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МЕМОРАНДУМ 

ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ ГОЛОВНОГО УРЯДУ, ВСІХ 
ЧЛЕНІВ ОКРУЖНИХ УПРАВ І ВІДДІЛОВИХ 

УРЯДІВ ТА ВСЬОГО ЧЛЕНСТВА 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Делегати Українського Народного Союзу були 
примушені ходом справ на ХНІ Конгресі Українців 
Америки вийти із залі нарад в останній день тих 
триденних нарад. 

Причиною виходу були постійні намагання певних 
кругів нехтувати бажанням меншости, не дозволити 
меншості на свободу вислову і зниження УНСоюзу 
до незначної позиіШ в керівних органах УККА через 
арбітрарне скасування традиційного права УНСо-
юзу на пост екзекутивного віцепрезидентства в 
УККА, пост, що його безперебійно займав УНСоюз 
протягом багатьох років, чи на базі ротаційної 
системи під час останніх чотирьох років. 

УНСоюз не виступив з членства в УККА. Це 
питання буде обгов'орене Головним Урядом. З 
причин поданих вище Український Народний Союз 
не визначив репрезентантів на пости, зарезервовані 
для У НС у керівних органах Українського Конгресо-
вого Комітету Америки. 

Ми закликаємо всіх союзовців зімкнути свої лави і 
захищати інтереси УНСоюзу від усіх атак, внутріш-
ніх і зовнішніх, і допомогти вашим керівним органам 
зберегти в нашій громаді нашу заслужену позицію 
чести й пошани. 

Ми закликаємо всіх членів Відділових Урядів і 
Окружних Управ, всіх членів Головного Уряду і все 
членство подвоїти свої зусилля для загального добра 
громади, для добра наших Церков і для добра 
Українського Народного Союзу, як це чинили наші 
предки - піонери. 

Нехай наші старання стануть знаряддям здорово-
го відродження єдности в нашій громаді і відновлен-
ням духа, на якому збудовані демократичні підвали-
ни Українського Народного Союзу. 

З братським привітом 
Іван О. Флис, головний предсідник 

Т. Богданська переобрана 
на президента УМІ 

Ню Йорк,Н.Й. (Д.КЇУ. - ^ 
В неділю. 12-го жовтня ц.р., 
тут. в домівці УМІ при 136 
2-а авеню, відбувся Загаль-
ний з'їзд учителів Українсь-
кого Музичного Інституту 
Америки, Інк ,в якому взяли 
участь відділи: Ню Йорк. 
Нюарк. Ірвінгтон. Філя-
дельфія. Балтімор, Трен-
тон. а далеко віддалені 
відділи прислали письмові 
звіти. 

Зборами проводив Юрій 
Оранський. Після ділових 
нарад ти оживленої диску-
сії про нові педагогічні нап-
рямні учасники з захоплен-
ням слідкували за „Альбо-
мом на екрані"; фотографії 
з життя і творчости Ста-
ніслава Людкевича, який 
цікавими коментарями 
висвітлював Ю.Оранський. 

Опісля з'їзд вибрав нову 
управу на шкільний рік 
1980-81 в такому складі: 
Таїса Богданська — прези-
дент; Рафаїл Венке -
віцепрезидент і імпрезовий 
референт: Ляриса Крупа -
секретар: Марія Мацьке-
вич -скарбник; Галя Клим 
— педагогічний референт: 
Д а р і я К а р а н о в и ч — 
пресовий референт; Калина 
Чічка-Андріснко — видав-
ничий референт Богдан 
Лончина, Ярослав Лабка -
товариський суд: Богдан 
Перфецький і Лідія Шавяк 
— контрольна комісія. До 
Ради Директорів ввійшли: 
Лідія Грабова, Наталія 
Котович, Галина Мирош-
ниченко. Юрій Оранський, 
Лев Стругацький. Лідія 
Шавяк, Оксана Сімович і 
Ольга Чипак. 

У Чікаґо відбулися наради 
Окружного Комітету УНС 

Чікаґо, Ілл.,(Л.Б,) - Для 
пожвавлення праці на полі 
УНСоюзу головний радний 
і голова Округи Михайло 
Сорока окликав ширші 
організаційні збори всіх Від-
ділів УНС, які діють на те-
рені Чікаґо, щоб спільно об-
говорити осінню кампанію 
приєднування нових членів 
до Українського Народно-
го Союзу. Збори відбулись 
в суботу 20-го вересня в до-
мівці Відділів УНС при 
Вестерн авеню. 

Присутніми крім членів 
управ поодиноких Відділів 
були головна радна УНС Ге 
лен Олек; почесний член 
УНС, колишній головний 
контролер Іван В.іванчукта 
д-р Іван Флис. 

Збори вів голова Округи 
Михайло Сорока, секрета-

їрював секретар Округи 
Стефан Горалевський. Від-
чиняючи збори, М.Сорока 
ПОПРОСИВ УСІХ ОДНОХВИЛИН-
ною мовчанкою вшанувати 
пам'ять недавно померлого 
інж. Миколу Олека, союзо-
вого та суспільно-громадсь. 
кого діяча, в тому - кілька-
кратного голову союзової 
Округи Чікаґо. 

Опісля д-р І.Флис зрефе-
рував стан УНС на сьогод-
нішній день, його маєтко-
вий стан і стан членства. Ду-
же докладно зупинився на 
справах будівлі У НС у Дже-
рзі Ситі та на нових плянах. 

які б допомогли у приедну-
ванні нових членів. Ствер-
див,що ріст членства не йде 
в парі із природними втрата-
ми членства, а тому закли-
кав до більш посиленої пра-
ці на цьому відтинку. Удис-
кусії порушувано багато 
справ; деякі дискутанти бу-
ли критичними щодо псв-
них потягнень Централі. 

Бракувало на зборах д-ра 
Мирона Куропася й інж. 
Анатолія Дорошенка. 

Учасники дискусії крити-
кували організаційний Від-
діл, який листами у терен 

багато користи у приєднува-
нні членів не принесе. ГОЛОВ' 
ний організатор повинен , 
на їхню думку, частіше і 
надовше приїжджати в те-
рен, де спільно з місцевими 
секретарями міг би напевно 
приєднати певну кількість 
членів. Його присутність KO-
нечна головно там, де нема 
постійних організаторів. 

Подавано думки, що зап-
лянованнй фільм про УНС 
ледве чи принесе багато ко-
ристи і було б можливо кра-
ще ці гроші зужити на доб-
рих постійних" організато-
рів. На запит, чти УНС дає мН 
сячні дотації українським 
правозахисникам, в тому 
теж ген. Григоренкові, д-р 
І.Флис дав вичерпну відпо-
відь. 

(Закінгення на crop. S) 

Куба звільнила всіх 
американців з ув'язнення 

Вашінгтон. - Комуніс-
тичний уряд диктатора Фі-
деля Кастра наказав звіль-
нити з ув'язнення всіх аме-
риканців, кажучи, що це 
крок „доброї волі" з боку 
кубинського уряду. AMHCC– 
тія охоплює 33 особи, rpo– 
мадян З'єднаних Стейтів 
Америки, які були засудже-
ні в різних роках дуже часто 
тільки за те, що вони амерн-
канці. Державний департа-
мент, інформуючи про цю 
справу, заявляє, що покищо 
не відомо, чи під категорію 
звільнення попадуть також 
кубинці, які, проживаючи в 
ЗСА, здобули тут грома-
дянство, а чи тільки наро-
джені в ЗСА особи. 

Речники Державного де-
партаменту покищо відмо-
вились від коментування 
цієї справи, але загально 
вважають, що амнестія бу-
ла подумана для поліпшен-
ня кубинсько-американсь-
ких відносин і наладнаний 
евентуальних дипломатич-
них зв'язків в майбутньому, 
якщо в міжчасі не дійде до 
нового загострення між 
Гаваною і Вашінгтоном, 
бо, як відомо, кубинські 
військові частини ще й досі 
перебувають в різних краї-
нах Африки і, як кажуть 
військові спостерігачі, та-
кож в Афганістані. 

Офіційні речники ЗСА 
вказують на два інші випад-
ки „доброї волі" кубинців, а 
саме — замкнення порту 
Марієль, через який nepexo– 
дили тисячі кубинських ВТІ-
качів, які потім нелегально 
переїжджали до Америки, і 
видачу двох перехоплюва-
чів літаків для покарання в 
ЗСА. Цей останній випадок, 

кажуть речники Державно-
го департаменту, фактично 
припинив на деякий час ске-
ровування літаків амери-
канських повітряних ліній 
до Гавани. 

Рамон Санчез-Пароді, 
кубинський дипломат, який 
в чехо-словацькій амбасаді 
заступає інтереси Куби в 
ЗСА, заявив, що амнестія 
для американських в'язнів є 
„ традиційною формою 
приязні" між кубинським і 
американським народами. 
Санчез-Пароді визнав чи-
малі заслуги конгресмена з 
Ню Йорку Беджаміна А. 
Гілмана у звільненні в'яз-
нів. Нюйоркський конгрес-
мен признався, що деякі 
американці мабуть не захо-
чуть повертатися до ЗСА, 
бо їх чекає тут суд за інші 
справи, від яких вони втек-
ли до Куби. . 

У світі 
У ЖЕНЕВІ ПОЧАЛАСЯ знову конференція у справі 
обмеження ракет далекого засягу у Европі. Совєтський 
Союз уже розмістив коло 150 ракетних викиднів до ракет 
СС 20 та сконцентрував відповідну кількість ракет в їх 
районах. Совєтські ракети СС 20 можуть з тих новопобу-
дованих викиднів обстріляти кожне європейське місто. 
Держави НАТО вирішили зі свого боку почати поміщува-
ти свої подібні ракети, але щойно в 1983 році. Тому ЗСА і 
їхні союзники вимагають усунення тих ракет, які Совєтсь-
кий Союз уже заінсталював. Совєтські СС 20 є типу 
багатоладункових ракет і кожна головка з атомовим 
ладунком може бути націлена на інший об'єкт.-Дотепер 
НАТО не має ніяких далекосяжних ракет, заінстал ьованих 
в Европі, які могли б досягти Совєтського Союзу. Якщо не 
дійде до взаємного узгіднення й Москва своїх СС 20 з 
Европи не усуне, тоді, очевидно, ЗСА почнуть інсталюва-
ти свої. Американське військове командування у порозу-
мінні з державними чинниками розпрацьовує пляни 
приміщення в Европі 108 ракет типу Першінг зі засягом 
1,000 миль і 464 типу Круіз зі засягом 1,500 миль. 

УРЯД КНР опротестував американське рішення, яким 
нібито приватному представництву острова Тайвану в 
ЗСА надано дипломатичні привілеї. Заступник міністра 
закордонних справ КНР Занг Вейдзін передав амбасадо-
рові ЗСА Леонардові Буднакові формальний протест, 
заявляючи, що надання дипломатичних привілеїв Амери-
канському інститутові на Тайвані і китайській тайванській 
Координаційній раді для північноамериканських справ у 
ЗСА є зломанням прийнятих між ЗСА і КНР принципів. 

У ВАШІНГТОНІ ЗАКІНЧИЛИСЯ дводенні розмови між 
представниками ЗСА, Єгипту і Ізраїля. Після закінчення 
розмов представники трьох делегацій виступили на 
спільній пресовій конференції. З американського боку 
керівником делегації був спеціяльний амбасадор для справ 
Близького Сходу М. Ліновіцрз ізраїльського — міністер 
унутрішніх справ Йозеф Бург, зєгипетського- міністер 
закордонних справ Камаль Гассан Алі. Додатково з 
єгипетського боку участь у розмовах брав віцепрезидент і 
найближчий співробітник президента Садата ,Тосні 
Мубарак. Конференція тих трьох сторін закінчилася 
чималим успіхом. Хоч не вирішено ще цілого ряду справ, 
пов'язаних з автономією арабським палестинця”м в Ізраїлі 
— уряд Ізраїля надає їм різні автономні права односторон-
ньо, не чекаючи на міжнародні домовлення. — але 
вирішено розпочати поширену конференцію в цій справі 
17-го листопада ц. р. Конференція та відбудеться в Ізраїлі, 
або Єгипті. 

МІСІЯ КНР В ОН.подала офіційний комунікат про 
збройний інцидент, який стався на совєтсько-китайській 
границі: 5-го жовтня, 1980 рок^ кодо 8-ої год. вранці 
чотири совєтські вояки переступили совєтсько-китайський 
кордон на річці Ергун у човні. Вони намагалися пірвати 
китайського чабана Лі Джонга. Лі Джонг протиставився 
їм рішуче й вони його застрілили. Почувши постріли, на 
місце прибігли китайські прикордонники. Совєтські вояки 
почали в. них стріляти, а тоді вони в самообороні вбили 
одного совєтського" вояка на китайській території. 
Залишивши свою зброю і речі, три інші совєтські напасни-
ки у паніці втекли на човен, а в ньому на совєтський бік. 
Китайська сторона вимагає покарання винних у цьому 
інциденті і припинення збройних провокацій на китаЙсько-
совєтському кордоні. 

ІЗ ЗБЛИЖЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКИХ ВИБОРІВ, ЯКІ 
відбудуться весною наступного року, пожвавлюється 
передвиборча кампанія. Перед останніми виборами 
головною темою розмов і обосторонньої пропаганди — за 
і проти — була „ліва коаліція" соціялістів і комуністів, які 
йшли разом, через що була небезпека, що ліві виберуть 
свого кандидата президентом Франції. Ця небезпека 
минула, коли коротко перед днем виборів комуністична 
партія Франції зірвала договір зі соціялістами й почала 
проти них кампанію, яку програв Франсуа Міттеран, 
соціяліст, а вііграв теперішній президент Валері Жіскар 
д'Естен, який уже розпочав передвиборчу кампанію, 
виступаючи у робітничих осередках. 

