
організаційних і спеціяль– 
них завдань. 

Фактично організація 
Українсько-амсрнканських 
професіоналістів і підпри
ємців була оформлена в 
1982 році та в тому часі 
вибрано групу людей, що 
мали підготовити основу
ючі Збори, а відтак наміти
ти напрямні праці. Органі
зація плянує мати радше 
і ромадський як професій
ний характер і виконувати 
завдання громадського і 

Д-р Б. Витвицький 
товариського порядку. 

Ті шо зацікавлені у членс
тві в товаристві українських 
професіоналістів та підпри
ємців можуть писати на ад
ресу: Ukrainian American 
Professionals and Business-
persons Association P.O. Box 
333. South Orange, N. J. 
07079. 

П1ДГОТОВА IV СКВУ БУЛА 
ТЕМОЮ НАРАД ПРЕЗИДІЇ 

Торонто, Онт.(ІС СКВУ) 
- У з'язку з недалеким IV 
Конгресом СКВУ. Прези
дія Сскрстаріяту СКВУ. 
відбула в місяці липні ц.р. 
два засідання. Перше засі
дання Президії відбулося 9-
го липня ц.р. в Торонто в 
приміщенні СКВУ й було 
майже в цілості присвячене 
справам IV Конгресу. У 
засіданні взяли участь: М. 
Плашок. В.Безхлібннк, В. 
Кирилюк, Ф.Мартннюк, О. 
Ковальська, С.Савчук, М. 
Кушпета, Л.Філь, Б.Доліш– 
ннй. П.Глібович та о. І.Си
ротинський. Засіданням 
проводив у заступстві ще 
недужого президента І. Ба
зарна перший заступник 
М.Плавюк. 

Про справи Організацій
ної комісії IV Конгресу зві
тував її голова В.Кирилюк. 
Після обговорення різних 
аспектів підготови IV Конг
ресу СКВУ рішено, щоб на
ступні особи очолювали 
такі комісії: Реєстраційну -
Б.Долішний. Фінансову -
Ф.Мартннюк. Бенкстову -
Л.Філь, Імпрсзову М. 
Кушпета, Пресово-інфор
маційну - А.Бандера. До 
Комісії Церковних справ 
увійшли - від ПУКЦерквн 
о. митрат І.Сиротинський, 
від У П Церкви о. нрот. П. 
Бублик, а від Українських 
Баптистів і Свангелнків по
винен увійти до Комісії 
один представник, але його 
ще не полошено. 

Після дискусії присутні 
вирішили, щоб маніфеста– 

ційну імпрезу в неділю, 4-го 
грудня 1983 року відбути в 
Мейпл Ліф Ґардснс. Згада
не приміщення мас. 16,500 
місць і є одиноким примі
щенням у Торонто на масо
ву маніфестацію у зимових 
місяцях. Приступну ціну 
квитків - 10.00 дол., 8.00 
дол. та 6.00 дол. усталено з 
думкою уможливити масог 
ву участь всіх українців, а 
зокрема молоді, в маніфес
тації Над часом маніфеста
ції вив'язалася оживлена 
дискусія, усталено, що най
більш відповідним часом 
бувби час між 11-ою годи
ною рано й 3-ою по полудні, 
але остаточного рішення 
ще не зроблено. 

Рішено, що в часі Конгре
су буде три полуденки для 
учасників Конгресу - в 
четвер, п'ятницю і суботу, 
а бенкет відбудеться у субо
ту вечером у у залі готелю, 
де відбуватиметься Конг
рес (Гарбор Кесл). 

Рішено, щоб одна деле
гація від учасників IV Конг
ресу відвідала у вівторок, 
29-го листопада, Оттаву, 
одна в часі Конгресу -
прем'єра Дейвиса, а ще од
на посадника Торонто Егл– 
тона. 

Рішемо. щоб для улегшс– 
ння реєстрації вислати як– 
найскорше всім членам 
СКВУ реєстраційні листи з 
закликом зголосити своїх 
делегатів на згаданих лис
тах до 15-го вересня 1983 

(Закінчення на стор. 3) 

Розпочались вакації Конгресу ЗСА 
В а ш і н г т о н . У четвер, 

4-го серпня ц.р., розпоча
лись п'ятьтижневі вакації 
КоnT`RCCучителя того, як 
Палата^ірезеитанрів пола
годила в останній хвилині 
багато важливих справ, а 
саме: продовжила на п'ять 
років діяльність комісіїгро– 

Продовжується боротьба 
проти совєтських свідчень 

Джерзі Ситі. Н. Дж. (Т. 
К-ець). - В останному часі зро 
стає затурбування вживан
ням в судових процесах у сп
равах натуралізованих амери 
камських громадян, яким за
кидають воєнні хточини чи 
коляборацію із нацистсь
кою Німеччиною, доказів 
вини у формі документації, 
відсотнпів і свідків, шо їх 
постачає Совстськнн Союз, 
чи властиво КҐБ. 

Вже віддавна совєтський 
уряд заявив про своє бажан
ня і готовість допомагати 
Америці знаходити, розслі
дувати і депортувати люлец, 
які співпрацювали з німця
ми піп час Другої світової 
війни. У 1979 році тодішній 
генеральний прокуратор 
ЗСА Бенджамин Сівілетті, 
шо в тому році поверну )СЯ з 
подорожі до Москви, пові
домив, що він договорився 
із совєтським урядом про 
допомогу у ній справі. Це 
викликало негайну реакцію 
українських правників в ЗС 
А. в тому числі і головного 
прелеідннка У НСоюзу д-ра 
Івана Флиса. які зустрілися 
з представниками Департа
менту справедлнвостн. вис
ловили свою думку щодо 
цього договору та вказали 
на небезпеку вживати совст– 
ські свідчення. Проте в то
му ж ропі при Департамен
ті справедливості створено 
Бюро спеціяльннх інвестн– 
ганій OSI(O-Ec-Ай). зав
дання якого розшуку
вання, розслідування і. на 
випадок доказаної вини, 
денатуралізація і депорту– 
вання осіб, що співпрацю
вали з німцями. 

Затурбування з приводу 
використовування у про
цесах розслідувань Бюра 
спеніяльної Інвестигацій сві
дчень та показів вини обви
нувачених, сфабрикованих 
у КГБ. збільшується не тіль– 
ки,серед етнічних груп, зде
більшого східньоевропей– 
ського походження, але за
хопило воно і американсь
ких законодавців та наби– 

-– 

Іван Стебельський в редакції „Свободи' 

рас практичних форм про
тидії. 

Власне це і було темою 
розмови з редакторами, ко
ли до редакції „Свободи" 
завітав Іван Стебельський. 
голова Українського комі
тету побудови пам'ятника в 
Денвері. Колорадо, жерт
вам нацистської Німеччини, 
що загинули в Бабиному 
Ярі біля Києва. Відкриття 
цього пам'ятника мас відбу
тися 2-го жовтня 1983 року. 

І. Стебельський розповів 
про ряд заходів різних ет
нічних груп проти вживан
ня совєтських свідчень в 
американських судах та 
сконцентрувався на захо
дах українців. Організація 
Американці в Обороні Лю
дських Прав в Україні, чле
ном якої він є. вислала лис
та до сенаторів і конгресме
нів, в якому, покликаючись 
на статтю Воррена Роджср– 
са, що появилася 29-го трав 
ня в „Філядельфія Інквай– 
рер" під заголовком „КГБ 
із ґеттінг юз авт наці-ган– 
тінг" УСГБ мас користь із 

полювання за нацистам^, 
висловила своє застережен
ня використовуванням со
вєтських свідчень, сфабри
кованих КГБ. під час пере– 
слуховування і притягнен
ня до відповідальности лю
дей, шо їм закидується спів
праця з німцями гад час Дру
гої світової війни, та насто
ювала на перегляді проце
дур О-Ес-Ай. 

У наслідок них листів кон 
гресмени Бсрнард Дваср 
(демократ з Ню Джерзі). 
Джозеф Аддаббо (демок
рат з Ню Иорку) і сенатор 
Ернст Голлінгс (демократ з 
Південної Каролайни) звер
нулися до Департаменту 
справедливости з прохан
ням перевірити засоби, що 
їх вживає Бюро спеціяль
ннх інвестигацій, що на під
ставі тверджень етнічних 
груп,так звані докази, що їх 
постачає СССР, - ненадій
ні і не заслуговують на до
вір'я. В листі до керівника 
Бюра Аллена Расна (з по– 

(Закінгсння на етор. 3) 

малайських справ із засте
реженням, що президент Ро' 
налд Реген не мас права 
номінувати більше членів 
до цієї комісії і тим самим 
ня справа може не знайти 
схвалення Президента; го
дину пізніше обидві палати 
Конгресу прийняли і зат
вердили оборонний бюд
жет в сумі 268,6 більйонадо 
лярів. Комісії Палати Реп
резентантів і Сенату інтен
сивно працювали п'ять днів 
і три ночі безперебійно, щоб 
усунути різниш у цифрах, 
які заіснували під час дебат 
в обидвох палатах. 

Комісія громадянських 
прав, у виді нового законо
проекту, зможе нормально 
працювати поза дату 30-го 
вересня, а усунення будь-ко
го з тієї Комісії може стати
ся тільки тоді, як він пору
шить основні правила чи 
занедбуватиме свої обов'яз
ки. Над продовженням пра
ці комісії відбулось голосу
вання, у якому 400 конгрес
менів висловилися за про
довженням, а тільки 24 були 
проти. У справі номінації і 
звільнювання голосування 
випало 286 до 128. Ця спра
ва мусить ще бути затверд
жена Сенатом і її тепер об
мірковують окремі комісії. 

Конгрес схвалив ще бага
то інших дрібніших справ, 
як наприклад законопроек
ти про виділення більшої 
кількости харчових запасів 
для біднішого прошарку на 
селення; відповідну суму 
для покриття забезпечення, 
головно медичного, для без 
робітних американців то
що. 

Сенат покищо не зумів 
полагодити прохання Пре
зидента про виділення до
даткових фондів для міжна
родного монетарного фон
ду, який, як відомо, допома
гає недорозвиненим еконо
мічно країнам. Палата Реп
резентантів схвалила на ту 
ціль 8,4 більйона долярін 
Після повернення конгрес
менів з вакацій і відновлен
ня чергової сесії. Палата 
буде змушена зайнятись за
конопроектом про виділен
ня додаткових фондів для 
дальшої функціональності 
Уряду в 1984 році.' Палата 
Репрезентантів дала гювно– 
власть спікерові Томасові 
О'Нілелі, шо він має право 
на протязі двох днів склика
ти сесію Конгресу, якшо її 
створилась для цього конеч 
на потреба, або у випадки' 
загрози для країни. Сенаг 
дав таке саме уповноважен
ня сен. Говардові Бейксрові 
лідерові республіканської 
більшости. 

ВІДБУЛАСЯ АСАМБЛЕЯ 
СВІТОВОЇ РАДИ ЦЕРКОВ 

Ванкувер, Б.К. (В.Д.). -
Поміж приблизно 4,000-ми 
делегатів і обсерваторів на 
6-ій Асамблеї Світової Ради 
Церков (СРЦ) найчисленні– 
шою делегацією було пред
ставництво Російської Пра
вославної Церкви. Між ни
ми були митрополит Юве
налій, митрополит Філарет 
з Києва („екзарх України"), 
митрополит Філарет з Мін
ська, єпископ Макарій з 
Уманя. архиєпископ Кири
ло, д-р протопресвітер Віта
лій Боровой, член централі 
СРЦ в Женеві, і єпископ 
Вляднмір. 

Між 50-ма членами Ро
сійської Православної Цер
кви було кілька делегатів з 
українськими прізвищами, 
як ось Сестра Марина Диба, 
диякон А.Кравченко, Ніна 
Мартннчук і ще кілька. 

Від Вірменської Апосто
льської Церкви було сім 
представників, але з них 
тільки два з СССР, а всі 
інші - з Америки. 

Три члени, під проводом 
Алєксся Бичкова, репрезен
тували т зв. Баптистське 
Об'єднання в СССР; вони 
як відомо, співпрацюють з 
совєтським урядом. 

