
І 

Пам'ятайте 
про 

Україну! СВОБОДА 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

SYOBODA 
UKRAINIAN DА І І У 

Редакція і Алмжістраши; 
"S^oboda". ЗО Montgomery St. 

Jcraey City. N.J. 07302 
Телефони: (201) 434-0237 

(201) 434-0807 
з Ню Иорку (212) 227-4125 

УНСоюзу: (201) 451-2200 
з Н ю Иорку (212) 227-5250 

(212) 227-5251 

РІК LXXXY. Ч. 195. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК, ВІВТОРОК, 12-го ВЕРЕСНЯ 1978 ЦЕНТІВ 25 CENTS JERSEY C1TY and NEW YORK. TUESDAY, SEPTEMBER 12,1978 No. 195. VOL. LXX.W 

ГОЛОВНИЙ УРЯД УНС ВІДБУВ НАДЗВИЧАЙНЕ ЗАСІДАННЯ, СХВАЛИВ 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ПРИЙНЯВ ДО ВІДОМА ПЕРЕХІД НА ЕМЕРИТУРУ 

РЕД. А. ДРАГ AHA, ВСТАНОВИВ РЕДАКЦІЙНУ К О Л Е Г І Ю . ^ ^ ^ ^ ^ 
Союзівка, Кергонксон. 

— Організаційна програма 
на найближчу мету та за-
ходи для реорганізації до-
теперішніх організаційних 
метод і заходів та прийнят-
тя до відома переходу на 
емеритуру головного ре-
дактора Антона Драгана і 
встановлення тимчасової 
редакційної колегії було го-
ловним предметом нарад і 
рішень надзвичайного засі-
дання новообраного 29-ою 
Конвенцією в травні цього 
року Головного Уряду 
Українського Народного 
Союзу, що відбулося на цій 
оселі УНС минулої п'ятни-
ці і суботи, 8-го і 9-го 
вересня 1978 року. 

В нарадах взяли участь 
головні екзекутивні уря-
довці: головний предсідник 
д-р Іван О. Флис, заступ-
ники головного предсідника 
д-р Мирон Куропась і пані 
Марія Душник, (головний 
директор УНС на Канаду 
сен. Павло Юзик був nepe– 
шкоджений іншими обо-
в'язками), головний секрс-
тар Володимир Сохан, го-
ловний касир пані Уляна 
Дячук та головний oprani– 
затор Василь Оріховськнй; 
головні контролери: д-р 
Богдан Футей, проф. Іван 
Телюк, всесв. о. митрат 
Степан Біляк, проф. д-р 
Богдан Гнатюк та мгр Іван 
Геврик; головні радні: інж. 
Анатолій Дорошенко, пані 
Текля Мороз, Андрій Джу-
ла, д-р Аскольд Лозинсь-
кий, проф. Тарас Шмагала, 
пані Анна Гарас, пані Оле-
на Олек, Василь Дідюк, 
Іван О д е ж и н с ь к и й , 
мгр Мирослав Кальба, Ми-
кола Хоманчук, інж. Ро-
ман Куропась, Михайло 
Сорока і Євген Репета та 
редактор Антін Драган. 
Н а р а д а м и п р о в о д и л и 
напереміну головний пред-
сідннк д-р Іван Флис та 
заступник головного пред-
сідника д-р Мирон Kypo– 
пась. Секретарював голов-
ний секретар Володимир 
Сохан. 

Д-р Іван Флис, відкрив-
шн наради, згадав помер-
лих в часі від конвенції 
колишніх довголітнього 
контролера д-ра Володи-
мнра Ґалана та головно-
го радного Василя Гузара, 
світлу пам'ять яких вшано-
вано вставанням та хвили-
ною тихої молитви. 

Привітавши приявних 
головних урядовців, в цьо-
му одинадцять новообра-
них на 29-ій Конвенції, д-р 
Іван Флис запропонував 
програму нарад, яка вклю-
чала, крім формальностей, 
короткі звіти головних ек-
зекутивних урядовців, ко-
роткі завваги всіх інших 
головних урядовців про 

Головний предсідник д-р Іван О. Флис відкриває надзвичайні наради новообраного 
Головного Уряду УНСоюзу на Союзівці 8-9 вересня 1978. 

ІСвітлив ред. Ігор ДлябогаІ. 
вати відповідні зміни в Спсціяльну Організаційну 
структурі і діяльності УН- Комісію в такому складі: 
Союзу: д-р Мирон Куропась, д-р 

6. Для оформлення свого 

стан і можливості opram– 
заційної праці на їхньому 
терені дії, затвердження 
пляну праці ОрганізаціЙно-
го Відділу та його peopra– 
нізаиії, справу редакції з 
уваги на перехід головного 
редактора А. Драгана на 
емеритуру та традиційне 
„різне". 

Після коротких звітів. на-
ради і дебати зосереджу-
вались головно на органі-
заційній справі, бо всі були 
однозгідні в тому, що opra– 
нізаційні заходи і методи 
необхідно достосувати до 
змінених часів, стану та 
потреб і можливостей. Про 
це говорили і пропонували 
головні екзекутивні урядов-
ці, як і всі інші члени Голов-
ного Уряду. Головний 
предсідник д-р Іван О. Флис 
в імені Головного Екзеку-
тивного Комітету запропо-
нував: 

Щоби з цією (організа-
ційною) працею зв'язати 
всіх головних урядовців, ми 
повинні — крім схвалення 
пляну організаційної праці 
на осінь і найближчу весну 
— оформити окрему комі-
сію, яка розглянула б і 
опісля дала свої рекомен-
даціі в таких організацій-
них справах: 

1. Зміна теперішньої ор-
ганізаційної системи; 

2. Заанґажування до Ор-
ганізаційного Відділу і пра-
ці професійних організа-
торів; 

3. Зміна системи нагород 
для організаторів з метою 
заохотити їх до кращої і 
видатнішої праці; 

4. Познайомитись та пе-
ревірити придатність opra– 
нізаційних метод інших, 
більш успішних в органі-
заційній праці подібних ус-
танов; 

5. Перевірити можливос-
ті і потреби та рекоменду-

організаціиного, зглядно 
реорганізаційного пляну 
Комісії може заангажувати 
відповідні професійні сили, 
визначаючи для них вина-
городу в порозумінні та за 
апробатою Головного Ек-
зекутивного Комітету; 

7. Комісія зобов'язана 
приготовити пропоновані 
пляни реорганізації та ви-
слати їх всім членам Голов-
ного Уряду найпізніше в 
квітні 1979-го року й опісля 
цей плян представити для 
перевірки і рішень Голов-
ному Урядові на його річ-
них нарадах в травні 1979. 

До цих конкретних про-
позицій, головний предсід-
ник д-р І. О. Флис, промов-
ляючн в імені Головного 
Екзекутивного Комітету, 
додав: 

Сьогодні ми ж вже їздимо 
автами, а не кіньми, але 
наші організаційні методи і с ь к и х оглядин членів: на 
наша організаційна система j і п,ооо до 35-го року життя, 
не багато змінилися від тієї, н а 55,000 д о 45-го року жит-
якою УНСоюз користував- т я н а 53,000 до 50-го року 

Богдан Футей, проф. Іван 
Телюк, інж. Анатолій До-
рошенко, пані Текля Мо-
роз, проф. Тарас Шмагала 
та Євген Репета, а з уряду 
до цієї комісії входять го-
ловний предсідник д-р Іван 
Флис та головний органі-
затор Василь Оріховськнй. 

Зміни в межах віку та сум 
забезпечення без 

лікарських оглядин 
Ще перед дебатами в ор-

ганізаційннх справах та 
створенням Спеціяльної 
Комісії, Головний Уряд 
схвалив запропоновані го-
ловним секретарем Во-
лодимиром Соханом деякі 
зміни в межах віку та сумах 
забезпечення без лікар-
ських оглядин. Нові, поши-
рені дещо межі зобов'язу-
ватимуть від 1-го жовтня 
ц.р. Від того часу УНСоюз 
забезпечуватиме без лікар-

ся 50 років тому. Стан і 
спосіб нашого життя доко-
рінно змінився, змінилися з 
цим і потреби нашого член-
ства та всієї нашої громади. 
Ми мусимо перевести в на-
шій системі і праці такі 
зміни, які відповідали б 
духові часу та забезпечува-
ли сучасне і майбутнє нашо-
го Союзу та нашої Грома-
ди... 

Після коротких завваг на 
ці теми головного організа-
тора Василя Оріховського 
та інших головних екзеку-
тивних урядовців, головних 
контролерів і головних рад-
них, з'ясовані д-ром І. О. 

життя і на 51,000 до ft -го 
року життя. 

Справа Редакції 
Головний предсідник д-р 

Іван О. Флис уже в своєму 
звіті згадав про те, що го-
ловний редактор Антін 
Драган, після 32-ох з поло-
виною років праці в редак-
ції „Свободи ', з того 25 
років на пості головного 
редактора, включно із дво-
ма роками виконуючого 
обов'язки головного редак-
тора, здійснив заповіджене 
вже раніше бажання та пе-
рейшов на емеритуру, що 

Флисом пропозиції Голов- створює необхідність на-
ного Екзекутивного Комі- ладнати справу редакції, що 
тету схвалено та обрано (Закінчення на cm. 3-ій) 

Головний Уряд Українського Народного Союзу 1978-1982 з нагоди перших своїх нарад 8-9 вересня 1978 р. на Союзівці. 
У першому ряді стоять У зліва У головні контролери мгр Іван Геврик і д-р Богдан Футей, парох Союзівки о. Павлюк. 
головний секретар Володимир Сохан, заступниця головного предсідника пані Марія Душник, головний предсідник д-р 
Іван О. Флис, заступник головного предсідника д-р Мирон куропась, головний касир пані Уляна Дячук, головний 
організатор Василь Оріховськнй, ред. Антін Драган, головні контролери о.мнтрат Степан Біляк, проф. д-р Богдан 
Гнатюк, проф. Іван Телюк. У другому ряді стоять головні радні ; зліва;: проф. Тарас Шмагала, Михайло Сорока. 
Микола Хоманчук, пані Анна Гарас, Іван Одежинський, пані Олена Олек, Василь Дідюк, інж. Анатолій Дорошенко, мгр 
Мирослав Кальба, Євген Репета, д-р Аскольд Лозинський, Андрій Джула і пані Текля Мороз. Немає на фотознімці 

сенатора Павла Юзика, головного директора УНС на Канаду 
І Світлив ред. Ігор ДлябогаІ 

Палата Репрезентантів підтримала 
вето Президента 

Вашінгтон. - Палата 
Репрезентантів підтримала 
вето президента Картера 
на законопроект Конгресу, 
який передбачає 87 міль-
йонів видатків на оборону. 
Це значна перемога Прези-
дента, бо він наклав ,,ве-
то" тому, що цей законо-
проєкт включав фонди у 
висоті 2-ох більйонів на ще 
один атомний корабель-лі-
таконосець, який, на думку 
Картера, непотрібний. 
Президент Картер підтри-
мував будову меншого, але 
конвенційно більш придат-
нішого корабля. 

Хоч комісія Палати про-
понувала знехтувати ,,ве-
то" Президента 24 до 6 
голосів, однак Палата про-
Голосувала 209 до 191 го-
лосами за одобрення 
„вето". 

Опоненти „вето" Пре-

зидента аргументували 
свою поставу тим, шо це 
„вето" послабить оборон-
ний бюджет і вказуватиме 
на брак воліло могутнос-
ти Америки. Тому якраз 
конгресмен з Фльориди Біл 
Чепелл заявив, шо ,,COBC– 
ти виграли тут ще один 
голос сьогодні". 

П р о т е , конгресмен 
Джон Брейдмес ствердив, 
що сторонники однієї та 
другої версії хотіли могут-
нього оборонного законо-
проекту та що сторонники 
„вето" голосували не за 
зменшенням витрат на оз-
броєння, а на що ці гроші 
мають бути витрачені. 

Тепер Палата Репрезен-
тантів повинна опрацюва-
ти нову версію законопро-
єкту, виключаючи витрати 
на атомовий корабель-лі-
таконосець, натомість при-
значити їх на інші цілі. 

Кастро може стримати звільнення 
політичних в'язнів 

КИТАЙ ЗАКЛИКАЄ ЗСА 
І ЯПОНІЮ НЕ ДОПУСТИТИ 

ДО ЗРОСТУ СОВЄТСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕВАГИ 

Гавана. - Пресове агент-
ство ЮПІ інформує, що 
президент Куби Фідель 
Кастро під час своєї триго-
динної прес-конференції 
заявив, що діяльність ку-
бннськнх антнкомуністич-
ннх емігрантів проти Куби 
може стати перешкодою у 
звільненні політичних в'яз-
тгів. Кастро уважає, що ці 
антикомуністи можуть про-
вадитн насильницьку акцію 
серед тих політичних емі-
грантів, яких він погодився 
звільнити та які виявили 
своє бажання покинути Ку-
бу і поселитися в З'єднаних 
Стейтах Америки. 