В Мадриді не знайшли 
узгіднення щодо програми 

Мадрид Еспанія. - На-
дії на узгіднену програму 
Гельсінської конференції 
35 європейських держав та 
ЗСА і Канади, що почина-
ється 11-го листопада ц. р. в 
Мадриді, не оправдалися. 
Совєтська делегація разом 
з делегаціями сателітних 
країн настоює на повній 
капітуляції західніх країн і 
відкидає всякі, навіть най-
дальше йдучі компроміси. 
Таким чином спір буде пе-
ренесений на пленум Конг 
ференції, або,в найкращому 
випадку, дійде до якогось 
компромісу на підготовчій 
конференції безпосередньо 
перед пленумом. 

Макс М. Кемпельман. 
голова американської під-
готовчої підкомісії, яка від-
буває свої зустрічі й наради 
в Мадриді, заявив: „Якщо 
вони гратимуть на прово-
локу, то ми також можемо 
це зробити." 

Совєтський плян підір-
вання Гельсінкської конфе-

.ренції в Мадриді йде в двох 
напрямах: обмежити проб-
леми й теми, які будуть до 
обговоренням обмежити час 
тривання конференції до мі-
німуму та час поодиноких 
виступів і обговорювання 
точок програми. Прийнят-
тя совєтського пляну було б 
однозначним зі зведенням 
конференції нанівець. За-
хідні країни.включно з Аме-
рикою. настоюють на тому, 
щоб конференція сповнила 
в міру можливостей свою 

функцію, а для цього в пер-
шу чергу потрібно розгляду 
застосування ухвал „тре-
тього кошика" кінцевих до-
мовлень у Гельсінках по-
одинокими державами. 

Представник СССР Юрій 
В.Дубінін висловив надію, 
що остаточно узгіднення та 
ки буде осягнене: „Я направ 
ду очікую цього, але. мож-
ливо, що це не станеться 
скоріше як опівнічі 10 листо 
пада", тобто декілька годин 
перед початком властивої 
конференції. Складність си-
туації збільшена тим, що 
західні країни обстоюють 
процедуру, прийняту вже 
для тих конференцій у Беог-
раді в 1977 і 1978 роках, а 
совєтська делегація дома-
гасться зміни того, що по 
довгих нарадах обопіль-
ною згодою устійнено. 

Одиноке^ в чому дотепер 
осягнено згоду, це перерва 
конференції на час Різдвя-
них свят. Одначе совєтска 
делегація домагається, щоб 
до того часу були винесені 
ухвали, а західні держави 
обстоюють,що це закорот-
кин час, щоб усі учасники 
висловилися та щоб можна 
було розв'язати поодинокі 
проблеми. 

Після дотеперішніх дебат 
і з'ясування становищ по-
одиноких делегацій голова 
американської делегації ви-
словився: „Совєтська деле-
гація своєю поставою зро-
била найбільше для скріп-
лення єдности Заходу. 

В Америці 
J . , . . . . „,.. 

СТЕЙТ ОГАЙО є тепер полем битви між Джіммі 
Картером і Роналдом Регеном, кандидатами на президен-
та з Демократичної і Республіканської партії. Президент 
Картер продовжує атакувати Рсгена за його економічну 
програму і брак зрозуміння до багатьох проблем закор-
донної політики і оборони. Реген натомість, використо-
вуючи помилки теперішнього Уряду, закидає Картерові 
брак лідерських кваліфікацій і ведення політики „струся" 
що ховається перед кожною небезпекою даючи тим самим 
змогу Москві вести агресивну політику у всіх частинах 
світу. Останні опитування в Огайо, що їх пеоевели газети 
„Ню Йорк Тайме" і Сі-Бі-Ес Нюз показують, що Регена 
підтримують тепер 36 відсотків виборців, Картера 34 і 
Андерсрна 7 відсотків. 

ЯКЩО ДЖІММІ КАРТЕР буде переобраний яа презя-
дента ЗСА, чи він свою перемогу буде завдячувати се-
наторові Робертові Кеннеді? — Такі питання ставлять 
собі деякі провідні демократи, які думають, що тільки 
Кеннеді може допомогти демократичному кандидатові 
наладнати добрі зв'язки з чорними і порторіканцями, 
які досі з деяким упередженням ставляться до Картера 
і ще ніде виразно не заявилися за його перевибір. Про-
від Демократичної партії свідомий того, що чорні і пор-
торіканські виборці в більшості скупчені у великих 
центрах, які мусить1 здобути Картер, щоб виграти 
вибори. 

ЕНДРЮ ЯНГ, колишній амбасадор ЗСА до Об'єднаних 
Націй, також називає Регена „расистом" і „ненависником 
чорних". Виборчий комітет Картера відсепаровує себе від 
тієї заяви, виконуючи послідовно обіцянку дану президен-
том Картером, що ані він, ані лідери Демократичної партії 
не вестимуть більше виборчої кампанії проти особи 
Регена, а радше проти його висловлювань і програми 
Республіканської партії. Янг, покликаючись на виступ 
Регена минулого літа в Міссісіпі заявив, що якщо Регена 
виберуть президентом то значно потерпить негритянське 
населення. Втаємничені особи твердять, що Янгправдопо-
дібно намагається приподобатись Картерові і може 
старається про нову посаду в його уряді. 

ПОЛІТИЧНІ СПОСТЕРІГАЧІ ТВЕРДЯТЬ, що якщо 
ситуація у південних стейтах не зміниться в користь 
Демократичної партії і її кандидата, то Картер готовий 
потерпіти поразку, бо досі тільки чотири стейти підтри-
мують Картера, а в інших домінує кандидатура республі-
канця Регена, якого підтримують майже усі релігійні 
групи з надією, що він своїм впливом приверне „Бога" до 
шкіл, тобто старатиметься ввести якусь форму молитви до 
публічних шкіл і виховних інституцій. Крім того Реген 
високо ставить проблему моралі в родинах і спільноті. 

СТРАХ ОПАНУВАВ негритянське населення у місті 
Атланта з причини зникнення багатьох негритянських 
дітей. Посадник Атланти Мейнард Джексон наказав 
посилити поліційні відділи і розпочати розшуки за 
пропавшими дітьми. Досі, на протязі 15 місяців, пропало 
вже 14 дітей і ніхто не знає де вони поділися. Ця містерія 
зникнення малолітніх дітей викликає переполох у'міспе-
вого населення. 

ВИБОРЧИЙ КОМІТЕТ Республіканської партії відтерер 
висилатиме разом з Картером своїх заправлених у 
політиці людей, яких вони назвали „групами правди" і 
завданням яких буде спростовувати неправдиві тверджен-
ня Картера, висловлені проти їхньої партії чи кандидата 
Регена. Ці „групи правди" поділились функціями: одні 
виступають в запитах і дискуксії після виступу Картера, 
інші приїжджають зараз після нього і дають свою версію 
на ті проблеми, які щойно порушував перед ними 
Президент. До групи входять конгресмени, сенатори й 
інші політичні діячі. 

В ПОЛЬЩІ УРЯД РОЗВ'ЯЗАВ 
ОФІЦІЙНІ ПРОФСПІЛКИ 

Варшава, Польща. - У 
наслідок робітничих страй-
ків у Польщі комуністичний 
уряд тієї країни був змуше-
ний зліквідувати створену і 
керовану ним централю 
профспілок, бо не стало в 
тій системі ні членів, ні 
низових льокальних філій і 
відділів. 

Мєчислав Град, секретар 
профспілкової централі, 
сказав одверто: „Всі проф-
спілкові філії покинули цен-
тралю. Вони перейшли до 
організації „Солідарносьць" 
тобто до централі вільних 
профспілок, які постали на 
рішучу вимогу робітників. 
Вимога дозволити робітнн-
кам у комуністичній Поль-
щі організуватися в неза-
лежнч;; від партійних opra– 
нів і державної контролі 
професійних спілках була 
найбільш далекойдучою се-
ред усіх вимог, що їх стави-
ли страйкуючі робітники. 
Це вперше в комуністичній 
країні робітники добились 
створення вільної профспіл 
ки. 

Секретар Град иоінфор-
мував також, шо багатьох 
працівників урядової проф-
спілкової централі уже звіль 
нено з праці, серед них коло 
150 вищих урядників, а ін-
шнх також плянусться 
звільнити. Залишиться гіль 
ки декілька осіб, які ввій-
дуть в склад ліквідаційної 
комісії, яка переведе лікві-
дацію майна і розрахунків 
централі. З Варшави пові-
домляють окремо, шо лік-
відація майна польської 

урядової профспілкової 
централі викликала розход-
ження в думках заінтерссо-
ваних сторін: дотеперішня 
централя, яку ліквідують, 

чи вірніше її керівні члени 
хотять залишене майно пс-
редати згідно з бажанням 
комуністичної партії, а „Со-
лірадиісьць" і робітники 
вимагають, щоб фонди бу-
ли звернені робітникам, 
власникам тих фондів, або 
передані на цілі призначені 
ними. 

Делегація Патріярхального 
об'єднання перебувала в Римі 

Чікаґо. Ілл. - Під кінець 
вересня п.р. побувала в 
Римі делегація УПСО в 
складі голови президії 
Об'єднання, проф. Петра 
Зеленого з Бельгії, і члена 
Головної ради мирян, 
проф. Василя Маркуся 
з ЗСА. Делегація мала на 
меті представити відповід-
ним чинникам в Римі ряд 
побажань і пропозицій від 
мнрянського руху. їх зміст 
був узгіднений з свропейсь-
кою частиною президії в 
відбула своє засідання в 
Генті. Бельгія, та телефо-
нічно з членами президії в 
Північній Америці. 

В суботу, 27-го вересня, 
проф. Зеленого і В.Маркуся 
прийняв о Б л а ж е н н і ш и й 
Патріярх Йосиф. який живо 
цікавився проблемами і 
п о б а ж а н н я м и м и р я н . 
Патріярх Йосиф виразно 
підкреслив позитивний 
вклад мирян у розбудову 
нашого церковного життя 
останніх десяти років і 
настоював на дальшому 
активному включенні й 
дальшій присутності мирян 
у УКЦеркві. Представ-
ники УПСО відбули також 
ряд розмов ізспівпрацівни-
ками Патріярха у Ватикані 
та в Українському Католи-
цькому Університеті. 

У неділю, 28-го вересня, 
відбулася довша розмова 
делегатів УПСО з Л1нтро-
политом Максимом Герма-
нюком. який тепер є учаснн-
ком Папського Синоду 
Спископів. У щирій і 
б е з п о с е р е н і й р о з м о в і 
розглянено деякі труднощі, 
які заіснувалн в УК 
Церкві останнім часом, та 
говорено про потребу їх 
полагодження. На думку 
Митрополита, ці справи 
мусять насамперед розгля-
нути Владики перед чи 
в час чергового Синоду. 
Владика Максим закликав 
впливати на позитивне 
полагодження цих проб-
лем. а зокрема конфлікту в 
Англії. 

Щождо переспектив і 
агенд наступного Синоду 
Митрополит підкреслив, 
що на ньому УКЦерква 
повинна здати свій іспит. 
Т е п е р м о ж е м о с а м і 
вирішувати багато справ, і 
буде залежати від учасників 
Синоду, як це 'зробимо. 
Делегати УПСО висловили 
низку пропозицій і поба-
жань щодо агенд. і деяких 
актуальних справ. Вони 
подали становище УПСО. 
що в якійсь формі голос 
м и р я н повинен буди 
з а с т у п л е н и й на цих 
синодальних нарадах. Дата 
Синоду ще не вирішена, але 
вже порядок дня відомий, 
як також надходять різні 
пропозиції від окремих 
спископів, священиків і 
мирян. 

У понеділок, 29-го ncpec– 
ня. прийняв делегацію 
УПСО Кардинал Владіслав 
Рубін, новий префект 
Конгреіації для Східних 
Церков. Йому податі на 
письмі обширний меморан-
дум в актуальних справах 
У К Церкви, а крім того 
проведено обмін думок про 
н а й в а ж л и в і ujj з них . 
Авдієннія тривала 40' 
хвилин. 

Кардинал Рубін запевнив 
про свою і Паїін Івана 
Павла ирихильнісь до 
Блаженнішої о Отия Йосн-
фа і заявив, шо бажав би 
внести новин стиль у взаг-
минн між очолюваною ним 
установою і Патріярхом 
Иосифом та Церквою 
взагалі: Він вислухав думки 
делегатів і коментував їх -
обережно, застерігаючись, 
що ще не л усіма справами 
основно ознайомлений. 
Карлинал-префект покли-
кувався на діюче церковне 
право, яке в гих рамках не 
д о з вол ж на бііт-ь ні і 
структуральні зміни. 

Цс стосується занропоно-
ваного Блаженнійшій Пат-
р і я р х о м П о с г і й н о г о 
С и н о д у , бо в ін . я к 
правлячий орган номісної 
Церкви, мав би діяти на 
своєї території. Делегати 
обстоювали думку про 
потребу такого Синоду і 
висловилися, що існуючі 
принципи права є занадто 
вузькі і вони повинні бути 
модифіковані. 

Розмова з Кардиналом 
Рубіном велася україись-
кою мовою, а деякі пепизні 
формулювання Карлинал-
префект волів висловити 
польською мовою. Мемо-
ранлум був переданий Йому 
від УПСО українською 
мовою та з італійським 
перекладом. 

ДИТЯЧА МАСКАРАДА 
Фідядельфія. Па. - Уп-

рава Світлички при УЗХ 
влаштовує в неділю. 26-го 
жовтня ц. p., о год. 3-ій по 
полудні в Українському Ос-
вітньо-Культурному Цен-
трі при 700 СІдар ровд. Аб-
бінгтон. Па., величаву ди-
тячу маскараду. В програ--
мі: ,,Червона Шапочка", 
дитяча забава - музика В. 
Антонець, гри. несподіван-
ки. виграші та смачний бу-
фет. 