Сім членів було з Гру
зинської Православної Це
ркви в СССР під проводом 
патріярха Вапанга, який в 
розмові з українцями вия
вив своє добре обзнайом– 
лення з церковними справа
ми в Україні. 

Естонська Лютеранська 
Церква і Лотиська Лютера
нська Церква мали по двох 

представників із їхніх країн. 
З Польщі було дев'ять 

делегатів, від таких Церков, 
як Евангсльська, Маріявіт– 
ська. Польська Католицька 
Церква (не Римо-Католи– 
ш.ка Церква) та Польська 
Православна Церква. 

Участь в Асамблеї, як 
гість-обсерватор, взяв ми
трополит Української Пра
вославної Церкви в Амери
ці Андрій Кушак, Церква 
якого, як відомо, належить 
до Царгородської Правос
лавної Церкви (Патріярха– 
ту). Він відправляв св. Літу
ргію разом з архиєписко– 
пом Грецької Церкви Яко– 
восом. який с екзархом Гре
цької Православної Церкви 
в Америці. Владика Андрій 
виступив з короткою про
мовою про Великий голод в 
Україні і теж про 1000-річчя 
християнства в Україні. 

Також як гість-обсерва
тор взяв участь о. Едвард 
Ярема, український като
лицький священик з Сид– 
нею. Нова Шкотія, який є 
членом екуменічної като
лицько-протестантської ко
місії у літургічннх справах. 

На протязі шістьох днів 
д-р Володимир Душник з 
рамени СКВУ був кореспо
ндентом на Асамблеї. Ра
зом з о. Яремою він розда
вав численні друковані до
кументи про переслідува
ння релігії в Україні. 

Олег Звадюк, кореспон
дент „Вадіо Вільна Европа" 
і „Радіо Свобода", ввесь час 
був на цій Асамблеї. 

Франція відмовляється 
від прямої допомоги Чадові 

Знову кпопоти з автомобілями 

Вашінгтон. — Департа
мент справедливости вніс 
скаргу до суду на автомобі
льну компанію Джснсрал 
Моторе за те, що вона почи
наючи з 1980 року, випусти
ла на ринок понад мільйон 
автомобілів різних типів з 
дуже поважною конструкці
йною вадою, яка спричини
ла вже чимало лиха. Біля 20 
осіб загинули в катастро
фах, а 70 були тяжко пора
нені. 

Причиною катастрофи є 
гамульці. які в багатьох ви
падках, і то дуже ненадійно, 
відмовляються працювати і 
тоді людина, попадаючи в 
страх, залежно у яких обста 
винах вона знаходиться, 
попадає в катастрофу. Де
партамент справедливости 
вважає, шо кіриництво ком
панії знало про ці браки в 
автомобілях Шсвролет-Сай 
тейшен, Понтіяк-Фінікс, Бю 
Їк-Скайларк і Олдсмобіль– 
Омсга з 1980 року, але не 
зробило відповідних захо
дів, щоб усунути вади, чи 
взагалі відкликати згадані 

моделі з ринку. Тепер, коли 
суд визнає рацію за згада
ним Департаментом, то– 
Джснерал Моторе буде зму 
шений відкликати щонай
менше 1,1 мільйона авто
мобілів, а крім того запла
тити кару у висоті чотири 
мільйони долярів за зігно– 
рування первісної пригад– 
ки. 

Речники Департаменту 
справедливости заявили, 
що внесено також скаргу 
проти тих осіб, представни
ків компанії, які раніше скла 
ли неправдиві зізнання в тій 
справі, прикриваючи тим 
самим свою компанію. При 
близно рік тому назад спеці 
яльна комісія безпеки на 
шляхах перевітяла цю спра
ву і перевела допити декіль
кох відповідальних осіб з 
Дженсрал Моторе. Оскар
ження спирається на заряд
ження з 1966 року, у якому 
говориться, що кожна авто
мобільна компанія повин
на зголосити до комісії без
пеки на шляхах кожний ви
падок фабричної вади авто
мобілів. 

Париж, Франція. — МінІ– 
стер оборони Франції зая
вив у неділю, 7-го серпня, 
що Його уряд виключає 
можливість послати бойові 
літаки і наземні війська у 
свою колишню кольонію 
Чад, де підтримувані Лівією 
заколотники намагаються 
скинути уряд президента 
Гісссна Габре. 

В суботу Габре звернувся 
з закликом до Франції, про
сячи „прямого французько
го летунського втручання", 
яке, як він висловився, є 
необхідне, щоб затримати 
наступ сил заколотників 
колишнього президента Гу– 
кулі Уеддеї в північній час
тині Чаду. 

Міністср оборони Фран
ції ІІІарлі. Ерню заявив, що 
договір військової співпра
ці, укладений з Чадом 1976 
року, зобов'язує Францію 
тільки надавати Чадові від
повідну законну допомогу з 
огляду на постійний неспо
кій в цій країні на протязі 
останніх 20 років. У зв'язку 
з цим Ерню. посилаючись 
на цей договір, заявив у 
французькому телебаченні, 
що „Франція зобов'язана 
давати урядові Чаду^допо– 
могу відповідно до обста
вин". 

З'єднані Стейти Америки 
повідомили в суботу, що 
два розвідувальні літаки 
типу АВАКС в супроводі 
винищувачів типу Ф-15 та 
іншими літаками, розміще
ні правдоподібно в Су
дані, щоб спостерігати за 
конфліктом у Чаді. Як ві
домо, Вашінгтон дав Ча
дові допомогу в сумі 25 
мільйонів долярів. 

Посольство Чаду в Пари
жі заявило, шо урядові вій
ська збили в північному 
Чаді літак совстського ви
робництва і зa> опнли лівій
ського лстуна. який керував 
цим літаком. 

Як заявило посольство, 
летун був командиром ліві
йської ескадрилі 16 літаків, 
розташованих у північному 
Чаді в смузі Лозу, яку 10 
років тому захопили лівіДці. 

Французькі джерела го
ворять, що за останні 24 
години в північному Чаді 
навколо міста-оази Фая– 
Ляржо не було великих на
земних боїв, але заколотни
ки і їх лівійські покровителі 
підтягнули колону танків 
совстського виробництва, 
мабуть для рішучого насту
пу на місто. 

Відмову Франції послати 
військові літаки або якимсь 
іншим чином взяти безпо
середню участь в боях, вій
ськові експерти основують 
на тому переконанні, шо 
Франція дала Чадові доста– 
тяню допомогу, щоб її вій
ська самі розгромили зако
лотників. 

Лівійське пресове агентс
тво повідомило з Бейруту, 
що Судан вислав до Чаду 
батальйон своїх вояків пе
реодягнених у чадську вій
ськову уніформу. 

Сам президент Чаду Габ
ре був перевезений з оточе
ного міста Фая-Ляржо, де 
він особисто командував 
військами, на французько
му літаку ЧервоногоХрес– 
ра до столиці Нджамени і 
відтак виступив на пресовій 
конференції. 

Ш ! 

В Америці 

У світі 
РЕЧНИК ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ заявив, що заява під
пільних лідерів „СолІдарности" про зобов'язання продов
жувати боротьбу проти режиму, не зважаючи на скасува
ння військового стану, показує, що ці люди нічого не нав
чилися. В середу п'ять членів підпільного Тимчасового 
координаційного комітиту, який керував опозицією від 
часу введення військового стану 13-го грудня 1981 року, 
видав заклик з кличем: „Ми живемо і продовжуємо 
боротися". Речник уряду Єжи Урбан сказав, що найкраще 
для підпільників було бскористати з проголошення мину
лого місяця умовної амнестії, згідно з якою вони не будуть 
переслідувані, якщо здадуться властям добровільно і приз
нають свої злочини та зобов'яжуться більше не займатися 
опозиційною діяльністю, тобто покаються і обіцяють 
„більше не грішити". 

З РИМУ ПОВІДОМИЛИ в четвер. 4-го серпня, що 
Беттіно Краксі прийняв у четвер присягу як перший соція– 
лістичний прем'ср-міністер Італії. Більшість міністерсь
ких постів у п'ятипартійній коаліції знаходяться в руках 
нссоціялістів. одначе людей, які забезпечать продовження 
традиційних зв'язків Італії з Західньою Европою і 
Америкою. Краксі, 49-літній політичний діяч, став наймо
лодшим прем'єр-міністром Італії44-го Уряду післявоєнної 
Італії. Його прихід до влади доповнив ряди сопіялістнчних 
урядів в Европі: Португалія, Еспанія, Франція і Греція вже 
раніше вибрали соціялістичні уряди. 

ПРЕЗИДЕНТ ЧІЛЕ АВҐУСТО ПІНОЧЕТ у своєму 
найбільшому кроці в напрямі послаблення військового 
режиму в четвер, 4-го серпня, повіломив, що Чіле 
повернеться до демократичного правління в 19X9 році. 
Піночст. очевидно підтиском загальнонаролних протестів 
за останні місяці та зростаючої опозиції, обіцяв включити 
противників режиму в комісію вивчення можливостей 
легалізації політичних партій та відновлення конгресу. 
„Ми маємо намір впровадити нові закони для повного зас
тосування конституції 1980 року", — заявив Піночет. Ця 
конституція забезпечує панування Піночсіа до 1989 року. 

ГРУПА ВЧЕНИХ МЕДИКІВ не погоджується з аргумен
тацією деяких американських ветеранів, які твердять, що. 
нуклеарна радіяція збільшила відсоток захворінь на левке– 
мію, особливо у вояків американської армії, які мали будь-
яке відношення доатомовоїснергії. Немає покищо доказів 
для підтвердження такого становища, заявили лікарі і 
біологи, які на протязі років робили спепіяльні досліди 
цієї справи. 
ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД, як виглядає з останніх потяг– 
нень, стосуватиме більше тиску на публічне шкільництво, 
яке отримує федеральну фінансову і харчову лопомогу. за 
дискримінацію не тільки так званих меншин, але також 
жінок. Деякі школи вперто відмовляються на рівні розгля
дати аплікації про прийняття на працю чоловіків і жінок.а 
багато шкіл ще й досі платять меншу ставку жінкам за 
виконування такої самої праці на рівні т чоловіками. 
Президент Роналд Реген заявив, що Уряд незабаром вдас
ться до Найвищого Суду ЗСА. щоб він зайняв у тій справі 
виразне становище. 

ВБИВСТВО АМЕРИКАНЦЯ китайського походження у 
Дітройті, Миш., розглядатиме незабаром федеральна 
лава присяжних на вимогу Департаменту справедливости. 
Речники цього Департаменту підозрівають, що вбивство 
було расово мотивоване, бо вбивцями були два білі зло
чинці, які вже раніше погрожували групі американців 
китайсько походження, шо вони розправляться з ними. 
Вінсент Чін був забитий палицею від бейсболу. 

ПРОФСПІЛКА ЕЛЕКТРИКІВ, яка заступає інтереси 
робітників затруднених в слектрівнях Едісона і міські 
чинники Ню Иорку досягли були порозуміння, але 
робітники на своїх зборах не прийняли домовлення і 
страйк, який коштує компанію і місто грубі тисячі долярів, 
продовжується. Страйк триває вже сім тижнів і не має 
виглядів на його скоре закінчення. 

КОМІШЕНЕР НЮЙОРКСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ Роберт Мек– 
Ґваєр рішучо відкинув закиди про брутальність поліції, 
висунені Американською спілкою громадських свобід 
після невдалого концерту в Центральному парку відомої 
співачки Діяни Росе і вандалізму молодечих банд, які не 
тільки турбували учасників концерту, відбирали від жінок 
торбинки, перевертали автомобілі, підпалювали у збір
никах сміття, вибивали вікна тощо, але наразили також 
місто на виликі тисячі матеріяльних страт. МскҐваср з 
обуренням заявив що поліція ніколи не дозволить, щоб 
містом рядили банди і тероризували мирних мешканців, а 
поліція приглядалася до їхніх „чинів" у страху, щоб її не 
закинули „брутальности". „На це є поліція, - заявив 
Мекґваср, - щоб навести порядок там де треба його 
навести". 