Три тижні тому Кастро 
висловив бажання звільнн-
тн 1,000 політичних в'язнів, 
противників режиму в Кубі. 
Серед них є також учасники 
збройної боротьби проти 
Кастра ще з часів невдалої 
„інвазіГ на Кубу та кубин-
ські дисиденти. Цей „бла-
городний" поступок Кастра 

досить обережно розгляда-
ли офіційні американські 
чинники. Теперішня заява 
Кастра кидає, деяке світло 
на можливий черговий під-
ступ кубинського днктато-
ра. Бо кубинські емігранти 
в ЗСА перші звернулися до 
уряду Куби про звільнення 
в'язнів, а пізніше — npoxa– 
ли уряд ЗСА дозволити їм 
поселитися тут. 

На запитання одного 
журналіста, чи Куба серед 
звільнених політичних в'яз-
нів не пішле своїх шпигунів, 
Кастро глузливо відповів, 
що „як ми говоримо в'язнів, 
то вони є в'язні, а не шпигу-
ни чи терористи". 

Генеральний Прокура-
тор Ґріфін Белл заявив, що 
ЗСА висилають до Куби 
групу службовців, які роз-
глянуть покищо 48 аплікан-
тів і ЗО членів їхніх родин, 
що виявили бажання nepe– 
їхатн до ЗСА. 

Нові випадки „легіонерськоГ 
недуги в кількох містах Америки 
Ню Йорк. - Як повідом-

ляє нюаркська газета „Стар 
Леджер , у Мангаттані, 
Н.И., у великому квар-
талі мод, де затрудню-
ють 75,000 людей, відно-
товано п'ять випадків „ле-
ґіонерської недуги", два з 
яких закінчилися смертю. 
Лікарі ще далі переводять 
досліди над 38-ма особами, 
в яких підозрівають симп-
томи цієї недуги. Відното-
вано також випадки тієї 
недуги в Мемфісі в Баптист-
ському шпиталі, пацієн-
тами якого були мешканці 
цього міста. Проте, у цьому 
ж шпиталі лікувались та-
кож дві особи - одна із 
північного Міссісіпі, а одна 
із західнього Теннісі. Трьох 
пацієнтів знаходяться у за-
довільному стані, двох ін-
ших серйозно хворі. Цей же 
шпиталь переводять дослі-
ди над чотирьома іншими 
пацієнтами, в яких підозрі-
вають цю недугу. Ще один 
випадок стверджено у Ва-
шінгтоні, з тим, що ще одна 
особа знаходиться під лі-
карським обслідуванням. 
Випадок „легіонерськоГ, 
недуги, який закінчився 
смертю віднотовано також 
в Рочестері. Припускають, 
що цей випадок мав спорід-
нення зі смертю іншого чо-
ловіка, який помер на вилив 
крови в серці. 

В Мангаттані отримано 
175 телефонів від осіб, які 
припускають, що в них 
проявились симптоми „ле-
ґіонерської недуги", часто 
подібні до недуги запалення 
легенів, яких супроводжа-
ють біль м'язнів, діарея, 
болі в грудях і висока тем-
пература. Група науковців з 
Центру для контролі над 

недугою спокійно задивля-
ється на нові випадки цієї 
недуги, а їхній речник Дон 
Беррет заявив, що в них уже 
є велике знання про цю не-
дугу, але вони все ще мусять 
пізнати, в який спосіб дана 
бактерія порушується в 
оточенні і як її зупинити, 
щоб вона не поширювалася 
поміж людьми. 

Посадник Ню Иорку Ед-
вард Кач заспокоював меш-
канців цього міста, що лі-
карі працюють, над прнпи-
ненням цієї недуги, та що з 
його розпорядження у п'ят-
ницю увечері, робітники із 
Санітарного Департаменту 
помиють вулиці поблизу 
цього підприємства мод, а 
Уряд транспортації помиє 
зпоблизу цієї фірми зупин-
ки на підземках, щоб ці 
місця здезинфікувати. 

Токіо, Японія. — Роберт 
Мортон, співробітник газе-
ти „Ди Нюз Ворлд", інфор-
мус, що заступник голови 
китайської Комуністичної 
партії і віцепрем'єр Кнтай-
ськоі Народної Республіки 
Тенг Гсіао-пінґ, заявив, що 
обидві держави - З'єднані 
Стейти Америки і Японія -
потребують зміцнення 
своєї військовоҐснлн, яка не 
допустила б до совєтської 
військової переваги в світі. 
Розмовляючи у середу, 6-го 
вересня, з групою япон-
ських журналістів в Пекіні, 
Тенг відмітив, що слідуюча 
війна буде вестися KOHBCH– 
ційною зброєю, бо жадна з 
держав не захоче рнзикува-
ти атомовою війною, яка 
може принести тотальне 
знищення. Атомова зброя, 
на думку Тенга, подібна до 
двосічного меча, який може 
поразити ворога і також 
того, хто мечем урудуе. Він 
при тому додав, що Совєт-
ський Союз нагромадив та-
ку силу конвенційної зброї, 
що вона перевищає таку ж 
зброю ЗСА і Европн, разом 
взявши. Китайський віце-
прем'єр висловив сподіван-
ня, що Захід не стосуватиме 
в будучому політики „епіз-
менту" — угодівства до 
СССР. При тому він реко-
мендував, щоб Японія зміц-
нила свої так звані оборонні 
військові сили, кажучи, що 
„вже тепер кожному ясно 
звідки йде на нас загроза". 
Тенг виразно наголосив, що 
КНР також підвищує свій 
військовий потенціял, щоб 
у випадку не тільки бути 
забезпеченими, але також 
облегшити її. 

Не виключаючи у май-
бутньому співпраці КНР з 
Японією у військовій ділян-
ці, Тенг постійно повср-
тався до зміцнення япон-
ських збройних сил, які, на 
його думку, напевно спри-
чиннлися б до більшої ста-

більности в Азії. Пропози-
ція Тенга про збільшення 
японського війська зударя-
ється однак з японською 
конституцією, яка була 
прийнята зараз після закін-
чення Другої світової війни 
і в якій говориться,' що 
Японія ніколи не буде роз-
будовувати своєї армії до 
тієї міри, щоб вона грозила 
іншим народам і провоку-
вала б нову війну. Ліва опо-
зиція твердить, щотепсріш-
ніх 260,000 оборонного вій-
ська є протиконституцій-
ним. Тенг не відраджував 
Японію від розбудови своєї 
атомової індустрії, але й не 
заохочував до цього, знакь 
чи, що ця справа напевно 
натрапила б на сильний 
спротив опозиції, бо Японія 
була одинокою країною у 
Другій світовій війні, яка 
пережила атомовий удар зі 
страшними для неї наслід-
ками. Китай вважає, що 
Японія повинна перебувати 
під атомовою охороною 
ЗСА і зміцнювати свою 
співпрацю з Америкою у 
свідомости, що це одинока 
захорона Японії перед arpe– 
сісю „соціялімперіялістів". 
Тенг підкреслив, що ще 
Мао Тсе-тунг і Джо Ен-лай 
вважали, що зв'язки Японії 
з Америкою є важливіши-
Ми, як, наприклад, з Китай-
ською Народною Республі-
кою. 

Більшість політичних 
спостерігачів погоджують-
ся, що інтенцісю Китаю є 
сформувати сильний вій-
ськовий бльок держав на 
чолі із ЗСА. Японією і Ки-
тасм, який був би проти-
ставленням совєтським 
збройним силам в цьому 
районі. Відповідаючи на 
запитання, Тенг заявив, що 
Китай пильно слідкує за 
збільшенням советських 
впливів в Північній Кореї та 
в деяких інших країнах Азії. 

Сирія закликає арабів затіснювати 
зв'язки з Москвою 

Бейрут, Ливан. - Агент-
ство ЮПІ інформує, що 
Сирія боячись, що вершнн-
на конференція у Кемп 
Дейвіді між єгипетським 
президентом Анвар ель Са-
датом, ізраїльським прс-
м'єром Менахемом Бегі-
ном і президентом Te,OHa– 
них Стейтах Америки 
Джіммі Картером може за-
кінчитися успішно і довести 
до підписання оборонного 
договору між ЗСА й Ізра-
їлем, закликає інші арабські 
держави затіснювати свої 
зв'язки з Совєтським Сою-
зом, щоб забезпечити себе 
перед евентуальною ізра-
їльською агресією. Про 
можливість підписання із-
раїльсько-амернканського 
оборонного пакту говори-
лось на передодні конфе-
ренції в Кемп Дейвіді, який 

Індія змобілізувала військо 
для рятунку населення від повені 

Ню Делі, Індія. — Пре-
сове агенство ЮПІ інфор-
мує, шо в четвер, 7-го ве-
ресня, міністер оборони 
Ягївам Рам розпорядив 
мобілізацію індійської ар-
мії, фльотилії і летунс-
тва, — щоб якнайшвидше 
охопити рятунковою ак-
цією всі затоплені обшн-
ри Індії. Води розшалілих 
рік Гангу і Ямуни ще далі 
заливають обшири північ-
ної Індії. 

З урядових джерел по-
дають, що найжахливіша 
за всі часи повінь у пів-
нічній Індії, що П спричи-
нили вітри-мусони, вбила 
898 осіб і знищила цього-
річне зерно на полях та по-

сілості вартости 115 міль-
йонів долярів, — тобто, 
повінь пошкодила при-
близно 32,5 мільйона лю-
дей — близько п'ять від-
сотків усього населення, і 
знищила дощенту або уш-
кодила 600,000 домів. Не-
офіційні джерела обрахо-
вують втрати життя і май-
на на багато вище. 

Каракас. — Ассошієй-
тед Пресе повідомляє, що в 
п'ятницю, 8-го вересня, до 
Каракасу прибув прем'єр 
Еспанії Алольфо Суарез — 
з метою закріплення вже 
близьких відносин поміж 
цими обома країнами. 

мав би зменшити ізраїль-
ські побоювання відносно 
безпеки, якщо Ізраїль noro– 
диться на відступлення дся-
ких арабських земель, які 
служать тепер охоронною 
зоною. Совстський Союз 
назвав ці пропозиції „по-
ширенням і скріпленням 
американських військових 
позицій на Близькому Cxo– 
ді". „Араби мусять мобілі-
зуватися і підписувати по-
дібні договори із COBCT– 
ським Союзом, — гово-
риться у сирійському закли-
^у( „ а головно тоді, як 
ЗСА дійсно наважуться та-
кий договір підписати з Із-
раілем". Пресові агенства, 
покликаючись на заяву мі-
ністра закордонних справ 
Сирії Абдсля Галіма Када-
ма, стверджують, що Сирія 
дійсно розпочала широку 
акцію в напрямі приєднан-
ня арабських держав до її 
пляну. 

Прем'єр Менахем Бегін 
висловився прихильно до 
пропозиції підписання обо-
ронного договору із ЗСА, 
але не погодився з думкою, 
щоб на території Ізраїля чи 
на арабських землях, кон-
трольованнх Ізраїлем, ста-
ціонували американські вій-
ськові частини. Агенство 
ЮПІ відмічує, що міністер 
Кадам розпочав свою ак-
тивність серед арабських 
держав після свого нсдавно-
го повороту з Москви, де 
він перебував в характері 
офіційного представника 
Сирії. Також Палестинська 
Визвольна Організація під 
керівництвом Ясіра Арафа-
та не погоджується на аме-
риканську присутність в 
Ізраїлі. 
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Наука „Празької весни" 
В багатьох державах світу, зокрема в Англії, Австрії, 

Бельгії, Туреччині та Китаї, відбулися демонстрації 
проти розгрому „Празької весни" совєтськими танками 
під покриттям т. зв. Варшавського Пакту, десята 
річниця якого минула 2-го серпня. 

Лідер Консервативної партії Маргарета Татчер у 
своєму листі до учасників демонстрації в Лондоні 
заявила, шо інвазія на Чехо-Словаччину, доконана 
Совєтським Союзом і військами Варшавського Пакту в 
1968 році, „продемонструвала цілому світові глибину 
кризи совєтського комунізму". 

Інвазія на Чехо-Словаччину показала цілому світові, 
яку загрозу несе для нього комунізм, брутально 
знищивши мінімальні надії чехо-словацького народу на 
„лібералізацію ” комуністичного режиму. 