ВИШИВАНІ ВЕЧЕРНИЦІ 
В 1РВІНГТОНІ 

Ірвінгтон, Н. Дж. - В 
суботу, 1-го листопада ц.р.. 
о год. 8.-ій вечора тут в 
УНДомі при 140 Проспект 
авеню в Ірвінгтоні відбу-
дуться заходом 75-го Відді-
ЛУ СУА в Майпелвуді, ви-
нінвані вечерннці. Грає дві 
оркектри - „Іскра" і 
„Амор"; вступ 8 долярів від 
особи. 
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Сиріяі СССР: чи новий 
сателіт Москви? 

У середу, 8-го жовтня ц.р. Сирія і Совєтськнй Союз 
підписали в Москві „договір приязні й співпраці", що 
напевно скріпить мілітарну' і економічну позицію 
СССР на Близькому Сході. Договір, підписаний на 
20 років по суті подібний до тих договорів, що їх 
Москва підписала з Іраком і Південним Єменом, які 
на ділі мали цей ефект, що ці дві останні держави 
перетворилися у сателітів Москви. 

Однак „договори приязні" не завжди стають 
з а с о б о м для посилення панування Совєтського 
Союзу. У 1975 році президент Єгипту Анвар ель-
Садат зірвав такий договір з Москвою та повиганяв 
сотні совєтських „дорадників", які почали „совєти-
іувати" Єгипет. Як рівнож в Іраку, який теж підписав 
подібний „договір приязні", совєтський вплив маліє, 
хоча Москва постачає тепер усе у з б р о є н н я хі 
амуніцію для Іраку у війні з Іраном. 

Хоча деталів самого договору не подано д о 
публічного відома, але є здогади, що Москва обіцяла 
допомогу Сирії на випадок війни з Ізраїлем. Існує 
також правдоподібність, що Сирія дозволить совєт-
ському урядові впровадити свої війська на її тсрито-
рію на випадок більшого конфлікту на Близькому 
Сході. 

Після підписання договору, Брежнєв у присутнос-
ті сирійського президента Гафез аль-Ассада заявив, 
що „у міжнародному відношенні, совєтсько-сирійсь-
кий договір заключено з м е т о ю допомоги для 
поліпшення ситуації на Близькому Сході та для 
встановлення дійсного і справедливого миру. Дого-
вір не має інших цілей і не є спрямований проти 
жадних третіх сторін. Цей договір є в імені миру, а не 
в імені війни." 

Відомо, що Сирія є в поганих стосунках із Туреччи-
ною, провадить ідеологічні спори з Іраком та є у 
х о л о д н о м у відношенні з Йорданом. Але Сирія 
уважає себе більшою мілітарною силою від інших 
арабських країн та є гостро проти єгипетсько-
ізраїльскої угоди, підписаної у Кемп Дейвіді. г 

У своїй промові Брежнєв гостро засудив Америку, 
сказавши, що це, мовляв, ЗСА спровокували війну 
поміж Іраком та Іраном, як також, що Америка 
„шантажує" Близький Схід встановленням своїх 
летунських і морських баз у тій частині світу. 

На думку західніх спостерігачів у Москві, новий 
договір - це без сумніву великий політичний 
здобуток для совєтського. урядут-а крім цього ^ це 
надбання нової бази для Кремля. Якщо цей договір 
розглядати в аспекті короткої мети, то факт його 
заключення вказує на те, що на Близькому Сході, 
напостійно заякоряться совєтські мілітарні частини. 
Якщо знову цей договір розглядати з аспекту довшої 
мети, то можна припускати, що Москва розбудує 
свою мілітарну потугу до тієї міри, що Сирія стане 
сателітом Москви та служитиме трампліном для 
совєтських імперіялістичних авантюр у цій частині 
світу. 

Знову ж арабські урядові чинники в Об'єднаних 
Націях твердять, що цей договір підписано гіа 
домагання сирійського президента, щоб- цим разом 
скріпити власну позицію у Сирії, де проти його 
правління виступає Іслямське Братство скрайньо 
радикальна група, а також з уваги на його поступову 
відізольованість в арабському світі. 

Проблеми сім'ї вцхован-
ня. дозвілля, сфери почут-
тів - все це не цікавить 
таких авторів. 7явили-
ся твори, які ілюстру-
ють цю теорію, деякі з них 
мали навіть успіх, хоча цей 
успіх виявився короткочас-
ним, багатьох ці твори 
налякали своєю надмірною 
заданістю, жорстокістю, 
антигуманністю. Та і як 
було не лякатися такої 
збідненості людської oco– 
бис тості, зведення її до 
функціонального призна-
чення, так наче мова йде 
про знаряддя виробництв 
ва, про машину, пристрій, 
яку-небудь деталь". 

Як бачимо, Загребельний 
злегка, але виразно крити-
кує таких письменників, що 
поза станком і нарядом та 
„виконанням лляну" не ба-
чать того найважливішого 
у житті f літературі, тобто 
людини, суспільства, наро-
ду. Що станком і партією, 
очевидно комуністичною, 
хочуть заслонити цілий світ 
Говорять і самі бояться 
т о г о , щ о проривається в 
них на поверхню життя, а 
опісля стероризовані влас-
ним страхом пригинають 
коліно перед партією, цен-
зором, критиком-стукачем. 
К о ж е н бо п ідсоветськнй 
критик, літературний кри-
тик, виконує „почесне", тоб 
то ганебне завдання — ви-
кривати й доносити про те, 
що розбігається з партій-
ною лінією і її настановами. 

Це не припадок 

Це не припадок, що 
партія і режим волають при 
кожній нагоді за „вироб-
ничою літературою"; Та-
ким чином вони добива-
ються двох речей. З одного 
боку затуркують людину, 
звужують u кругозір та 

Т.Т. 

ГОЛОС ВОПІЮЩОГО 
(3) 

за інтересування, а б о 
принаймні намагаються те 
зробити,,приучують до „ви-
конання і перевиконання 
лляну", як до чогось найсут-
тсвішого в житті людини, а 
з другого — нищать можли-
вості розвинути справжню 
літературу, справжню 
книжку, в якій були б пред-
ставлені болі й радощі 
людини, життя людське, її 
прагнення і її ріст, а найваж-
ливіше н бажання штурму-
вати нові висоти, жити 
повнішим змістовнішим 
життям. Такої літератури ні 
партія, ні режим не хочуть! 
А щоб заповнити прогалн-
ну, бож велика частина 
людей без книжки жити не 
може, то втискається їй в 
руки безконечну чергу ніку-
дишніх томищ, які замість 
її збагачувати і підносити, 
зміцнювати в ній почуття 
людського достоїнства і 
прагнення вийти на вищий 
позем роблять якраз навпа-
ки, спихають людські 
почування вниз, а людський 
зір скеровують на те, що 
відбирає охоту від поривів, 
дерзань, від шукання ново-
го й кращого. 

Загребельний бачить це і 
-ЙОМУ МИМОВОЛІ ВИХОПЛЮ-
еться: 

„Адже труд, людська ді-
яльність — це не просто і 
не тільки діяльність 
виробнича. 

Звузивши світ і можли-
вості своїх героїв, ми 
збіднюємо літературу, 
зводимо її до не властивих 
їй фуНКЦІй. І ОСЬ уже 3 ЯвЛЯ' 
ються твори, в яких 
автори ратують за 
збалансування народногоо 
подарських планів, вирішу' 
ють проблему нестачі 

вагонів для вивезення 
мінеральних добрів, здачі 
житлових будинків без 
подальшої їх доробки меш-
канцями, забезпечення 
металургійних підприєм-
шихтовими матеріялами 
або виливницями для 
розливки сталґ. 

Він на момент „забува-
ється", або удає, що не знає, 
що це не припадок, що це 
все „по пляну", що численні 
очі дивляться Й пильнують, 
щоб воно було саме так і 
нарікає, або навіть бунту-
ється проти цього, але 
глибоко впоєне в нього 
підпорядкування, а ще 
більше сервілізм кажуть 
йому підкреслювати, що 
„основою людського icny– 
вання — труд", не творчість 
не шукання й змагання до 
кращого, але „продукційні 
процеси". А потім знов 
поривається, знов підноси-
ться до штурму і по хвилині 
Р- никне. 

Несправжня література 

Творець творить з своєї 
потреби, з обсервації життя 
та з переживання того, що 
довкола нього діється. Він 
бачить глибше, чи краще та 
пов'язує те, чого звичайна 
людина не бачить, витягає з 
нього найосновніше і nepe– 
дає людям для передуман-
ня, для збагачення. В СССР 
— це зовсім інакше. Партія 
ставить завдання, „висуває 
проблему", виставляє віхи 
- а ти пиши, різьби, 
малюй, оспівуй. Але це не 
живе життя, яким має бути 
виповнена книжка! Загребе-
льний бачить ис',.вс.ч ця 

вигадана проблемність ба-
гатьох наших питань не 
більше, як метаморфоза 
кон'юнктури, полегшеного 
шляху до успіху? Суспіль-
ство розвивається, еконо-
мічні проблеми і господар-
ські неув'язки рано чи піз-
но будуть вирішені й 
усунені, а тоді що ж: 
усунені'будуть і ці книжки? 
Та справа в тому, що вони 
усуваються ще раніше, 
адже ця література не-
справжня. Колись побу-
тувало визначення „лицар 
на час". Тепер можна 
було б сказати про такі 
книжки: правдивість на 
час. ” 

К о м у н і с т и ч н а партія 
вимагає від творців, щоб 
вони представляли Й розма-
лювали „радісне життя 
епохи осягнутого СОЦІЯЛІЗ-
му", власне те, що творець 
тієї епохи Йосиф BicapioHo– 
вич назвав ще коротше „жи-
ти стало краще, жити стало 
веселєє". Але ж воно так не 
є. І яке життя не було б, 
воно завжди матиме свої 
складності й турботи та 
нсдолікнг,А що ж з ними 
зробити? І ЗагребеЛьний 
відповідає: „І суспільний 
обов'язок літератури ви-
являсться не тільки в 
ствердженні передового, а 
й у викритті недоліків 
життя." 

„Позитивний герой" 

Позитивний герой - це 
був закон в красному пись-
менстві в СССР. І того „по-
зитивного героя" творили, 
ЯК МОГЛИ. А З ТИХ „ПОЗИТИВ-
них героїв" ВИХОДИЛИ, ЯК 
каже Загребельний: „Над-
міру ділові люди, сильні 
завдяки посаді, яку вони 
обіймають, особистості, 
надлюди і зверхнахаби. 
комп'ютерні душі. викона-
вці і перевиконавці — чи це 

(Закінгення на crop. Ь) 

„Дітейховати—то камінь 
глодати , — каже наша на-
родна приповідка. І справ-
ді, хто хоче мати потіху зі 
своїх дітей, повинен добре 
призадуматись над цією 
справою. Правда і те, що не 
всі діти однакові; одні да-
ються легко провадити, 
вони слухняні і не спричи-
нюють батькам більших 
клопотів. Але бувають і 
діти, що їх дуже важко ви-
ховувати і вони майже на 
кожному кроці спричнню-
ють батькам труднощі. 

Респект 

Володимир Мацьків 

БАТЬКІВСЬКИЙ АВТОРИТЕТ 

У вихованні дуже велику 
ролю відіграє батьківський 
авторитет. Батьки в родині, 
головно серед молодших 
дітей, репрезентують і Бо-
га. і державу, і. всі закони, 
які прийдеться дітям pec– 
пектувати в житт і , коли 
вони підростуть. Тому СЛО-
во батька — матері повинно 
бути для дитини „святе". 
Дитина не повинна сум ні ва-
тися в його правильність та 
доцільність. 

„Авторитет, — як каже 
проф. Гончаренко, — це 
добровільний визнаний і 
обов'язуючий моральний 
закон для тих, що цей авто-
ритет приймуть і його pec– 

пектують", а А. Макаренко 
уважає, що авторитет — це 
„не потребуюча доказів і не 
викликуюча ніяких застерс-
жень, гідність старшого су-
протн молодшого і що його 
вартість і силу легко можна 
побачити". 

Авторитет основується 
на певному і цілковитому 
довір'ї. Одначе цей автори-
тет треба здобути. Він сам 
не приходить. А здобути 
його можна тоді, коли обоє 
батьків будуть себе взаємно 
респектувати.Ні один з бать 
ків не буде старатися пока-
затись кращим перед дити-
ною. Жадний з батьків не 
сміє легковажити один од-
ного слова і не сміє дозво-
лити дитині того, що забо-
ронив один з батьків. 

Розбіжності між 
батьками 

Діти дуже скоро прослі-
дять розбіжності між бать-
ками і старатимуться їх 
використовувати по - сво-
єму. Ще гірше, коли батьки 
у своєму щоденному житті 
та поступуванні самі не хо-
чуть признати авторитету 
над собою. Коли говорять 

із легковаженням про такі 
чинники, які в громадсько-
му, релігійному та культур-
ному житті заслуговують 

і на признання та пошану, 
коли стараються повалити 
в очах дитини авторитет, 
що йому вони самі повинні 
підпорядкуватися. 

Усе це підриває автори-
тет батьків супроти дітей, 
що у вихованні в ідограє 
дуже важливу ролю. 

Знаємо з досвіду, що діти 
дуже часто наслідують сво-
їх батьків, навіть' в іграх 
роблять часто це саме, що 
їхні батьки. Тому батьки в 
ніякому разі не повинні до-
пустити до цього, щоб їхній 
авторитет зазнав в очах 
дітей певних застережень, 
чи критики. Коли ж тра-
питься таке, що один з бать-
ків, не розглянувши належ-
но справи, чи з інших при-
чин, дав якийсь наказ, чи 
заказ, що будить поважне 
застереження другого з ба-
тьків, то і тоді діти повинні 
це виконати, але цей з бать-
ків, хто зробив помилку, 
може опісля виправдатись 
перед дітьми, якщо цього 
вимагатиме конечність. (На 

приклад, був зле поінфор-
мований). 