СЕКРЕТАР ДЕПАРТАМЕНТУ сільського господарства 
Джан Блак заявив кореспонлентам, що він тількищо 
закінчив експериментальний тиждень життя на харчових 
купонах, щоб особисто переконатися, чи родина з 
чотирьох осіб, отримавши купонів на 58 долярів тиж
день, зможе вижити і які саме харчові продукти вона може 
зуживати. Блак, мільйонер, який посідає 3,000 акрів землі і 
хату вартости 300,000 долярів. несподівано появився зі 
своєю дружиною у великій харчовій крамниці в Мериленді 
і зробив закупи на суму 58 долярів. заплативши за харчі 
купонами. Кореспонденти, які слідили за Блаком, були 
дещо здивовані таким лоступованням секретаря сільсь
кого господарства, але він вияснив їм в чому справа. Після 
одного тижня Блак знову зустрівся з кореспондентами і 
розказав їм про свою спробу. „Ніхто з моєї родини 
(чотири особи) не згубив і не набув ваги за цей один 
тиждень. Ми харчувались домірковано; їли все, включно з 
м'ясом, відмовляючи собі тільки дорогі овочі і печиво. 
Моя дружина натомість була4 задоволена, г^– жартуючи 
заявив Блак, - бо дістала багато компліментів за 
варення". 
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Час готуватися до 2-го жовтня 
В останніх числах „Свободи" на іншому 

місці находимо інформації про наполегливі 
праці Крайового Громадського Комітету для 
вшанування 50-річчя Великого голоду до куль
мінаційної точки цих жалібних святкувань, якою 
безумовно є маніфестація і жалібний концерт у 
іВашінґтоні в неділю, 2-го жовтня ц. р. 
;.; Хоча ми все ще в загальному живемо спо– 
-вільненим темпом вакаційного життя, одні 
відпочиваючи у літньому затишку, а інші повер
нувшись щойно із нього, то все ж час утікає і до 
-іковтня вже зовсім не так далеко. Тому не 
фивниця, що Крайовий Громадський Комітет, не 
вважаючи на літню пору, працює повною парою, 
щоб підготовити належно цілу програму та поін
формувати про неї нашу громаду. 

З приємністю бачимо, що пророблено ве
лику роботу і покладено наголос на цю найваж
ливішу частину сумних відзначувань 50-річчя 
Великого голоду, а саме подання її до відома, як 
ще одного великого голокосту, американській 
публіці та американському політичному світові. 
Л ід цим гаслом приготовані майже всі імпрези, 
Які відбудуться у Вашінґгоні на протязі цілого 
меморіяльного тижня. Організатори заплямува
ли деякі акції на цілий тиждень із тією думкою, 
ідо може буде якась частина української грома
ди, яка зможе в тому часі перебувати у Вашінґ– 
тоні та допоможе нашій вашінґтонській групі у її 
плянах. Усе ж таки більшість учасників маніфес
тації у Вашінґгоні прибуде туди лише на два дні, 
а це суботу і неділю і в тій цілі буде для них 
приготована програма на перший день перебу
вання у столиці держави. Найважливіша, однак, 
,є участь якнайбільшого числа нашої спільноти в 
Маніфестації та жалібному концерті у неділю 2-
tb жовтня, і саме до тої участи слід уже тепер 
Підготовлятися, організувати автобуси та відпо
відно укладати свої особисті пляни як також 
.гдоши поодиноких організацій або товарисько
го порядку. 
щ Ми вже прийняли звичай країни нашого 
^оселення, що оживлення і поновлення життя 
Йашої громади починається осінню після Дня 
фраці. Тоді оживають домівки різних товариств, 
Йлянується праця, імпрези і все можливе, що має 
вказувати на повну діяльність наших організа
цій, груп, товариств чи навіть родин. 

У цьому році, отже.треба вже завчасу брати 
ІЕЮ уваги важливість участи в жалібних святку
ваннях у Вашінґгоні. Не забуваймо при цьому, 
Що це акція цілої громади і наша візитівка перед 
"кіужим світом. Було б злочинним і невибачливим 
ЇЙ”ояти байдуже до цих заплянованих подій або, 
Йе дай Боже, їх ігнорувати. Великий голод перед 
50-ги роками був викликаний штучно ворогом 
України, який є однаковим для всіх, а число 
українців біля пам'ятника Вашінґтона чи у 
Білому Домі чужі будуть міряти як наглядний 
доказ величини цієї громади, не звертаючи 
ніякої уваги на її внутрішні непорозуміння. 

Тому нам треба дати доказ нашої сили і 
наших стремлінь та довести до відома світу про 
злочин Москви, в ім'я цих мільйонів, що згинули 
невинно в 1932-33 роках. А хіба їхня пам'ять 
дорога однаково нам усім без різниці політичних 
поглядів, віровизнання і стану. 

Готуймося, отже, вже тепер до масової 
участи в жалібних маніфестаціях, бо такої 
доброї нагоди як ця, щоб вказати американсь
кому світові в його столиці про український 
FOHOKOCT не будемо мати. 

Автори книжок і видавництва, які бажають, щоб 
про їхні книжкові видання були в щоденнику поміще
ні бібліографічні нотатки, вістки та огляди, повинні 
присилати разом з двома примірниками даного твору 
до редакції ..Свободи" також адресу, де таку публіка
цію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадка– 
ми-некрологами. мають бути не довші за три 
сторінки машинопису, писані через два інтервали на 
друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє цю вимогу як 
писання великими літерами, насправді літери мають 
бути малі, але великі проміжки поміж рядками, щоб 
було де поправити речення, якщо зайде потреба). 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову. Просимо 
дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх 
матеріялах, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
назв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-
українському. - Редакція. 

Здавалося б вже досить 
було часу, щоб переконати
ся про хитрість та підступ
ність большевицької полі
тики, а однак далі завважу
ємо ті самі похибки у опінії 
не лише пересічного амери
канського громадянина, а й 
журналістів та інших людей 
у публічному світі. 

Саме в останньому часі 
ми завважили цілий ряд 
нових доказів цієї безмеж
ної наївности у відношенні 
до політики СССР, яка доб
ре продуманими способами 
находить нові дороги, щоб 
переконати публічну аме
риканську опінію про свої 
миролюбні стремління і 
про свою невинність. 

Найкращим та найбільш 
яскравим доказом була не
давня ідилічна подорож ма
лої американської дівчини 
Саман і и СМИТ ДО СССР на 
запрошення „самого" Анд– 
ропова. Ледве чи про інші, 
важливого політичного ха
рактеру справи писала аме
риканська преса так бага
то, як про цю поїздку. Пе
редавано також майже що
денні репортажі в телевізії 
та радіо і без найменшої 
протиакції приймано захоп 
лення Самантн та її батьків 
поїздкою, прнйняттями та 
„російськими людьми, що 
такі майже як ми". 

Ще не прогуло подзвіння 

Ольга Кузьмович 

БЕЗМЕЖНА НАЇВНІСТЬ 

з тієї пропагандивно хитрої 
акції Андропова, як амери
канська публіка мала наго
ду покуштувати другої спро
би совстської пропаганди. 
Тим разом, це був довгий 
репортаж на телевізійній 
сітці Ен-Бі-Сі, спонзорова– 
ний Крайовою Радою Цер
ковна тему „свободи" Церк
ви в СССР. який переводив 
у поїздці Росією та Украї
ною професор теологічної 
семінарії в Чикаго, Брус 
Рігдон. 

Тут слухачі мали нагоду ! 
почути його інтерв'ю, з та
кими провідниками правос
лавної Церкви в СССР, як 
горезвісними для пас Ма– і 
карієм. Філаретом і Піме– 
ном. Усі вони в унісон гово
рили про волю висловлю
вати свої релігійні почуван
ня па терсні СССР, про 
підготову святкувань І00О-
річчя хрищення, розумієть
ся з повним поминенням 
української Церкви, україн
ського народу та пересліду– 
илпь. які вони зазнають 
тепер та зазнавали в недав
ньому минулому. І знову 
цей застрик пропаганди 
вповні вдався та ще й дістав 

підтримку Крайової Ради 
Церков в ЗСА, а наївні слу
хачі приймали все. що ба
чили та чули за добру моне
ту. 

Поширювання переко
нання, що СССР - це ягня, 
яке лише американський 
Уряд, а передусім Роналд 
Реген. хоче представити як 
вовка, вдається перещепи
ти навіть американським 
журналістам із малих міс
цевих журналів. Ось саме в 
тижневику „Нюз Рекорд", 
який появляється в Мейпл– 
вуді, Ню Джерзі, находимо 
довжелезний репортаж під 
назвою „Чи російський на
рід є за війною?" у якому 
автор, недавній турист, зі 
захопленням описує свої 
двотижневі відвідини 'в СС
СР. Все, що змальовує є в 
рожевих кольорах, пози
тивне та зовсім, як , - він 
пише. - „інакше" від того, 
що йому говорили. Репор
тер, як сам признається, не 
міг порозумітися з населен
ням, а однак переконався 
якось що „бажанням СССР 
є розбудувати культурні, 
політичні, технологічні над
бання, а в ніякому випадку 

не бажання війни". 

Закінчує свій опис журна
ліст таким ствердженням 
що „для взаємної користи, 
ми мусимо себе розуміти і 
кооперувати для найбіль
шої користи для обидвох 
народів і для цілого світу". 

Можна тільки дивувати
ся щчрій наївності амери
канців, які так легко лов
ляться на вудку такої деше
вої пропаганди. Ніхто хіба 
так добре, як ми. українці, 
не знає високої ціни, яку 
приходиться платити за та
ку наївність. Але насуваєть
ся на думку проте також і 
страх, що ми заражені вже 
роками довгого життя у 
безпеці та свободі американ
ського довкілля самі затра
чуємо тепер часами почуття 
осторожности і евідомостн. 
як широко і далеко досягає 
большевицька рука. Щораз 
більше просякає нашу спіль
ноту число нікому ближче 
невідомих, нових людей із 
незнаним минулим, а ми 
з наївною щирістю від
криваємо перед ними не 
лише пороги, але й серце. 

А тим часом над переко
нанням американців про 
миролюбство СССР і над 
інфільтрацією нашої спіль
ноти хтось тепер дуже доб
ре і пляново працює. 

Свідоцтвом буття народу 
є його історія. Вона єднає 
нерозривним ланцюгом по
коління прапредків з їх на
щадками, даючи їм почуття 
племінної та національної 
гордости. відданості! до 
батьківщини та свого наро
ду. 

Покоління, свідомі свого 
походження та своїх пер
ших корінних основ, від
важні і неупокорсні. та ці
нять їх народи. 

Щоб покорити такий на
рід необхідно захитати йо
го та знищити ті шляхетні 
прикмети народу; потрібно 
відібрати або пофальшу– 
вати його історію, підрізав
ши цим його корінні осно
ви. Нарід,якнй втратить 
свою історію та пам'ять про 
своє племінне походження, 
втрачає свою гордість і гід– 
ftfCTb. (а мін іншім ЇХ комп
лексам рабської ме п 11 ієна р -
тости та почуттям „безбат
ченківства", стає залежним 
від чужих повелителів та 
втрачає довір'я і повагу до 
рідних авторитетів. 

Здійснюючи свою негідну 
ціль, хитра Візантія, вико
ристовуючи хрищення Ру– 
сн-України, агентами свого 
Василсвса вторгнулася на 
землю могутньої та неу– 
покореної Русн-України, чи 
як вони тоді її звали 
Великої Скитії, та немило
сердно почала нищити все. 
що було виявом культури 
нашого народу, оправдую
чись необхідністю їхньої 
боротьби з залишками „по
ганства", палили староук
раїнські архіви манускрип
тів, писаних нашим рідним, 
тепер вже забутим пись
мом на березовій корі і де
рев'яних табличках. З ди
мом їхнього горіння по
волі затрималась в наро
ді і наша рідна україн
ська праісторія. Ці варвар
ські акти нищення культу р– 
но-історнчних скарбів на
шого народу у різних фор– 

Д-р Святослав Шумськнй 

СТОРІНКИ ПРАІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

- ВІДКРИТО 
І. 

мах' та різними засобами 
продовжувала жорстоко 
московсько-татарська ор
да; чинили це, - й чинять і 
сьогодні. 