Це розкриття правдивого обличчя агреснвно-російсь-
кого імперіялізму дуже занепокоїло московських верхо-
водів. „В ці дні західня пропаганда не знайшла нічого 
іншого, як вернутися до подій десятилітньої давности" 
— пише І. Бірюков у „Правді" з 19-го серпня ц. p. A 
дальше він уже обвинувачує „західніх імперіялістів" у 
накиданнях своєї ідеологічної системи „країнам соціяліз-
му”,пишучи, „що спроба контрреволюційного перевороту 
в Чехо-Словаччині була одною з ланок тривалої бороть-
би проти світової сопіялістичної системи". Очевидно, 
тут треба завдячувати кремлівським вождям, які прийш-
ли на допомогу, шоб Чехо-Словаччина не попала під 
вплив „західнього плазуючого імперіялізму". Ян Фой-
тік, член ЦК Чехо-словацької комуністичної партії, в 
„Правді" з 19-го серпня ц. р. п. н. ,,Путь вєрний, путь 
ленінізма" це підтвердив, що „дякуючи інтернаціо-
нальній допомозі нам вдалося уникнути самого гіршого 
— ліквідації соціялістичного ладу в Чехо-Словаччині". І 
в цій же статті він явно натякає на те, що 10-ть років 
тому „підтверджено, що дружба й інтернаціоналізм 
виявляється в діях, а не тільки в деклараціях". Тоді, як 
згаданий Бірюков пише ше чіткіше: „Адже в серпні 1978 
року рішалося важливіше клясове питання: „хто — 
кого?", і воно було вирішене принципово і твердо в 
користь миру і соціялізму". 

Захід повинен раз-назавжди усвідомити, що Совєтсь-
кий Союз виступає з ясною і чіткою програмою 
перебудови світу та що його політика скерована на 
зміцнення й поширення „світового соціялізму", що 
означає російського імперіялізму. Не тільки події в 
Чехо-Словаччині 10-ть років тому, але і військові 
втручання в Анголі, Етіопії та взагалі на африканському 

Еонтиненті зайвий раз підтверджують незмінну політику 
кремлю - розвиток боротьби у світовому маштабі. І це 

повинні усвідомити Західні держави, яку небезпеку несе зі 
добою московський комунізм. „Празька весна" та її 
брутальне здушення комуно-московськими танками не 
була б цілком втрачена, якщо б вільні країни і народи 
витягнули з неї відповідну науку. 

Невдоволення робітників в СССР 
S Нещодавно у совєтській пресі появилося ряд статтей і 
розвідок на тему робітничого питання в Совєтському 
Союзі та в „капіталістичних" державах Заходу, у яких, 
мовляв, уряди ще й досі не зуміли належно розв'язати 
цього преважливого питання і де робітники все ще 
перебувають під гнітом великого капіталу. 

Тим часом справа мається якраз навпаки: робітниче 
питання на Заході вже давно задовільно розв'язане, 
головно в таких країнах з демократичною формою 
правління, як З'єднані Стсйти Америки, Велика Британія, 
Західня Німеччина, Франція, Скандинавські країни та в 
багатьох інших. Натомість в СССР й інших комуністич-
них країнах чимраз більше наростає невдоволення серед 
робітництва з приводу незавидних відносин, робітничого 
побуту й переслідування за кожну спробу протесту, не 
говорячи вже про такі „буржуазні видумки", як відкриті 
страйки. 
; Не дивно, отже, що відважніші робітники, а головно ті, 

які з політичних чи еміграційних причин втратили роботу, 
вирішили відкрито протестувати не так з метою nonpa– 
вити ситуацію, бо вони свідомі того, що в тоталітарних 
системах режими не підуть на вимогу робітників, як у надії 
розголосу їхнього питання у країнах вільного світу і 
допомозі великих західніх робітничих спілок, таких, як 
наприклад. Американська Федерація Праці Конґтрес 
Індустріяльних Організацій, які мають великий вплив на 
політику своїх урядів, та на формування публічної опінії. 

Невдоволення советських робітників виявилося, як 
відомо, навіть у формі створення незалежної робітничої 
профспілки, що її очолив Володимир Клсбанов, копаль-
няний робітник з Донецького басейну в Україні, що довело 
до ще більш жорстоких переслідувань і засудів робітників 
на довгореченцеві вироки ув'язнення. Самого Клебанова 
Ярганн КҐБ кількаразово відправляли до психіятричних 
ІВведснь, бо в головах комуно-московських диктаторів не 
могло поміститися, що якась група робітників „вихо-
ваних" у совєтській системі, матиме відвагу виступити 
проти уряду і партії та творитиме незалежну профспілку. 

Треба однак сумніватися в успішність терористичних 
Заходів кремлівських верховодів, бо робітничий рух 
виростає на тлі незадовільних соціяльних відносин, з 
якими робітники, в умовах повного підпорядкування 
профспілок партії і урядові, не мають можливості! 
боротися і цілком віддані на поталу партійної бюрократії. 
Про це й інші тяжкі умовний советських робітників писав 
свого часу дуже вичерпно український робітник Леонід 
Сірий у своєму другому листі, скерованому до голови 
АФЛ-СІО, Джорджа Міні. В листі до Міні Сірий просить 
це тільки допомогти йому та його родині виїхати з СССР, 
а й заступитися за незалежну профспілку в СССР, 
очолювану В. Клебановим й товаришами. 

Так менш-більш виглядають умови советських робітни-
ків. Погані заробітні платні, високі ціни продуктів 
щоденного вжитку, відсутність числених товарів, хабар-
нйцтво, бездіяльність державних профспілок викликають 
невдоволення, які збільшуються з кожним днем, подібно 
Ж:посилюється боротьба політичних груп за національні і 
людські права в СССР. Покищо всемо'гучс КҐБ має ще 
сяку-таку силу здушувати ці невдоволення, судити 
робітників, саджати в концтабори, висилати до „психу-
щок", карати за „тунеядство", „хуліганство" тощо. Але як 
довго? Чи справді „радянська людина віддає усі свої 
помисли і сили будівництву найсправедливішого на землі 
комуністичного суспільства", як пише „Радянська Укра-
їяа", чи може це тільки беззмістовні пропагандивні фрази 
теперішннх диктаторів, які намагаються рятувати збюро-
кратизовану і здеморалізовану „соціялістичну систему". 

А. Юриняк 

„ПОСТКОМУНІЗМ" М. МИГАЙЛОВА 
Багато погані 

, намножилося 
в світі. 

(З сучасного фолкльору) 
Карлл Маркс — услав-

лений батько найбільш не-
людяного соціяльно-полі-
тичного вчення марксизму, 
очевидно, не передбачав 
того гармидеру й салама-
хи, яку „нагромадять" на 
його єванглії ненависти 
ближчі і дальші епігони. 
Якшо б він це передбачу-
вав, то напевно в своєму 
„Комуністичному мані-
фесті" написав би множи-
ну: „привиди (комунізму) 
блукають по Европі", а не 
привид"... Адже Марксів 
, , К о м у н і с т и ч н и й мані-
фест" — це програма дій 
на десятки й сотню років 
однодушних, солідарних 
дій світового пролетарі-
яту! 

А тим часом... А тим 
часом — щойно закінчн-
лась Друга світова війна — 
як поруч із совєтським, чи 
пак московським комуніз-
мом з'явився комунізм ки-
тайсЬкий на чолі з Мао 
тсе-Тунгом; далі комунізм 
югославський на чолі з Ті-
том, комунізм румунський 
на чолі з Чаушеску. Ще 
пізніш три старих европей-
ські країни: Італія, Франція 
й Еспанія одна за одною 
почали критикувати мето-
ди московської комуніс-
тичної верхівки, і в пресі 
стала відомою кличка 
,,еврокомунізм", тобто ко-
мунізм європейський. А 
оце зовсім недавно, в лил-
ні цього року, бувший ті-
товський комуніст Мигай-
ло Мигайлов проголосив 
себе прихильником най-
новішого різновиду кому-
нізму - так зв. „ПОСТ-
КОМУНІЗМУ", спричиня-
ючи своєю заявою деяку 
констернацію на засіданні 
Антикомуністичної Ради в 
Вашінгтоні, куди Мигай-
лов був запрошений для 
одержання від Ради грамо-
ти за свою прокомуністич-
ну діяльність. 

Усі попереду тут назва-
ні різновиди комунізму 
можна охарактеризувати 
(під оглядом їх ,,добродій-
ства для трудящого лю-
ду") старою української 
приказкою: „Не вмер Да-
ннло, так болячка задави-
ла!" Але про „ПОСТКО-
МУНІЗМ" наші читачі чу-
ють, мабуть, уперше, тож 
варто послухати, як його 
витлумачує сам винахід-
ник, чи пак творець. Ось 
найсуттєвіше з того, що 
сказав на цю тему Мигай-
лов на згаданому вище 
засіданні: 

,,Я вважаю себе радше 
,,посткомуністом", ніж ан-
тихомуністом... Річ у тім, 

'що люди, котрі пережили 
втрату свободи, заподіяну 
їм комуністичною дикта-
турою, починають розумі-
ти, що в якомусь сенсі і 
вони відповідальні за це 
лихо... А звідси я аж ніяк 
не є прихильником другої 
рунди громадянської війни 
нинішнього комуністично-
го режиму". 

Очевидно, сказане слід 
розуміти так, що Мигаяло 
Мигайлов, залишаючись 

ідейним противником ко-
муністичної диктатури, є 
однак проти активної бо-
ротьби з наявними режи-
мами цієї диктатури в усіх 
тих країнах, де комуністи 
здобули владу, отже, вза-
галі проти революційних 
засобів і методів боротьби, 
дозволяючи собі лише мир-
ну пропаганду, що виклю-
чає громадянську війну. 

Дуже наївні, делікатно 
кажучи, такі погляди й мір-
кування для революціонера 
з неабияким стажем! Чей-
же Мигайлов на досвіді 
власних репресій мав наго-
ду переконатися в жалю-
гідних можливостях і без-
перспективності мирних 
засобів боротьби в умовах 
комуністичного тоталі -
таризму. ,,Посткому-
ністичне" уневажнення ре-
волюційних методів бо-
ротьби з комунізмом — це 
була Мигайлова ревеляція 
число 1; вона логічно-пос-
лідовно спонукала Мигай-
лова запропонувати (там 
же, на засіданні) зміну наз-
ви організації, що його, 
Мигайлова, запросила: от-
же, замість „Рада бороть-
би проти комуністичної аг-
ресії" мала б бути назва 
така: „Рада боротьби про-
ти тоталітаризму"; мов-
ляв, „світове лихо втіле-
не сьогодні не в самому 
лише комунізмі". 

Другою ревеляцією у 
виступі Мигайлова була — 
сказати б так — дискри-
мінація націоналізму — як 
суспільно-політичної філо-
софії і руху „цілком не-
спроможного протистави-
тися інтернаціональному 
комунізмові". 

Тут цікаве саме наголо-
шення Мигайловим кому-
нізму як руху інтернаціо-
нального, цим самим ніби 
підкреслюючи його одно-
сприятливість і солідар-
ність (чого, мовляв, не має 
і не може мати націо-
налізм — як відрубна ема-
нація кожної нації окремо, 
без зв'язку і погодження з 
іншими). 

Знову ж таки: дуже 
дивно чути такі речі з уст 
кваліфікованого політич-
ного діяча після Другої сві-
тової війни, в останній 
чверті XX століття, коли 
маємо вже двох великих 
комуністичних антагоніс-
тів: Москву і Пекін, плюс 
низку ,,комуністично-са-
мостійницької дрібноти" 
— як ось Тітова Юґосла-
вія, Чаушескова Румунія, 
Енвер Годжова Албанія, а 
в додаток ще й наївно-
шахрайську компанію так 
званих „еврокомуністів" в 
Італії, Франції та Еспанії. 

Питаємось: про яку 
о д н о с п р я м о в а н і с т ь і 
солідарність усіх цих 
а п о л о г е т і в Марксової 
бороди може бути мова?! 

Звичайно, що й ніякого 
світового націоналізму як 
єдиного цілеспрямованого 
руху, з одного єдиного 
центру керованого — 
ніколи не було і бути не 
може. Отже й накликуване, 
чи пак сугероване Мигай-
ловим міжнародне про-
титоталітарне, з приматом 
н а ц і о н а л ь н и х первнів 
об'єднання (щоб, мовляв, 

можна було успішно проти-
ста витись міжнародному 
комуністичному тоталіта-
ризмові) видається нам — 
або „мрією стятої голови", 
або якимсь замаскованим, 
пропагандивним хвитомі 

Бож саме XX вік явив 
нашим очам низку чудасій 
на полі політичної ідеоло-
гії і практики. Ось вам 
перша чудасія: найбільший 
кат народів (іменований, 
проте, „батьком народів") 
грузин Джугашвілі-Сталін 
потрапив стати найбіль-
шим російським націона-
лістом, що змусив усіх ви-
вчати російську мову — від 
монгольських степів аж до 
альпійських гір. І це ж він 
- „марксист-інтернаціо-
наліст" пляново поморду-
вав усіх чужинецьких марк-
систів (головно західньоев-
ропейських), що спокуси-
лися були приїхати в ,,nep– 
шу країну соціялізму". З 
позиції російського націо-
налізму-шовінізму уряд 
Сталіна нещодавно душив 
усіх інших націоналістів-
комуністів не-росіян, в пер-
шу чергу українців. Отже 
можна говорити не про 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ ІЗА-
ЦІЮ, а, власне, про НА-
ЦЮНАЛІЗАЦІЮ комуніс-
тнчної „теорії Й практи-
ки" в усіх країнах, де 
комуністи встигли вхопити 
кермо влади. 