Коли ж діти починають 
підростати і можуть мати 
вже свої власні переконання 
і зрозуміння різних справ, 
тоді батьки починають ста-
вати радше приятелями та 
дорадниками. Але і тод і 
діти! повинні рахуватися із 
думкою батьків Та в деяких 
випадках приходити д о ба-
тьків із проханням за nopa– 
дою. Але це тим більШе 
зобов'язує батьків. У таких 
випадках б а т ь к а м т р е б а 
застановитися перед т и м 
заки видадуть своє рішен-
ня чи пораду, якщо не хо-
чуть втратити авторитету. 

Поради 

При такому вихованні 
авторитет батьків може за-
лишитися до пізньої crapoc– 
ти батьків, навіть тоді, коли 
діти вже цілком стали до-
рослими. І навіть дорослі 
діти в певних хвилинах сво-
го життя можуть схотіти 
засягнути поради батьків. 
Такі взаємини батьків з ді-
тьми дуже корисно вплива-
.ють на оточення. 

Як бачимо, батьківський 
авторитет — це дуже вели-
ка і потрібна дорогоцін-
ність, яка є запорукою доб-
рого виховання дитини. 

З НАШИХ БУДНІВ 

Прощання з пісом 
Коли „станційний ва-

ҐОН" друга Крумшина Ми-
коли вже третій та й ос-
танній раз обертав оглоб-
лями з 44-ої вулиці, наван-
тажений моїм „реманен-
том", він ще тільки раз, і 
на малу хвильку, затримав-
ся під вікном, ніби для то-
го, щоб дати мені нагоду 
сказати „ґуд бай" моєму 
„лісові", чи то пак берест-
кові, так добре знайомому 
шановному читацтву з по-
передніх „наших буднів". 

Тоді стало мені так ом-
кно на душі, що трохи не 
пустив зайвої сльози в men– 
лий светер — різдвяний 
дарунок похресника Map– 
ка, — допоможи йому, Гос-
поди, зробити блискучу 
кар'єру, в голливудському 
BgewtQHi, поскільки хло-
пець вибрав,, собі Десяту 
Музу за свою — улюблену. 

Цю мою збентеженість 
помітив бистрим режи -
серським оком колега Kpu– 
жанівський Степан з ЛМ-
Клюбу в Ню Йорку, що 
фактично керував. акцією 
..перенесення мощів", як 
сказав би в такій ситуації 
поет Богдан Нижанківсь-
кий, вінже „Бабай"в жур-. 
налі „Лис Микита". 

— А ти, Іване. - сказав 
тоді Степан, — нерозкро-
хмалюйся та й не компро-
мітуй ось -тут, публічно, 
чесного гумористичного 

цеху: поплескай своє depee– 
це на прощання по корі і' 
зразу готуйся зустрічати 
новий „ліс", що росте під 
новою твоєю квартирою, 
при Першій авеню, на доли-
ні міста ...Взагалі, пане 
товаришу, треба тобі npu– 
свячувати більше часу та 
уваги деревостанові та вся-
кій рістні, а то в останньо-
му часі, як слушно хтось 
замітив у Літературному 
Клюбі, ти геть зійшов „на 
пси", розписуючись безнас-
танку про таких друзів 
людей, як „ Чемний" і „Ци-
ган"... А хіба дерева, кущі, 
трави та інші верболози не 
є друзями людини? 

- Мало того. — відповів 
я тоді знаменитому імп-
резовому референтові — 
Пригадую собі, як небіж-
чик чермен-Мао. сказав раз 
чи записав у свою червону 
книжечку, такі глибоко-
умні слова: 

„Жінка - це друг люди-
ниГ 

З чого виходило б, що в 
людини є багато друзів на 
цьому білому світі, а ціла 
„закаламанція", як пише 
Гриць Зозуля, полягає в 
тому, що людина часто 
сама стає недругом тва-
рин, рослин та „інших вер-
болозів". а таки найчасті-
ше своїх собратів — людей! 

І к є р 

АНТИДОТ „ІДЕОЛОГІЧНІЙ 
БОРОТЬБІ' 

У Києві у видавництві 
„Вища школа" появилася 
праця кандидата філосо-
фічннх наук Лариси Левчук 
„ П с и х о а н а л і з і художня 
творчість", яка в „ім'я ідео-
логічної боротьби" викри-
ває „нові тенденції і напря-
ми сучасної буржуазної ку-
льтури, що прагне перетво-
рити людей на слухняних 
споживачів". 

Автор цієї праці в подро-
бицях розглядає „один з 
найпоширеніших напрямів 
буржуазно ї естетики" та 
„переконливо доводить 
вплив психоаналізу на роз-
вйток духовного життя бур-
жуазного суспільства і мис-
тецтва, демонструючи його 
методологічну неспромож-
ність, а головне — антигу-
манізм", - пише у цій газе-
ті Н. Капельгородська, кан-
дидат мистецтвознавства. 

А також, — твердить ав-
тор цієї статті, — у цій пра-
ці, „розкривається" нігі-
л і з м , цинізм, релятивізм 
моралі", у якому саме важ-
ливу ролю відіграє психо-
аналіза, „всілякі варіюван-
ня фрейдистських поглядів 
на людину 7принаймні у 
цьому випадку Л. Левчук... 
дещо припізнилася!;, як на 
ізольований від суспільно-
соціальних законів розвит-
ку суспільства індивід, що 
підкоряється лише власним 
інстинктам". 

Л. Левчук, як то зазначає 
рецензент, передусім дос-
ліджує питання „ о с о б и с -
ті мистця". Зупиняючись на 
цій проблемі, що порушив 
автор книги, Капельгород-

ська наглядно у глузливій 
формі передає думки Л: 
Левчук про мистців у „віль-
ному світі", яка окреслює їх 
„пасивними спостерігача-
ми, талановиті задуми яких 
в умовах „обмеженої твор-
чості девальвуються", а їх-
ні твори відображають 

.„внутрішній світ божсвіль-
них, садистів, еротоманів, а 
не соціальний аналіз". 

Дощенту розгромивши"". 
мистецтво у „вільному СВІ-
ті" і його нігілізм, і не знай-
шовши у, ньому ані однієї 
позитивної риси. Н. Ка-
пел ьгородська, підкреслює, І 
що Л. Левчук”в своїй праці, 
„викриваючи механіку тво-
рення буржуазних ідеоло-
гічних міфів" - водночас 
показує оте - ..позитивне", 
яке, річ ясна відображаять 
совєтські автори , т о б т о 
„соціалістичну дійсність на 
шляху до комунізму": 

Цього роду ..рецензії" і 
цього роду „праці" є нічим 
іншим, а черговим засобом 
совєтської кліки, яка про-
водячи віжками „ідеологіч-
ної боротьби", намагаєть-
ся дорогою фальшування 
фактів, поставити перед 
совєтським громадянином 
під сумнів — „вільний світ" 
і мистецьку творчість у ньо-
му 

Але покищо цього роду 
„твори", - як стверджує 
сам рецензент. — „мало ще 
розроблена тема". Мабуть 
там нікому не дуже так уже 
спішно ,.розоблачувати б у р 
жуазну антигуманну" твор-
чість. 
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Людмила Волинська 

ПОЕТ, ЩО БУДУС 
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(І) 

(Розмова з Василем Баркою) 

Бувають розмови, які не хочеться припиняти. Бувають 
розмовні, яких би слухалося і слухалося без кінця. До 
таких обранців долі належить і наш найчільніший поет на 
еміграції Василь Барка - Василь ОчереТ, щ,о його 
сімдесятиріччя нащодавно святкувала українська діаспора 
і великий-превеликий твір якого — чотиритомовий 
..Свідок" якраз тепер друкується. Також незабаром, бо 
вже в суботу 18-го жовтня, в Українському Інституті 
Америки о 6-ій годині вечора відбудеться зустріч з поетом, 
його Літературний вечір, з цікавою програмою. Вечір 
організовує Кураторів та Діловий комітет фонду для 
видання творів Василя Барки з метою дати українському 
громадянству метрополії справді вартісний культурний 
вечір і також дозібрати суму для видання „Свідка", до якої, 
згідно зі звітом Ділового к-ту, ще не вистачає 15 відсотків 
потрібних на завершення видання фондів. Прізвища 
учасників вечора — самого Поета, проф. д-ра Юрія 
ШевельОва, поета й літературного критика Богдана 
Рубчака і акторів-рецитаторів Лариси Кукрицької та 
Володимира Лисняка, говорять самі за cc6e.JПані з 

- Ділового к-ту "займуться також буфетом^Тож вечір 
ЗЛ заповідається під кожним оглядом вдало. 
',. J 3 поетом ця довга розмова про його творчість, життя й 

взагалі загальну ситуацію, на замовлення Ділового 
Комітету, відбулася влітку цього року, якраз у розпал 

вакаційного сезону, коли і сам поет Василь Барка 
вибирався з однієї відпочинкової оселі, з зеленої „ Верхови-
ни" в Ґлен Спей, над море, до Вайлдвуду, підлікувати своє 
підірване життєвими бурями здоров'я. Але не зважаючи на 
поспіх і виїзд наступного дня, все таки Василь Барка був 
терплячим і уважним опитуваним, знаючи напевно, що 
про нього його читач, теперішній і майбутній, хоче 
довідатися зі сторінок „Свободи". 

Питання „Автора і Читача" в загальному — страшенно 
важливе для працівника пера, в нашому випадку для поета, 
бо і тут Василь Барка займає в українській літературі 
незвичайне місце: контакт його з читачем, з тим широким 
т. зв. „середнім" читачем ще не встановлений такий, яким 
він міг би і повинен бути. Тут ще ця одна незвичайність 
поетова. Критика від самого пачатку виступу Барки в 
українській літературі в більшості застелала його шлях 
трояндами, але читач ставився стримано до його творчос-
ти. Коли для Юрія ІІІереха, Григорія Костюка, Юрія 
Дивнича, обох Богданів: Бойчука і Рубчака, а ще раніше, в 
таборові часи - часи „МУР'у" - для Домонтовича і 
Косача понад Барку в сучасності українській не було поета 
і Його беззастережно або з малими застереженнями 
порівнювано з Шевченком і Дайте, то читача загального 
він собі досі не здобув. 

Буває так, що признання приходить „згори", від 
'літературних асів, так є з Баркою, з нашим цим поетом. 
Буває так, що признання приходить „знизу" і „згори", як 
це було з Шевченком, або тільки „знизу", як це в свій час 
підтвердив досвід з Василем Симоненком та з іншими 
поетами-дисидентами, які не втішаються захопленням у 
наших визначних критиків, зате народ прийняв їх за своїх і 
вивчає їх напам'ять, кладе їх слова на музику й деклямує 
невтомно на академіях. 

Очевидно, що найідеальніша ситуація є тоді, коли 
визнають великим поетом одна і друга, групи. J ось для 
цього і всі ці заходи з виданням творів Барки, що їх багато 
знавщв^важають епохальними, з вірою в те, що „серед-
ній" читач їх теж відкриє для себе. 

Сам поет Василь Барка, виглядає, не дуже турбується 
популярністюг бо уважає поезію покликанням, майже 
релігійним покликанням, як це слушно зауважив вже 
Остап Тарнавський. А раз творить він з вищого поклику й з 

вищого наказу, то і дбає радше про вічність, як теперіш-
ність, і його не журить те, що „поширення'' сфери його 
засягу відбувається дуже і дуже повільно" серед, наприк-
лад, не тільки тих, що оточують його на вулиці, але і тих, 
:хто „хоче його почути з вірою", про що вже писав понад 
тридцять років тому критик (псевдо) Юрій Корибут. 
Г Отже Барка — поет, який потребує „поступового 
вчування". Але той, хто „замахнувся обійняти ціле 
людство і цілий світ", має. терпеливість чекати віки на 
справжнє й широке визнання. 

Сам поет говорить про свою творчість з запалом, 
порівнюючи свою діяльність з священством: ВІН СВЯЩЄН-
ник у поезії. Тут не тільки відданість справі, тотальна, 
Жертвенна й беззастережна, але тут і віра така сама в 
правду, в істину, в того самого Бога-Христа. 

В житті людини, з якої потім вклониться великий 
майстер, завжди є той пункт, від якого можна починати 
творче „літочислення". У випадку, наприклад, Івана 
Буніна, це була картинка потворного карлика, що її 
побачив у дитинстві. З тієї хвилини він знав, що мусітиме 
стати письменником, навіть Нобелівським лавреатом. 

У випадку Василя Барки — це були також ілюстрації, але 
не одна: „Ілюстрований Кобзарь" — „Гайдамаки" 
Опанаса Сластіона. Перше розкішне видання, ін-фоліо, 
розмір 33-44 см., геніяльної поеми геніального поета 
побачило світ Божий у 1886 році у видавництві А.С. 
Суворіна в Петербурзі, з російським перекладом Н.В. 
Гербеля і короткою передмовою Д.І. Еварннцького. Це 
видання дала прочитати малому Василеві вдова по 
старшині Армії УНР, у якої підліток Барка-Очерет стеріг 
сад. І сама поема й особливо ілюстрації — на 50 сторінок 
книги 51 великі ілюстрації, з потрясаючою Гонтівською 
над зарізаними синами, - справили незатерте враження 
на майбутнього поета, яке 'опреділило взагалі його лінію в 
житті. 

Другою книгою була „Божественна комедія" Дюранте 
Алігієрі (Дайте) з не менш, якщо не більш несамовитими 
ілюстраціями - неперевершеного Постава Дорс, що його 
ми всі пам'ятаємо з ілюстрацій до „Дон Кіхота", 
„Втраченого раю" чи Біблії. 