Чейже однаково у вар
варський спосіб знищено 
колись велику бібліотеку 
Алсксандрії та найбільшу 
бібліотеку у Східній Європі 
Ярослава Мудрого у Києві. 
Першу з них знищили релі
гійні фанатики, а старовин
ні архіви рідної праісторії 
нищились ворожими загарб
никами з метою остаточно
го викорінення з пам'яті 
українського народу його 
праісторії, та повністю 
упокорити гордих синів і 
дочок України. Вороги тво
рили для нас сторінки по– 
фальшованої історії? пере
конуючи нею покоління та 
навчали нас літописами Нсс– 
торів. що буцім то Русь 
почалася за панування 
грецького імператора Ми
хайла Третього в 852 році, 
та що до тієї пори ми не 
мали свого письма і історії. 
А від кого ж навчався „рож– 
ських пнесм" св. Кирило? 
Та яким письмом писав свій 
договір з і роками царОлеґ? 
Виростали нащадки непо
доланих скито-антів, прос
лавляли чужих „мудреців", 
а зневажливо ставилися до 
своїх, слухали уважно, як, 
за словами Т. Шевченка, 
мудрий німець навчав на
шої історії, та вірили,що ми 
- „безбатченки". 

Нашу праісторію засло
нено від нас тяжкою кота– 
рою. 

Одначе, народ українсь
кий, хоч і упосліджений 

поневоленням та панщиз– 
няною яремною працею, 
неначе за повелінням Твор
ця зберігав, що міг. з пра– 
предківської культурно-
традиційної спадщини та з 
побожністю передавав по
колінням. Українська мати 
і дружина зберегла для нації 
шедеври нашої культури у 
формі писанок, вишивок 
мелодій, легенд, традицій і 
вірувань. Зберегла, навча
ючи нею дітей, рідну мову, 
високу мораль і любов до 
України, не раз упарі з му
жем стаючи мужньо в її 
обороні. 

Україна і її нарід, мов ле
гендарний Фенікс, навіть і 
забувши свою праісторію, на 
здивування усіх стихійно 
оживав, скидав кайдани, 
боровся і знову падав у 
знесиллі. Знову вилонюва– 
лись у нас великі пробудн– 
телі революціонери, легіо
ни героїв і борців.Поставав 
наш нарід і побідним мар
шем виганяв ворогів. Зда
валося, що прапредківсь– 
ка державна велич віднов
лена знову, одначе, почуття 
непевности, мов та гадина, 
заповзало у нашу свідо
мість, і ми віддавались під 
„опіку" чужинців; наші хо
робрі лицарі в шинелях 
чужої армії боролись і кла
ли життя своє за інтереси 
своїх гнобителів. 

Яка ж причина великої 
трагедії, що паралізує нашу 
боротьбу віками? Чи саме ж 
ця велика прогалина в на
шій історії, а краще сказати, 
незнання наших племінних 
основ, нашої праісторії не 
являється справжньою при

чиною нашої національної 
трагедії? 

Коли заглянути у всі ви
дання історії України, то 
наші племінні початки опи
сані з припущенням, нечіт
ко й поверховно, лише на 
декількох сторінках. Чита
ємо їх і запитуємо: чи справ 
ді історики вважали колись 
зайвим зосереджуватися на 
„непопулярній" у чужих 
окупантів добі нашої праіс
торії? Чи,можливо, уважали 
правдою ворожі тверджен
ня -про нас як „мішанину" 
тюрксько-хозарську чи „ін
доіранську" чи якщо іншу, 
а у кращому випадку наше 
походження окреслювали 
як „індо-германське" чи 
„нордійсько-скандинавсь– 
ке". Всі ці „теорії", які нама
галися нам накинути чужі 
та нерозумні свої „знавці 
історії , є продуктом рабсь
кого комплексу українців і 
продуктом арогантного шо
вінізму чужих. 

У наслідок вирощування 
цих „теорій" в декого з нас 
ще й тепер існують вагання і 
непевність, ось наприклад, 
щодо справжнього віку 
столиці україни Києва, хоч 
він вже існував, щоправда 
під різними назвами, з не
запам'ятних віків. Про його 
вік свідчать чужі хроніки та 
літописи та недавно знайде
ні тисячолітні залишки 
кам'яних мешкаиевих спо
руд, про що червоно-мос
ковська влада, зі зрозумі
лих причин, вирішила не 
розголошувати. Це саме ді
ялось під час несподівано 
відкритих Лаврських печер, 
де, правдоподібно, знайде
но сгарніші монускрипти. а 
також під слоями вапна і. 
фарби, відкрито записи на
шою забутою азбукою 
„хроніки древніх времен" 
на мурі стіни Софії та під 
час багатьох археологіч
них розкопок на Україні. 

(Продовження буде) 

Марта Р. 

Вертаються із життьового лету. 
Межові ситуашї завжди 

залишають у житті люди
ни довготривалі спогади,як 
не на ціле життя, то при
наймні на довгі, довгі роки. 

Коли ми, емігранти, по 
Другій світовій війні прича
лювали до берегів Амери
ки, багатьох із нас вітали в 
портах чи на залізннчих -
автобусних станціях наші 
спонзори-опікуни. Декого 
забирали до своїх домів, 
для інших підшукували 
мешкання у сусідстві. 

Так ми зразу попали у 
ранні українські поселення, 
які колись поставали біля 
наших церков, українських 
шкіл, народних домів. І 
коли ми почули в цьому 
новому краю вдома чи на 
вулиці українську мову, по
бачили у візантійському 
стилі побудовану церкву, 
наші ікони, почули у Бого– 
службі староцерковну мо
ву, як колись у нас,то ми 
почувались ніби вдома, а ці 
українські закутки були для 
нас, неначе українською 
оазою посеред чужого 
моря. 

Та роки посувались швнд 
ко. Нові поселенці опанува
ли англійську мову, покін
чили американські школи 
чи різні курси, навіть колед
жі, багато з них улаштува
лось у професійній праці. 
Вони зглибили американсь
кий стиль життя і стали до 
нього достосовуватись. 

Якось одного недільного 
пополудня, коли вже було й 
власне авто, відізвався Ан
тін до своєї дружини Асі: — 
Може б ми розглянулись чи 
немає хати на продаж? 

І авто помчало на окраїни 
міста. 

— Куди ж ти так далеко 
їдеш? — питала Ася свого 
чоловіка. Я думала, ми роз– 
глядатимемось за хатою 
тут, в нашій околиці. 

— А де ж би я купував 
хату тут, в такій старій діль
ниці! 

1 купили хату на окраїні 
міста. 

А роки невблаганно плив
ли... 

Задзвонив телефон: — 
Хочу повідомити вас що ми 
перенеслися у нашу давню 
дільницю, недалеко нашої 
церкви, де мешкали ще в 
1950 роках. Тут все ж таки 
ще залишилося досить на
ших людей, тут таки „тріш
ки України". 

За кілька місяців каже 
інший знайомий: - Шукаю 
за хатою десь в околиці 
нашої церкви, надоїло меш
кати поміж чужими. 

Знайомі купують котедж 
близько української оселі: 
- знаєте, мій чоловік пере
ходить'на пенсію за кілька 
років, хочемо, щоб наші 
діти - внуки проводили 
з нами літо поміж своїми, в 
своєму середовищі... 

А якось Ася їде зі своїм 
чоловіком по закупно до 
української крамниці, що 
міститься в старій дільниці. 
Вже при касі Антін підсуває 
американську газету. 

А пощо це/ питає 
Ася. 

- Хочу подивитись на 
оголошення про продаж 
домів в цій дільниці. 

Приїхали додому. А в Асі 
на думці оця американська 
газета. 

Антін тим часом розгля
даючи газету, пильно запи
сує на картці адреси домів і 
телефони. 

Ася нервово вештається 
по хаті, а врешті питає: -
що це сталось. Тоську,.що 
ти нараз знову задумав ку
пувати хату і то саме в діль
ниці, з якої мИ випровади
лись. Ох, це перепровад
ження! 

Антін відірвався від газе
ти, полинув зором вдаль і 
почав: Знаєш, прохо
дять роки, ми старіємось, 
може настане такий час. що 
не зможемо їздити автом. 
як тепер, а тут все ж таки 
близько наша церква, шпи
таль, що розбудовується, 
ще Й багато наших людей, 
допоможуть в разі потреби, 
близько крамниці де можна 
купити „наші" харчі. Знаєш, 
треба думати реально. Ми 
щоправда „вилетіли" звід
си, але тоді ми були іце.,.мо 
лоді. Кінчати свій лет таки 
легше поміж своїми... 1 за
мовк. Непорушний погляд 
Його сірих очей вказував, 
що Його рішення остаточ
не. 

А за кілька місяців ще 
один телефон: - Ми рже 
ваші сусіди, - зазвучав 
голос їхнього доброго зна
йомого. Саме кілька днів 
тому перенеслись з перед
містя. 

Ася сплеснула в долоні:' 
- Тоську! Щораз більше і 
більше сходиться нас. Вже й 
С. замешкали в сусідстві. 

,,Птиці" вертаються із 
життєвого лету додому! 

А чи й в майбутньому 
наші нащадки творитимуть 
такі українські оази серед 
американського моря, чи 
може,замешкуючи поодин– 
ці,розсипляться у морі ото
чення? 

В ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКІЙ ГАЗЕТІ „БільденцайтунГ 
буде опубліковане в четвер інтерв'ю з президентом 
Ронаддом Регеном, в якому президент заявив у відповідь 
західньоевропейськнм пацифістам, що одностороннє роз
зброєння, чого вимагають пацифісти, загрожує не тільки 
свободі всіх, включаючи пацифістів, але й самому мирові. 

У ВІВТОРОК, 2-го СЕРПНЯ, повідомляли з Гамбургу, 
що журналіст Ґерд Гайдеман, який продав західньоніме– 
цькому журналові „Штерн" фальшивий щоденник Птлера 
був звільнений з ув'язнення, але залишився запідозреним 
у справі підроблення „щоденника". В середу кореспонден
ти подали також з Гамбургу вже іншу вістку: Герд 
Гайдеман знову арештований. Вищий суд заявив, що 
Гайдеман може підкупити свідків або втекти з країни. 

і 

Коси. Церкевнч 

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТЬ 
РОКІВ БІБЛІОГРАФІЇ 

(З нагоди ювілею бібліографічної діяльности д-ря 
Максима Бойка) 

У цьому році д-р Максим Бойко обходить два свята: 
70-ліття свого народження і 35-лігтя наукової діяльности 
на нині української бібліографії. Порівнюючи ці дві дати, 
можна ствердити, що половину свого життя д-р Максим 
Бойко присвятив праці над дослідженням української 
бібліографії. Офіційно свою бібліографічну діяльність д-р 
М. Бойко закінчив в університеті Індіяни в Блюмінг– 
гон в червні 1982. Хоч на цьому університеті він працював 
як аснетент-бібліотекар', але тут вся ного праця бу̂ ла 
спрямована на аналізу і студії історії української бібліо
графії. У своїх студіях розвитку української книги він не 
вагався виділити українську бібліографію з-під викривле
ної комунізмом бібліографії і поставити її на належному 
п'єдесталі і місці в рядах інших галузей української 
науки.(У бібліографіях у Совєтському Союзі хоча 
говориться у деяких випадках про бібліографію українсь
кого книгознавства, але цілковито промовчусться науко– 
во-вндавничу діяльність української еміграції, яка власни
ми силами никонуг на видавничому полі те. що в інших 
державних країнах виконують великі державні інституції 
або приватні установи, забезпечені фінансами Ґтехшчннм 
обладнанням). 

Крім урядових і один у бібліотеці університету Індіяни 
л-р М. Бойко весь свій вільний час присвячував досліджен
ню бібліографії, опрацьовуванню відповідних статтей. 
брошур і книжок, то всесторонньо і детально насвітлюва– 
ли історію і розвиток українського друкованого слова в 
Україні та за межами України, куди б не стала нога 
українського письменника або науковця. 

Поки перейдемо до насвітлення наукової сильветкид– 
ра М. Бойка постараємося накреслити дефініцію бібліо– 

і ` 

графії і подати деякі терміни. 
Бібліографія - це самостійна наука про книжку. 