Як міг переочити це в 
своїй промові на згаданому 
више засіданні сальонових 
антикомуністів у Вашінг-
тоні такий „бувалий в бу-
вальцях" політичний діяч 
Мигайло Мигайлов, -
збагнути трудно. Адже в 
Америці повітря'вільне від 
тоталітарного тиску. 

Чи, може, і в югослав-
ських в'язницях начальство 
стосує хитро-мудрі засоби 
промивання мозку в'яз-
ням?.. Беручи під увагу, що 
основоположники комуніс-
тнчної Югославії свого ча-
су побирали науку владу-
вання в Москві, — таке 
припущення може бути 
слушним. г 

Софія Наумовнч 

ДИСИДЕНТИ І „ДИСИДЕНТИ 
Ще 23 червня ц.р. появн-

лася у „Лє Монд" стаття під 
„повчальним" заголовком: 
„Не висвистуйте постів, але 
героїв соціялістинної пра-
ці!" А редакція від себе 
помістила примітку: „Внс-
тупи советських мистців у 
Парижі позначилися деяки-
ми „інцидентами". Два мос-
ковські поети, А. Ґладилін і 
В. Нєкрасов, дають їхній 
погляд на цю справу." 

І який це погляд HcKpaco– 
ва і якогось Ґладиліна? А 
такий самий, як іншого чор-
носотенця з „Руской мислі". 
який забув, що живе у віль-
ній Франції, і погрозливо 
вигукує: „Геть руки від pyc– 
ской культури!". Вони пи-
шуть: 

„Чи ж треба, щоб фран-
цузи бойкотували малярів, 
музик, чи поетів, які прибу-
вають до нас читати свої 
вірші? Французький журна-
ліст Карлінський і совет-
ський емігрант Плющ вва-
жають, що треба. Вони ор-
ганізують кампанії бойкоту 
і передають французькій 
пресі мотиви. Так було з 
вечором Андрія Вознесен-
ського 14 червня у Бобурзі 
(Центрі Помпіду). Там 
(Плющ і українські студен-
ти) роздавали летючки, 
розвивали транспаренти, 
намагалися зірвати вечір. 
(...) Організатори бойкоту 
пояснювали: „Ми не проти 
Вознссенського-поета. але 
члена Спілки письменників 
та висланця совєтського 
міністерства закордонних 
справ. (.-.) Оплескуючи со-
вєтського поета, музику чи 
маляра, ви (французи) 
оплескуєте совєтську владу, 
у тюрмах і концтаборах 
якої караються найкращі..." 

Ці аргументи, очевидно, 
не мають значення для Нєк-
расова, який зовсім не обу-
рювався, коли українці бон-
котували Гнатюка, не як 
співака, але як члена „уря-
ду" совєтської України. Тож, 
вийшовши з фальшивих 
міркувань, Нєкрасов далі 
суперечить сам собі: „Ми 
теж за бойкот, але таких (.,.) 

Три лідери просять молитися за 
успіхи в Кемп Дейвід 

Кемп Дейвід. - У своєму Дейвід" - цими словами 
першому спільному комкь звернувся Іван Павло 1 до 
ніке з президентської зібраних, 
літньої резиденції Кемп Світова реакція з нагоди 
Дейвід, президент ЗСА зустрічі президента Карте-
Картер, арабський прези- ра з президентом Салатом 
дент Садат та ізраїльський і прем'єром Бегіном, як 
прем'єр Бегін звернулася до інформують міжнародні 
цілого світу із закликом по-
молотнея за успіхи 
цієї „конференції на 
вершинах". „Ми просимо 
народи всіх віровизнань 
молитися з нами, щоб мир і 
с п р а в е д л и в і с т ь були 
вислідом цих обговорень", 
— говориться в цьому 
зверненні 

пресові агентства, карди-
нально різниться, почнна-
ючи молитвою нового 
Папи і кінчаючи спаленням 
портрету Салата. 

У Москві, коментуючи 
обране місце для конферен-
ції, ТАСС заявляє: „назва 
Кемп Дейвід — символічна. 

У Ватикані Папа Іван як завжди у Вашінгтоні 
Павло І у своїй молитві за н а д а в а л о с ь п е р е в а г у 
успішність вершинної ізраїльському прапорові зі 
к о н ф е р е н ц і ї висловив зіркою Давида над нацю-
надію, що вона приведе до нальними кольорами будь-
миру на Близькому Сході, якої арабської країни", 
розв'я^жс^ палестинську ' Дамаску, сирійський 
проблему, гарантуватиме президент Гафез Асаад 
безпеку Ізраїлю та збереже виступив з найгострішою 
Святе місто Єрусалим. „Я атакою на Єгипет з часу 
хочу, щоб ми помолилися візити президента Садата в 
разом за успіхи в Кемп Єрусалимі, 

кадильників і лакеїв, як Ко-
жевнікоф, Софроноф, Мі-
хайлоф, Ґрібачоф та ін. 
корифеї соцреалізму. їх 
треба висвистувати, гнати з 
трибун, чи сміятися з їхньо-
го приниження на телеба-
ченні, як це було мий. осени 
з А. Чаковським, головним 
редактором „Літєратурной 
газети". 

Для Нскрасова, Вознс-
сенський не „кадильних і 
лакей", а „добрий поет". 
Щодо першого твердження, 
то наведемо оцінку такого 
ставлення справи з „Укра-
їнського слова" (22-30. 
v i l . 1Ф78): „З хвилиною, 
коли „дисидент (...) вклю-
чуєтея у гру Москви. І при 
тому неважне, чи цей ви-
сланник Москви чесна лю-
дина, чи звичайний кремлів-
ський агент. Тимбільше, 
коли на Заході зростає рух 
за бойкот СССР, кожний 
голос, зокрема російського 
„дисидента", проти бойко-
ту, — це вода на млин Moc– 
кви." 

Що ж до вартості! поезії 
Вознесенського, то й тут не 
можна вірити Нєкрасову чи 
невідомому Ґладилінові. 
Вдаймося ж до нашого зна-
менитого літературного 
критика, яким був Іван 
Дзюба перед своїм зало-
манням, і якого так „боро-
нив" Нєкрасов перед Плю-
щем, у нашій пресі, мий. 
року. У статті „Секс, .секс і 
трохи антисексу" (у книжці 
„Широке море України", 
ПУДФ, Париж 1972), Дзю-
ба пише: „Андрій Возне-
сенськиЙ (...) має пам'ятати 
про досвід і Русо і Шілера 
(...) перед потужним трагіз-
мом яких, часом жалюгід-
ним здається квапливий, 
викрутний, миготливий 
трагізм естрадних ієреміяд 
(...) Поезія А. Вознесенсько-
го взагалі мало об'єктивую-
ча, широтою засягу не від-
значається (...) Неминуче 
звернеш увагу на досить 
одноманітну запосілість 
різного роду заблуканих дів 
(при) певній дозі мелодра-
матизму і навіть бульвар-
щини, до яких так і кортить 
поставитися іронічно (...) 
Психологічно в чомусь це 
схоже з психологією rpa– 
фоманії (...) мотив власної 
вийнятковости (...) смішна 
претензія і тривіяльність... і 
т.д. (підкресленя - С.Н.) 

Таких висловів Дзюби 
про поезію Вознесенського 
можна бу цитувати більше, 
але вистачає й цих, щоб 
переконатися, що французи 
нічого не втратили б, коли б 
збойкотували висланннка 
Москви. Ото ж: не повезло 
Нєкрасову з „обороною" 
Дзюби, не повезло й з обо-
роною Вознесенського, за-
те всім стало ясно, який з 
нього ,.дисидент"! 

ВАЖЛИВЕ ДЛЯ 
ЕМЕРИТІВ 

До чеків сопіяльного за-
безпечення, шо їх пенсіоне-
ри одержали поштою з по-
чатком серпня ц. p. , долу-
чена картка з великим на-
писом на одній стороні: 
„Direct Deposit a big help", 
тобто, „Прямий депозит 
це велика поміч", а на дру-
гій стороні: „Безпечне і до-
гідне одержання вашої мі-
сячної пенсії є дуже важли-
ве для вас, так само і для 
нас. Користуйтеся прямим 
депозитом. Чи знаєте, що 
ви можете допомогти Уря-
дові заощадити мільйони 
податкових долярів кож-
ного року? Бо прямий де-
позит заощаджує працю і 
кошти. Допоможіть собі й 
Урядові! Впишіться на 
прямий депозит! Віднесіть 
свій чек зараз нині до сво-
го банку, до щадничого 
банку, до шадничо-позич-
кової каси чи подібної ус-
танови, до федеральної або 
СТЄЙТОВОЇ КреДИТОВОЇ KOO-
перативи (юнії) і зголосіть-
ся на прямий депозит". 

Справді, це велика виго-
да одержувати свою пен-
сію безпосередньо на свій 
банковий рахунок. Не тре-
ба боятися, шо злодій за-
бере чек з поштової скрннь-
ки, не треба вистоювати в 
черзі, шоби виміняти той 
чек і, врешті, не треба 
боятися, шо якийсь бандит 
відбере подорозі заінкасо-
вані гроші. Точно третього 
дня кожного місяця ваша 
платня вже вписана на ва-
шім рахунку, і ви можете 
вибирати з нього готівку в 
міру потреби. Не диво, що 
вже понад 150 українських 
емеритів підписали заяви у 
Федеральній Кредитовій 
Кооперативі „Самопоміч" 
в Ню Йорку і одержують 
тут свої пенсії СОЦІАЛЬНОГО 
забезпечення, а дехто та-
кож пенсії з інших пен-
сійних фондів. Бо чому іти 
з тим до інших банків, коли 
маємо свої фінансові уста-
нови, де (уділи) ощадності 
членів забезпечені феде-
ральною агенцією до внсо-
ти 40,000.00 дол. на одно-
го члена і котра платить 
6.25 відсотків річно від тих 
ощадностей і з чвертьріч-
ним нарахуванням - на 1 
відсоток більше від всіх 
шадничих банків та на 1.25 
відсотка більше від комер-
ційних банків. 

Гроші можна внбнра-
ти зі щадничого рахунку 
також поштою або при 
допомозі так званих ,,до-
ручень виплати" (шеф 
драфт), зовсім подібних до 
чеків, котрими можна оп-
лачувати чинш за хату," за 
газ, електрику та всякі інші 
виплати. 

P . P . 

Увага! ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ Увагш! 
Можна вже замовляти в книгарському відділі 

при ..Свободі" 

„ Ц І Н А Д У Ш Г 
Алли Коссовської 

285 сторінок, ціна 56.00 У пересилка S0.75. 
"SvOBODA" BOOKSTORE 

1J0 Montgomery Street Jersey City, N.J. 07302 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 

59Ь стейторого податку. 
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Богдан 3. Казимнра ; 

ПОМІЖ СВОЇМИ У ВАРШАВІ j 
otaotaoboooflt ^ичг^чи^и^изуи-^чоиооииоицад^^з 

М. Снвіцький вже має поважний творчий дорібок: 
читанки для українських шкіл у Польщі, статті і рецензії 
з історії та літературознавства, що їх публікував у 
„Славія Оркнталіс", органі слов'янознавства Польської 
Академії Наук, в українському місячнику „Наша Куль-
тура", в річниках „Українського Календаря" та чимало 
статтей в „Церковному Календарі", що його донедавна 
видавала української мовою православна митрополія в 
Польщі з осідком у Варшаві. На жаль, його восьмирічної 
праці над докторською дисертацією на тему „Життя і 
творчість Богдана Лепкого" покищо не допущено до 
захисту. 

Серед тих, які відійшли 
На різних цвинтарях Варшави склали чи складають 

кості українці, яких доля кинула поза межі батьківщини. 
Мене зацікавив своєю історією православний цвинтар на 
Волі (передмістя Варшави). Це кладовище засновано у 
1834 р. на площі величиною біля 12 гектарів. Опісля в 
роках 190371905 там побудовано церкву в стилі ростов-
ських церков 16-17 ст. Ця церква має два поверхи. На 
першому поверсі є головний храм. Під вівтарем 
головного хрему споруджено в підвалі ще малу церкву-
усипальницю. Там пізніше поховано в 1923 р. першого 
Варшавського митрополита Юрія (українця з походжен-
ня), на якого був виконаний атентат. 

Довкруги церкви розсіялися могили царських стар-
шин, урядовців, багатих купців, духівників, включно з 
митрополитами православної Церкви в Польщі. Трохи 
далі подибуємо пам'ятник з таким написом: Zgineli 
smiercia bohaterska w powstaniu 1944 r.Orest Fedoronko 
„Fort". 1.08.1944, ur.l922;Wiaczeslaw Fedoronko „Slawek", 
18.04.1944, ur. 1920. 

Тут і там можна найти українські могили, де вдаєть-
ся, або ні, відчитати напис, бо пам'ятник пошкодже-

ний. На одному пам'ятникові читаємо: Олександер 
Хомич Саліковський, 1866-1925, міністр Внутрішніх 
Справ УНР, видатний український літератор. Недалеко 
відси: Д-р мед. Семен Лукасевич, 1871-1929, б. посол 
України у Швеції. Є тут теж принищений пам'ятник, з 
якого можна ще тільки відчитати: Полк. Микола 
Остапович Пекарський, начальник Відділу Головної 
Військової Ветеринарної Управи УНР. Недалеко тут був 
похований проф. Олександер Лотоцький, 1879-1939, з 
дружиною, визначний громадський і політичний діяч, 
їхні тлінні останки спочили тепер на цвинтарі в Бавнд 
Бруку. 