І тут, як у Буніна, малюнок скерував майбутнього поета 
в бік і Христа, і Данте, „Божественна комедія" якого стане 

майбутньою професією молодого літератора: кандидатсь-
ка дисертація Барчина звалася: „Співвідношення реаліс-
тичности і фантастики в стилі 'Божественної комедіГ Дан-
те”,і завданням всього життя-дати і собі велику розміром 
поему, подібну до Дантовоі. 

З Богом теж уклалася дружба вчасно: це і батькова 
заслуга, його постійне читання „Апокаліпсиса" сусідам і 
синам, середущий з яких таки сам став священиком, і, 
знову, Шевченка. Христос для Барки так само неуникни-
мий і він не мислить існування свого без Нього, як не 
мислив себе й свого існування без Христа і Тарас Шевченко 
чи колись Григорій Сковорода, до якого йшов поет також 
за Шевченком. 

В найновіших часах, хоч Василь Барка з тим не цілком 
погоджується, — взяв Христа за стрижень своєїтворчости 
на тільки Барка, але вже перед ним геніальний поет ще й 
досі загадково належно неоцінений критиками й критика-
ми-поетами (синдром „Моцарта і Сальєрі") - Олекса 
Стефанович. 

Із Шевченком єднає Барку не тільки Христос, але і 
біографія. Як Шевченко, Барка зазнав дитячих поневірянь. 
Про багато спільних з Шевченком моментів каже, нам 
Автобіографія Барки, надрукована в журналі „Терем" ч.б. 
Число це містить чимало матеріялу про В. Барку, видане 
АДУК-ом у травні минулого року. 

В його житті теж згадується мандрівний диякон-живопи 
сець. Малим хлопцем заробляв поденною працею. 
Вечорами,як батько Шевченків „Четії-МінеГ,читає батько 
„Апокаліпсиса" сусідам з власними інтерпретаціями 
призначення і значення кожного ангела і кожного звіра. 
Мандрування по наймах по селах, випас коней у степу й 
драми людські, які розігравалися довкола, теж такі, як у 
малого Тараса. І навіть пізніше в жахіттях війни, 
поранений і при смерті, переховуючись у якійсь напівроз-
валеніЙ хижці, з вікна нічого іншого не бачив, як „хрест 
високий на кладовищі трохи збоку Златомальований 
стоїть... І намальовано: Розп'ятий за нас Син Божнй на 
хресті..." 

(Продовження буде) 



Ч. 223. СВОБОДА, СУБОТА, 18-го ЖОВТНЯ 1980 

ПОЧАЛАСЬ ОСІННЯ КАМПАНІЯ УНСОЮЗУ! МЕТА: 2.000 НОВИХ ЧЛЕНІВ. ВСТУПАЙТЕ В РЯДИ НАЙБІЛЬШОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ У ВІЛЬНОМУ СВІТИ 

У 40-ий день смерти 
св.п. С. Курмана 

Оселя знову ожила 

У цсділю, 27-го липня ц. 
p., на замовлення Михайла 
Курмана була відправлена 
Служба Божа і Панахида за 
спокій душі його брата, 
св.п. Степана Курмана, в 
40-ий день його відходу у 
вічність. БогослуЖення і 
Панахида відбулися в У к-
раїнсьхому Культурному 
Центрі в Голливуді, Фльо-
рида. Службу Божу і Пана-
хиду відслужив о. Л.Опока у 
У П Церкви в ЗСА, тепер уже 
постійний мешканецьФльо-
риди. У відправах взяли 
участь понад 80 осіб обох 
віровизнань. 

Цісля Панахиди заходом 
родини М. Курмана, зок-
рема його трудолюбивої 
дружини Ірини, відбулися 
поминки з традиційним 
обідом. Під час обіду до 
зібраних промовляв ред. В. 
Мазур І - головний пред-
сідникУНПОмочіі екзеку-
тивний ві цеп резидент 
УККА. В. Мазур, висловив 
еггічуття Михайлові Курма-
нові і всій родині з приводу 
важко! втрати. Покійний 
Степан відійшов із цього 
світу передчасно у Харкові, 
Україна. Любив Україну і 
трудився для народного 

добра. В роках другої Сві-
тової війни зі зброєю в ру-
ках обороняв українську 
землю під Бродами. Далі 
пережив усі муки MOCKOBCb– 
ких тюрем і таборів, де 
втратив здоров'я. . 

„Тяжко вмирати на чужи-
ні, — говорив ред. В. Ма-
зур,—а також тяжко вми-
ратн в Україні, не доче-
каашись довгожданої волі, 
вмирати „на нашій не своїй 
земі," сплюндрованій і на-
поєній кров'ю, як ворожою, 
так і кращих наших синів". 
Потім промовець говорив 
про страхіття, що довелося 
пережити св.п. Степанові і 
цілому його і нашому поко-
лінням. 

Із короткими спогадами 
виступив Микола Кобрин 
— друг по зброї. Назакін-
чення М. Курман подякував 
усім присутнім, які віддали 
свою пошану св.п. 
Степанові у 40-ий день його 
смерти. 

Для увіковічнення його 
пам'яті була проведена 
збірка на АБН, яка принес-
ла 191 дол. Поминальним 
обідом провадив інж. Вік-
тор Полярний. , 

- j Н.Н. 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ 
ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ. 
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УВАГАІ Українська Американська УВАГА! 
Жіноча Допомогова Організація 

запрошує усіх своїх Членів. Збірщиків і Симпатинів на 

ІНФОРМАЦІЙНІ, 
- а Членів на 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
які відбудуться 

дня 26 жовтня 1980 p., о 1-ій ГОД. по пол. 
Я „Самопомочі", 96 Друга Авалю, Ню Йорк, Н. й. 

ЗА УПРАВУ: 
А. Д as и денко, секретар О. Том аш Івська, голова 
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Увага! ПОРТ ДЖЕРВІС, ҐЛЕН СПЕЙ та ОКОЛИЦЯ! Увага! 

СЛУХАЙТЕ РАДІОПЕРЕДАЧІ 

УКРАЇНСЬКА 
КУЛЬТУРНА ГОДИНА 

з Радіостанції WDLC 
на хвилях 1490 AM та 97.7 ФМ 

з Порт Джервіс, Н. Й. 
кожної неділі, о годині 9:30 рано 
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Найкращі звуки длялюд-
ського вуха — радісний ди-
тячий і юнацький сміх, по-
нісся чудовою оселею ,.Ки-
їв" біля Детройту. Високі, 
стрункі ялині передавали 
пошепки одна одній, що пі-
сля п'ятирічної перерви 
Юнацтво СУМА відкрило 
тут свої відпочинкові табо-
ри. Пригадались недавні ро-
ки. коли на тій же оселі від-
бувалися злети, здвиги при 
кіл ькасотній участі сумівсь-
ко! молоді, вишкільно - ВІД-
починкові табори, гарно оп-
рацьовані і підготовані ват-
ри, а опісля — шире прощан-
ня друзів і подруг, виміна 
адрес і телефонів між собою 
За гуртком від'їжджаючих 
автобусів неслися слова про-
щання, витискаючи з юна-
ЦЬКИХ ОЧеЙ СЛЬОЗИ, ЩОСПЛИ-
вали по опалених мол о ден ь-
ких обличчях. 

З особливим теплом зга-
дуеться цей час... 

Аж врешті цього року 
оселя знову ожила. Загомо-
ніла тим самим життя. В 
днях від 20-го липня до 3-го 
серпня цього року 31ДНОВЛЄ-
ні будинки на оселі „Київ" 
виповнило юнацтво від 7 до 
14 років життя. Ще весною 
створена таборова комісія в 
складі Ярослава Малинов-
ського та Василя Герасимо-
ва подбала про те, щоб при-
міщення для дітей були ЗОВ-
сім відновленні j відповіда-
ли вимогам стейту. Вимага-
гало це багато праці і часу, 
але обидва завзяті при допо 
мозі батьків юних сумі в ці в 
вив'язалися вповні з при йня-
того на себе обов'язку. Кіль-
ка днів перед означеною да-
тою табір „Зелений Яр" був 
готовий прийняти таборо-
виків. 

Кухня у заряді Галі Ста-
хурської, який допомагали 
Ніна Герасимів. Христина 
Гика, Ґеня Ткач та Марія 
Лось, не зважаючи на спеку, 
смачно і здорово харчували 
юнацтво.Вони, всі усмеЧне-
ні, вітали таборовиків у ве-
лнкій. просторій їдальні, а 
найбільшою для господинь 
нагородою було те , коли 
діти приходили по „репет-
ку"; 

Серце раділо, коли раніш-
нє сонце освітило таборову 
площу, пестячи ясним про-
мінням 63 дитячі голівки, 
піднесені вгору і задйвлені в 
прапори, що лопотіли, BHCO– 
ко на щоглах. Вишколено, 
майже по-військовому зда-
вали свої звіти впорядники: 
Рожа Демчук, Леся Бачин-
ська, Тіна Масик, Христя 
Огар, Юрко Куций і Славко 
Ціко, а бунчужна Маруся 
Клід передавала його кома-
ндантові Володимирові Іва-
ницькому. Зворушуючо і 
обіцюючо лунали слова на-

іюиитянд пи діди '^^Щ^^ШФШ 

18-ий Відділ Союзу Українок Америки я Пассейку, Н. Дж. 
влаштовує 

ДИТЯЧУ ЗАБАВУ і КОСТЮМІВКУ 
ГРИ ^ ЗАБАВИ ” ВИГРАШІ - ДИТЯЧА СЦЕНКА та ІНШІ РОЗВАГИ 

я неділю, 26-го жовтня 1980 p., початок год. 3-тя по пол. 
я Українській Централі, йо Hope AVO.. Passaic, N.J. 

ВСТУП - S2.50 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ СВІТОВИХ КОНГРЕСІВ 
БІЛОРУСІВ, ЕСТОНЦІВ, ЛОТИШІВ, ЛИТОВЦІВ, ТУРКЕСТАНЦІВ 

І УКРАЇНЦІВ 
влаштовує 

я четяер, 23-го жовтня 1980 року, я год. 3:30 по пол. 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ю 
В СПРАВІ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ СОВЄТСЬКОЇ 

ІМПЕРІЇ - В НАШОМУ ЧАСІ 
Конференція відбудеться 

я Українському Інституті Америки, 2 іст те вул. (на розі 5-ої Авеню) Я НЮ йорку 
ДОПОВІДАЧІ: 

ДОСТ. ФреНК ШеКСПІр, б. директор Американської Інформаційної Аґвнції, Прези-
дент ,.РКО Дженерап", який говоритиме про „Свободу й революцію засобів масової 
Інформації"; 

П р о ф . Річард ПаЙПС, Гарвардський Університет, що промовлятиме на тему „Poclft– 
ська національна політика: тяглостм 1 різниці"; 

П р о ф . АНДОЮ С. ЕренкрОЙЦ, Мічіганський Університет, який доповідатиме про 
' „НацП СхІдньоІ Европм проти російського колоніалізму й Імперіалізму". 

Модератор Конференції є Д-р ІЯЯН О . ФЛИС, гоповнийпредсідникУкраїнськогоНа-
родного Союзу. J– 

Організаторами Конференції є Конференція Вільних Білорусів, Естонська Світова Рада, 
Світова Федерація Вільних Лотишів, Литовська Світова Спільнота, Туркестанська Не-
ціоиальна Організація за Свободу й Світовий Конгрес Вільних Українців. -

Координатором Конференції с Д-р ВОЛОДИМИР Д у ш н и к , редактор „Українського 
Квартальника", до якого можна звертатися за дальшим^ інформаціями в справі Кон-
ференції. Ten.: (212) 228-6840-41 

ціонального гимну, співані 
дітьми, які ніколи не бачили 
своєї батьківщини, а які обі-
цяли ворогам відплату за 
всі заподіяні народові крив-
ди. Грімке „Слава Україні" 
неслося могутнім гомоном 
по лісі. 

Табір починав працю. 
Програма була виготовле-
на головною виховницею і 
головою Осередку СУ М А в 
Детройті Стефанією Леге-
тою. 

За перших кілька днів ді-
ти познайомились між со-
бою, пізнали себе докладні-
ше, і справді по-родннному 
почалася праця. Погода бу-
ла чудова, і кожний день зда-
вався кращим від поперднь-
ого. А коли на небо вийди 
зорі, коли всіх зобов'язува-
ла вже нічна тиша, в кімна-
тах розносився хвилюючий 
повний захоплення шепіт: 
юнацтво ділилося вражен-
нями пережитого ДНЯ ЗІ СВО-
їми впо дрядникам н. що спа-
ли біля них. Одначе скоро 
сон перемагав і найсільні-
ших. Табір засинав спокій-
ним сном під дбайливою 
опікою п. Ткача, щоб насту-
пного дня з новими силами 
взятися за праию. 

Важко уявити, щоб табори 
успішно відбувалися без лю 
дини. функція якої є однією 
з найважніших на таборі. 
Мова тут про медсестру, 
мгр Марійку Жданів. Завж-
ди усміхнена і лагідна, здо-
була собі довір'я серед табо-
ровиків. її малу, чисту кім-
натку з великим червоним 
хрестом на шибі дверей час-
то відвідували „пацієнти", 
щоб порадитись, поговори-
ти. розпитати, чи місце, де 
ВКУСИВ ПОПереДНЬОГО ДНЯ КО-
мар, треба ще раз помазати. 
Сестра була в постійному 
контакті з д-ром Романом 
Андрушковим, який прнї-
хав у дні відкриття таборів 
на оселю, щоб перевірити 
стан здоров'я юнацтва та 
осіб, які мрли тут працюва-
ти. Через, це панувала тут 
атмосфера безпеки. . ^ 

При праці і розвагах шви-
дко минуло два тижні. Вели-
ка ватра, збудована хлопі 
ячим підтабором „Волинь", 
не могла, на жаль, горіти. 
Зливний дош. що падав ос-
танніх два дні. перекреслив 
усі плани. Програму треба 
було відбути' в таборовій 
їдальні. 