Грецьке слово „бібліо" (книга) і „графо" творять слово 
бібліографія, що в дослівному означає - описування 
книжки, „книгознавство, або наука про книгу. Що її 
походження, історію друкування, розповсюдження й 

`. зберігання" - як цс подає „Словник чужомовних слів" І. 
- Бойкова,О. Ізюмова та інших. Сьогодні бібліографію 

науковий світ визнав за самостійну науку і вона має своє 
окреме місце серед інших наук. її питома прикмета і 
головне завдання - це служити всім ділянкам науки 
подаючи належні і потрібні дані про появу і зміст книг. 

За твердженням д-ра М. Бойка. - „бібліографією 
J користуються у трьох потребах: І. Методика бібліографіч– 
І них описів, що випрацьовус засади складання бібліографій 
| усіх родів, норми вживані в її описах, правила бібліогра– 
| фічних компіляцій, як аднотації потрібні для означення 
Ж бібліографії одиниці. 2. Одночасно бібліографія є части– 
| ною науки про книжку, бо вона відкриває й ідентифікує 
v старі і рідкісні першодруки. 3. І врешті бібліографія, як 
5 впорядкований опис документів, збирає предметний 
` матеріял, описує Його й приготовляє для вжитку потребу– 
I ючим". 1;, 

Різниця між бібліографією і каталогом є ця, що перша 
; реєструє книжки,незалежно від місця їх збереження, коли 

й каталог подає книжки чи друки, які належать якійсь 
^установі чи приватній одиниці. Бібліографія може бути 
^комплектна, коли збирається і записується усе, що 
- надруковане, або вибіркова (селекційна), коли збирається 
-.,лише головніше друковане слово з певної проблеми, 

JПредмету або зацікавлення. За територією бібліографію 
-можна поділити на льокальну, регіональну і національну. 

,.Зй хронологією ділимо бібліографію на ретроспективну, 
'що реєструє все дотепер видане і що тепер видається, і 
VnpocneKTHBHy, що мається на увазі видати. 

Не зважаючи на величезний вклад у дослідження 
української бібліографії та досить великі результати його ' 
праці, сам д-р М. Бойко вважає, що він ще не закінчив 

,, ервго завдання, але сподівається, що після нього інші 
``'бібліографи будуть продовжувати опрацьовувати розло
га чату ним так важливу галузь української науки. Одначе, не 

зважаючи на свій поважний вік, він далі працюватиме на 
бібліографічній ниві, бо тільки українські бібліографи на 
еміграції можуть виконати все те, що українські бібліог
рафи в під'яремній Україні не можуть виконувати через 
брак свободи і комуністичний режим. 

З нагоди 35-ліття наукової праці цього українського 
бібліографа, ми спробуємо накреслити його життєвий 
шлях і подати докладні дані з його життя і його наукової 
праці. Максим Бойко народився І2-го лютого 1912 року в 
селі Лопушнс біля Почаєва на Крем'янеччині, Волинь. 
Перші роки навчання молодого Бойка відбувалися вдома 
за допомогою його дядька Павла, який,будучи колись 
старшиною армії У HP, поширював ідеї націоналізму і 
недавно втраченої державности і старався прищепити 
національну свідомість в молодого 12-літнього Максима. 
Десь в роках 1925/26 він скінчив народну школу в Почаєвіі 
перейшов вчитися до державної кооперативної школи в 
Наленчові, на Волині. В зв'язку з воєнними подіями М. 
Бойко перервав кількакратно навчання у середній школі. 
Через політичний стан, а також перешкоди зі сторони 
польської влади він не міг вступити до гімназії, але 
приготовлявся сам вдома, і аж під час німецької окупації 
Волині він втік до Холму, щоб тут вступити до української 
гімназії і закінчити її свідоцтвом зрілости. З Холму він 
дістався до Дубна на Волині, щоб тут здати матуру на 
матуральних курсах, які німецька військова влада 
дозволяла для осіб, що не могли вчитися в школах 
розбитої колишньої Польщі. 

На початку серпня 1939 року поляки змобілізували М. 
Бойка до війська на війну з німцями. Після трьотижневого 
перебування на фронті М. Бойко дістався до німецького 
полону до табору полонених в Пйотркові Мазовєцькому, 
а потім його перевезли до Горліц. Звідтіля він утік, щоб 
дістатися до Холму і там продовжувати середню освіту, як 
вже було сказано попередньо. Авторові цих рядків один з 
учителів з Дубенщини, проф. Юрій Перхорович говорив, 
що молодий М. Бойко ще в своїй ранній молодості дуже 
цікавився і любив збирати книжки, їх читати і пояснювати 
прочитане іншим, а також писати про прочитані книжки. 

t 
(Продовження буде) 



Ч. 149. 

Підготова... 
(Закінгення зі crop. 1) 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 9-го СЕРПНЯ 1983 

року до канцелярії СКВУ в 
Торонто. Згідно з постано
вою XVI Пленарної Сесії 
крайові організації висила
ють по 3 делегати, міжкра
йові по 5 делегатів, центра
льні репрезентації по 20 
делегатів. ПУКЦерква -
20 делегатів, У П Церква -
20 делегатів. Українські Ба
птисти та Євангелики - 10. 
Реєструватися і опісля брати 
участь у IV СКВУ, можуть 
тільки ті члени СКВУ, які 
вирівняли чи вирівняють до 
15-го вересня ц.р. свою чле
нську вкладку за рік 1983 
включно. 

Присутні займалися спра
вами фінансування IV Кон
гресу, змістом і виконавця
ми недільної маніфестації, 
організацію справної пре
сової служби для інформу
вання не-українців тощо. 

Крім згаданих справ, по
в'язаних з підготовою до IV 
СКВУ, присутні ще займа
лися потребою становища 
СКВУ до з'їзду Світової 
Ради Церков. 

Рішено доручити З'їздові 
писвмо-інформацію Прези
дії СКВУ про переслідува
ння українських церков і 
вірних в Україні та пошири
ти серед учасників З'їзду від
повідну літературу. 

Друге засідання відбуло
ся 22-го липня ц.р. в Ню 
Йорку в приміщенні УККЛ. 
У засіданні взяли участь: 
І. Базарко. В. Безхлібник. 
М. Плавюк, В. Кирилюк, 
І. Білинськнй. Ф. Мартн– 
нюк, В. Мазур, І. Флис, Б. 
Гнатюк, М. Кушнета, С. 
Букшована, О. Калиник, В. 
Душник. Після вступних 
завваг президент І. Базарко, 
який проводив засіданням, 
з'ясував, що це засідання 
Підготовчого комітету. 
Присутні, після заслуханий 
протоколу з засідання з 9-го 
липня, дискутували й допо
внювали намічення і посіа– 
нови зі згаданого засідання. 

Прийнято з доповнення
ми проект афіші IV СКВУ і 
рішено, щоб її видати у 
двох мовах, а певну кіль
кість видрукувати без напи
сів і вислати їх до країн 
українського поселення, щоб 
їх там доповнити мовою 
країни та розповсюдити. 

Рішено, що головою Вс– 
рифікаційної комісії буде І. 
Винник, а до Пресово-інфор

маційної комісії увійде В. 
Душник. Рішено, що XVIІ 
формаційної комісії увійде 
ту СКВУ відбудеться у се
реду в 10-ін і од. ранку, а 
відкриття Конгресу в сере
ду 7:30 вечером. Для марал 
комісії і рал СКВУ г щрес– 
зервовані кімнати, але вони 
мусять про те чи та коли 
матимуть свос засідання, 
повідомити Організаційну 
комісію, щоб ця комісія 
могла ті кімнати тримати 
до диспозиції. Рішено, що 
реєстраційне на IV Конгрес 
СКВУ і ід я делегатів вино– 
ситиме 75 канадських дол. 
або 65 американських дол. 
Реєстраційне сліл вплатити 
разом ^ пересилкою реєст
раційних лист, що повинні 
прийти до канцелярії не піт
ніше як 15-гє вересня 1983 
року. Рішено, щоб для пок
риття додаткових витрат у 
зв'язку з IV СКВУ. прого
лосити и перевести збірку 
фондів на IV Конгрес СКВУ 

Рішено, щоб Підгоїов-
чйій комітет подбав, щоб у 
всіх комісіях IV СКВУ були 
представники всіх теренів. 

Після дискусії вирішено, 
що маніфестація у неділю 
4-го грудня ц.р. складати
меться з Соборної Панахи
ди в пам'ять жертв голоду. 
церковної мушки (Бортня
нський. Ведель), інсценіза
ції „Заі рави" та виступу не
українських промовців, що 
пов'яжуть темат нку голодо– 
вої облоги України \ руси
фікацією і плямами Москви 
на злиття націй. 

Рішено, щоб Прої рамова 
комісія зійшлася на марали 
після 15-і о вересня, га щоб 
ширше засідання Президії 
Сскрстаріяту скликати до 
Торонто на 26-іо вересня. 

Під кінець засідання дея
кі присутні турбувалися по
ганою атмосферою, що іс
нує серед деякої часі мни ук
раїнської громади н спричи
няє напали и знецінювання 
недавної історії українсь
кого народу та її носіїв і 
виконавців і нот ребу прико
ротити не нездорове явище. 

Рішено, щоб від Президії 
СКВУ поїхав до Ванкуверу 
на з'їзд Світової Ради Цер
ков д-р В. Душник і старав
ся довести до відома його 
учасників переслідування 
українських церков га укра
їнського народу в Укрїї" 

В Едмонтоні вшанували жертви 
жахливого голоду в Україні 

'X 
ФЕДЕРАЛЬНА ЛАВА ПРИСЯГЛИХ обвинуватила Pity 
Лавелл, колись високу урядничку у федеральній .Агенції 
для охорони довкілля, в складанні неправильних іізиань і 
за образу Конгресу. Як відомо, спеціяльна комісія Палати 
Репрезентантів, досліджуючи зловживання \ згаданій 
Агенції, покликала була на переслухання Р.Лавслл. але 
вона не з'явилася на переслухання і тим самим зігнорувала 
виклик Конгресу. Суд винесе рішення у її справі в місяці 
вересні ц.р. 

ГУМАНІТАРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З'єднаних Стсйтів Аме
рики критично висловились про іміграційну політику 
Уряду. Речники деяких згаданих організацій заявили, що 
особи з комуністичних країн скоріше отримують право на 
перебування в цій країні, як втікачі з некомуністичних 
країн. Федеральні чинники заперечили таке твердження 
гуманітарних організацій і заявили, що вони ніколи не 
керувалися у цій справі політичними мотивами. 

Радісно вітаємо наших 
БА ТЬКІВ 

Ярославу й Остапа 
Олесницьких 

З їж поворотом до Америки зі Савді Арабіі 
НЕСТОР і ІВАНКА 

та діти ДАМ'ЯН і АНДРІЙ 
ТАРАСіОЛЯ 

та діти МАРУСЯ, АДРІЯН і РОМАН 
ЛЮБОДАР і МАРТА 
МИРОН 

У цьому році українці у 
вільному світі у великій 
жалобі відзначають трагіч
ні роковини жахливого го
лоду в Україні, що стався в 
1932-1933 роках, в яких зги
нули мільйони українсько
го наеслення–старших ві
ком і дітей. 

Провід Української Гре– 
ко-Православної Церкви в 
Канаді забов'язав духовен
ство й проводи українських 
православних громад, щоб 
відповідно згадали про ці 
жахливі роковини й широко 
поінформували українське 
і неукраїнське громадян
ство. 

У неділю, 12-го червня 
ц.р ,в катедральному право
славному соборі св. Івана 
Христителя по Службі Бо
жій відбулась урочиста Па– 
п.і \ и і,і за спокій душ помер
лих в тяжких муках з голо
ду мільйонів українців. 

Панахиду очолив Влади
ка Борис, архигпископ Ед
монтону і Західньої Енархії 
УГПЦ Канади. 