В провідну неділю, 7 травня, я вибрався з прия-
телями відвідати південну частину цвинтаря на Волі. Там 
находиться, як українці Варшави називають, генераль-
ська квартира. Це місце спочинку старшин армії УНР. У 
малій церкві кінчиться богослуження. На цвинтарі 
багато людей. Це прийшли рідня, близькі приятелі, 
знайомі, чи звичайні богомільні, щоб скласти поклін і 
помолитися на гробах тих, які снили, працювали, 
творили, не здавались і з ідеалами в душі відійшли у 
вічне. На більшості гробів горять лямпадки,у фляконах 
живе квіття. Чути тільки польську мову, хоч ми в 
частині, де поховані українці, грузини і росіяни. Тільки 
нас троє говорить по-українському. Доходимо до гене-
ральської квартири. Незвичайно мило вражає, що був 
хтось, який пам'ятав про синів і дочок України. Обмив 
хрести, привів до порядку зарослі бур'яном могили, 
засвітив лямпадки, посадив живе квіття. Вже здалеку 
бачу прості вояцькі хрести, зроблені з бетону, з 
похиленими дещо раменами, які вишикувалися, наче 
сотні, до звіту. На кожному хресті був залізний тризуб та 
написане, хто спочиває у могилі. На багатьох хрестах 
уже нема тризубів, теж на деяких зникли українські 
написи, і їх заступила згадка в польській мові, хто там 
спочиває. Кажуть , що в деяких випадках дехто з 
родини, чи добре знайомих прикладав рук, щоб закрити 
ідентичність того, прахи якого спочили під бетоновим 
хрестом. Я завдав собі труду, щоб списати біль-
шість написів, шо збереглися і нічия рука їх не знищила. 
Я довідався від групи жінок, які молилися на могилі 
свого кревняка, що могили в цій квартирі від 1976 р. 

впорядковують, прибирають і замовляють моління п-во 
Уліти і Миколи Сивіцькі. Надходить священик, який 
молиться над цими могилами по-українському. Можли-
во, що хтось, хто буде читати ці рядки, знайде прізвище 
свого рідного, близького чи приятеля і причиниться 
своєю лептою до належного втримування могил тих, 
кості яких найшли вічний спокій поза межами України. 

Ось списки тих, які поховані в генеральській кватирі: 
Олександер Петрович Пухальський, поручник Українсь-
кого війська, 1900-1943; Анатолій Волкович, помер 1923 
p., митроф. протоієрей Українського Війська; Михайло 
Поготовко, підполковник, голова УДК у Варшаві, 1891-
1944, згинув з оук польської боївки; Петро Олександро-

вич Черненко, полковник армії УНР, 1890-1936. Треба 
відмітити, що п-і Олександра Черненко-Рудницька з Ед-
монтону, разом зі своїм братом, впорядкували мо-
гилу свого батька. Вони подбали про гранітну плиту, 
обмуровання і ця могила стала репрезентативною в цілій 
кватирі. Далі Володимир Сальський, 1885-1940. Напис 
по-польськії. З ЕУ72 довідуємося, що це був ген. штабу 

ген.хоружний Армії УНР.Поруч нього спочила На-
дія Сальська, напис затертий; .Віктор Кущ, 1878-1942, 
ген. Штабу ген. хоружний УНР; Марко Безручко, 1883-
1944, напис по-польськи. З ЕУ^2 довідуємося, що це був 
ген. штабу ген. хорунжий Армії УНР; Олександер Цим-

балюк,сотник УНРІ1895-1943;Калина Безпалко-Пирого-
ва, 1909-1943 (незвичайно цікавий пам'ятник. Говорять, 
що згинула непостижно); Іван Джулинський, 1881 -1940, 

митрофорний протоієрей; Леонід Іван Русаневич, 1896-
1940, поручник УНР; Олександер Виговський, 1888-1939, 
полковник УНР; Євген Федосіїв, 1889-1943; Всеволод 
Змієнко, 1886-1938, напис по-польськи. З ЕУ72 довідуємо-
ся, що це ген. штабу ген. хоружний Армії УНР. Тут же 
похований проф. Василь Біднов, 1874-1935. Далі Доміні-
ка Огієнко, померла 1937 p., напис по-польськи. 

(Продовження буде) 
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Українсько-Американське Футбольне 
Товариство, Інк. 

122 Друга Авеню, НЮ ЙОРК, Н. Й. 10003 
П'ятниця, 15-го вересня 1978 року, 

година 6-та веч. 

ЗВИЧАЙНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

На порядку нарад: звіти і вибір Ради Директорів. 
Управи, Контрольної Комісії, Товариського Суду, зміна 
статуту, біжучі справи. 

Якщо в означеній годині не явиться приписана стату-
том кількість членів, то Звичайні Загальні Збори відбу-
дуться годину пізніше, т. с о годині 7-ій веч., втому самому 
приміщенні і з тим самим порядком нарад 

Рада Директорів J 
Комітет Об'єднаних Українсько-

Американських Організацій Великого 
Ню Йорку - Відділ УККА 

Запрошуємо Членів Управи, Представників складових 
Організацій і всіх зацікавлених Громадян Метрополії 

Ню Йорку - Ню Джерзі на 

ГРОМАДСЬКУ 
НАРАДУ 

в справі 

Ш. КОНГРЕСУ СКВУ 
яка відбудеться 

в суботу, 16 вересня 1978 p., о год. З по пол. 
у великій залі УНДому в Ню Йорку 

140-142 Друга Авеню 
На нараді виступлять з інформаціями члени Під-

готовчого Комітету з американського терену. 
Всі присутні будуть мати можливість висловитися до 

всіх справ, як також подати свої поради. 
Від постави всієї громади нашої Метрополії, як також 

кожного свідомого її члена буде залежати успіх НІ Кон-
гресу СКВУ. 

Просимо, приходьте і будьте частиною тієї великої 
історичної події нашої громади у вільному світі! 

ЗА УПРАВУ КОУАО м. НЮ ЙОРКУ: 
інж. ЄВГЕН ІВАШКІВ ЛЕСЯ ГОЙ 

голова секретар 

ГОЛОВНИЙ УРЯД... 
(Закінчення її cm. 1-ої) 

УКРАЇЙСЬКА СТГТСЛНЧКА ДОПОМАСАЄ 

Б А Т Ь К А М В И Х О В У В А Т И Д І Т Е Й . 

є прерогативою Головного 
Уряду. 

Ред. А. Драган у своєму 
короткому слові згадав, що 
на працю в редакції „Сво-
боди" він поступив 12-го 
травня 1946-го року, в липні 
1953-го року Головний Ек-
зекутивний Комітет, на ре-
комендацію тодішнього го-
ловного редактора д-ра Лу-
ки Ми шуги, доручив йому 
виконувати обов'язки го-
ловного редактора з уваги 
на затяжну недугу д-ра Ми-
шути, яка закінчилася смер-
тю 8-го лютого 1955-го ро-
ку. На річних нарадах Го-
ловного Уряду У НС в трав-
ні того 1955-го року він був 
обраний на головного ре-
дактора, обов'язки якого 
виконував досі. Ред. А. Дра-
ган згадав, що його рішення 
перейти на емеритуру по-
диктованс з одного „ боку 
завжди обстоюваною ним 
засадою своєчасно звільня-
ти місця для інших, як та-
кож бажанням звільнитись 
від багатьох щоденних на-
віть технічних обов'язків в 
редакції та використати час 
для іншої праці. Своє ко-
ротке слово ред. А. Драган 
закінчив подякою своєму 
великому попередникові св. 
п. д-рові Лущ Мишузі за 
опіку і науку та подякою 
головним предсідннкам св. 
п. Миколі Мурашкові і св. 
п. Дмитрові Галнчинові, 
тодішньому довголітньому 
головному касирові Рома-
нові Слободянові, та всім 
іншим багатьом головним 
урядовцям (згадавши зо-
крема покійного Дмитра 
Шмагалу і постійного опі-
куна інж. Степана Kypona– 
ся), і десяткам тисяч член-
ства У Н Союзу, які майже з 
пієтизмом відносились до 
„Свободи" та взагалі публі-
кацій УНСоюзу, усім ба-
гатьом тисячам дописува-
чів та співробітників і, зо-
крема, подякою своїм ко-
лншнім і теперішнім редак-
ційним співробітникам за 
доброзичливість, вирозу-

Український Музичний Інститут Америки, Інк. 
Відділ Нюарку, Н. Дж. 

МУЗИЧНЕ ДОШКІЛЛЯ 
ПІД ПРОВОДОМ 

МАРТИ ШЛЕМКЕВИЧ-САВИЦЬКОЇ 
Початок навчання - вівторок, 12 вересня а Лекції у вівторок 1 четвер, Ї М 2 год. 

Заля при лютеранській перті, 41-аиі вул. І Проспект Аве., Ірвінгтон, Н. Дж. 
(коло Народного Дому) а Вписи тел.: (201) 276-3134 ^ 
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СВІТОВИЙ КОНГРЕС 
ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ 

З НАГОДИ ТРЕТЬОГО КОНГРЕСУ 
влаштовує ^ '"внх t 

ЩйїФ 
ВЕЛИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ 

МАНІФЕСТАЦІЮ 
в обороні прав України 

і 

декольонізащї УРСР 
в неділю, 26-го листопада 1978 року, Ню Йорк, Н. Й. 

ЗБІРКА в годині 12:30 по полудні біля готелю Амеріхава на 53-ій вул., між 7-8 Аве. 
В ПРОГРАМІ - похід по 5-ій Авеню до совегської місії; В КОРОТКІЙ ПОЛІТИЧ-

НІЙ ЧАСТИНІ виступлять визначні українські дисиденти і американські політичні 
діячі. 
Закликаємо все Українське Патріотичне Громадянство, а зо-
крема Молодь, всього Вільного Світу масово взяти участь у 
Маніфестації, доказуючи тим, що доля наших Сестер і Братів в 

Україні є нам близька і дорога. 
КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ УКРАЇНСЬКО-

АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО НЮ ЙОРКУ 
ГОСПОДАР МАНІФЕСТАЦІЇ 

З нагоди Третього Світового Конгресу відбудуться: 
а) ВЕЛИКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОНЦЕРТ в Кярнегі Гол, четвер, 23-го листопада 

1978 p., год. 6:30 веч.; 
б) КОНГРЕСОВИЙ БЕНКЕТ в готелю Амерікана, субота, 25-го листопада 1978 p., 

год. 7:30 веч. 

міння та видатну працю і 
співпрацю, без якого були б 
немислимі „Свобода" та всі 
інші періодичні і книжкові 
публікації УНСоюзу втому 
^іасі. 

Головний Уряд прийняв 
заяву ред. А. Драгана та на 
висловлену головним прсд-
сідннком д-ром Іваном О. 
Флисом пропозицію Голов-
ного Екзекутивного Комі-
тету обрав його однодушно 
на редактора-емерита з до-
радчими привілеями. 

Після слова ред. Драга-
на, гол. предсідник д-р Іван 
Флис в імені Головного 
Екзекутивного К о м і т е т у 
запропонував: 

Для редагування щоден-
ника , ,Свобода" Головний 
Екзекутивний Комітет ре-
комендує оформити Редак-
ційну Колегію, яка відпові-
дала б за щоденне вида-
вання цієї газети. Колегія 
складалася б з редакторів: 
Василя Тсршаківця, Воло-
димира Л евен ця, Зенона 
Снилика, Євгена Федорен-
ка, Любови КоленськоІ і 
ше одного редактора, яко-
го плянуеться заангажува-
ти. Колегія працювала б 
під проводом голови Ко-
легії, функцію якого вико-
нували б ротаційно редак-
тори Тершаковець, Л е -
венець, Снилик, Федоренко 
і згаданий кандидат на пра-
цю в редакцію Ред. Любов 
Коленська не виявила ба-
жання займати пост голо-
ви Колегії. Кожний голова 
Колегії був би на тому 
пості приблизно 50 днів і в 
тому часі був би діючим 
головним редактором, від-
повідальним за редагуван-
ня щоденника. Якби хтось 
із запропонованих редакто-
рів відмовився від такого 
ротаційного головства , 
тоді був би продовжений 
реченець головства для 
тих, які цю функцію вико-
нуватимуть. 

Головний Екзекутивний 
Комітет і кожний член 
Головного Уряду матиме 
м о ж л и в і с т ь о ц і н ю в а т и 
вартість і якість , ,Свобо-
ди" під проводом кожно-
часного голови Редакційної 
Колегії. На базі тієї оцін-
ки Головний Уряд на своїх 
рідних нарадах у травні 
1979-го року зможе вибра-
ти головного редактора. 