Вечір відкрила головна 
виховниця Стефанія Легета 
Вітаючи присутніх батьків 
і гостей, войа коротко зма-
лювала працю табору, його 
осяги, підготовку до цього 
вечора та просила відповід-
но оцінити молоді таланти. 
Ведення програмою переда-
ла бунчужній Марусі Клід. 

Пролунали звуки пісень, 
які набирали щораз більшої 
сили. З великим ВДОВОЛЄН-
ням похитував головбю д-р 
Степан Луцький -диригент 
новозорганізованого хору 
юнацтва при Осередку 
СУМА в Детройті. Важко 
було повірити, що це ті самі 
діти, які два тижні тому 
приїхали сюди. Скільки 
в них відваги і самовпевне-
ності. Скільки пісеньвониза-
своїли. Як гарно, виразно 
вимовляли слова! 

Монументальна картина 
Хрищення України 

Серед усіх торжеств, що 
їх переживають українці у 
діясгюрі,висовується без су-
мніву на чільне місце 1000-лі 
ття Хрищення нашої вітчиз-
ни. Руси-України. Із голосів 
української преси з усіх кон-
тинентів, де тільки доля не 
приякорили б наших братів 
і сестер виявляється, що всі 
живі українські серця злива-
ються в один акорд великої 
радости з приводу того 
ІООО-ліття... 

Участь у цьому всеоб'сд-
нуючому торжестві збира-
ються святкувати всі наші 
українські скупчення в міру 
спроможносте — кожне по-
своєму. Але всі ці скупчення 
без виїмків докладають усіх 
зусиль, щоб своїм землякам 
як теж і народам, посеред 

яких їм доводиться тепер 
жити, пригадати, що ми, ук-
раїнці. прийняттям христия-
йської віри, як теж і нашою ку 
льтурою сягаємо аж у сиву 
давнину. 

Чільні наші наукові ycra– 
нови і вся наша віроісповід-
на Ієрархія намагаються 
спільним зусиллям і на со-
борній базі українських ака-
демічних установ, інститу-
цій та організацій створити 
одну репрезентативну між-
народну конференцію. Во-
ни плянують приготовити 
збірне видання пам'ятннко-
вого ювілейного збірника з 
дальшою метою, розіслати 
його до всіх ОСНОВНІШИХ 6І6-
ліотек та окремих установ у 
цілому світі. 

Д о ТИХ ЧІЛЬНИХ ВОЗВЄЛИЧ-
ників і пропагаторів І000-лі 
ття, які намагаються увіко-
вічнити цю найважливішу 
подію — прийняття христн-
янства в Русі-Україні, але 
особливим і високомистець 
ким виявом, слід зарахува-
ти велетенських розмірів. 
бо6х!2 стін, монументаль-
ну картнну-компознцію на 
тему Хрищення. України. 

Цю картину малює наш 
відомий мистець Петро Ан-
друсів, який поселився на 
постійно в місті Рівергед, 
Лонг Айленд, Н.Й. П.Анд-
русів відомий нашому гро-
мадянству з таких більшо-

го розміру творів:.,Сватан-
ня Анни Ярославни", „Кня-
жа пристань у'Києві"„.По-
хід Ігоря". „Уїзд князів". 
„Зустріч гетьмана Мазепи з 
Гордієнком" і інші. 

Над картиною Хрищення 
України, коли врахували 
призбирування матеріялів. 
виконання композиційних 
зарисовувань, не лише окре-
мих сцен, але теж і архітек-
турних елементів, як рівнож 
осіб, що беруть в тих сценах 
участь, з усіми деталями 
одягу, обрядової ноші, 
зброї і підбиранням для иьо-
го окремих типів, які найк-
раще підходять для зобра-
ження тієї доби, забрало 
мистцеві приблизно три ро-
ки. 

.І оце в нас на руках прс-
гарно г. люксово видана мо-
нографія Петра Андрусева 
за редакцією Святослава 
Гординського у PHMi:.ESSE 
Gl– ESSE, ROMA -1TAL1". 
Монографія охоплює 50-рі-
чний доробок творчости 
цього мистця. 

Ярослав Курдидик 

' У Чікаґо... 
(Закінгення зі crop. 

З дискусії, яка була 
на правду діловою, присутні 
цовідалися про велику пра-
ІЮ. яку проводить наша 
Централя: УНС уділив у 
іьому році панад двадцять 
тисяч долярів для потребую. 
чих українських студентів і 
дуже поважну суму на моло 
дечі і спортові товариства. 

І) 

Коли взяти під увагу хворо-
бові дотації для членів. до-
тації для наших Церков і на-
укових установ, то наочно 
бачимо, шо ця наша рідна 
установа працює таки для 
своєї громади. А тому і не 
диво, що головний предсід-
ник д-р І.Флис закликав 
проводи окремих Відділів 
до більш посиленої, прані 

для розвитку і росту Союзу, 
збільшення членства. голо-
вно з числа молодих людей, 
які чомусь волікпь забсзпе-
чуватись у чужих, часом 
нам неприхильних усгано-
вах. знаючи добре, шо тим 
способом збагачуємо не сс-
бе. а кого іншого нашими 
грішми; тут слово за бать-
ками цих молодих людей 

В загальному збори були 
успішними. На них освітлс-
но деякі неясності, а інфор-
мації д-ра І.Флиса напевно 
дадуть багато матеріялу 
для тих. які підуть злобува-
ти нових членів для УНС. 
Перед закінченням зборів 
М.Сорока та РіПрипхан 
вручили д-ру Флйсові пакет 
із аплікаціями нових членів. 

Пісні були переплітани 
скечами — простенькими 
дитячими, але, днвля-

чись на виконавців, з якою 
гордістю вони виконували 
ці скечи, скільки старалися 
вкласти в них свого мистец-
тва, мусів кожний старший 
щиро сміятися. Оплески 
додавали малим артистам 
ще більшої відваги і. коли 
вечір добігав кінця, всім бу-
ло жаль ..рощатися. Ті діти 
внесли з собою життя; завер-
нули на короткий 'час моло-
дість, незабутні, дороги 
спомини. 

Спокійно і врочисто ПОНЄ-
слася мелодія пісні "Ніч вже 
йде" з уст присутніх, СПЛЄ-
тених руками у великому 
дружньому колі, а зосеред-
жені обличчя, заслухані в 
слова пісні, мріяли..-.„npo 
славу минулу, про мрії га-
рячі. про 'волю, що прийде 
колись." 

СЛ. 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
в Рідними, Приятелями 1 Знайомими, 

що 10-го вересня 1980 року 
відійшов у ВІЧНІСТЬ 
наш Найдорожчий 

МУЖ, ТАТО, ЗЯТЬ І ШВАҐЕР 

бл. п. 
Д-р ВАСИЛЬ ШИМОНЯК 

народжений 20 березня 1923 р. в РосІшцІ, 
Карпатська Україна. 

ПОХОРОН відбувся 13-го вересня 1980 р. а української 
католицької церкін св. Михаїпа на цвинтар са. Адальбврта 
в МілаокІ, Віск. 

Дружина - НАДІЯ 
Доньки: АННА ІДОРА 
Сини: РОМАН І МИХАЙЛО t дружиною 
Тесті: ЮЛІЯ І ОМЕЛЯН ЛОҐУШІ 
Шіаґерки: 

ГАННА а мужем І дочкою 
МАРІЙКА а мужем І дітьми 

є 
СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО: 

о. крилошаиииові їв. ОпекскжоаІ й о. професоровіТ. Ґайдо-
сові за Богоспужбу й похоронні відправи, й усім Паням І Па-
нам сердечно дякуємо за участь у похоронах, ансл овн cnla– 

чуття й ва пожертви: 
на Українську Духовну СвмІнарЬо а СтемфордІ - 1280 00; 
на Стипендійний Фонд' їм. Василя Шимоняка при Мяркет 

університеті а МіляокІ - S418.00; 
І на будову української католицької церкви в ЛюрдІ -

5200.00. 

-
Родина ШИМОНЯК 

ДО МОСКВИ ВИКЛИКАНО Бабрака Кармаля, теперіш-
ньоі-о провідника Афганістану. Щойно після того, як 
.західні чинники ствердили його побут у Москві і опуб-
лікували вістку про це, Москва, зі свого боку, потвер-
днла цей факт, а в Кабулі, столиці Афганістану, вида-
но офіційний комунікат. Додатково повідомляють, що 
метою поїздки Кармаля с прийняти вимоги від Москви 
в справі персональних змін у керівництві Афганістану 
та обговорити дальшу боротьбу зі самостійницькими 
елементами, а головно з повстанцями. 

Ділимося а Побратимами-Воякамй 1-ої УД УНА та Українським Громадянством, 
що у неділю, 21-14) вересня 1980 року, несподівано, помер 

бл. П. 
ВОЛОДИМИР СТЕЧИШИН 

колишній лідстаршнна 1-ої УД УНА, довголітній редактор І видавець журналу „Вісті" КУ 
Б-ва 1-ої УД УНА, заступник голови КУ Б-ва 1-ої УД УНА в Німеччині. 

Покійний народився 28. 8. 1920 року в Могилеві Подільському в родині генерала 
Армії УНР Миколи Стечишииа, перебував з родичами в Польщі, закінчив українську гімиа-
аію в Перемишлі і опісля медичні студії в Німеччині. 

ПОХОРОН відбувся в четвер, 25 вересня 1980 p., о год. 14 на новій дільниці Вальд-
фрідгоф у Мюнхені, Німеччина. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 
КУ Б-ва 1-ої УД УНА в Німеччині 

Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
s Рідними, Приятелями і Знайомими, 
що в неділю, 21-го вересня 1980 року, 

несподівано помер, закінчивши шістдесят літ 
свого життя, 

наш Найдорожчий БРАТ, ШВАҐЕР і ВУЙКО 

бл. п. 

ВОЛОДИМИР СТЕЧИШИН 
колишній підстаршина 1-ої УД УНА, довголітній редактор І видавець журналу „ВІстГ 

КУ Б-аа 1-ої УД УНА заступник голови КУ Б-ва 1-ої УД УНА в Німеччині. 
ПОХОРОН відбувся в четвер, 25-го вересня 1980 року, о год. 14-ій на новій дільниці 

Вальдсфрідгоф у Мюнхені, Німеччина. 
є 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ будуть відправлені за СПОКІЙ ЙОГО ДУШІ 
СЛУЖБИ БОЖІ І ПАНАХИДИ 

30-го жовтня в українській православній церкві на Людвіксфельд коло Мюнхену; 
2-го листопада - СЛУЖБА БОЖА І ПАНАХИДА в українській православній церкві в Мюн-

хені 1 цього самого дня по Службі Божій ПАНАХИДА в українській католицькій церкві, 
39 NW 57th Court. Miami. Flo. 

Просимо Родину, Приятелів 1 Знайомих згадати його в цей день у своїх молитвах. 
Горем прибиті: 

сестра - ОЛЬГА БУЛЬБА з чоловіком ІВАНОМ 1 дітьми: 
ЛЮБОМИРОМ І НАДІЄЮ 

т 
У глибокому смутку ділимося з Ріднею, Друзями, Приятелями та всім Українським 

Громадянством невимовно болючою вісткою, що в день Покрови Пречистої Діви Марії, 
14-го жовтня 1980 року, о год. 11-ій вечора відійшла на Вічний Спочинок, 

в наслідок розриву серця 

бл. п. 

НАТАЛІЯ з ФІЛЬВАРКІВ 
ПРИШЛЯК 

маґістер фармації, народжена 22-го травня 1912 року у Львові. 
ПАНАХИДИ за спокій душі Покійної відбудуться в п'ятницю, суботу й неділю. 17.18. 

19-го жовтня 1980 p., о год. 8-ій вечоре в похоронному заведенні Альфреда Далсре -11-11 
вул. Ґлорія Захід в Монтреалі, Канада. 

ПОХОРОН в понеділок, 20 жовтня 1980 p., о год. 10 рано з церкви св. Арх, Михаїла 
при вуп. Ідервіль. Тіло Покійної спочине на цвинтарі Код-д-Неж у Монтреалі, Канада. 

Горем прибиті: 
ЯРОСЛАВ - муж ; 
ІГОР - сни 
д-р ОКСАНА ЧЕРЕДАРЧУК-ФІЛЬВАРКІВ - братова а мамою 
КОРНЕЛЬ ПРИШЛЯК, інж. БОРИС ДУРБАК. Іиж. ТАРАС ДУРБАК -

кузини з родинами 
і вся ближча І дальша Родина в ЗСА І Україні 

є 
Замість квітів на свіжу могилу Покійної, проситься складати пожертви на посмертний 

фонд а призначенням для допомоги потребуючим а Україні. J 



СВОБОДА, СУБОТА. 18-го ЖОВТНЯ 1980 Ч. 223. 

Філадельфія — Українському Музею 
у Ню Йорку 

Хоча Філадельфія, на змі-
ну з Ню Йорком. є голов-
ною кватирою Союзу У кра-
Лноїс Америки, хоч у Філя дс-
льфії живуть видатні прові-
дні діячки цієї потужної 
жіночої організації, україн-
ська громада цього міста 
якимсь дивом була досі рад-
ше байдужа до справи роз-
будови Українського Му-
зею в Ню Йорку. цієї такої 
важливої культурної стани-
ці в метрополії Америки та 
всього світу, станиці, до ре-
чі, створеної Союзом Укра-
їнок. Для прикладу подам, 
що в такому Рочестері, де 
живе лише кілька соток ук-
раїнців. Український Музей 
має 34 члени. У Філадельфії, 
із кількома десятками тисяч 
українців, є лише 24 члени 
Музею. Очевидно, не кожна 
людина розуміє, що це таке 
музей, яка його вартість і ро-
ля. П р о т е у Філядельфії 

"живуть тисячи осіб, від яких 
такого розуміння й підтрим-
ки можна очікувати. 