Перед Панахидою змісто
вну проповідь виголосив о. 
митрат Д. Лучак, настоя
тель собору, який коротко 
переказав історію того жах
ливого голоду, та закликав 
вірних щиро помолитись за 
душі мільйонів українців, 
які згинули під час цього го
лоду. Окремі ИіріИ,ЧО.ІОВІКИ 
і жінки, що молились в собо
рі, створили перед вівтарем 
коло, тримали запалені свіч 
ки, в декого з них виступали 
сльози. Не бракувало сліз і 
в тих , що молились в собо
рі, зокрема в тих, що хтось 
із їхньої родини загинув під 
час того жахливого голоду 
в Україні, а багатьом прига
дались жахливі події з 
тих часів. , 

Під час Панахиди співав 
сумківський хор, хор моло
ді, диригент Михайло Про
копів. 

В той же день по Службах 
Божих відбулися подібні 
Панахиди я українських 
православних громадах Ед
монтону: св.Пророка Іллі— 
настоятель митрат О. Фляк; 
св. Михайла—парох о. С. 
Семотюк;св. Апостола Анд– 
рея настоятель прот. М. 
Крнщук. 

Ввечері того ж дня вавди– 
торії громади св. Івана Хри– 

^слЧггсля відбулись спільні 
сходини всіх українських 
православних громад Едмо
нтону для вшанування поме
рлих з голоду в Україні. На 
сцені було поставлено хрест 
з чорною обвідкою. На дру
гому кінці сцени Ьув СТІЛ з 
хлібом і запаленою свічкою 
з вишитим рушником і кві
тами, як символ у пошані по
мерлих. 

Ці жалобні сходини від
крив митрат 6 . Фляк слова
ми зі Святого Письма: „У 
блаженнім успіні пошли, 
Господи, вічний спокій усім 
братам і сестрам, що загину
ли з голоду в Україні і вчини 
їм вічную пам'ять. ”—По 
цих словах збірний хор від
співав Христос Воскрес. 

Вступне слово сказав д-р 
проф. Яр. Славутич, який 
звернув увагу присутніх на 
окремі жахливі моменти 
цього голоду в Україні, чо
му він був організований і 
наслідки його. 

Збірний хор виконав „Лю
бі ть Україну" сл. В. Сосю– 
ри. муз. 1. Вовка, акомпань– 
ювала М. Фодчук, диригент 
ССрсменко. 

Присвята жертвам голо– 
цу, вірш С– Кузьменко надт 
звичайно гарно продекляму 
вала Домка Сапіга 

Головного промовця д-ра 
Б. Кравченка, професора 
Канадського Інституту Ук
раїнських Студій в Едмон– 
тоні,представнв о. О. Фляк. 
Його доповідь була на тему 
„Великий голод в Україні 
1932-1933 роках'/Він підкрес
лив, що цс був найбільший 
голод в історії людства. 
Тих, які створили цей голод, 
не віддано до суду, не поста
влено пам'ятників жертвам 
голоду, навпаки, совєтсь– 
кий режим робить усе мож
ливе, щоб затерти сліди цьо
го злочину. Український 
голокост, як його тепер ба
гато називають, почався ще 
в 1929 році; коли була оголо. 
шена насильна колективіза
ція, точніше, коди почався 
насильний грабунок у селян 
усіх віковічних багатств , 
що їх вони мали. 

Основним принципом ко
лективізації, як це заявив 
був Сталін, була „ліквідація 
куркулів як кляси". Окре
мих селян, потомственних 
хліборобів, драконівськи
ми методами виселили з Ук
раїни в далекі холодні півні
чні краї. Сільське господар
ство було підірвано, але Мо
сква накладала на Україну 
неймовірно великі квоти 
зерна, які Україна не могла 
виконати. Україна залиши
лася без зерна, без хліба, що 
привело до повального го
лоду. Умирали велики міль
йони чоловіків, жінок, дітей. 
У ті жахливі роки Москва 
по-варварськи знищила 
провідні інтелігентні кадри 
в Україні–-80 відсотків пи
сьменників, діячів науки й 
культури. Це були жахливі 
роки, яких, мабуть, жодна 
країна світу не зазнавала. 

Доповідь була фундамен
тально опрацьована, бага
то було насвітлено окремих 
характерних фактів. Віри
мо, що в майбутньому це 
буде великий і цінний мате
рі ял ;иі я історії, як доказ ко– 
лоніяльного визиску комуні
стичною Москвою України. 

Доповідь була виголоше
на двома мовами: українсь
кій і англійській. У залі було 
багато осіб, які досконало 
не розуміють української 
мови, зокрема молодь. 

По доповіді промовець 
висвітлив близько 50 прозі– 
рок (фотографій), які він зіб
рав з різних чужинецьких 
рідкісних видань, що їх ро
били чужинецькі відвідувачі 
України і наочно бачили 
наслідки голоду в Україні. 

Потім виступила струнна 
оркестра^–диригент В.Чор– 
новол, що виконала три піс
ні. „Пом'янімо',' твір В. Бо– 
ковського. продсклямував 
студент Н. Петрів, відомий 
вже в Едмонтоні гарний дек. 
ляматор. „Жаль невимов
ний сл. Гомзнна, муз. Г.Єре. 
менка виконав сумківський 
хор в кількості 40 осіб, дири
гент М. Прокопів. 

Закінчено програму спі
вом „Боже Великий", що 
урочисто відспівав уже зга
даний збірний хор. 

В Едмонтоні православні 
українці перші відзначили 
Великий голод в Україні. 
Всі ці відзначення голоду бу
ли організовані з рамени 
Епархіяльної Ради У ГПЦ 
Канади, яку очолив о. мит
рат О. Фляк. 

М. К. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 

ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 

Нема то як на Союзівці! я п "тниця, 12-Г0 серпня т з Рм 

УМ^ЦЩ^УМ^АЙ^ЦУММЦ^М^ЙЙЙЙЙЙЖІЙЙЙЙЙІІЙЙЙЙЙ^ 

Освпі 
Українського 

Народного 
Союзу 

в Квтскипьських горах 
біпя м. Квргонксон. Н. Й 

SOYUZIVKA UNA ESTATE 
Foordemore Rd " Kerhonkson. N Y i?446 

or call (9H) 626 5641 

год. 8-ма веч. - ПРОГРАМА УЧАСНИКІВ 
КУРСІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ТАНКУ на Союзівці 
ПЕТРО МАРУНЧАК, керівник 

Год. 9:30 веч. - ЗАБАВА 
Оркестра: АЛІК і ДОРКО 

Конферансьє: АНЯ ДИДИК 

Продовжується... 
(Закінгення зі crop. 1) 

чатком серпня залишив цей 
пост) сен. Голлінгс прохав 
висловити його погляд на 
цю справу та з'ясувати, на 
чому базується певність в 
правдивості совстських свід
чень. Конгресмен Б. Дваср 
повідомив, що він звернув
ся в цій справі до асистента 
головного прокуратора Ро– 
берта МекКоннеллі та за
бажав від нього дальший 
звіт про діяльність Бюра. 
Про свос зацікавлення цією 
справою повідомив і конг
ресмен Д. Аддаббо, запев
нивши, т о його увага до 
цього питання не послабля
тиметься. Вислала листа до 
Конгресу і організація Аме
риканці проти Знеславлен
ня Українців, що мас осідок 
в Дженкінтавці, Па., проха
ючи перевести дослідження 
метод діяльности О-Ес-Ай. 

Хоч представники О-Ео 
Ай твердять, що'в усіх роз
слідуваннях і судових про
цесах зберігасться принцип 
американської справедли– 
вости, етнічні групи твер
дять, шо вже сама суть прав
ничої системи в СССР вик
лючає будь-яку певність у 
правдивості свідчень, що їх 
так запопадливо постачає 
совєтський уряд Бюрові ін– 
вестигашй. яке ними послу
говується. 

Власне про це писав в „Фі 
ладельфія Інквайрер" Вор– 
рен Роджерс, редактор,,Ба
йт Гавз ВіклГ, 

,,Совстська секретна по
ліція і совєтські державні 
прокуратори з допомогою 
американського Департа
менту справедлнвости вирі
шують, хто з іміг рантів-ди– 
сидентів мас бути натавро– 
ваний як воєнний злочи
нець". 

Далі автор пише, що в 
той час, як ніяка порядна 
людина в обличчі жахливих 
злочинів нацистів не протн– 
ставитиметься покаранню 
тих людей, що дійсно коля– 
борували з німцями, ..зрос
тає підозріння серед деяких 
американців, включно з 
принаймні трьома суддями 
із обвинувачувальних про
цесів О-Ес-АЙ, що у деяких 
випадках вони відбувають
ся з недостатньою справед
ливістю і що занепокоєння 
ним явищем збільшилося у 
зв'язку з останніми нахваля
ннями КҐБ. Лише в ЗСА, -
пише він, є два мільйони 
укранців і багато з них є 
ефективними голосними 
критиками Совстського Со
юзу. Як легко вирвати кіль
кох і цим примусили замовча 
ти сотні тисяч. Після цієї ста 
тті справа про вживання О– 
Ес–Ай совстських відеозапи 
сів, випродукованих в СС 
СР під пильним оком КГ'Б, 
фотознімок, різної докумен 
тації та свідків, привезених 
звідти ж, почала набирати 
все більшого розголосу. 

Розповів І. Стебельський 
і про несовєські джерела, 
зокрема про Документаль
ний центр, що знаходиться 
у Відні і який зорганізував 
після закінчення Другої сві
тової війни Сімон Візсн– 
таль. Центр цей висилає 
свій бюлетень до керівника 
Бюра спеціяльних інвести– 
гацій Раєна з прізвищами 
здогадних коляборантів, зі 
списком їх злочинів, очевид 
но, не перевірених і недока
заних, які часто-густо взяті, 
як виглядає, із совстських 
„Вістей з України", часопи
су, що виходить англійсь
кою і українською мовами 
для циркуляції поза межа
ми СССР. 

„Вісті з України", як і ін
ші совєтські часописи, віст
ря своїх обвинувачень і злоб 

ної кампанії, спрямовують 
на українців, головно тих, 
що брали участь у визволь
ній боротьбі за Україну і які 
й тепер активно боряться 
проти комуністичного заси
лля світу.'Почали „Вісті з 
України" нападати і на Іва
на Стебельського; сталося 
це відразу ж після того, як 
він став головою Українсь
кого Комітету в Денвері і по
чалася дружня співпраця по
між жидами й українцями в 
юму місті у справі побудо
ви пам'ятника жертвам Ба
биного Яру. 

Вже в 198 і році появився 
ряд стагтей, в яких припи
сано Стебельському участь 
в військових відділах -

Ролянд і Нахтігаль , та 
у розстрілі цивільного насе
лення. Хоч його, Стебель– 
ського. не викликало Ф-Ес– 
Ай. проте він вирішив боро
тися проти совстських об– 
винувачувальної докумен
тації. 

На думку І. Стебел ьсько– 
іо, обвинувачення його в 
згаданих злочинах появи
лися в СОРЄТСЬКІЙ пресі вик
лючно, щоб внести роздор у 
співпрацю українців й жи
дів в Денвері та знеслатн fio` 
і о. Проте, цю мету їм не вда
лося осягнути, бо праця і 
досі продовжується друж
ньо, а провідні жиди пора
дили йому просто ігнорува
ти ці обвинувачення. Стебе
льський сказав, що не тіль
ки не був він ані в Нахтіґалі, 
ані в Ролянді, але під час 
війни допомагав жидам ря
туватися. Це можуть, якщо 
зайде потреба, потвердити 
неукраїнські свідки. Хоча 
поки ще йому ніхто офіцій
но не пред'явив жадних об– 
винувачень, він вирішив 
боротися проти вживання 
совстських свідчень в ім'я 
тих. що стають жертвами 
випродукованих КГБ обви
нувачень. В справі Бюлете
ня С. Візснталя він написав 
листа до колишнього совст
ського політв'язня Якова 
Сусленського до !зраїля, 
а той, у свою чергу, переві
ривши в Срусалимі в доку– 
ментаційному центрі і не 
знайшовши навіть і згадки 
про І. Стебельського. звер
нувся з листом на захист 
цього останнього до С. Ві
зснталя. Розголошуватиме 
він цю справу і далі, бо,фаб– 
рикуючи фальшиві обвину
вачення, совєтська пропа

ганда використовує амери
канське правосуддя для сво
їх калькуляцій і цілей, що, 
властиво, нічого спільного 
з правосуддям не мають. 