Головний Екзекутивний 
К о м і т е т уповноважений 
суспендувати кожночасно-
го голову Редакційної Ко-
легії, в порозумінні з Го-

Сенатор Едвард Кеннеді 
перебуває в СССР 

ловним Урядом, якщо на 
це була б достаточна при-
чина. 

За Екзекутивою застері-
гається право визначувати 
систему праці Редакційної 
Колегії. 
wttwvnwmnv,w ^ V , V , I W ^ ^ K W W ^ , W S S 

Вашінггон. - Ройтер ін-
формує, що сенатор Едвард 
Кеннеді, демократ з Macca– 
чусете, перебуває під тепе-
рішню пору в Совєтському 
Союзі, куди він поїхав, щоб 
взяти участь у міжнародно-
му конгресі здоровельного 
забезпечення, який розпо-
чався в Москві 6-го вересня 
ц.р. Загально припускають, 
що в часі свого побуту він 
матиме змогу зустрінутися 
з совєтськимн верховода-
ми, а може навіть із самим 
Л е о н і д о м І. Б р е ж н є в и м , 
генеральним секретарем 
ЦК КПСС і головою Пре-
зидії Верховної Ради СССР. 
Сам Кеннеді заявив корсс-
пондентам, що він прнсвя-
тить увесь свій час для 
студіювання справи здоро-
вельного забезпечення, 
яким він уже віддавна ці-
кавнться і шукає можли-
вости, щоб таке соціяльне 
здоровельне забезпечення 
увести у З'єднаних Стейтах 
Америки. Деякі політичні 
спостерігачі в ідмічують, 
що Кеннеді вибрався д о 

Ця пропозиція Головно-
го Екзекутивного Коміте-
ту, після деяких додатко-
вих вияснень, була схвале-
на однодушно. 

Д-р Б. Футей очолює 
Контрольну Комісію, інж. 

А. Дорошенко головою 
радних. 

У ,,різному" представ-
ники Головної Контроль-
ної Комісії і головних рад-
них поінформували Голов-
ний Уряд, що Контрольна 
Комісія обрала собі на го-
лову д-ра Богдана Футея, 
який на Конвенції одержав 
найбільшу кількість голо-
сів, а на заступника голо-
вн мгра Івана Геврика з 
Канади. Головні радні ви-
брали собі на голову та-
ким самим порядком одер-
жаних на Конвенції най-
більшої кількости голосів 
інж. Анатолія Дорошенка, 
а на заступника Василя 
Дідюка з Канади. 

Після вияснення та по-
лагодження ше деяких при-
нагідних справ, головний 
предсідник д-р Іван Флис 
закрив ці перші наради 
новообраного Головного 
Уряду подякою всім учас-
никам, зокрема дякуючи 
всім за підкреслено вияв-
лення в цих нарадах та їх 
рішеннях того братерсько-
го духа, який покладений в 
основу УНСоюзу. 

Молитвою, яку провів 
головний контролер всесв. 
о. митрат Степан Біляк та 
традиційним відспіванням 
українського національно-
го гимну ,,Ще не вмерла 
Україна" закінчено ці над-
звичайні наради Головного 
Уряду УНС. 

Москви якраз тоді , коли 
почали наростати поголос-
ки, що він буде черговим 
кандидатом на президента 
ЗСА у виборах в 1980 року. 
Газети інформують, що це 
вже друга поїздка Кеннеді 
до комуністичних держав в 
цьому році. Раніше він по-
бував в Китайський Народ-
ній Республіці, де зустрі-
чався з новими кнтайськи-
ми керівниками. 

28-нй Відділ СУА а Нюарку, Н. Дж. 
повідомляє, що 

ЗАЙНЯТТЯ у СВІТЛИЧЦІ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 3-го до 5-го РОКУ^ЖИТТЯ 

починаються 
в суботу, 15 вересня 1978 р м о год. 10-ій рано j 

в млі під церквою св. їв. Хрестителя 
в Нюарку, Н. Дж. 

УПРАВА 
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Платне пол. огол. Платне пол. огол. 

ададддадвдааддддавваааввг 
SLAVIC AMERICAN STUDENT ASS'N 

підтримує в Демократичних Правиборах 
12-го вересня 197S в Ню Йорку 

кандидатуру д о Конгресу 

КАРТЕРА БУРДЕНА 
CARTER BURDEN 

Вірить, що американська економічна, технологічна і 
культурна виміна зі Совстськнм Союзом - мусить бути 
затримана до часу, поки Совстськнй Союз не змінить 
своєї репресивної політики по відношенні до людських 

прав. 
Позиція С. Бурдена відносно едукації, злочинства, стар-

ших громадян і т. n. – c дуже стоятливою. 
ТОМУ ВІДДАЙТЕ СВІЙ ГОЛОС В ДЕМОКРАТИЧ-

НИХ ПРАВИБОРАХ НА ЙОГО КАНДИДАТУРУ. 
Президент САСА ЯРОСЛАВ ДРОБЕНКО 

Секретар ЛІДІЯ ГОШОВСЬКА 
Дорадник Проф. ПЕТРО ГОЙ 

„НАША УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА" В 

ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

Філядельфія. — Батьків-
ський комітет і дирекція 
української школи при 
Осередку СУМА ім. УПА 
п о в і д о м л я є у с в о є м у 
зверненні до батьків, що 
цього шкільного року, крім 
звичайної суботньої школи 
у к р а ї н о з н а в с т в а , б у д е 
відкрита вечірня школа для 
молоді і дорослих, для 
початківців і для тих, що з 
тих, чи інших причин 
пепервали навчання в 
українській школі. 

Вписи на вечірню школу 
в і д б у в а т и м у т ь с я 1 6 - г о 
вересня, а на суботню — 9-
го Вересня ц. р. після 
Служби Божої в приміщен-
нях б у д и н к у , , Н а ш о ї 
Української Школи". 

ШІСТЬ ЛІТЕРАТУРНИХ 
ВЕЧОРІВ 

Я. СЛАВУТИЧА 

З нагоди свого 60-річчя, 
Яр Славутич мав протягом 
м и н у л о г о л і т а ш і с т ь 
літературних вечорів на 
сході Канади й Америки, на 
яких читав уривки зі своєї 
нової поеми „Моя доба" 
(розділ про голод 1933 р. в 
Україні). На цих вечорах 
розійшлося більш як 100 
примірників його ювілей-
ного видання, збірника 
„Творчість Яра Славути-
ча: Статті й рецензії", що 
його склав д-р Володимир 
Жила. 
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Вступайте 
в члени 

УНСоюзу! 

Тиждень Поневолених Націй 
в Сан Дієґо 

Уперше від існування пейської поневолено! нацП, 
свого організованого гро-
мадського життя, українці в 
Сан Дієто, взялн участь у 
святкуванні Тижня Поне-
воленнх Націй, 23-го лнп-
ня, 1078 року із представ-
ннкамн інших народів. 

Цього року ішціятива 
святкування вийшла з аме-
рнканських кол. З почину 
каштана Генрі Е. Фелпса 
(ЗСА фльота per.) і mfio– 
ра Джана Вен Борена (Гол-
ляндія per) скликано збо-
рн, на яких засновано спе-
ціяльннй Комітет під голо-
вуванням Г. Ф. Фелпса і 
секретарюванням Дж. Вен 
Борена. 

Відзначення відбулось 
біля будинку міської ради 
з участю до 300 присутніх з 
національними прапорами і 
плакатами. Були заступле-
ні досить чисельно україн-
ці, В'єтнам, КамбодДя, Ку-
ба, Румунія і Вільний Ки-
таи — Тайван. Після вступ-
ного концерту прекрасної 
оркестри корпусу морської 
піхоти, українці, як пред-
ставннкн найбільшої евро-

булн першою точкою про-
грами. Змістовне слово SBV ' 
ГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВИГОЛО-
сив знаний місцевий укра-
їнськнй діяч Богдан lOnofr– 
ковнч. З українськими яа-
родннмн танцями виступи-
ли панни Уляна Олексяк 
шин (сольо) і Дана Снсии 
і Петруся Луків під щирі 
алдьодисмеити прнсутшхи 
Слідували короткі промовіг 
ВІД ПООДИНОКИХ ПОИЄВ0ЛЄ-
иих націй і мистецькі иак 
ступи В'єтнаму і Куби. S o 

Представник міста прочн-
тав проголошення, вкданв 
з нагоди Тижня Поневоле-
иих Націй посадником мі-
ста П. Вілсоном. Загальна 
атмосфера відзначення бу-; 
ла бадьора і святочна та 
проходила під гаслом Комі-
тету: ,Лаша перша лінів 
оборони — Поневолені НвУ 
ціГ' і „Америко, прокинься". 

На закінчення святкувая-
ня ухвалено резолюції, що 
їх пізніше переслано презя-
дентові Картерові і Стейт 
Департментові. 

ЖР-

Виставка Анни Кравець 
в Едмонтоні 

переважно пас-В Е д м о н т о н і ( К а н а д а ) 
відбулась двотижнева ви-
ставка Анни Кравець, що 
тривала протягом серпня. 
Виставку відкрив д-р Яр 
Славутич, професор Аль-
бертського університету, 
подаючи короткі біографіч-
ні дані про мисткиню. 

Пані Анна народилася в 
Саскачевані, отримала сту-
пінь бакалара в Альберт-
ському університеті, а та-
кож диплом в мистецькій 
школі в Келґари, де вивчала 
малювання під керівннц-
твом визначних мистців. У 
1966 році, після відходу від 
заробіткової, вчительської 
праці, мисткиня цілковито 
віддасться малярству. її 
перші твори виконані олій-
ними фарбами. Але протя-
гом останнього часу вона 

малювала 
тел і. 

На виставці було 43 кари 
тини. Переважали квіти й 
пейзажі. До речі, п-і Анна 
має чудовий квітник навко-
ло своєї хати, що^і служить 
їй за об'єкти для її мистсць-
ких творів. Крім пастель, 
були також картини олій-
ними фарбами. Траплялися" 
зрідка й портрети україн-
ських поселенців Альберти. 

На відкриті виставки бу-
ло 90 осіб, а протягом на-
СТуПНИХ ДВОХ ТИЖНІВ її ВІДВІ'-' 
дало понад 200 осіб. Едмон-
тон. де мистці виставляють 
свої твори майже щомісяця, 
мав черговий мистецький 
успіх. 

rLH. 

ОЛКНА ЗВИЧАЙНА та МИХАПЛО МЛАКОШЩ м и 

вораг НАРОДУ j 
повість у д в о х ТОМАХ vj 

Том перший: Проти Течії. Том д р у г и й : Плянета Рабів, і 
939 сторінок. Ціна 15.00 дол. 1 
Замовляти: книгарський відділ при „Свободі", nepeca– і 
лаючи чек або поштовий переказ, долучуючн 75 центів п 

на кошти пересилки. уущ 
У "JSvoboda", SO Montgomery Street, Jersey Oty, NJ. 07S0S ^ 

-i 

В глибокому смутку повідомляємо Pt 
що 7-го вересня 1978 року від 

заосмотрений Найсвятішнмн Тайнач 
наш Найдорожчий БАТЬКО, 

бл. п. 

ІВАН МАРТИНОВИЧ 
бувший лісничий Старяви біля Перемишля, учасник Визвольних Змагань. 

ПАНАХИДИ у суботу, 9-го вересня і неділю, 10-го вересня 1978 p., о год. 8-ій 
веч. в похоронному заведенні Dc voe. 136 W. Washington Avenue. Washington. N.J. 

ПОХОРОН в понеділок, 11-го вересня 1978 p., о год 10-ій ранку, з того ж noxo– 
ронного заведення до церкви св. Ммколая у Ґрейт Медов, Н. Дж. Після Св. Літургії, 
зложення Тлінних Останків на парафіяльному цвинтарі. 

Горем прибиті: 
донька - ОЛЬГА РАВЛЮК з мужем РОМАНОМ, 
внучка - ОКСАНА ТРУТИНЯК з мужем ТОМОЮ 
2 Сестри в Україні і 2 Сестрінки в Америці 
Ближча і дальша Родина в Україні й Америці 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Незабутнього МУЖА, БАТЬКА, СИНА І БРАТА 

бл. п. 

ОЛЕКСАНДРА БАДУЛЯКА 
буде відправлена 

С Л У Ж Б А Б О Ж А з П А Н А Х И Д О Ю 
в п ' я т н и ц ю , 2 2 - г о в е р е с н я 1 9 7 8 р о к у , о г о д . 8- ій р а н к у 

в церкві Ц а р я Х р и с т а у Ф і л а д е л ь ф і ї , П а . 
Просимо Родину, Приятелів і Знайомих помолитись з нами в цей день 

за душу Покійного. 