Українські жінки вміють 
працювати наполегливо. 
Вони не тратять швидко 
своего ентузіязму. На труд-
нощі чи байдужість відпові-
дають збільшеним констру-
ктивним зусіллям. Д о речі, 
завдяки такій настанові пос-
тав Український Музей В 
Ню Йорку. Так і у Філяделв" 
фіїїентузіясти цієї справи на 
чолі з Іреною Кушнір вирі-
шили минулого року CTBO-
рити окремий відділ Союзу 
Українок Америки, голов-
ним завданням якого було б 
допомагати до розбудови 
музею. На інавгураційну ім-
презу минулого року з ДОПО-
віддю голови управи Украї-
нського Музею прийшло 
ледве три десятки осіб. 

Проминув рік і відно,що 
67-ий відділ СУА під прово-
дом Лідії Макаренко nonpa– 
цював сумлінно й підгото-
вив широкозакроєний Тиж-
день Українського Музею у 
Філядельфії — від 28-го 
вересня до 5- го жовтня 
Перш за все вони звернули-
ся до українських Владик, 
католицького і православ: 

ного, за дозволом продава-
тн жетони Українського Му. 
зею під церквами. Владики 
дозволили і поблагослови-
ли усю акцію. Парохам 
усіх українських церков пе-
редано відповідні інформа-
ції про Музей. Парохн не 
відмовили своєї допомоги і 
з проповідниць заохочува-
ли вірних до підтримки Укр-
раїнському Музеєві. Оця 
моральна підтримка з боку 
духовенства наших обох 
Церков найбільше допомо-
гла розголосові та успіхові 
цієї цілотижневої імпрези. 

В неділю, по полудні, 28-
го вересня, в просторій залі 
Українського Культурно-
освітнього Центру відбула-
ся конференція із двома 
доповідями, ілюстровани-
ми прозірками. Голова СУА 
І.Рожанковська висвітлила 
прозірки з історії діяльнос-
ти Українського Музею у 
Ню Йорку, подавши при 
тому пояснення. Об,єктив-
но й речево Рожанковська 
з'ясувала труднощі у діяль-
ності Музею, зокрема брак 

більшого приміщення , як 
теж пляни поширення Му-
зею, щоб він був не лише CT-
нографічним музеєм, але 
мав історичний відділ і кар-
тинну галерею. 

Публика тепло вітала дру 
того доповідача Петра Хо-
лодного. який прибув здале-
ка, бо з Йонкерсу, щоб ска-
зати „Дещо про ікони".До-
повідь, ілюстрована прозір-
ками, мала метою дати ос-
новні інформації про ікони, 
бо, як ствердив наш мистець, 
в цій ділянці панує повна іг-
норантність не лише серед 
вірних, але і деяких свяше-
ннків. Це незнання найбіль-
ше проявляється у вимогах 
д о мистців малювати пос-
татті реалістично, тобто по-
Дібно до живих осіб. 

Деякі малюють Ьожу Ма-
тір у гуцульському строї, св. 
Миколая — із тризубом і з 
короткою бородою, щоб 
він „виглядав „культурно", 
ЯК ВИСЛОВИВСЯ ОДИН СВЯЩЄ-
ник. Інший знову Ж ВІДКИ-
нув ікону Архангела Михаї-
ла, бо, мовляв, „у нього но-
ги затонкі". Тим часом іко-
ннніколи не мали метою ві-
дображувати дійсність, бу-
ти відбиткою реального сві-
ту. але, навпаки, мали вво-
дити людину в світ МІСТИЧ-
ннй. Ікони маірть точну, 
традицію, освячену симво-
ліку красок. X рис та зобра-
жується в червоній туніці, 
коли Він був на землі, а в зо-
лотій чи білій туніці, коли 
Він в ос к реє або під час nepe– 
ображення. На жаль, цієї 
символіки деякі мистці не 
додержуються, мабуть, із 
незнання. Св. Ольгу малю-
ють у нас з хрестом, а хрест 
на іконах був символом му-
ченичої смерти. Св.Ольга 
не була мученицею за віру. 
Слухачі нагородили допо-
відача довготривалими оп-
лесками за таку повчаючу 
інформативну доповідь. 

Під кінець тижня, у НЄДІ-
лю, 5-го жовтня, зорганізо-
вано прогулянку автобусом 
до Ню Йорку з метою ВІДВІ-
дати Музей. 

Треба підкреслити, що 
весь тягар підготовки Тиж-
ня лежав на цій десятці чле-
нок 67-го Відділу СУА, 
включно з продаванням же-
тонів під церквами і підго-
товою перекуски після допо-. 
в ідей. Інші відділи СУА у І 
Філядельфії разом„з голо-
вою Округи СУА Наталіею 
Даниленко, як могли, з ни-
ми співпрацювали і допо-
могали. 

Після такого однодушно-
го зорганізованого зусилля, і 
яке принесло Музеєві 1246 
долярів, крім, очевидно, 
розголосу, можна сподіва-
тися. що філядсльфійські 
громадяни актівніше у біль-І 
шій кількості включається у 
розбудову цієї важливої ку-
льтурної станиці тим біль-
ше. що наступного року Ук-
раїнський Музей підготов-
ляс виставку українських ки 
лимов в Інституті Балча і 
плянує влаштувати вистав-
ку українського народного 
мистецтва в філядельфійсь-
кому Музеї мистецтва. 

Б.Цимбалістий 

РОНАЛД РЕҐЕН МАЄ клопоти у стейхі Ілліной, бо 
кількакратні поїздки президента Джіммі Картера до 
цього стейту дещо змінили ситуацію в користь Демо-
кратичної партії і П кандидата. Тепер, згідно з опита-
ми, переведеними різними дослідчнмн інституціями, пе-
ред веде Картер, а ще недавно Реген перемагав Картера 
на 15 відсотків. Картерова кампанія, — кажуть полі-
тичні спостерігачі, — дала успіхи І він зумів переко-
натн багатьох виборців, а також деякі організації, на-
прнклад, місцеву Лігу голосуючих жінок, що Уряд 
Картера дійсно веде мирну політику і політику nepe– 
говорів, а не конфронтації, яка може прийти на чергу, 
якщо президентом буде Реґен, згідно з твердженням 
демократичних стратегів. У зв'язку з тим республікая-
ці вирішили повести більш інтенсивну кампанію в Іл-
ліной, головно в Чікаґо і на передмістях. 
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Г CHOOSE PROPERTIES 
NEAR the NEW 
St. Andrews' Ukrainian Religious Center 

in the beautiful commuhitJaa of Уепіса, Warm Mineral Springs. 
North Port and Port Charlotte, Florida. 

For information Contact 

Д-р Марія P. Грицеляк -
нова українська лікарка 

Українська студ іююча 
молодь йде вперед, закінчує 
на вищих школах різні фа-
культети і дістає дипломи. 
Серед них є д-р Марійка 
Рома Грицеляк, що у червні 
цього року закінчила ме-
лнчні студії в Лойола уні-
верситеті й одержала дип-
лом лікаря - доктора ме-
дицини. ' -

Марійка народилася в 
1954 році тут в Чікаго, в 
родині д-ра Пантелеймона і 
Дори, з дому Малншевсь-
кої, Грицеляків. Початкову 
і середню школи закінчила 
в Оак Парку, Ілліной,з виз-
начними усп іхами. Вона 
також закінчила Школу ук-
раїнознавства та вчителю-
вала два роки в „ Р і д н і й 
Школі" при парафії св. 
Иосифа. 

Передмедичні студії від-
була Марійка Грицеляк в 
Іллінойському університе-
ті, а стисло медичні студії 
— в Лойола університеті в 
Чікаґо. 

Тепер д-р Марійка Грице-
ляк спеціялізується в ДИТЯ-
чих хворобах в Лютеран 
Дженерал шпиталі в Парк 
Рідж, Ілліной. 

Голос... 
(Закінчення зі ст. 2-оі) 

д-р Марія Р. Грицеляк 

Так, як її батько д-р П. 
Грицеляк і брат д-р Юрій , 

вона є активним членом 
нашого лікарського това-
риства і є вже секретарем 
УЛТПА Відділу Ілліной. 

Д-р М. Грицеляк і її вся 
родина є членами УНСою-
зу, Відділ 221-ий. 

д-р П . Пундін 

RANDOL REALTY. ІКС. 
159 S. Tamiami NW -

і Port Charlotte. Fla. 33952 
І 813-625-4193, Ext. 47 

Eloise Popovich. Broker Salesman 
Nick Popovich. Realtor Associate 

or 813-629-3179. eve. 
ФФФФФФФФФФФФФФЛФФФЬ 

Виставка ОЖ ОЧСУ під час 
українського фестивалю у Чікаґо 

У неділю, 14-го вересня 
ц.р., на закінчення цілого ти-
жня „Українських днів" у Чі 
каґо, перед величавим фіна-
льним концертом, Об'єднан" 
ня Жінок Оборони Чотирь-
ох Свобід України, Відділ 
ЧікаґЬ, влаштувало під про-
водом голови Ольги Федак 
виставку українського на-
родного мистецтва, примі-
щену тут у двох просторих 
рухомих комбінатах побли-
зу Мюзік Шелл в Ґренд-па-
рку, місці масових відвідин 
населення Чікаго та околиць. 

Задум виставки і наяв-
ність приміщень дали змогу 
поділити експонати на дві 

частини, а саме: вишивки, 
кераміка та писанки в о д н о 
му, і дерев'яна різьба, інкру-
стації та комбінації обидвох 
у другому приміщенні. 

Зразки мистецтва україн-
ської вишивки та артизм гу-
цульської і трипільської ке-
рамики чікаґської українсь-
кої мисткині Галини Заго-
родної, розкладені зі сма-
ком на золотому сукні, як та-
кож незрівняні писанки вір-
туозної Марії Брами, вик-
ликали, як завжди, щирий 
подив як української, так і 
неукраїнської публіки. По-
каз писання писанок прику-
вав увагу відвідувачів на до-
вгі хвилини так, що тим, які 
стояли ззаду, годі було дос-
тупитися ближче. Велику 
частину успіху треба припи-
сати мистецькій допомозі 
Соломеї Кавки і її оригіна-
льному підходові д о влаш-
тування виставок. 

Другий мобільний комбі-
нат був заповнений гуцуль-
ськими касетками, тарілка-

ми, начинням, альбомами, 
свічниками і фляконами-
дзбанками, різьбленими, ін-
крустованими і випалюва-
ними на різного гатунку де-
рів талановитими руками 
Дам'яна Стельмаха. Різно-
рідні стилі керамики Миха-
йла Гуміняка. професора 
Школи українського народ-
ного мистецтва у Чікаґо. 

'ілюстрували широкий дія-
пазон українського мистец-
тва у точеній і випаленій 
глинці. Питанням відвіду-
вачив не було кінця, зокре-
ма довго приходилося поя-
снювати не-українцям,яким 
ці роди мистецтва все ще не 
є дуже відомі. Звірята. пта-
хи, козаки та декілька де-
рев'яних скульптур чисто 
кубічного стилю роботи ми 
стця Петра Гасюка гідно до-
повняли цілість виставки. 

Не вперше вже виявилося 
що не-украінці дуже цікав-
ляться українським народ-
ним мистецтвом, і , якби у 
нас були засоби, варто було 
б зорганізувати в кожному 
великому міському центрі 
постійну виставку такого 
роду. Треба з приємністю 
ствердити, що Українські 
дні в Чікаго, влаштовані міс 
цевим відділом УККА, як і 
щороку, пройшли З ВЄЛИ-
ким успіхом. Нехай же цей 
успіх у поширюванні доб-
рого імени України у широ-
кому світі буде великою і 
вдячною винагородою усім 
тим, хто своїм талантом, 
мистецтвом і працею до 
них спричинився. 

З.М.Р. 

БІЛИЙ ДДМ ВИСЛОВЛЮЄ передбачення, що у випадку 
Джіммі Картерової прогрн виборів на президента 4-го 
листопада, Совстськин Союз вишле свої війська до 
Польщі, щоб там зламати опір і привернути назад ав-
торитет і повноцінну владу польської Комуністичної 
партії під керівництвом Станіслава Каві. Ці передба-
чення пояснюються в той спосіб, що, мовляв, Москва 
використає перехід влади в інпгі руки і зробить" обов'яз-
ково якесь потятнення, знаючи, що Уряд 3CA зайня-
тий буде своїми внутрішніми справами. 

Увага! Ню йорк і ОКОЛИЦЯ! Увага! І! 

В четвер, 23 жовтня 1980 p., год. 7-ма веч. 
ш залі УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

при 2-ій Авеню в Н Ю ЙОРКУ, Н. Й. 
відбудуться 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
Окружного Комітету Відділів УНС 

міста НЮ ЙОРКУ й ОКОЛИЦІ 
до участи в яких запрошені Урядовці, Предсідники 

та конвенційні Делегати усіх Відділів Округи 

НА ПОРЯДКУ НАРАД: 

1 Відкриття. 
2 Перегляд-провірка організаційної праці Округи за 

останні місяці. 
3 Обговорення осінньої організаційної кампанії, ме-

тою якої є придбати до кінця року 2.000 нових чле-
нів. 

4 Обговорення загальних союзових справ. 
5 Внески, запити і закриття зборів. 