На закінчення І. Стебель
ський заявив, що справа ця 
дуже поважного характеру і 
нею мусять зайнятися всі 
існуючі українські органі
зації та установи і окремі 
громадяни, прохаючи роз
слідування Конгресом засо

бів, якими користується Бю 
ро спеціяльних інвестнгацій. 
Дійсно винні у воєнних зло
чинах мусять бути покаран
ні, проте, при цьому не смі
ють постраждати невинні 
люди, ані не система спра
ведлнвости ЗСА. 

Ще додав гість: „Совєти 
змагають до знеславлення 
українського іменн, яке так 
зростає у своїй популярнос
те в Америці". 

ЗАХІДНІ КОРЕСПОНДЕНТИ ПОВІДОМИЛИ в четвер 
4-го серпня, з Тунісу, що там поновила свої наради конфе
ренція лідерів Палестинської Визвольної Організації для 
обговорення питань непослуху Ясірові Арафатові значної 
частини керівників фракції Фата. Зустріч головної ради 
ПВО розпочалася в середу вечором. Рада також обгово
рювала питання, пов'язані з видаленням Арафата з Снрії 
за Його заяву про те, що Сирія допомагає бунтівникам у 
його фракції Фата. 

t 
Ділюся сумною вісткою, 

що дня 23-го BBBJMB1 1983 року, 
ненадійно відійшов у Вічність 

мій Дорогий ПРИЯТЕЛЬ 

бл. п. інж.-гірник 
АНДРІЙ ОЛЕКСИН 

проживши 74 роки. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

Д-р ІРИНА ВАСИНЧУК 

Осередок СУМА їм. Євгена Коновальця 
ділиться сумною вісткою з Українським Громадянством, 

що 3-го липня 1083 p., на 54-му році життя, по довгій 
та важкій недузі відійшов у Вічність 

він 

СВ. П. 

Олександер Пліщук 
член Управи й Булавиий Осередку. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в днях в і 7-го пилив 
1963 p.. в похоронному заведенні Куча І українській като– 
пицькій церкві в Тремтоні, Н. Дж. Покійний спочив, на місце
вому цвинтарі Св. Мерії 

Залишив у смутку дружину ГАННУ й дітей: МАРІЙКУ, 
ІРИНУ і МИХАЙЛА. 

Родині Покійного нвйширіші вислови співчуття складав 
Осередок СУМА ім. Є. Коновальця 

в Тремтоні, Н. Дж. 

авфвв 

В глибокому смутку повідомляємо Родину, Другів те Знайомих, 
шо з Волі Всевишнього, в неділю, 7-го серпня 1983 року відійшла від нас у Вічність, 

наша Найдорожча МАМА, СЕСТРА, TETA те КУЗИНКА 

бл. п. 

ЯРОСЛАВА з МИСЕВИЧІВ 
ЛЕВИЦЬКА 

вдова по бл. п. Інж. Мироиоеі Левицькому. 
ПАРАСТАС буде відпрввлеиий в середу. 10-го серпня 1983 p.. о год. 7:30 веч. в похо

ронному заведенні П. Яреми в Ню йорку, Н. Й. 
ПОХОРОН відбудеться в четвер, 11-го серпня 1983 рп о год. 9:30 райку з того ж заве

дення до церкви св. Юра, в відтак на український православний цвинтар св. Андрія у О 
Бввнд Брук, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
син - СОФРОН в дружиною МАРГАРЕТОЮ 
донька - ВІРА 
сестра - ДАРІЯ КЛЮС я Родимою 
братан ки - МАРТА і БОГДАН МИСЕВИЧІ з і 
кузини: 

ЛЮБА КРУПА а Родиною 
ОЛЕКСАНДЕР ІІРСНА КАПУСТИНСЬКІ 

шваґрова - МАРІЯ КІНАСЕВИЧ а Родиною 
родини - ГАНКЕВИЧІВ І ЛЕВИЦЬКИХ 

Субота, 13-го серпня 1983 
Год. 8:30 веч. - КОНЦЕРТ 

ПАВЛО ПЛІШКА -
бас, Метропопітальна Опера 

ТОМА ГРИНЬКІВ -
піяніст 

Год. 10-та веч. - ЗАБАВА 
Оркестра: АЛІК І ДОРКО 

Неділя, 14-го серпня 1983 р. -
МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА 
МИХАЙЛА МОРОЗА 

Год. 8-ма веч. - АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР 
композитора ЛЕОНІДА ВЕРБИЦЬКОГО 

Співає: ЕВЕЛІНА БЕЛЮЦЬ 

При Іюртепіяні: Л. ВЕРБИЦЬКИЙ 
вооооеФоое^ечревівввеоав 

0000000000000000000000830^^ 

ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ УНС 
ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОЇ ОКРУГИ 

влаштовує 
14 СЕРПНЯ 1983 РОКУ 

на посілості 
УСОСЕРЕДКУ „ТРИЗУБ" 

при дорогах: Канті Лайн і Ловер Стейт Рд. 
ГОРШАМ, Па. 

СОЮЗОВИЙ ДЕНЬ-ПІКНІК 
ПОЧАТОК 1-ша ГОДИНА ПО ПОЛУДНІ 

П Р О Г Р А М А Д Н Я : 
- Національні танці - танцювального ансамблю при 

Українському Клюбі, Франкевілл, Па. 
є Відзначення заслужених Союзоаців 

' Різні розвагові несподіванки для дітей 
" Забава лрн звуках оркестри „ВЕЧІРНОЇ ЗІРКИ" 
^ Цінні виграші для гостей 

Відзначення ювілеїв Союзових видань: „СВОБОДИ", „УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЕВИКА" і „ВЕСЕЛКИ" 

ДО УЧАСТИ ЗАПРОШУЄТЬСЯ 
все Українське Гроамдяиство, членів Союзу 

міста Філадельфії тв всі довколишні місцевості 
із сусідим стейтів НЮ ДЖЕРЗІ, ДЕЛЕВАР, 

МЕРИЛЕНД І НЮ ЙОРК 

\ Ч s х ч \ . у \ 



С В О Б О Д А . В ІВТОРОК. 9-го СЕРПНЯ 1983 Ч. 149. 

Курс гри на бандурі у Торонто 
У Торонто на весні нього 

року відбувся чотириден
ний курс гри– на бандурі, 
який влаштував Одумівсь– 
кнй Ансамбль Бандуристів 
ім. Гната Хотксвича і Шко
ла гри на бандурі в Торон го 
Перший такий курс відбув
ся 1982 року в Монтрсалі. 
Цьогорічний курс був уеніш 
ний і дуже корисний для тих 
котрі брали участь у ньому. 

На цьому курсі було 55 
ентузіястнчних учасників, 
які готові були присвятити 
свій вільний час (це ж були 
латинські Великодні свята), 
щоб удосконалити техніку 
гри на бандурі. Прибули 
вони з Монтреалю, Торон
то. Гамилтону, Оттави, Ст. 
Катсринс, і з Судбурі, a і 
ЗСА-– з Дітройту. Трентону, 
Рочестеру і Чикаю. Найбі
льше учасників було з Торо
нто 19. - з.Монтрсаліо-т-'1І.' 
з Гамилтону--бйізДІтрой– 
т у – 6 . ' ,. 

В авдиторії при правосла
вній катедрі святого Володн ` 
мира зібралися всі учасни
ки. Голова ТОП-у інж. П.Ро 
дак привітав усіх присутніх 
бандуристів та голову ЦК 
ОДУМ-у Олексія Пошива– 
ника з Чикаго і першого зас
тупника Віктора Псдснка 
з Торонто Потімізін Передав 
ведення програми доі голіт– 
ньому керівникові ансамб
лю бандуристів ім. І на і л Хо 
ткевича Валентині Ролак, 
яка поінформувала присут
ніх про працю ансамблю, 
його цілі та мету курсу. 

Після неї промовляв Ва
силь Корець. Він багато поп 
рацював. щеб цей курс від
бувся успішно, і йому нале
жить подяка за сумлінну і 

Ґрадуантка Сі тон Голл 
університету 

Учасники курсу гри на бандурі 1983 у Торцнто; у першому ряді: Микола Темертей, Анд
рійко Я кнмін. Виніс н Титор, Марійка Критюк (учителька), Василь Корець (учитель 
і керівник курсу), Микола Невмержицький (учитель), Андрій Бурак (учитель), Ва
лентина. Родак (учителька), Тома Титор. Другий ряд: Євгенія Кульчицькя, Ніна Дудка, 
Діяна Кіаірик, Марія Ківірак, ІІ!іна Урбанська, Анна Манько, Стефанія Максимович, 
Марта Несторобнч, Христина Стасюк, Галина Роєнко, Христнна Козак, Оленка 
Смець, Андрійко Передерій, Тамара Кузик. Третий ряд: Наталка Лебединська, Оля Ко
рець (учителька), Ліда Куліш, Надія Гомонко, Наталка Наливайко, Оксана Родак (учи
телька), Світлана Лінійна, Ліда Вакуловська, Мойра , Урбанська, Оленка 
Кошарна, Валентина Шендел, Мотя Пошиванмк, Катерина Кошарна, 
Христнна Вовк, Наталка Стецура, Тара Макарті. Четвертий ряд: Олександер Ємець, 
Михайло II. .Карпішка, Петро , Решнтняк, д-р Євген Яким! в. Тарас 
Куліш, Адям Поляк, Тарас Корець, Тарас Родак, Петро Жура, Григорій Мачула, 
Андрій Жура, Єтефан Еліашів. Роман А. Карпішка, адв. Роман Б. Карпішка, 

Олександер Кіцак, Павло Пошиваник. 

добре виконану працю та 
продовження тих стремлінь, 
які постановили ініціятори 
ансамблю ім. Гната Хоткеч. 
внча і 7 років тому, аце--пле 
кати і зберігати на чужині 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ -
НЕОБХІДНА К Н И Ж К А ДОМА І В Ш К О Л І ! 

Подбайте, щоби в коленій публічній бібліотеці біла 
повна і стисла діатомова 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

UKRAINE: 
A CONCISE ENCYCLOPAEDIA 

Том 1-ий S75 00 - ЦІНА - Том 2-ий (45.00 
Хто замовить ОБА ТОМИ платить 1140.00 

1\ т відтяти і рогом і чеком або поштовим перекаюм 
(М. О і вислати на адресу: 

любов до української пісні й 
до улюбленого народного 
інструмента-бандури. 

'– Молитвою розпочалась па
вука. Учні гри на бандурі, ві

ком від 9-го року життя до 
дорослих, були поділені на 
5 груп. Інструктори були 
кваліфіковані та добре і сум
лінно співпрацювали з усі
ма: Микола Невмержиць
кий (Бостон, ЗСА). Андрій 
Бурак (Гамилтоп, Канада). 
Валентина Родак, Василь 
Корець, Оксана Родак, Оля 
Корець і я. Марійка Кри
тюк (Торонто, Канада). Я ( 

певна, що всім інструкто
рам , як і мені, було приєм
но вчити на цих курсах, бо 
бандуристи з великою охо
тою бралися до гри. 

Навчання відбувалися від 
9-ої год. вранці до 6-ої вечо
ра, Учні грали на бандурі 
більшу частину дня. Грали 
вправи та гарні українські 
пісні; навіть початківці за 
чотири дні навчилися грати 
на бандурі і виступили на за
критті. Програма була кори
сна і різноманітна. Вчились 
сгпватн та разом грати на 
jjawrypi. 

Коли був час на обід, ми 
споживали смачні страви, 
які ЗІна Корець та матері 
приготовляли нам, за що 
висловлюємо їм нашу щиру 
подяку. Кожний обід розпо
чинався співанням „Отче 
наш". Який гарний і вели
кий хор! 

Вечорами, після гри на 
бандурі, учасники йшли до
дому на відпочинок, а ті, що 
були з-поза Торонто,—до 
місця свого перебування. 
Старші бандуристи мали на
году оглядати наше гарне 
Торонто. 