Горем прибиті: дружина - ГАЛИНА 
син - АНДРІЙ 
мама - КАТЕРИНА 
БРАТИ з Родинами 

Субота, 16-го вересня 1978 року 
год. 8:30 веч. 
у мистецькій програмі — 
ТАНЦЮВАЛЬНА ГРУПА з АСТОРІЇ. 
Хореограф — Олена Оприско 

Субота, 16-го вересня 1978 р. на СОЮЗІВЦІ 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Спеціальна програма і вибір „ М І С С С О Ю З І В К И " НЯ 1 9 7 9 Р І К 
Конферансьє — Володимир Гентіш Велика холоджена заля Веселки 

УМ^А^Л^А^^^^^ 

З А Б А В А 
при звуках оркестри „ Я С Е Н И " 
з Монтреалю, Канада 
Співає - Л ю б о м и р а Ковальчук 

Телефон Союзівки - (914) 626-5641 88 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 12-го ВЕРЕСНЯ 1978 Ч. 195. 

Школа Українознавства православного собору св. Володимира 
в Чікаго 

Українців в Чікагс 
нараховується понад сто 
тисяч. Не всі вони 
цікавляться українським 
громадським чи релігійним 
життям. А ще менше тих, 
що підтримують українське 
шкільництво чи посилають 
своїх дітей до школи 
українознавства. А вихо-
вання дітей, збереження 
молоді при українських 
парафіях, при українській 
громаді с справою всього 
українського суспільства, а 
не лише їх батьків. Та ще 
лишилися між ними й 
св ідомі батьки, які 

розуміють свої обов'язки 
супроти своїх д ітей, 
супроти України, її мови, її 
майбутнього. 

3-року-в рік діти таких 
батьків успішно закінчують 
школу українознавства і 
стають свідомими амбаса-
дорами українського 
народу за її межами 
України. Протягом десяти 
років учителі їх навчали не 
лише мову, і сторію, 
географію, літературу," 
релігію, культуру та спів, а 
й прищеплювали любов до 
далекої й незнаної їм країни 
- України. 

Увага! Увага 
Торонто і околиця — Канада! 

В понеділок, 18-го вересня 1978 року, 
о год . 7:00 веч. 

в залі парохії Пресв. Євхаристії 
при 515 Broadview Avenue 

в Торонті, Канада 
відбудуться 

РІЧНІ ЗБОРИ 
j Окружного Комітету Відділів УНС 

ТОРОНТОНСЬКОЇ ОКРУГИ 
1. Відкриття. 
2. Вибір президії зборів. 
3. Звіти уступаючої Управи. 
4. Звіти Контрольної Комісії. 
5. Вибір нової Управи. 
6. Плян праці на будуче. 
7. Слово головного предсідннка УНСоюзу Д-ра ІВАНА 

ФЛИСА та членів Екзекутнви присутніх на Зборах. 
До участи в Зборах запрошується представників усіх 
Відділів Округи, а саме: голів, секретарів, касирів, членів 
Контрольної Комісії і делегатів останньої Конвенції. Та-
кож до участи в нарадах запрошується членів УНСоюзу 

міста Торонта і околиці 

В Зборах візьмуть участь: 

Д - р Іван ФлИС, головний предсілннк УНСоюзу 
С е н . ПаВЛО ЮЗНК, головний директор для Канади 

ВасИЛЬ ДІДЮК, головний радний 
ЗА ОКРУЖНУ УПРАВУ 

Богдан Зорнч, голова 
Василь Сідляр Семен Левнцькнй 

секретар організ. референт 
Яків Бурій, касир 

Окружний Комітет Відділів УНСоюзу 
в Монтреалі, Квібек, Канада 

повідомляє, що 

в понеділок, 25-го вересня 1978 року 
о г о д . 7:30 веч. 

в залі Української Кредитової Спілки 
при 5213 Hutchison, Montreal. Quebec. Canada 

відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНСоюзу 

М О Н Т Р Е А Л Ь С Ь К О Ї ОКРУГИ 
, „ НА ПОРЯДКУ НАРАД: 
1. Відкриття. 
2. Перегляд-провірка організаційної праш Округи за 

останніх 8-ім місяців. 
З Обговорення осінньої організаційної кампанії, метою 

якої с придбати 3,000 членів до кінця цього року. 
4. Обговорення загальних союзовнх справ 
5. Внески, запити і закриття зборів 
До участи в зборах зобов'язані предсідникн. секретарі, ка-
сири, конвенційні делегати й інші урядовці відділових 

управ таких Відділів: 
434, 448. 465, 471, 473, 474, 475 і 492 

У Зборах візьмуть участь 

ВаСИЛЬ ОрІХОВСЬКИЙ, головний організатор УНС 
Текля Мороз, головна радив 

Текля Мороз, голова Дарія Манило, секретар 
організаційний референт ! 5 

Учителі школи: Галина 
Василів, Дана Лень, Галина 
Карасейчук, Марія Коркач, 
Юрій Павлик, Д о р а 
Пошиваник, Марія Коно-
вал, Олексій Пошиваник, 
Олексій Коновал, Надія 
Скорин, Олександра Д. 
Кочман, Ольга Семчишин, 
Катерина Галкін та Надія 
Савин віддано працювали з 
дітьми і молоддю, щоб 
збагатити їхнє знання. 

У школі св. Володимира 
молодь не лише навчається 
приписаних предметів, але 
також бере активну участь в 
шкільних та громадських 
імпрезах. На протязі року, 
відбуто їх багато: Україн-
ські Дні, Свято Ялинки, 
День Самостійности й 
Соборности, свято Шевчен-
ка, свято Матері, ряд 
виставок українських 
мистців, базар, коляда, 
конкурс написання віршів 
присвячених роковинам 
Шевченка та ін. ... 

Старанням активного і 
працьовитого директора 
школи Олександри Д. 
Кочман, яка сама вчилася і 
вчила в Іллінойському 
університеті влаштовано 
учительську конференцію 
для всіх учителів україно-
знавства Чікаго і околиць. 
Доповідачем був проф. 
Богдан Рубчак з Іллінойсь-
кого університету, який 
говорив на тему „Пробле-
ми шкіл українознав-
ства та можливий спосіб 
покращання виховно-
навчального процесу". 
Школа видає щорічно 
газету-хроніку „Наша 
школа", в якій поміщують-
ся дописи, вірші, малюнки 
учнів усіх кляс. В ній подано 
життя школи. Навчання в 
школі, що має передшкілля 
і десять кляс, відбувається 
кожної суботи від 9-ої до 2-
ої год. дня. Щоб учні мали 
досить енергії для навчання 
Лєна Скиба (керівник), 
Дарія Гартлер та Катерина 
Карнет дбали, щоб в буфеті 
була їжа. 

17-го червня ц. р. Школу 
Українознавства закінчили: 
Григорій Дейнека, Тарас 
Коновал, Люся Куцевич, 
Наталка Личик, Маруся 
Лумпо, Марійка Павлик, 
Валя Скиба, Л е о н і д 
Скорин, Оля Татко, Рок-
сана Цепинська та Воло-
димир Циганюк. Всі 
абітурієнти Школи Укра-
їнознавства Православного 
Катсдрального Собору Св. 
Володимира в Чікаго цього 
року вільно володіють 
українською мовою і після 
кінцевих письмових та 
усних іспитів тяжко було 
устійнити іспитовій комісії, 
що її очолював проф. М. 
Семчишин, хто з них 
заслуговує на відзначення 
чи грамоту. 

Батьки г р а д у а н т і в 
влаштували, тиждень перед 
закінченням школи, спіль-
ний обід для всіх учителів 
школи, членів Батьківсь-
кого комітету та управи 
парафії, випускників та їх 
рідні. На цім обіді вручено 
учителям та директорові 
школи від батьків та учнів 
вартісний подарунок-
книжку ,,Нсздоланий Дух" 
— мистецтво й поезія 
українських жінок політв'я-
знів у СССР. Того ж дня 
увечері в залі парафії 

відбулася забава абітуріен-
тів, на якій грала найкраща 
оркестра Чікаго „Веселі 
Часи". На забаві прсдстав-
лено учнів 10-ої кляси та 
було розіграно виграшу для 
придбання фондів для 
школи. На виграші були 
розіграні подаровані школі 
такі речі: бандура — д-р 
Лідією Куриляк, картина-
краєвид виконана Гриць-
ком Ленем, вишнвка-
подушка - Оксаною 
Марчук та різьблена 
тарілка. 

Закінчено останній день 
школи м о л е б н е м та 
святковою і м п р е з о ю . 
Програму свята відкрив 
член Батьківського комі-
тсту скарбник Гринько 
Лень, а заповідачем 
програми була учителька 
Надія Скорин. В закінченні 
шкільного року беруть 
участь учні всіх кляс. Тому 
й цього року це свято 
розпочали діти передшкіл-
ля-садочку віршем „Пів-
ник". Таня Лень учениця 1-
ої кляси виконала голлянд-
ський танець, а учні 5-ої 
кляси виконали сценку-
деклямацію, що її самі 
склали. Орина Грушецька, 
учениця 8-ої кляси продек-
лямувала вірш Надії 
Скорин ,До учнів школи 
українознавства" про 
школу, навчання, іспити та 
мову. Навчання співу в І 
школі учить молода І 

Їчителька Надія Савин. 
гчні середніх кляс під її 

керівництвом виконали дві 
пісні: „З руїн Україно 
вставай" — слова Н. 
Скорин, музика В. Шутя та 
, ,Лебеді материнства" 
слова В. Снмоненка, музика 
А. Пашкевича. Тріо учнів 7-
ої та 8-ої кл. Оленка і 
Марійка Ріверон та Ліза 
Трутовська у фортепіяно-
вому супроводі учительки 
співу гарно виконали пісню 
„Ясени", слова і музика К. 
Кривенького. На закінчен-
ня мистецької частини 
група бандуристів ансамб-
лю ОДУМ-у, колишніх 
випускників цієї школи, а 
саме: Наталя Кохно, Ляля 
Кочман, Оля Куриляк та 
Катя Косик з якими працює 
Василь Деркач, виконали 
ряд українських пісень. 

У другій частині nporpa– 
ми найкращим учням від 
першої до 9-ої кляси видано 
похвальні грамоти. Після 
цього керівник 10-ї кляси 
Ольга Семчишин предста-
вила абітурієнтів, а відтак 
їм вручено Євангелію, 
матуральний диплом, 
фото-табльо кляси, амери-
канську посвідку признання 
видане суперінтендан-
том чікагських шкіл та 
шкільну газету-хроніку 
„Наша школа". Учні-Валя 
Скиба, Наталя Личик, Оля 
Татко, Роксана Цепинська 
та Володимир Циганюк -
відзначені за дуже добрі 
кінцеві оцінки з письмово 
го та усного іспитів. їм 
вручено найновішу платів-
ку оркестри „Веселі часи". 
П'ять учнів, які на протязі 
цілого року мали дуже 
д о б р і оцінки з усіх 
предметів, дістали похваль-
ні грамоти та чеки на 25 
долярів від Українського 
Народного Союзу, що їм 
вручила Гелен Олек -
голова чікагської округи 

УАСТ „ЧЕРНИК" -
„ГЕРМАНІЯ" 

ДАВАРІВЕРЗ:І 
УАСТ „ЧЕРНИК" 

ЕНАРБОР2-.0 
УАСТ „ЧЕРНИК" -

МТ.КЛЄМАНС2:0 

Завдяки цим трьом, за 
порядком, перемогам 
УАСТ ,,Черник" Детройт 
в першенствах копаного 
м'яча ,,Мічігенської Сакер 
Ліги", зміцнив свою пози-
цію на другому місці в 
показнику табелі гор, Пер-
шої дивізії. 

СПОРТОВО-РОЗВАГОВА 
ІМПРЕЗА УАСТ 

„ЧЕРНИК" ДЕТРОЙТ 

УАСТ „Черник" Дет-
ронт у неділю, 13-го cepn– 
ня ц. p., на оселі „Діб-
рова" поблизу Брайтону, 
влаштувало успішну розва-
гово-спортову імпрезу. 
Згідно з програмою тієї 
імпрези відбулися гри і за-
бави юнацтва. В копаному 
м'ячі змагались наймо-
лодші юньйорн дружин 
„Черника" і „Саберн" з м. 
Ворен, в яких псремож-
цями вийшла дружина 
,,Черника" — вислідом 
4:1. Переможні голі для 
„Черника" здобули Кач-
мар, Старостенко і Лід-
кевич. Ці змагання nepe– 
водив В. Дигдало. 

На відбинковій площі 
відбувся трійковий турків 
із участюЗ-ох дружин 
„Черника", двох польсь-
ких „Білих Орлів", двох 
УМСА і однієї з Чікаго. 
Провідником відбиванков-
го турніру був В. Чуба-
тий. 

Крім цього в тіні сосон 
проходили шахові змаган-
ня. Буфетом завідували па-
ні УАСТ „Черник". 