В зборах візьмуть участь: 

ГОЛОВНІ УРЯДОВЦІ У Н С О Ю З У 
Закпикаємо асі Вірдіпи і їхні уряди та конвенційних депега-
тів. як й інших активних союзовців узяти участь у цих важпн-

вих зборах. 
ЗА УПРАВУ: 

Микола Хоманчук, голова 
Михайло Юзенів, секретар ВасильЦЮПА, касир А 

шттвтФВмтФттФвтФФФ0тт0ишв90ш09івш0ШМі00і 

справжні герої нашого 
часу? Адже в наших писан-
нях директори нині не 
інакше як генеральні, 
головні інженери тільки як 
верховні жерці, масштаби 
не інакше, як трансконти-
нентальні, транспланетні, 
космічно-галактичні, бу-
дови тільки суперграндіоз-
ні. народні мільйони, як 
осіннє листя, килими. вер-
тольоти. троянди на снігу 
- і тут забування най-
простіших заповідей типу 
не вкрадь, не вознесись в 
гордині, не уведи жону 
ближнього свого. Мас-
шщабний. на думку 
автора, герой насправді 
виявляється звичайною 
затертою особистістю. В 
літературі головне не 
ієрархія посад, а ієрархія 
особистостей. ” 

Прямо до, ,контрревол ю-
ціГ договорився Загребель' 
ний. Колирь подібно 
заговорив був Олесь Гон-
чар, коли був секретарем 
Спілки українських пись-
менників і на з ' ї зд і 
пришилося йому сказати 
свос слово й свою думку. І 
досталося ж йому за це 
опісля! 1 тягали, і питали та 
перепитували, питали й 
консультувалися з центром, 
тобто з Москвою, а бідний 
Гончар каявся й розкаював-
ся, накінець таки йому 
повірили, що це так „вирва-
лося", що „він не так думав" 
і якось пройшло. 

Хоч ми зла Загребель-
ному не бажаємо, але йому 
напевно прийдеться „об'яс-
нюватися перед товариша-
ми з тієї установи", але 
сподіємося, що якось 
пройде.- Часи ж бо настали 
зовсім не ті. А він колись 
червоним партизаном був 
чи не динамітардом, отже 
ті. які завжди за фронтом 
збирають медалі й трофеї 
не матимуть аж такого 
розгону до нього. 

Віра, надія, любов 

Каже наш нарід, що 
„вовка тягне до ліса", а Заг-
ребельного тягне в клопіт. 
Взяв би собі приклад з 
Георгія Маркова, гостя „зі 
самої Москви" і говорив би 
про „радянський народ", 
„комуністичну партію", 
,.XXvi З'їзд КПРС", а він, 
хоч вірте, хоч не вірте ніже 
словечком про 26-ий з'їзд не 
згадав, а зате якась нечиста 
сила наштовхнула його ось 
як заговорити. „Добро і зло 
віра, надія і любов. поряд-
ність і краса, милосердя і 
співчуття існують 
будуть існувати завжди, і 
література не повинна 
виключати їх із свого 
вжитку, в цьому нам 

показують приклад філо-
софи, які вже починають 
досліджувати навіть такі, 
здавалося б, християнські 
категорії, як віра, надія і 
любов, цілком резонно 
вважаючи, що категорії ці 
повинні стати предметом 
вивчення науки, а не 
перебувати на відкупі в 
церковників. 

Ми не знаємо, які то 
гіідсовєтські вчені зайня-

лися „вивченням" віри, 
надії й любови, але хай уже 
буде, повіримо йому на 
слово та й почекаємо, коли 
ті вчені проголосять 
ВИСЛІДИ ТОГО СВОГО ВИВЧЄН-
ня. З вище зацитованих 
його слів виходило б навіть, 
що д о б р о ' і зло, надія і 
любов, порядність і краса 
існують десь поза „передо-
вою партією пролетаріяту"^ 

Голос ВОПІЮЩОГО... 

Загребельний член партії, 
та ще й до того визначний. 1 
коли він думав і писав, а 
опісля виголосив на харків-
ській конференції своє 
слово, з якого ми чимало 
запитували, то напевно він 
не мав наміру, ані виступа-
ти проти партії, чи проти її 
лінії, ані боронити загально 
людських вартостей — щоб 
тільки не попасти під закид 
в захисті людських прав, бо 
це вже бунт, або принаймні 
дисиденство —,але висло-
вив'те,що накипіло в ньому, 
що побачив і пережив та 
передумав. 

А які наслідки з того бу-
дуть? Крім розмов з „нєус-
трашимими стражами ре-
вОлюции^з КҐБ-ніякі. Вис-
туп Загребельного не що, 
що не зрушить, але навіть 
не заставить подумати і зва-
ЖИТИ ТИХ ЙОГО ДУМОК, ЩО ДН-
халн новизною, що відбива-
ли його страх перед заду-
хою, яку створила партія і 
до останнього боронить. 
Його виступ залишиться 
„голосом вопіющим в пус-
тинГ. Підсовєтська люди-
на, зокрема та на верху 
здебільшого вже давно 
загубила свою людську по-
добу і вона завчена думати, 
а навіть відчувати „по пар-
тійному", Він сам і надалі 
йтиме „нога в ногу" з парті-
єю, яка виплекала й далі 
плекає зверхнахаб, комлю-
терні душі, людей без об-
личчя. 

Але все ж таки його вис-
туп є відгомоном ТОГО ПІД-
земного вулкану; що дає 
знати про себе. Він є, він 
живе, його енергії ростуть і 
шукають щілин, щоб npop– 
ватися на поверхню. І вони 
їх знайдуть. І тим власне 

УВАГА! ВЖЕ МАЄМО НА СКЛАДІ КНИЖКУ УВАГА! 

Володимира Барагури 

МЕЧ і КНИГА 
ЗБІРКА ІСТОРИЧНИХ І БІОГРАФІЧНИХ ОПОВІДАНЬ 

ДРУГЕ. ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ. З КОЛЬОРОВИМИ ІЛЮ-
СТРА ЦІ ЯМ И ПЕТРА АНДРУСЕ В А1 МИХАЙЛА МИХАЛЕВИЧА 

„Меч і книга" - це необхідна допоміжна пектура 
при навчанні українознавства. 

112 сторінок - ціна S6.0p t S1.00 пересилка 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 54 стийтоюго податку. 

ЗАМОВЛЯТИ: 

" S v O B O D A " B O O K S T O R E 

ЗО Montgomery Street e Jersey City, N.J. 07302 
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ЗРлео і ковбасні вироби 
за німецьким виробок для смакутв. 

Вироби у власній фабриці ковбас 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 
яку найліпше люблять господині І цШ роднад. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARL ЕНМЕВ. 

KARL І 11 ЛІ Kit 
PORK STORES 

Головна крамиикз: 
63-35 Freeh Pond Road Rtdgewood - Brooklyn, N.t. 

Філії крамниць в Ню Иорку і поза містом, 
tftftnwitvviMWMMWAfMftAMMMviMMl^ 

айоОСзь^У^^^^^АЧ^^^ііЗсзіае^оа 
ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН НА 
ФУТРА і КОЖУХИ 
Деякі минулорічні фасони ” 
нижче ціни продукції. 
Рівночасно поручаемо чудові 
футра а мінків, куртки а лисів 
та інших шляхетних шкір. 
Кожухи нашої продукції шиті 
s найліпших шкір еспанемсих, 
французьких, аргентинських 
й американських. Виконуємо всі 
направи І чищенналрутер. 
На місці можна набути Імітації 
кожухів, мінків, джінсові 
матеріали L т. д. . 

OOLTEX CO. ШШ. 
TtL: (212) 533-723S 

Відкрито 7 днів у тижні, від 10-frol ввгв.. 

виступ Загребельного цін-
ний і цікавий. Він є свїдоцт-
вом, що прибита до землі й 
зацькована українська лю-
дина таки здібна піднести 
зір до сонця, що в ній таки 
дрімає людське, яке її непо-
коіть і хвилює і яке шукає 
свого вияву та свого визво-
лення, що вона таки на-
правду людиною є 

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ 

У звідомленні про nepe– 
біг ХШ Конгресу („Свобо-
даи ч. 220 з 15-го жовтня 
ц. р.) Стефанію Букшовану 
зідентифіковано з неісную-
чою організацією. В дін-
сності вона репрезентує 
Об'єднання Прихильників 
ДЦ УНР. - Ред, 

ВИПАВ ПІДПИС 

Під час ломки газети 
(„Свобода" з п'ятниці, 17-го 
жовтня) випадково випав 
підпис — І. Лико — під 
дописом „Два роки існуван-
ня журналу МІемківщина'". 
- Ред. 
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Вучач І 

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

малою. 
Ціна 125.00 -f 51.00 пересилка 

SVOBODA 
SO Montgomery Street ' 
Іегвеу Ctty, NJT. 07303 

HWWHWWIWWHWWBWHWI 

ІШІІІІШІІШІІІІ1ІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІІІІІІІШК 

Д-Р МИХАЙЛО ДАНИЛЮК 

На медичні 
Теми 

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

ХАЛЕВИЧА. 336 сторінок. 
Ціна 7.00 дол. 

S V O B O D A 
SO Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07303 

Мешканців стейту Ню Лжсри іо-
,бов'я”пс 5̂ j стейтового податку. 

ШІІІІІІІІІІШІІІШІІПІПШШШІШШШШШІ 

Ф ВЕАХ ESTATE Ш 

KERHONKSON. N.Y. 
5 room house. 2 all year bungalows, 
other buildings, almost 2 acres, on good 
stream. 142.000. 

Near village - 17 acres, well, view of 
mountains. J25.OO0. 

Old house, needs work, near stream, 
nice views. ІУі acre. Я5.000. 

KATES Realty 
Kerhonkson.N.Y. (914)626-4141 

Yonkem Si vicinity 
КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУ-

ГАМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
АГЕНЦІЇ 

PRBSKO REAL ESTATE 
189 Roberts Avenue 
Yonleero, N.Y. 10703 

(914) 968-7610 
OOMPLETTE RKAL 
ІЮТАТК S E R V I C E 

Sales, renting, managing. 
appraisal, income Tax. 

and notary pubhe. 

ВваяевлвешеввяФиевввеї і 

І Вступайте і 
І в члени і 
1 УНСоюзу! І 

Є v ' l 
ревввеїевевевемвиеиеі 

у ї у CewaewWT 
' twSStSSSn i t w 

43 East 7th St. 
Tel. 0113-8560, New York, 10003 

АРКА мас на продаж: opnii– 
нвльні гуцульські ТРЕМБІТИ, 

ЦИМБАЛИ. 

0ELT0 
G1FT SHOP 
146 First Avenue 

New York. NY. 10009 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР ХУС-
TOK, CBETEP!B, ОБРУ-
C!B. КЕРАМІКИ. 110-
ДАРУНКИ НА КОЖНУ 

НАГОДУ. 

ZEN0N 1WANYCKY 
(212) 533-2906 

ШШР WANTED. 

OUTSTAND1NG 
OPPORTUNITY 

А І а м і м гіргвипііі іуо lor Mutual of 
Omttui -

' You naifie you' own income 
- You шгш your own boss 
' You пл vo numerous ftdvancomtn1 

uiipo'tuni!ici 
' You o'ler linanci.ii secunly 10 people 

in your own community 
' You reprosent ш won.known. 

rospecieo company 
' You ere becked by a broad паїюпаї 

advertising prog'am 
Sound hke lne kind ol opportunity you've 
been looking 'or'' Give me a call today. 
M1K0N KOLOOZlEJCZAK AGENCY. fi.Y. 

Ca'l MR. M0RR1S - 212 -682 -010 

Mutual fjr4 
^OmahaSLx 
Ptople ew MB CBBBfBB... 

l i lt Іамласа Affiliate: Сваренім Ufa 
Euuai Opportunity Companies MrF 

ПАМ'ЯТНИКИ 
а різних гранітів, ставимо на 
цвинтарях са. Андрія а Баамд 
Бруку І св. Духа - elnokieconiev 

иа фірма 

І. К. М. КАРДОВИМ і 
ВОЛОДИМИР БЄЛЯНСЬКІ 
C0NSTANT1NE М. KARDOviCH 

WALTER B1FLANSK1 

CYPRESS 
H1LLS MONUMENTS 

tOO Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel: (212) AP 72332 

в (дкрито а кожний день, a cyOo– 
ту, аключио. від 9-5 по полудні, 

а неділю 10-4 по поп. 
На бажання І для аигоди кпКяь 

' тіе. радо ааідемо до Вашого 
аому а прокатами! пора павам. 

НА ПРОДАЖ 

УКРАЇНСЬКІ 
МАШИНКИ 

до ПИСАННЯ 
NEW ЕЯІСА. портативні. першо-
кпясні з футералом. Повна ціна 
S21000 Висипаємо кудине-

будь 

ALL LANGUAGE 
TYPEWR1TER C O . 

119W.23rdSt. New York. N.Y. 10011 
(betw.6S7thAves 1 (212)243-8086 
Відкрито щоденно до 6:30 вем.. 

в суботу до 5:30 по пол. 

^FUNERAL DlRECTORSe 

S1NKOWSKY 
FUNERAL SERviCE 

8536 Eaat Tremont Avenur 
BRONX, N.Y. 10466 

Tel.: 868-2476 
і 

191 Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 100U9 

Tea.: 674-S6S0 
Директор ИОСИФ 

С Е Н К О В С Ь К И П 
Завідує влаштуванням no– 
хоронів в каплицях, поло-
жеїшх в кожнім районі 
міста. Похорони по м1ііі-

Ч і 

ПОЛАГОДЖУЄМО 
'традиційні українські по-
хороии для Ваших рідних. 
Обслуговуємо всі громади 

вже понад 50 років. 
Обслуга 24 години денно. 

JOHN J. SENK0 
(212) 388-4416 or (516)481-7460 

SENK0 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave.. Brooklyn. N.Y. 

' HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

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

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНІІК 

З.ІГІМІН ім-м Похоронлмн 

ч BKONX. BROOKLYN. 
NRW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Іvior Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYN S LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DiRECTORS 
AIR CONDITIONED 

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

сігту. 

801 Springfield Avenue 
IRVINGTON. N.J.-NEWARK. N.J. 

ESsex 5-5555 

New Branch 
UNION FUNERAL HOME 

1600 Stuyvesant Avenue 
(co'rner Stanley Ten.) 
UN10N. NJ. 07083 

(201) 964-4222 