THE UKRAINIAN WEEKLY 
We give you the WHOLE picture. 
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Линда Товарницька, доч
ка Осипа і Лідії Товарниць– 
ких, які мешкають у Юніоні, 
Н. Дж., закінчила в 1975 
році українську католицьку 
парафіяльну школу св. Іва
на Хрестителя в Нюварку, 
Н. Дж., а в 1979 році закінчи
ла середню школу архиєпи– 
скопа Волша в Ірвінгтоні 
в цьому ж стейті. 

Вона, вступивши в Сітои 
Голл університет в Савт 
Орандж, Н. Дж., на протязі 
чотирьох років отримувала 
т. зв. президентську стипен
дію цього університету, бу
ла членом почесного това
риства, Крайового матема
тичного товариства. Пі Мю 
Іпсильон. Успішно з почес
тями закінчила вона цей 
університет 21-го травня 
цього року, отримавши сту
пінь бакалявра в математи
ці, з орієнтацію на компю– 
торство Сумма Кум Лявде. 

Линда Товарницька 

Линда Товарницька– член 
459-го Відділу У НСоюзу. 

О. Калинович, 
секретарка 459-го Відділу 

УНС 

У видавництві „СВОБОДА" поя
вилася давно очікувана, найбільш 

ходова і найбільш читабельна 
книжка 

ВОЛОДИМИР БАРАГУРА 

КАЛИНОВИЙ МІСТ 
збірка споминів - розповідей із 
дитячих років у НемировІ, Із життя 

учнів Яаоріаськоі гімназії 
в 1922-28 pp. 

Мистецьке оформлення 
Зоновій Оиишкавича 
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Дехто з учасників в неді
лю допомагав співати в 
хорі в православній катедрі 
св. Володимира, яким керує 
В. Родак. Після Служби 
Божої отець П. Бублик гар
но привітав всіх учасників 
курсу гри на бандурі. 

Після обіду бандуристів 
сфотографував Іван Корець 
і на бажання присутніх пара
фіян ми переграли та заспі
вали декілька пісень. Відтак 
знову почалися лекції гри на 
бандурі, на яких подані бу
ли цікаві дані. В.Родак пода
ла цікаві інформації про 
платівки, які видали різні 
ансамблі бандуристів та 
окремі бандуристи, про ве
лике зацікавлення і пошире
ння кобзарського мистецт
ва молодими людьми. 

В понеділок наука була 
півдня. Потім учасники кур
су заграли присутнім бать
кам та гостям пісні, які вони 
навчилися за чотири дні. 
тоді всі попрашалися та по
їхали додому-–дехто з пухи
рями на пальцях. 

Одне зауваження: чотири 
дні-–мало часу, щоб вико
ристати велику любов до 
гри на бандурі, яку всі учас
ники курсу мали. Головне 
тс. що цей курс дав їм нап
рям і заохоту до дальших 
вправ гри на бандурі. 

Я сподіваюся, що в май
бутньому ми будемо часті
ше влаштовувати такі курси 
грн на бандурі, щоб бажаю
чі могли ще більше навчи
тися, і щоб наші бандура і 
культура розвивалися і жи
ли на славу Україні, а нам 
усім на користь.. 
- JV1 арійка Критюк 
додяудувм^ 

ЧИ ВИ вже придбали? 

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ: 
3-ій том - S20.00 ^ 4-ий том - S25.00 
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НАКОЛЕСНИКИ 
УКРАЇНИ ЗДОБУЛИ 

ЗВАННЯ ЧЕМПІОНІВ 

Продовжуються гри так 
званої 8-ої спартакіяди СС– 
СР. я якій, як ми вже згаду
вали раніше, беруть участь 
збірні поодиноких „респуб
лік" та сателітів російської 
імперії. В останньому часі 
звання чемпіонів здобула 
збірна наколесників Украї
ни. Розповідаючи кореспон 
дентам про цей успіх своїх 
вихованців, тренер збірної 
України Михайло Курбатів, 
між іншим, сказав: „...Мені 
дуже приємно, що від Дніп
ропетровська І до мети в 
Сімферополі вихованці чіт
ко виковували завдання. А 
суперники були сильні. При 
міром, команди Ленінграду 
і Російської СФСР очолюва
ли олімпійські чемпіони 
Сухоручснков. Яркій. При
близно 8-9 збірних могли 
розраховувати на успіх. Та 
прийшов він у виснажливій 
суперечці до краще підгото
вленого колективу..." 

У складі збірної змагали
ся: Андрій Міняйло з Харко 
ва, Микола Косякі^з Мико
лаєва. Олег Чужда'з Рівна, 
Микола Гуменюк і Володи
мир Барановський зі Льво
ва та Олександер Свпак із 
Харкова. 

КОПАНИЙ М'ЯЧ 

У К Р А Ї Н А Т У Р К М Е Н І Я 

Редагує Омелян Твардовський 

ШАХИ 

7 : І 

У К Р А Ї Н А М О Л Д А В І Я 
: З 

УВАГА! УВАГАІ 
У виданні Об'єднання Українських Письменників „СЛОВО" 

появилася нова книжка 

МИКОЛИ ЩЕРБАКА 

ПАХОЩІ СУЦВІТТЯ 
ПОЕЗІЇ 

(1960-1970) 
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У першій рунді турніру 
спартакіяди збірна України 
досі здобула дві перемоги, 
високими анелідами 7:1 і 5:3 

У складі збірної України 
виступають: В. Паламарчук 
(Одеса), І. Рудковськнй (Ль
вів), О. Спицин (Запоріжжя) 
С. Кузнецов(Харків), В. Ка– 
ратасв (Кіїв), С.Трстяк(Оде 
са), В. Горілий (Сімферо
поль), О. Ярицький (Терно
піль), П. Яковенко. О. Ми
хайличенко, С. Процюк(усі 
Київ). Г. Литовчснко, О. 
Протасів (Днеиропстро– 
вськ). І. Петрів, С. Герусов 
(Донецьк). Я. Дмитрук(Рів
не). В. Лендсл (Львів) і В. 
Коман (Київ). 

Черговими суперниками 
збірної України в другій гру
пі будуть: Узбскістан, Вір
менія і Азербайджан. Згідно 
з найновішими вістками, 
збірна України вже перемог
ла збірну Узбекистану вислі– 
дом 4 : ! 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

Дайте Вашій дитині нагоду 
пізнати й полюбити 

українську мову 

при допомозі цікавих 
і барвистих сторінок 

„ВЕСЕЛКИ" 
Передплатіть вже сьогодні Вашим дітям або 
внукам найкращий дитячий журнал у вільному 
світі - „Веселку", висилаючи чек на 8 доларів 

на адресу: 
" S V O B O D A " 

ЗО Montgomery St.. Jersey Ci ty , N.J. 07302. 
/оля членів УНСоюзу - однорічна передплата в 5 дол). 

Просимо тут виповнити, відтяти^ виспати^ 

Ім'я і прізвище '. Л -
Адреса 
число будинку й назва вулиці, ...v -
Місто: -t- - ; -
Стейті..зіп-код":- ;........;лг., t.,x : 
Долучую чек з передплатою на один рік: ...., 
Долучую чек з передплатою на Два роки; 

ІЕакйюЕюиоаовюооооЕ^ 

- п п – п ними піди іплі-о-ев 

НОВА ВАРТІСНА ПОЯВА НА НАШОМУ 
КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

ЛЮБФ 
іШКЬХА 

ш 
даиад 

У книжці Чбновель: „Дзеркала". „Каміля". „Роз
мова з канделябром", Переміна", „Поет", „Немає по
вороту". „Мій сусіда", „У телефонічній будці", „Джме
линий спів". „Етюд про любов", „Божий чоловік", 
„Дженні. вернися", „Вже не т і" , „Віддали сина". „Го
лубінь за нами" і „Загибіль птахів". 

„Дзеркала" - повість читається з цікавістю 
і її можна вважати вартісним надбанням на
шої літератури... 

В. Чапленко 
В-во „Свобода" 

Ціна: 512 00. Пересилка S1.00 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

64 стейтового податку 

Книжку можна набути: 
(Просимо виповнити, відтяти і разом з належністю 

переслати) 

BOOK STORE 
' Jersey City. N J. 07302 

"SVOBODA" 
30 Montgomery Street 

Прошу переслати примірник книжки: Любов 
Коленська ..ДЗЕРКАЛА" на адресу: (писати по англійський 

Ім'я і прізвище. 

Адреса: 

Чек (мрні ордер) на S 

Дата 

ЧИ" 

. залаучую. 

Підпис....... 

Шахова репрезентація Ук 
раїни в групі „А" ремісува– 
ла 4-4 зі збірною Латвії і пе
ремогла збірну Киргизії 
вислідом 6 І/2 : I І/2. 

Після чотирьох рундзбір 
на України очолює показ
ник табелі ігор, маючи на 
своєму конті 22,5 точок з 32-
их можливих. Латвія на 
другому місці 19,5 точок. 

У складі збірної України 
виступають такі відомі в 
шаховому світі шахісти: 
Білявський, Ромаиишин. 
Латинська, Семенова, Тук– 
манов і Кузьмин. 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Виступаючи в легкоатле
тичних змаганнях за чашу в 
Ленінграді Анатолій Крох– 
малюк з Вінниці в бігу на 
S000 м відновив рекорд 
України. Його час—13.21.2-
дорівняс часові майстра 
спорту міжнародної клясн. 
На цих же змаганнях Світ
ляна Попова з Харкова в бі
гу на 800 м здобула кращий 
час сезону 1.57,8. 

ВІДБИВАНКА 

Збірна відбиванки жінок 
України відбула далеку поїз
дку до столиці Бірми-Ран
гуну, де зустрілася з місце
вими спортовками в товари
ських змаганнях, які закін
чилися перемогою українок. 

Цю далеку поїздку україн
ських спортовок окупані 
використовує для своєї про
паганди, називаючи її ..ще 
одним мостом дружби між 
народами двох дружніх кра 
їн". очевидно, маючи на 
увазі не Україну і Бірму, а 
Російську імперію і Бірму. 

Збірну України викорис
тали як знаряддя для своїх 
диявольських пляиів. До 
речі, спортові політруки Ук
раїни у великій більшості 
висилають українські дру
жини тільки в країни Афри–. 
кн і Азії, в яких представля
ють їх як совстські. а місце
ві журналісти, вихованці со– 
встських університетів, пи
шуть про ні дружини, як ро
сійські. 

ОСТАННІ ВИСЛІДИ ІГОР 
УКРАЇНСЬКИХ ДРУЖИН 

КОПАНОГО М'ЯЧА 

Розпочалася друга поло
вина сезону копаного м'яча 
у вищій лізі СССР, в якій 
виступає п'ять українських 
дружин. 

18-го липня ц.р. в Одесі мі 
сцевий клюб ,,Чорномо
рець" при участі 29,200 гля
дачів переміг російський 
клюб ,.Зеніт" з Ленінграду 
вислідом 2 : 0, і цим самим 
знову зайняв позицію ліде
ра вищої ліги, маючи досі 
здобутих 26 точок. Перемо
жні голі для „Чорноморця" 
здобули Фінк і Пасулько. 

„Дніпро" з міста Дніпро
петровська, що в показнику 
табелі ігор на усіх 18 клюбів 
займас третє місце, при учас
ті 29,500 глядачів ,.Нсфтчі" 
з міста Баку вислідом 1 : 0. 
Донецький „Шахтар" у себе 
вдома переміг грузинський 
клюб Тбілісі „Дінамо" 6: 3. 
Після тієї гри „Шахтар" мас 
22 точки і займає сьоме міс
це. Цим змаганням пригля
далося 37,150 глядачів. 

Продовжується криза в 
київському клюбі „Динамо'! 
В двох останніх змаганнях 
з московським клюбом „То
рпедо" і ЦСКА (Армія) кия
ни програли відповідно 1: 2 
і І : 4. Після цих двох пора
зок „Динамо", здобувши 
досі 21 точку, опинилося на 
12-му місці. 

Харківський „Металіст", 
який на початку сезону мав 
гарні усиіхіи. в останньому 
зазнав поразки і тепер зай
має 14-те місце з 18-маточ
ками. 

( о т ) 

- FUNERAL DIRECTORS -

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦА/ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. NY. 10009 

(212)674-2568 