В. Гриньків 

УСВТ „Ч. СТЧ" -
ЮНЬЙОН КАВНП СК 0:1 
УСВТ „Ч. СІЧ" -

БАҐНАРІСЕСК1:2 

Зазнавши цих двох за 
порядком поразок, , ,Ч. 
Січ" утратила можливість 
увійти до фінальних гор за 
Трофей, а теж і найбільші 
фінансові нагороди „Пабст 
Блю Ріббон". В обидвох 
змаганнях „Січовики" ма-
ли більше з гри, володі-
ли ініціятнвою, одначе, не 
зуміли вповні використати 
своїх реальних можливоо 
тей, здобути бажані голі. 
Зокрема в останніх змаган-
нях з „Багнарісе", в яких 
,.Ч. Січ" вела довший час 
1:0, італійці перемогли 
завдяки двократним по-

Українського Народного 
Союзу. Цими учнями с 
Маруся Лушпо, Маруся 
Павлик, Люся Куцевич, 
Тарас Коновал та Леонід 
Скорин. 

Учениця абітурієнтка 
Люся Куцевич у своїм 
прощальнім, від кляси, 
слові висловила подяку 
батькам, що посилали їх до 
школи та учителям, що з 
терпінням і зрозумінням 
передавали їм свої знання і 
любов до всього українсь-
кого . Наталія Іванів 
представниця Золотого 
Хреста привітала абітурієн-
тів з закінченням школи та 
подарувала для бібліотеки 
алголи Збірник про Олену 
Телігу. Духовний опікун 
школи й настоятель парафії 
протопресвітер Федір 
Білецькнй якраз перед 
закінченням шкільного 
року перейшов операцію 
тому не брав активної 
участи як усі попередні роки 
в шкільній імпрезі. Його 
заступали отець диякон 
Вячеслав Іллюк та голова 
парафіяльної ради Ілля 
Матулко, який в своїм 
привітальнім слові заклн-
кав учнів плекати любов до 
всього українського , 
любити свою церкву та 
відвідувати її частіше та 
бути зразковими членами 
української громади. 

На закінчення директор 
школи Олександра Д. 
Кочман подякувала духов-
ному опікунові школи о. 
протр. В. Білецькому 
учителям, батькам, учням, 
управі парафії, добродіям 
школи і усім тим, що 
чимось допомогли школі, 
щоб вона була одною з 
кращих шкіл україно-
знавства на амернкансь-
кому континенті. 

Око 

Редагує О. Твардовський 
милкам оборонця Охри-
менка. Склад „Ч. Січі": 
Хамуляк, Ю. Бакун, Охри-
менко, Паливода, Мирго-
род, Нагорняк, А. Бакун, 
Ілич, Данігин, Леонів, Де-
нисюк, Мельник, Санчес, 
Ганнч. Провідник цих зма-
гань Л. Рудзінський. 

СПОРТОВІ ВІСТБКИ 
З УКРАЇНИ 

КУБОК КОПАНОГО 
М'ЯЧА СССР, -

ВП'ЯТЕ В СТОЛИЦІ 
УКРАЇНИ 

„ДИНАМО" КИЇВ -
„ШАХТАР "ДОНЕЦЬК 

2:170:1,1:0,1:0,0:0 

Дня 12-го серпня ц. р. на 
вщерть заповненому стаді-
оні „Торпедо" в Москві, 
відбулися фінальні змаган-
ня за Кубок совєтської ім-
перії, до який в цьому році 
дійшли два українські клю-
би: „Динамо" Київ і 
„Шахтар" Донецьк. 

Згідно з пресовими пові-
домленнями, фінальна зу-
стріч між цими двома чо-
ловими українськими клю-
бами пройшла цікаво і емо-
ційно, в якій футболісти зі 
столиці України значно 
частіше загрожували воро-
там донецьких вуглекопів, 
хоча донечани застосовува-
ли гнучкішу тактику, за-
лежну від подій, які роз-
гортались на грищі. Зав-
дяки цій тактиці вони і 
здобули ведення 1:0 вже в 
15-ій хвилині, коли з гарної 
акції Латиша і Дудинсько-
го Старухін вмістив м'яч у 
сітку воріт „Динамо". 
Продовжуючи далі швидко 
атакувати, футболісти зі 
столиці України мали ряд 
добрих можливостей ви-
рівняти вислід, але щойно 
в 55-ій хвилині Олег Бло-
хін з подачі Онищенка здо-
був головою вирівняння — 
1:1. 

До закінчення OCHOBHO– 
го часу гри жадному із 
суперників не пощастило 
з д о б у т и переможного 
голя. Таким чином росій-
ськнй суддя В. Липатов, 
згідно з правилом — заря-
див 30-хвилинну догривку, 
в якій вже напочатку зно-
ву Блохін, цим разом з 
подачі Лозинського, здо-
був голя, яким вирішив 
перемогу. Цей вислід не 
змінився до фінального 
свистка, коли в 120-ій хви-
лині суддя врешті припи-
нив цю виснажливу для 
обидвох дружин зустріч. 

Крім великого криш-
талевого Трофею, менші 
Трофеї найкращих змагунів 
фіналу вручили Олегові 
Блохінові з Києва і Ста-
рухінові з Донецька. Обид-
ві дружини виступили до 
цих змагань у таких скла-
дах - Київ: Юрковський, 
Безсонов, Болтача, Фомен-
ко, Решко, Колотов, Ло-
зинський, Буряк, Оннщен-
ко, Хапсаліс, Бережний, 
Веремєєв, Блохін. До-
неїхьк: Дегтярьов, Ярем-
ченко, Горбунов, Контра-
тов, П'яних, Рудаков, Ла-
тиш, Варнавський, Резник, 
Старухін, Дудинський, Со-
коловський. 

Після цього фіналу 
„Щахтар" виїхав до Пор-
тугалії, де вже в другому 
дні відбув товариські зма-
гання у м. Порто з клю-
бом „Боавіста", що його 
переміг 1:0. Переможного 
голя для української дру-
жини здобув її ,,бомбар-
дир" Старухін. 

УКРАЇНКА ІРИНА 
ДЕРЮҐІНА 

ПЕРШУНКОЮ 
В ХУДОЖНІЙ 
ГІМНАСТИЦІ 

У Свердловську на У ра-
лі закінчився міжнародний 
турнір мистецької гімнас-
тики, в якому взяли участь 
спортовки Болгарії, Ма-
дярщини, Чехо-Словач-
чини, Еспанії, збірна COBCT– 
ської імперії і поза кон-
курсом збірна Російської 
ССР. 

Як і в багатоборстві, 
так і в окремих вправах у 
цьому турнірі прославле-
ній українці, Ірині Дерю-
гіній, яка, на жаль, у цих 
змаганнях була змушена 
репрезентувати російську 
імперію — СССР, не було 
рівних. Вона виграла по-
єдинки і зі скакалкою, і з 
м'ячем, а за свою корон-
ну комбінацію зі стрічкою 
отримала в нагороду най-' 
виші оцінки турніру (19,65) 
її суперниця росіянка Де-
віна здобула срібні відзна-
ки. Третьою вийшла ще 
одна надійна українка з 
Києва, Людмила Євтушен-
ко, здобувши загальну 
оцінку (27,95). Ірина Дерю-
гіна осягнула загальну най-
вишу оцінку турніру 
(29,05). 

МІЖНАРОДНИЙ 
ВІДБИВАНКОВИЙ 

ТУРНІР У ХАРКОВІ 

В половині серпня про-
довжувався міжнародний 
відбиванковий турнір, в 
якому після 4-ох днів зма-
гань в „А" групі непере-
можними залишилися ще 
збірні СССР-1 і Польщі. В 
цій групі виступала окремо 
збірна України, яка nepc– 
могла репрезентації Руму-
нії і Італії, але зазнала 
поразок з лідерами: збір-
ними СССР-1 і Польщі. 
Щоб зайняти почесне третє 
місце, збірній України тре-
ба було виграти останню 
зустріч із репрезентацією 
Болгарії, з якою, одначе, 
програла 2:3715:6, 8:15, 
15:9, 12:15 7 15:107. В групі 
„Б" змагалися збірні Япо-
нії, Чехо-Словаччини, Аме-
рики, Куби і СССР - 2. В 
цій групі лідерами були 
збірна Японії, що здобула 
підряд три перемоги. Збір-
на Америки зазнала nopa– 
зок з японцями 2:3, з ку-
банцями 0:3 і зі зібною 
Чехо-Словаччини 1:3. 

Турнір продовжувався. 
У дальших грах збірна 
СССР-1 перемогла Поль-
щу 3:2, а друга збірна 
СССР-2 завдала поразки 
Японії. У групі „А" до 
фіналів дійшли: СССР-1 і 
Польща, в групі „Б" — 
СССР-2 і Куба. 

Подав (от) 

УВАГА! УВАГА! 
Вже появилися друком два превя:. -іиві історичні 

документи: 

„Денник Начальної Команди 
УТА”І суд над генералом 

М. Т а р н а в с ь к и м 
D1ARY OF THE SUPtUBHE COMMAND OF T i n 

UKRALYIA'N GALICTA.V ARMY 
Сторінок 326 тверда оправа. Ціна 10.00 д. 

, Замовляти можна в книгарському відділі при ..Свобод! 
іерескланічи чек або поштовий переказ, долучуиічн о '. 

центів на кошти пересилки. 
І ЗО Mnntg:onwy St r-fPt .Jersey Ctty. N J . 0780S 

Мешканців спиту Hю Лжери уобої'пуг УіЬ стейтоіого податку. 

f i ^ l ^ l ^ " ^ ^ ^ ^ H j N ^ l 

DELT0 
EUR0PA CORP. 

(Roman lwanyckyj) 
. 146 First Aye. (Bet. 8th 49th Strs.) 
. Ntw York. N.T. 10009. Tel. 228-2266 j 
'ПОДАРКИ на Україну і н . 
різні нагоди. З українським 
взором свічки, склянки і вог-

' нетривалі ринки з накривками 
(casscrol-ovcnprooO. 

ІЄЗЧМВ^МВІМВ"^М^М' 

HELP WANTED 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи 

Повідомляємо всі організації 
і поодинокі особи, 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ 
ПОМІЩУВАТИ ЖАДНИХ 

ОГОЛОШЕНЬ 
ЯКЩО ПОПЕРЕДНІ РАХУНКИ 

НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ. 
Окремих листів в тій справі 

не буде відписуватися. 

95 

ПОШУКУЄМО 
ЖІНКУ-УКРАЇНКУ 

в околиці Мейплвуду, Н. Дж. 
для цілоденної опіки. 2 дні 
в тижні. 3-літня дівчинка. Вн-
нагорода за домовою. Тел. 

веч. після 7-ої год. 
(201) 761-7281 

GEORGIAN COLONIAL 
OFF1CE7HOME COMBO 

Located - route 209. Kerhonkson. N.Y. 
Ulster Co. Office wing - 6 rooms; home 
- large living room, dining room, kitchen, 
dinette, T.v. room, 5 bedrooms. 2И baths, 
finished basement. 3 car garage, inground 
swimming pool, located on ltt-2 acres. 

Write: 
A. M. FELDSHUH. M.D. 

P.O. Box 155 
Kerhonkson. N.Y. 12446 

HOUSE in P1NE BUSH, N.Y. 
Year round. 3 year old. full basement. 

garage. 3 bedrooms. J42.000 
Call (212) 24L1347 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ 

НЕДІЛЯ, 
17-го ВЕРЕСНЯ 1978 р. 

РОЧЕСТЕР, Н. Й. Місячні 
збори Б-ва св. Йосафата 217 
Відд.. о год. 1:30 по пол. в 
кафетерії церкви св. Йосафата. 
На порядку - збирання чл. 
вкладок, як рівнож справа 
ю в і л е ю . Проситься чл. 
прибути. - К. Шевчук, предс. 
Ст. Васьків. Т. Кубарич, Ст. 
Мартинюк і Дм. Прнстан -
чл. Управи. 

ВИПРОДАЖ МЕДУ 
ПРОСТО З ПАСІКИ 

СУРМАЧА 
Вже с свіжий гречаний і липо-
вий мед. Пачка, б слоїків 
(ЗОф.) S34.50, будете мати на 
цілу зиму. В додатку дістанете 
SO різних книжок. Прн-
їздіть з родиною. Кличте як 

їхати - (201) 327-6072 
М. Сурмач. 

Микола Понеділок 
Р я т у й т е м о ю 

душу 
ПОВІСТЬ 

Обкладинка та ілюстрації 
-ЕДВАРДА КОЗАКА-ЕКО 

Сторінок 503 Ціна 8:00 дол. 
S V O B O D A 

SO Montgomery Street 
Jersey City, N J. 07808 

11 For Rent S 
ДО ВИНАЙМУ 

' в Ірвінгтоні, Н. Дж. 
5 КІМНАТ 

з огріванням і гарячою водою. 
Вільне від зараз. 

(201) 373-2789 

FUNERAL 01RECTORS 

SINKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

SOU Eaat Tremont A vena? 
BRONX, N.Y. 10408 

TeLi 808-8475 

101 Avenue "A" 
NEW ТОВК. N.Y. 10000 

Тел.: 074-8080 
Директор ІЇОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И Н 
ІЗаяІдус влаштуванням по 

:оронів в каплицях, 
кесшх в кожнім 

Івгіет. Похорони по 

ЧИ ssTl 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ЛОГРББЯШС 
ЗаАмасться Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТИШТВРАТУРА 

Peter Jarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 


